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rectificadas ou levantadas pela Repartição Hydrographica sob a 
direcção do Barão de Teffé; e si têm sido publicados os trabalhos 
a ellas referentes, como dispõe o § 4º do art. 3º do regulamento 
acima referido. Pag. 258. Appr. Pag. 266. 

 
DO SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY 

 
– Para que se peçam ao Governo informações sobre as 

providencias tomadas para pôr em execução a lei do registro 
civil. Pag. 267. Appr. Pag. 267. 

DO SR. VIRIATO DE MEDEIROS 
 
Para que por intermedio do ministerio do Imperio seja o 

Senado informado do seguinte: 
– Como é feita a compra do material empregado nas 

construcções das obras a cargo daquelle ministerio, e qual o 
systema de execução dellas, si por empreitada em globo, 
empreitadas geraes, por unidades de preço ou por empreitadas 
parciaes dos diversos trabalhos por unidade de preços, 
demonstrada esta pela analyse competente. Pag. 268. 

 
DO SR. F. OCTAVIANO 

 
– Para que, pelo ministerio do Imperio, se dê cópia ao 

Senado da deliberação da presidencia do Rio de Janeiro 
mandando proceder a nova eleição de juizes de paz no districto 
da cidade do Pirahy, do requerimento do 1º juiz de paz daquelle 
districto recorrendo dessa deliberação. Pag. 270. Retirado. Pag. 
325. 

 
DO SR. LIMA DUARTE 

 
Para que pelo ministerio da Fazenda se peçam ao 

Governo as seguintes informações: 
– 1º Cópia das propostas apresentadas á Thesouraria da 

Fazenda denominada – Cachoeira do Campo – e a solução que 
teve, e qual o numero de propostas. 

– 2º Qual o estado dos terrenos pertencentes á Fazenda 
Nacional, onde em outro tempo existiu o Jardim Botanico de 
Ouro Preto. Pag. 345. Appr. Pag. 345 

 
DO SR. VIRIATO DE MEDEIROS 

 
– Para que, por intermedio do ministerio da Agricultura, 

Commercio e Obras Publicas, sejam remettidos ao Senado 
exemplares dos relatorios que sobre a navigabilidade dos rios 
Araguaya e Tocantins fizeram os Srs. coronel Jeronymo 
Rodrigues de Moraes Jardim e tenente-coronel Antonio Florencio 
Pereira do Lago, sendo os ditos exemplares em numero tal que 
delles possam tomar conhecimento pessoal cada um dos 
membros do mesmo Senado. Pag. 346. Appr. Pag. 346. 

 
DO SR. IGNACIO MARTINS 

 
– Para que seja dado para ordem do dia o projecto H, 

deste anno, revogando a lei n. 4 de 9 de Julho de 1835. Pag. 
352. Appr. Pag. 373. 

 
DO SR. AFFONSO CELSO 

 
– Para que, por intermedio do ministerio da Justiça, 

peçam-se ao Governo informações acerca das prisões de varias 
autoridades e alguns cidadãos, ultimamente effectuadas na 
cidade de S. João Baptista, provincia de Minas Geraes. Pag. 374. 
Retirado. Pag. 374. 

 
DO SR. DANTAS 

 
– Para que se requisite do Governo, por intermedio do 

ministerio da Agricultura: 
– 1º Cópia dos documentos com que foram levados á 

matricula os individuos residentes ao municipio de Campos, a 
que se refere o autor de 22 de Julho do corrente anno. 

– 2º Cópia do officio do presidente da provincia de S. 
Paulo e dos documentos que o acompanharam, relativos á 
questão da filiação desconhecida, de que trata o aviso de 20 de 
Julho deste anno. Pag. 379. 
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RIBEIRO DA LUZ (MINISTRO DA GUERRA) (O SR.) 
DISCURSOS: 

– Negocios de Minas (Sessão em 2.) Pags. 40 e 41. 
– Promoções de officiaes no exercito (Sessão em 12.) 

Pags. 114 e 116. 
– Negocios de Minas Geraes (Sessão em 14.) Pag. 140. 
– Promoções de generaes no exercito (Sessão em 14.) 

pag. 141. 
– Navegação dos rios Tocantins e outros. (Sessão em 

21.) Pags. 228 a 230. 
– Aposentação de magistrados (Sessão em 23.) pags. 

263 e 264. 
– Negocios de Minas (Sessão em 30.) Pag. 374. 
 

SARAIVA (O SR.) DISCURSOS: 
– Forças de mar (Sessão em 19.) Pags. 202 a 206. 
– A divida fluctuante e emprestimos (Sessão em 20.) 

Pags. 209 a 214. 
– Navegação dos rios Tocantins e outros (Sessão em 

20.) Pags. 220 a 224. 
– Modificação ministerial (Sessão em 22.) Pags. 242 e 

243. 
 

SILVEIRA MARTINS (O SR.) – DISCURSOS: 
– Forças de mar. (Sessão em 3.) Pags. 28 e 29. 
– Para a apresentação de uns additamentos acerca da 

apresentação de documentos pelo Sr. Siqueira Mendes (Sessão 
em 4.) Pag. 37. 

– Pedido de informações. (Sessão em 8.) Pags. 89 e 90. 
– Promoções de officiaes no exercito. (Sessão em 12.) 

Pags. 117 e 118. 
– Negocios do Rio Grande do Sul e venda da estrada de 

ferro de Cantagallo. (Sessão em 18.) Pags. 186 e 188. 
– Classificação de comarcas na provincia de S. Paulo. 

(Sessão em 18.) Pags. 194. 
 

SILVEIRA DA MOTTA (O SR.) – DISCURSOS: 
– Forças de mar. (Sessão em 1.) Pags. 7 e 8. 
– Extracção de loterias na Côrte. (Sessão em 7.) Pags. 

70 a 72. 
– Pedido de informações. (Sessão em 8.) Pags. 87 e 88. 
– A exposição Universal em Pariz. (Sessão em 11.) 

Pags. 95 a 97. 
– Navegação do rio Tocantins e outros. (Sessão em 22.) 

pags. 247 e 248. 
– Orçamento do minsiterio da Justiça (Sessão em 30.) 

Pags. 379 a 384. 
 

SIQUEIRA MENDES (O SR.) – DISCURSOS: 
– Apresentação de documentos. (Sessão em 4.) Pags. 

36 e 37. 
– Classificação de comarcas na provincia de S. Paulo. 

(Sessão em 18.) Pag. 193. 
– Idem idem. Pag. 195. 
– Projecto sobre eleições. (Sessão em 27.) Pag. 329. 
 

SORTEIO DE DEPUTAÇÕES: 
– Para apresentar autographos a Sua Alteza Imperial 

Regente. Pag. 254. 
 

VIRIATO DE MEDEIROS (O SR.) – DISCURSOS: 
– Reclamação (Sessão em 3.) Pags. 17 e 18. 
– Forças de mar. (Sessão em 6.) Pags. 63 a 68. 
– Rectificação. (Sessão em 7.) Pag. 70. 
– Forças de mar. (Sessão em 7.) pags. 79 e 80. 
– Pedido de informações (Sessão em 8.) Pag. 86. 
– Idem idem. (Sessão em 8.) Pags. 88 e 89. 
– Promoção de generaes no exercito. (Sessão em 12.) 

Pags. 113 e 114. 
– Idem Idem (Sessão em 12.) Pags. 116 e 117. 

– Companhias de Navegação subvencionadas. (Sessão 
em 13.) Pags. 127 a 129. 

– Reclamação. (Sessão em 15.) pags. 158 a 160. 
– Forças de mar. (Sessão em 15.) Pags. 166 a 170. 
– Representação dos alumnos da Escola Polytechnica e 

apresentação de documentos. (Sessão em 18.) Pags. 171 a 173. 
– Navegação dos rios Tocantins e outros. (Sessão em 

21.) Pags. 230 e 231. 
– Pedido de informações. (Sessão em 28.) Pag. 258. 
– Compra de materiaes para as obras do ministerio do 

Imperio. (Sessão em 26.) Pags. 267 a 269. 
– Impressão de relatorios dos rios Araguaya e Tocantins. 

(Sessão em 28.) Pags. 345 a 346. 
– Orçamento do ministerio da justiça. (Sessão em 28.) 

Pags. 353 a 356. 
– Rectificação. (Sessão em 30.) Pag. 373. 
 

VISCONDE DE PARANAGUÁ (O SR.) – DISCURSOS: 
– Forças de mar (Sessão em 1.) Pags. 8 e 9. 
– Aposentação de magistrados (Sessão em 22.) Pags. 

248 e 249. 
 

VOTAÇÕES 
 
– Foi approvado o art. 3º da proposta do Poder 

Executivo, convertida em projecto de lei pela Camara dos 
Deputados, sob n. 4 do corrente anno, que fixa a força naval para 
o 2º semestre de 1888. 

– Entrou em 2ª discussão e foi sem debate approvado o 
art. 4º da proposta. 

– Foi a proposta, com a emenda da Camara dos 
Deputados, adoptada para passar á 3ª discussão. 

– O Sr. 2º Secretario, pela ordem, requereu dispensa de 
intersticio para 3ª discussão da proposta. 

– Consultado, o Senado concedeu a dispensa pedida. 
Pag. 193. 

– Votou-se e foi approvado em 2ª discussão o projecto do 
Senado, lettra C, do corrente anno, que elevando algumas 
comarcas da provincia de S. Paulo de 1ª a 2ª e de 2ª a 3ª 
entrancia, salvas as emendas offerecidas. 

– Postas a votos, foram approvadas as emendas dos 
Srs. senadores, Ignacio Martins e Lima Duarte, Escragnolle 
Taunay e Siqueira Mendes. 

– A requerimento do Sr. Leão Velloso foi posta a votos 
por partes a emenda do Sr. Barão da Estancia, a qual foi 
approvada quanto ás comarcas de S. Christóvão, Jupuratuba e 
Capella, sendo rejeitada quanto á de Itabaiana. 

– Posta a votos, foi approvada a emenda do Sr. Ignacio 
Martins ao § 2º 

– Foi o projecto, assim emendado, adoptado para passar 
á 3ª discussão. 

– Votou-se em 3ª discussão e foi approvada e adoptada 
tal qual passou em 2ª e vai ser devolvida á Camara dos 
Deputados, tudo antes á commissão de redacção, a proposição 
da mesma Camara: 

– N. 1, de 1882, declarando que o julgamento dos crimes 
de que trata a lei n. 1099 de 18 de Setembro de 1860 está 
comprehendido sob a disposição do art. 4º da lei n. 2033 de 20 
de Setembro de 1871. 

– Votou-se em 3ª discussão e foi approvada e adoptada 
para ser redigida á sancção imperial a proposição da Camara 
dos Deputados, n. 4, de 1886, approvando a pensão concedida 
por decreto de 19 de Janeiro de 1883. equivalente à congrua que 
percebe, ao padre Felix Fleury Alves de Amorim, parocho collado 
da freguezia de Santa Rita do Pranahyba, na diocese da 
provincia de Goyaz. Pags. 199 e 200. 

– Votou-se em 2ª discussão e foi approvada, salvas as 
emendas da Camara dos Deputados e da 
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commissão do orçamento, a proposta do Poder 
Executivo, que fixa a despeza do ministerio do 
Imperio para o exercicio de 1888. 

– Foram approvadas as emendas da Camara 
dos Deputados ás rubricas 14 e 17. 

– Foi approvada a emenda da Camara á 
rubrica 18, salva a da commissão do orçamento, 
que tambem foi approvada. 

– Foram approvadas as emendas da Camara 
ás rubricas 19, 23, 25, 26 e 27. 

– Não foi approvada a emenda da Camara á 
rubrica 29. 

– Posta a votos por partes, foi approvada a 
emenda da Camara à rubrica 30, menos na parte 
que eleva a consignação para o medico a 
1:400$000. 

– Não foi approvada a emenda da Camara á 
rubrica 31, ficando prejudicada a da commissão de 
orçamento. 

– Foram approvadas as emendas da Camara 
ás rubricas 34, 46, 48, 50 e 51. 

– Foram approvadas as emendas da 
commissão de orçamento, supprimindo os §§ 1º e 
2º additivos da Camara dos Deputados. 

– Foram approvados os §§ 3º e 4º additivos 
da mesma Camara. 

– Foi a proposta, assim emendada, adoptada 
para passar á 3ª discussão. Pags. 258 e 259. 

 
VOTOS EM SEPARADO: 

 
DO SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ 
 
– Sobre o parecer da maioria da commissão 

de legislação ao projecto do Sr. Cruz Machado 
interpretando o § 2º do art. 1º da lei n. 3309 de 9 de 
Outubro de 1886. Pag. 139. 

 
DO SR. ANTONIO PRADO 

 
– Sobre terras devolutas. Pags. 289 a 311. 

ANNEXO 
 

AFFONSO CELSO (O SR.) 
– Forças de terra. – Sessão em 23 de Junho 

de 1887. – Pags. 23 a 25. 
 

ANTONIO PRADO (O SR.) 
– Terras devolutas. – Sessão em 31 de Maio 

de 1887. – Pags. 3 a 7. 
– Navegação dos rios Tocantins e outros. – 

Sessão em 21 de Julho de 1887. – Pags. 48 a 52. 
 

BARÃO DE COTEGIPE (PRESIDENTE DO 
CONSELHO). (O Sr.) 

– Congruas a vigarios estrangeiros. – Sessão 
em 6 de Junho de 1887. – Pags. 7 a 12. 

– Forças de terra. – Sessão em 27 de Junho 
de 1887 – Pags. 19 a 22. 

 
ESCRAGNOLLE TAUNAY (O SR.). 

– Projecto e requerimento sobre locação de 
serviços. – Sessão em 27 de Junho de 1887. – 
Pags. 12 a 18. 

– Projectos sobre secularisação dos 
cemiterios. – Sessão em 7 de Junho de 1887. – 
Pags. 25 a 26. 

 
FRANCO DE SÁ (O SR.) 

– Modificação ministerial. – Sessão em 22 de 
Julho de 1887. – Pags. 52 a 56. 

 
HENRIQUE D’AVILA (O SR.) 

– Forças de terra. – Sessão em 8 de Julho de 
1887. – Pags. 26 a 41. 

– Idem. – Sessão em 6 de Julho de 1887. – 
Pags. 41 a 47. 

– Idem. – Sessão em 13 de Julho de 1887. – 
Pags. 56 a 68. 

 
VIRIATO DE MEDEIROS (O SR.) 

– Compra para as obras do Ministerio do 
Imperio. – Sessão em 26 de Julho de 1887. – Pag. 
68 e 69. 

 



 SENADO 
 

41ª SESSÃO EM 6 DE JULHO DE 1887
 

PRESIDENCIL DO SR. CASANSÃO DE SINIMBU' 
 
Summario. – Expediente – Projecto e 

requerimento do Sr. Escragnello Tannay sobre 
locação de serviços.– Apoiamento. – Discurso do 
Sr. Barão de Cotegipe (presidente do consselho). .– 
Approvação do requerimento. – Deputação. – 
Palavras do Sr. Nunes Gonçalves. – Construção do 
cruzador da classe II. – Requerimento do Sr. Melra 
de Vasconcellos. – Approvação. – Palavras do Sr. 
Ignacio Martins sobre um projecto que pretende 
offerecer á consideração do Senado. – Primeira 
parte da ordem do dia – Pensão. – Approvação.– 
Provimento de officios de justiça. – Exposição do Sr. 
presidente.– Discursos dos Srs. Candido de Oliveira, 
e Meira de Vasconcellos, Rejeição. – Segunda parte 
da ordem do dia – Forças de mar. – Suspende-se a 
sessão . – Continúa a sessão. – Discursos dos Srs. 
Silveira da Motta, Barão de Cotegipe (presidente do 
conselho). Visconde de Pelotas, Meira de 
Vasconcellos e Correia. – Adeamento da discussão. 

 
A's 11 1/2 horas da manhã fez-se a chamada 

e acharam-se presentes 31 Srs, senadores, a saber: 
Cansansão de Sinimbú, Barão de 

Mamanguape, Gomes do Amaral, Paula Pessoa, 
Affonso Celso, Candido de Oliveira, Jaguaribe, 
Henrique d’ Avila, Virirato de Medeiros, Barão da 
Estancia, Teixeira Junior, Diogo Velho, Correia, 
Christiano Ottoni, Siqueira Mendes, Luiz Felippe, 
Barros Barreto, Barão de Cotegipe, Ignacio Martins, 
Fausto de Aguiar, Silveira Martins, Cruz Machado, 
Visconde de Pelotas, Silveira da Motta, Barão de 
Mamoré, Castro Carreira, Ribeiro da Luz, Paes de 
Mendonça, Meira de Vasconcellos, Cunha e 
Figueiredo e Visconde de Paranaguá. 

Deixaram de comparecer, com causa 
participada, os Srs. Barão de Souza Queiroz, Godoy, 
Junqueira, Barão de Maroim, Garrão, de Lamare, 
Franco de Sá, F. Belisario, Lima Duarte, Lafayette, 
Leão Velloso, F. Octaviano, Paulino de Souza, 
Saraiva, Vieira da Silva, Visconde de Muritiba e 
Fernandes da Cunha. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leram-se as notas da ultima sessão o dos dias 

28 e 30 do mez ultimo, e não haveno quem fizesse 
observações, deram-se por approvadas, 

Compareceram, depois de aberta a sessão, os 
Srs. Dantas, João Alfredo, Antonio Prado, Soares 
Brandão, Nunes Gonçalves, Escragnolle Tonnay e 
Uchóa Cavalcanti. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officio do Ministerio do Imperio, de 30 do mez 

ultimo, communicando, de ordem de Sua Alteza 
Imperial a Senhora Priceza D. Isabel, que, tendo 
naquella data partido para a Europa sua magestade 
o Imperador com sua Magestade a Imperatriz, 
assumiu a mesma Augusta Princeza a Regencia do 
Imperio – Inteirado. 

O Sr. 3º Secretario, servindo de 2ª, declarou 
que não havia pareceres. 

 
PROJECTO SOBRE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Foi apoiado e a imprimir para entrar na ordem 

dos trabalhos o projecto offerecido na sessão de 27 
do mez findo pelo Sr. senador Escragnolle Tunay. 

 
REQUERIMENTO SOBRE O MESSO ASSUNTO 

 
Foi apoiado e posto em discussão o 

requerimento do mesmo senhor, que havia ficado 
sobre a mesa na referida sessão de 27 do mez lindo.

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente 
do conselho): – Sr. presidente, o honrado senador 
pela provincia de Santa Catharina, cuja ausencia 
nesta occasião deploro, apresentando um projecto 
que revoga a lei de 15 de Março de 1879, sobre 
locação de serviços, julgou convenlente additar-lhe 
este requerimento, isto é, propõe a revogação de 
uma lei, para o que precisa de informações. 
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Ora, ou o nobre senador não está habilitado para 
propór a revogação da lei, ou o requerimento de S.Ex. é 
absolutamente inutil. 

Não sei, portanto, explicar este casamento 
legislativo de pedido de informações, com a revogação do 
objecto para a qual se faz esse pedido. 

Atilado, como é o nobre senador, não lhe podia ser 
estraha esta contradicção. 

Pareceu-me, talvez me illuda, que seu fim era 
passar uma revista em tudo quanto dizia respeito á 
immigração, e mais accentuar seus principios, de acórdo 
com os quaes elle espera, certamente com muita 
probabilidade, ser seguido pelo partido conservador. Ligou 
o nobre senador por tal modo alguns assumptos ou 
algumas reformas que são de sua natureza reformas 
sociaes e de legislação civil, com a questão de 
immigração, que é o seu delenda Carthago. 

Taes foram, por exemplo, Sr. presidente, as 
proposicões do S. Ex. quando ao casamento civil, e á 
secularisação de ceniterios, congratulando-se com o 
Senado por ter passado a lei do registro civil. 

Ora, senhores, eu ainda não pude compreender 
bem o que tem o casamento civil a immigração. 

Ao passo que o nobre senador nos traz para 
exemplo o augmento da immigração para Republica 
Argentina, onde não ha ainda casamento civil, diz que no 
Brazil essa falta é um embaraço. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Entretanto, aqui 
permittem-se os casamentos segundo todas as seitas. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Isto nós examinaremos depois: não gesto de 
discutir as materias sinão quando vém a pello. Apenas 
quero fazer reparos sobre algumas das proposições do 
nobre senador. 

Outra medida, lembrada por S. Ex., é a 
secularisação dos cemiterios. Si bem o comprehendo, o 
honrado senador quer que os cemiterios nada tenham de 
religioso, sejam um campo onde indistinctamente 
sepultem-se todos os individuos, que fallecerem, qualquer 
que seja a sua religião. Parecerá, principalmente áquelles 
que tratam de desacreditar nosso paiz, que ha entre nós 
grande intolerancia religiosa. 

Si se dissesse que ha indifferença religiosam, eu 
ainda o acreditaria; dizer-se, porém, que temos intolerancia 
religiosa, é o que não se póde affirmar. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Peço a palavra. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – V. Ex. não póde fallar hoje. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Tem medo que 

eu falle? Deixe-se destas cousas, que não são proprias de 
V. Ex.! 

O SR. BARRÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Em que foi que o offendi? 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Si não fallar 
hoje, fallarei quando puder. 

O Sr. Barão de Cotegipe (presidente do conselho):–
Sem duvida. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Então porque V. 
Ex. está com isto? Para que vem dizer que eu não posso 
fallar hoje? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Pelo amor de Deus... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Hei de fallar 
quando quizer. 

O. SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Mas offendi-o em alguma cousa? 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Com esta 
maneira de dizer... 

O SR. PRESEDENTE: – Peço ao nobre senador 
que não dê apartes. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Então qeira perdoar. Vou adiante. 

Sr. presidente desde, o mesmo antes da nossa 
independencia, a tolerancia religiosa já era admitida; 
existem templos protestantes e cemiterios protestantes de 
diversas seitas e assim tem continuado; hoje. segundo 
decretos do governo, mesmo dentro dos quadros dos 
cemiterios catholicos existe um quadro destinado a 
individuos pertencentes a outras religiões; e a lei de 1º de 
Outubro, das camaras municipaes, autorisa o 
estabelecimento ou a reação de cemiterios. 

Citou o nobre senador o facto de um israelita que, 
em um desses logares centraes, não póde ser sepultado 
no sagrado. 

Factos desta ordem acontecem na Europa, em 
logares onde ha menos civilização; mas dahi ninguem tirou 
a consequencia de que é um paiz de intolerancia religiosa, 
barbaro. 

V Ex., Sr. presidente, estando no governo, e outros 
ministro, tem ordenado o pagamento dos pastores 
protestantes, como são pagos os vigarios catholicos. O 
Estado tem até concorrido para edifficação de templos 
protestantes. Uma nação que assim procede não póde ser 
erguida de espitito de intolerancia. 

O facto, citado pelo nobre senador, dessa torre que 
um delegado mal aconselhado ou imprudente ameaçou 
deitar abaixo, prova que–a existencia deste edificio, ou 
como quer que se chame, era antiga. 

Esta propaganda nos desacredita tem produzido 
effeito contrario ao que deseja o nobre senador. 

Creio que, apezar de S. Ex. pertencer a uma 
Sociedade denominada – Central de Immigração, ser seu 
presidente, não tem appllicado a sua attenção á 
complexidade do assumpto: o nobre senador volta as suas 
vistas para estas medidas – casamento civil e 
secularisação de cemiterios, seu desideratum. Qual o 
plano que o nobre senador já apresentou para promover a 
immigração e emendar os erros que temos commettido? 
Não sei, desconheço-o. 

Para este ponto é que chamo a illustrada attenção 
do nobre senador. 

Penso, Sr. presidente, que a primeira medida para 
acoroçoarmos a immigração, é uma boa lei de terras; isto 
já foi reconhecido desde 1850. O governo pensou que 
attendia a esta primeira necessidade da immigração com o 
projeto que apresentou. O nobre senador oppoz-se ao 
plano do governo, o projeto foi remettido a uma commissão 
e ainda lá está.
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O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Virá qualquer 
destes dias. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Não fallo de V. Ex., mas de quem se tem 
dedicado quasi que exclusivamente a este assumpto. 

O SR. DIOGO VELHO: – A commissão tem 
trabalhado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – O nobre senador já devia ter projecto 
prompto ha muito tempo, tanto mais que foi presidente de 
duas provincias, para onde corre a Immigração, – taes são 
as de Santa Catharina e Paraná. 

O nobre senador tem comparado a corrente de 
immigração, que afflue no Brazil, com a de outros Estados 
da America do Sul. 

S. Ex. toma os resultados, mas não vai procurar a 
sua origem; quando o que precisava era examinar esses 
paízes, donde póde vir para o Brazil a immigração, quaes 
as causas das difficuldades que tém produzido a sua 
diminuição e quaes as que podem promover o seu 
augmento. 

Quaes os paizes, donde mais emigram seus 
naturaes? São os do norte da Europa; são os paízes 
scandinavos, a Allemanha, a Inglaterra. Estes são os tres 
principaes centros de emigração. Os inglezes procuram as 
suas colonias e os Estados Unidos, assim como os 
portuguezes, procuram o Brazil. Não póde o nobre senador 
esperar que seja proficuo ao Brazil e exequivel, do modo 
que S. Ex. quer, a emigração ingleza. Dos paizes 
scandinavos tambem não; recordo-me que já tivemos um 
agente para obter dalli colonos para o Brazil, e creio que o 
resultado foi nullo, porque procuravam de preferencia os 
Estados-Unidos e a Australia, onde se confundem com 
mais facilidade com os habitantes. 

Da França não fallemos. Os francezes não 
emigram: não ha em todo o mundo, segundo as 
estatísticas – 600.000 francezes, que residam fóra da 
França. 

Resta-nos o que? A Allemanha? Mas si o nobre 
senador comparar a população allemã do Brasil com a da 
Republica Argentina, verá que no Brazil ha maior numero 
de allemães do que na Republica Argentina. 

Si o nobre senador me dissesse que era preciso 
garantir a vida dos immigrantes, a segurança e a 
propriedade, eu diria – isto sim, é o que convém executar-
se e não casamento civil e a secularisação de cemiterios. 

A Allemanha, Sr. presidente, é o paiz que dá maior 
numero de immigrantes. Avalia-se que ha em paizes 
estrangeiros quasi 5.000.000 de allemães. 

Essa emigração tem suas intermittencias, não é 
constante; a emigração não é, por assim dizer uma fonte e 
inesgotavel: ella ugmenta ou diminue segundo o maior ou 
menor beneficio que esses cidadãos encontram no paiz do 
seu nascimento, porque ninguem emigra só pela vontade 
de mudar de terra. 

Assim, em annos prosperos, na Allemanha e em 
outros paizes, a emigração diminue grandemente, tendo 
havido annos, em que a immigração da Allemanha não 
excede de 20, 30 e 40.000 individuos. 

Si assim acontece, nesses annos, parece que não 

podemos ter uma grande porção de immigrantes com a 
presteza que figurou o nobre senador. 

Os allemães tambem emigram de preferencia para 
os Estados Unidos, e poucos mil para a America do Sul, 
nas regiões cujo clima se approxima mais ao da Europa. 
Resta-nos Portugal, que eu sinto não ter maior população, 
porque são os melhores immigrantes; a Hespanha, que 
não os tem dado, e mais modernamente a Italia, por causa 
da sua população basta e pobre, e mesmo da religião e 
dos costumes latinos, como os da America do Sul, prefere 
este continente. Ahi é que está a primeira fonte dos 
immigrantes. 

Os francezes tém emigrado, com effeito, para o Rio 
da Prata, mas isto proveiu daquella emigração de vascos, 
que ha muitos annos é a melhor emigração franceza, mas 
que não é inesgotavel; e quanto á emigração italiana para 
o nosso paiz, julgo que dentro de poucos annos será igual, 
sinão maior, do que a que vai para o Rio da Prata. 

Pareceria, a quem ouvisse o discurso do nobre 
senador, que este serviço entre nós tem sido 
absolutamente descurado. E' o contrario. Temos 
commettido grandes erros, mas nenhum ministerio tem 
deixado de curar da immigração, e eu podia dizer que S. 
Ex. ainda não era nascido e já os ministerios tratavam da 
immigração. 

Recordarei que, em 1856... 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Ahi já elle era 

nascido; desde 1824 temos colonias no Brazil. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – ...não fallando nas colonias tentadas pelo 
governo portuguez, o ministerio pediu ás Camaras um 
credito na importancia de seis mil contos para o 
estabelecimento de colonos e para adjutorio da 
immigração. 

Veja V. Ex. de que data vém os nossos cuidados 
para esta materia. D'ahi por diante, póde o nobre senador 
abrir todos os relatorios e verá que, si temos lançado ao 
mar sommas muito avultadas, não nos temos descuidado 
do assumpto. 

O que eu desejo tambem saber, e o nobre senador 
me poderia esclarecer, é o proveito que elle tem colhido da 
Sociedade Central de Immigração, quaes os recursos de 
que dispõe, para sua propaganda. Não me consta que ella 
tenha produzido algumas das vantagens que o nobre 
senador apregoou, e direi mesmo que tem antes trazido 
alguns embaraços ao governo, porque constituiu-se de 
alguma fórma advogada de quanta reclamação ha de 
colonos, seja ella boa ou má. Alem dos consules, dos 
ministros, etc., que sempre estão occupando o governo 
com queixas, na maior parte dos casos, sem fundamento, 
temos mais esta Sociedade. 

E por isso, em vez de vantagens, que devemos 
colher desta discussão, colhemos descredito. Não 
tratemos a materia com paixão, nem como objecto de 
propaganda; não precisamos della nesse terreno; os 
propagandistas sempre se excedem, exageram; e o 
assumpto merece ser tratado com muito cuidado, porque 
influe sobre nossas finanças e o progresso nacional. 

Dentro em pouco tempo, virá a discussão o 
orçamento do ministerio da agricultura, e então e o ensejo 
de apurarmos essas cousas. 

Já em outra occasião fiz sentir que convém saber 
onde se collocam os immigrantes, que, sendo de certa 
nacionalidade e estabelecidos em uma  
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certa area, em vez de vantagens, pódem trazer um grande 
perigo futuro ao Imperio. 

Esta idéa, que a alguns então parecem 
inadmissível, tive o prazer de vél-a, não reproduzida, 
porque os cebos desta Camara não chegam aos 
excriptores da Europa, mas confirmada pela opinião de um 
illustre escriptor, chamando a attenção das nações latinas 
da America do Sul para a immigração, considerando que 
as raças podiam causar grande alteração no caracter e na 
segurança dessas nacionalidades. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Eu não acredito 
nisto. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Sr. presidente, ha cousas inacreditaveis, mas 
que succedem; até certa epoca, seriam inacreditaveis 
factos que se tém passado modernamente em civilisada 
Europa: entretanto elles se realisam. As maiores nações 
da Europa procuram fundar estabelecimentos em outros 
continentes, querem reproduzir o antigo systema de 
colonias. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Isso é outra cousa, 
é para estender o territorio nacional. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Troco a phrase; querem estender – além dos 
mares – o territorio nacional. 

Pois bem, collocai em uma provincia de certa ordem 
uma maioria tal de estrangeiros ou immigrantes addictos 
ao seu paiz, que nunca perdem os habitos, nem o 
patriotismo; e, em uma questão que tivermos com este 
paiz, elle terá facilidade de estender o territorio nacional. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Os filhos dos 
colonos são nacionaes, tém muito patriotismo e já o têm 
manifestado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Senhores, a questão vai tomando um 
caminho, que eu não quero seguir: pretendia oppor 
simples observações ao discurso do nobre senador por 
Santa Catharina; e, nas que estou fazendo, sou um 
visionario. E' isto natural nos homens velhos; arreceio-me, 
porém, de certas tutelas. O progresso relativo a que temos 
chegado foi conseguido por nossos esforços: chamando os 
estrangeiros a gosar as vantagens que gozamos, todavia 
não desejo ficar affogado no meio do elemento 
estrangeiro. 

Conclui, Sr. presidente, o pouco que tinha a dizer. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Infelizmente 

não o ouvi. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Sinto, mas não podia deixar passar o 
requerimento sem protesto. 

Este discurso ha de ser publicado; estava á espera 
do de S. Ex., mas, como ainda não foi publicado, serão 
então ambos na mesma occasião. 

Em prazo o nobre senador para a discussão propria 
deste assumpto, que é o orçamento do Ministerio da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas. Ahi nós 
veremos qual é a razão para querer separar-se de nós. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não me 
separo, continuamos bons amigos; como V. Ex. hei de 
conseguir muita cousa. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Destas que diz, esta illudido; póde mesmo 
desde já desenganar-se. (Riso.) 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – V. Ex. é 
partidario do casamento civil; apresentou no parlamento 
nada menos do que dous projectos a esse respeito. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Nesse tempo eu tinha tanta experiencia, 
quanta tem o nobre senador agora (riso). E depois eu 
quero ver de novo esses projectos, porque não me lembra 
mais nem o principio, nem o fim; mas a idéa que tenho, é 
que são muito differentes do que o que o nobre senador 
pretende. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Todas as 
medidas adiantadas, V. Ex. as apresentou; não eram como 
meio de opposição, mas por convicção; imposto territorial, 
casamento civil, secularisação de cemiterios, tudo isto são 
idéas de V. Ex.; V. Ex. parece hoje uma columna da 
escravidão, quando é um dos espiritos mais adiantados do 
paiz. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Ora, o que hei de responder a isto? Não 
posso responder. Dizendo que sim, digo o contrario 
daquillo que penso. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Havemos de 
andar juntos. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – E' o caso que o Sr. Nabuco dizia, citando um 
outro parlamentar: – eu sou chefe destes senhores, porque 
os acompanho; não sou quem os dirige. 

Os Srs. Escragnolle Taunay, Affonso Celso e outros 
Srs. Senadores dão apartes. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço aos nobres 
senadores que não dém tantos apartes, porque este não é 
o meio de discutir. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – V. Ex. vê, pelos apartes do nobre senador, 
que é impossivel discutir, porque já saltou da immigração 
para os escravos do Sr. Prado, como si S. Ex. não fosse 
senhor do que é seu. 

O nobre senador por Santa Catharina podia fazer o 
mesmo que S. Ex., si tivesse escravos, ou si os tem. 

A isso não me opponho, acho até muito louvavel, e, 
si fór preciso, mandarei celebrar uma missa em acção de 
graças. 

O SR. DANTAS: – Na occasião presente, o acto do 
Sr. Prado tem muito valor. (Apoiados.) E tanto, que 
alterarei a data do meu projecto, si quizerem. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Votarei contra o requerimento, mas si o 
nobre senador insiste pela sua passagem, voto a favor. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Desejo que 
vote. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Para fundamentar o seu projecto, que não 
tem razão ainda para fazel-o; para isso voto. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, 
encerrou-se a discussão. 

Posto a votos, foi approvado o requerimento do Sr. 
Escragnolle Taunay. 
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O SR. NUNES GONÇALVES (pela ordem): – Sr. 
presidente, a deputação sorteada para levar á sancção 
imperial os dous decretos da Assembléa Geral, fixando as 
forças de terra para o 2° semestre de 1888 e outorgando o 
consentimento de que trata o art. 104 da Constituição para 
que Sua Magestade o Imperador pudesse sahir do 
Imperio, desempenhou o seu dever, e sendo admittida á 
presença do mesmo Augusto Senhor fez entrega dos 
autographos, usando da formula estabelecida no art. 62 da 
mesma Constituição, ao que Sua Magestade se dignou 
responder: – Examinarei. 

O Sr. Presidente declarou que a resposta de sua 
Magestade o Imperador era recebida com especial agrado.

 
CONSTRUCÇÃO DO CRUZADOR DA CLASSE – B 

 
O Sr. Meira de Vasconcellos apresenta o seguinte 

requerimento, solicitando esclarecimentos de que precisa e 
que aguarda para opportunamente tratar do assumpto a 
que se refere: 

 
REQUERIMENTO 

 
«Requeiro, pelo Ministerio da Marinha, cópia do 

orçamento apresentado pela inspecção do arsenal para 
construcção do cruzador da classe – B – , Informando 
igualmente si ao orçamento acompanhou o respectivo 
plano para construcção do mesmo navio. – S. R. – 1 de 
Julho de 1887, – Meira de Vasconcellos.» 

E' apoiado, posto em discussão e sem debate 
approvado. 

O SR. PRESIDENTE: – Restam ainda cinco 
minutos para a apresentação de requerimentos. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Eu tinha pedido a 
palavra para apresentação de um projecto; mas V. Ex. 
comprehende que cinco minutos não é tempo sufficiente 
para isso. Eu não quiz fazer objecção alguma, quando V. 
Ex. concedeu a palavra ao nobre Presidente do Conselho, 
comquanto me parecesse que isso não era muito 
regimental. 

Prevaleço-me, pois, destes poucos momentos para 
pedir a V. Ex. que me conceda a palavra no primeiro dia 
util para apresentar um projecto. 

O SR. CRUZ MACHADO: – Faço igual pedido. 
O SR. PRESIDENTE: – Devo declarar ao nobre 

senador que o requerimento do Sr. Taunay foi considerado 
como apresentado hoje, porque, tendo sido enviado á 
mesa na ultima sessão depois da hora propria, só hoje foi 
apoiado. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Respeito a decisão 
de V. Ex.; mas tenho a liberdade de pensar diversamente. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
PENSÃO 

 
Entrou em 2ª discussão e foi sem debate approvada 

e adoptada para passar á terceira a proposição da Camara 
dos Deputados, n. 24 de 1886, 

approvando a pensão concedida, por decreto de 19 de 
Janeiro de 1883, equivalente á congrua que percebe, ao 
padre Felix Fleury Alves de Amorim, parocho collado da 
freguezia de Santa Rita do Parnahyba, da diocese da 
provincia de Goyaz. 

 
PROVIMENTO DE OFFICIOS DE JUSTIÇA 

 
Proseguiu a 3ª discussão com as emendas 

offerecidas no Senado da proposição da Camara dos 
Deputados n. 143 de 1877, a qual é do teor seguinte: 

A Assembléa Geral resolve: 
«Art. 1° O provimento dos officios de justiça será 

feito pelo Ministro da Justiça na Côrte e pelos respectivos 
presidentes nas provincias, mediante concurso nos termos 
da legislação em vigor.» 

«Art. 2° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. Paço da Camara dos Deputados; em 3 de 
Agosto de 1877. – Paulino José Soares de Sousa, 
presidente, – José Luiz de Almeida Nogueira, 1° secretario. 
– Francisco Ignacio de Carvalho Rezende, 2° secretario.» 

O SR. PRESIDENTE: – Esta proposição enviada 
pela Camara dos Deputados foi remettida á commissão de 
legislação em 4 de Agosto de 1877. 

A commissão offereceu parecer em 12 de Setembro 
de 1877, opinando pela adopção da proposição. 

Entrou em 2ª discussão em 3 de Outubro do 
mesmo anno e foi offerecida a seguinte emenda: 

«Substitua-se o art. 1° pelo seguinte: O provimento 
dos officios de justiça será feito pelo governo na Córte e 
pelos presidentes nas províncias, mediante concurso nos 
termos da legislação em vigor. – Conde de Baependy.» 

Foi approvada e posta conjuntamente em 
discussão, a qual ficou adiada pela hora. 

Em 4 do dito mez de Outubro, foi approvada a 
proposição com a emenda do Sr. Conde de Baependy e 
assim emendada, adoptada para passar á 3ª discussão, 
sendo dispensado o interstício. 

Entrou em 3ª discussão em 5 de Outubro dito e a 
requerimento do Sr. senador Nabuco foi remettida a 
commissão de constituição. 

A commissão offereceu parecer em 6 de Outubro, 
que foi lido em 8 do mesmo mez. 

Proseguiu em 3ª discussão em 10 do mesmo mez e 
foi approvada e posta em discussão a seguinte emenda: 

«Suprima-se a emenda adoptada em 2ª discussão, 
isto é, a substituição das palavras – ministro da justiça – 
pela palavra – governo. – Cruz Machado.» 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
Proseguiu em 3ª discussão em 3 de Janeiro de 

1879. 
Foi apoiado, posto em discussão e aprovado o 

seguinte requerimento: 
«Requeiro que o projecto com a emenda que lhe foi 

offerecida seja remettido ás commissões reunidas de 
constituição e legislação. 

Sala das sessões, em 3 de Janeiro de 1883. – 
Sinimbú. » 

Neste ponto se acha o andamento da proposição 
que é agora submettida á discussão. 
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O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Este 
projecto está prejudicado pelo outro approvado ha dias 
sobre o mesmo assumpto. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não está 
prejudicado. (Ha outros apartes.) 

O Sr. Candido de Oliveira infere do pronunciamento 
do Senado, que se considera prejudicado o presente 
projecto com a votação dada ha poucos dias a outro, que 
passou para presidentes de provincia o provimento dos 
officios de justiça que vagassem nas mesmas provincias, 
continuando na córte o regimen anterior, a nomeação por 
decreto imperial; entendo, porém, que não está 
prejudicado, pois na parte relativa ao município neutro 
manda que o provimento seja feito pelo Ministro da Justiça, 
o que é uma grande alteração do direito vigente. 

Ora, aquelles que consideram como 
descentralisação administrativa a transferencia, para os 
presidentes de provincia, da attribuição que tinha o 
Imperador para prover officios de Justiça nas provincias, 
devem agora ser coherentes e votar no sentido deste 
projecto, que torna simples acto do Ministro da Justiça, por 
portaria sua, o provimento desses officios na córte. 

Si se entendeu que não precisa Sua Magestade 
conhecer do processo dos concursos para oprovimento 
desses officios nas provincias, tambem deve-se tirar do 
Imperador a fadiga e o trabalho de examinar os mesmos 
processos para o provimento dos da Córte, de maneira 
que os porteiros dos auditorios, os partidores, 
distribuidores e outros officios dos juizes da Córte sejam 
nomeados por simples acto do Ministro da Justiça, assim 
como o são pelos presidentes nas provincias. 

De algum tempo a esta parte, nos regulamentos 
emanados do governo, procura-se augmentar a esphera 
da attribuição dos ministros fazendo-se depender de 
simples portarias ministeriaes aquillo que antes era acto 
imperial, que era determinado por decreto. 

Não será o orador quem leve a mal esta 
desclassificação; ao contrario entende que, por esta fórma 
a responsabilidade ministerial, exclusivamente, se 
accentuará. Mas nestas condições entende tambem que 
os que acharam que era materia importante e 
descentralisadora a do outro projecto e por elle votaram, 
devem ser logicos votando por este que se acha em 
discussão. 

Si prevalecesse a emenda do Sr. Nabuco, neste 
caso continuaria o regimen anterior, porque essa emenda 
alterava o projecto da Camara dos Deputados, dizendo 
que a nomeação dos officios de justiça na Côrte seria feita 
pelo governo; mas parece que foi prejudicada ou rejeitada, 
e hoje o que está em discussão é o projecto tal qual veiu 
da Camara dos Deputados e que transfere para o Ministro 
da Justiça directamente a attribuição que tem o Imperador, 
quanto ao provimento daquelles officios no municipio 
neutro. 

Nestes termos, votará pelo projecto, que não 
considera prejudicado. 

E’ mesmo bom que se augmente a esphera das 
attribuições ministeriaes, para que os nobres ministros 
tomem sobre si uma responsabilidade directa, evitando-se 
assim muitas das desculpas com que ministerios fracos 
procuram acobertar-se ás vezes. 

 

O SR. PRESIDENTE: – A emenda que foi 
approvada nesta casa foi a offerecida pelo Sr. Conde de 
Baependy, nos seguintes termos: 

«Substitua-se o art. 1° pelo seguinte: – O 
provimento dos officios de justiça será feito pelo governo 
na Côrte e pelos presidentes nas provincias, mediante 
concurso nos termos da legislação em vigor.» 

O Sr. Meira de Vasconcellos diz que a emenda 
offerecida e que o Sr. presidente leu, é para que o 
provimentodos officios de justiça seja feito na Côrte pelo 
governo, e nas provincias pelos presidentes. E' o que 
existe actualmente. 

O SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ E OUTROS: 
– Apoiado. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E essa 
emenda foi approvada. O que tem de mais o projecto em 
relação á legislação anterior é que o provimento seja feito 
nas provincias pelos presidentes; mas isto já está votado 
na lei especial approvada ha poucos dias no Senado. 

Si a lei especial a que allude, autoriza os 
presidentes de provincia a prover os officios de justiça nas 
provincias, e si já existe na legislação geral attribuição 
dada ao governo para nomear o da Côrte, não ha razão 
para o projecto. 

A emenda com as palavras – pelo Ministro da 
Justiça –, a que se soccorreu o nobre senador por Minas 
Geraes, não foi adoptada pelo Senado. 

Prevalece, pois, a clausula de depender do governo 
o provimento da Côrte; é o que unicamente se tem de 
considerar no projecto da Camara dos Deputados. Por 
consequencia, pensa o orador que este projecto está 
prejudicado e neste sentido dará o seu voto. 

O Sr. Candido Oliveira julga que o seu honrado 
collega não attendeu bem aos termos da questão. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Attendi á 
emenda adoptada. 

O Sr. Candido de Oliveira diz que este projecto veiu 
remettido da Camara dos Deputados em 1877; e o que foi 
vencido pela Camara foi justamente o principio de que o 
Ministro da Justiça e não o Imperador, não o governo 
imperial na Côrte, provesse a nomeação dos officios de 
justiça, sendo estes providos pelos presidentes nas 
provincias. 

Submettida á discussão no Senado esta medida, 
resolveu-se, por uma emenda substitutiva, que o 
provimento na Côrte fosse feito, pelo governo, isto é, que 
subsistiria a legislação vigente, e que nas provincias esta 
nomeação ficaria a cargo dos respectivos presidentes. 
Esta emenda foi votada. 

Entrando, porém, o projecto em 3ª discussão, 
segundo consta da synopse que o Sr. presidente 
apresentou, foi offerecida uma emenda para que 
subsistisse integralmente o projecto que veiu da Camara 
dos Deputados. 

Conseguintemente esta emenda supprimia... 
O Sr. Meira de Vasconcellos dá um aparte. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – ...que não foi 

approvada, veiu resolver toda a questão; quer dizer que, 
votando-se a emenda suppressiva, ficava integralmente de 
pé o projecto da Camara. 
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Mas um dos illustres membros da commissão de 
legislação entendeu dever apresentar em occasião 
opportuna uma emenda substituindo a palavra governo as 
palavras Ministro da Justiça. 

Nestes termos, portanto, sustenta o orador, o 
projecto não está prejudicado; votada esta emenda 
substitutiva e rejeitada pelo Senado, continua em vigor o 
projecto da Camara no qual o orador dará o seu voto. 

Aquelles que viram grande vantagem no que se fez 
em relação ás provincias, devem ser coherentes, deixando 
á simples esphera da acção dos ministros esta attribuição. 

Em conclusão, pensa o orador que deve ter a 
votação do Senado o projecto da Camara dos Deputados, 
sob pena de parecer que se fazem favores exclusivamente 
ás provincias e não ao Municipio Neutro. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, 
encerrou-se a discussão. 

Posta a votos, não foi approvada a emenda do Sr. 
Cruz Machado. 

Não foi adoptada a proposição, com a emenda em 
2ª discussão, e vai ser devolvida á Camara dos 
Deputados. 

Ao meio-dia e 50 minutos, tendo de passar-se á 2ª 
parte da ordem do dia e não achando-se presente o Sr. 
Ministro da Marinha, o Sr. presidente suspendeu a sessão 
até á sua chegada. 

 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
FORÇAS DE MAR 

 
A' 1 hora e 10 minutos da tarde, proseguiu a 

sessão. 
Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro da 

Marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber, os Srs. Diogo Velho, Christiano Ottoni e Henrique 
d’Avila; e sendo o mesmo senhor introduzido no salão com 
as formalidades do estylo, tomou assento na mesa á 
direita do Sr. presidente. 

Proseguiu em 2ª discussão o art. 1° da proposta do 
Poder Executivo, convertida em projecto de lei pela 
Camara dos Deputados, sob n. 4 do corrente anno, que 
fixa a força naval para o 2° semestre de 1888. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 
tenho-me abstido de tomar parte activa nas discussões do 
Senado, por motivos que não são desconhecidos ao 
mesmo Senado; mas hoje, sem a pretenção de discutir as 
forças do mar, venho á tribuna sómente para fazer uma 
breve interpellação ao nobre Ministro da Marinha. 

S. Ex. foi convidado para assistir á discussão das 
forças de mar, porque é essa a sua competencia: mas eu 
tenho o direito, como tem o paíz, de perguntar ao nobre 
Ministro, si ainda é ministro. 

Depois que se leu hoje nesta casa a sancção de 
Sua Magestade o Imperador ao projecto de lei que lhe 
concedia o direito de ausentar-se do Imperio; quando se 
leu essa peça ministerial, eu quiz, pedindo a palavra pela 
ordem, fazer a pergunta que ora faço; porque, senhores, 
depois da ausencia, já effectuada, de Sua Magestade, 
entendo que, por virtude da sancção do acto legisla- 

tivo, os poderes magestaticos se devolveram plenamente á 
Augusta Regente. 

O SR. CORREIA: – Assim o diz, hoje, o Diario 
Official. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' o que estou 
dizendo; não sei si estou concorde com o Diario Official: 
entendo, porém, sem me importar com o Diario Official, 
que pela sancção do acto legislativo que autorizou a 
sahida de Sua Magestade o Imperador para fora do 
Imperio, os direitos magestaticos se devolveram 
plenamente á Augusta Regente. 

Mas, senhores, a devolução dos direitos 
magestaticos á Regente do Imperio não implica o 
prolongamento da confiança do Chefe de Estado nos seus 
Ministros. 

Não ha theoria constitucional... 
O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Nem ficção. 
O SR. SILVEIRA DA MOTA: – ...nem mesmo ficção 

constitucional, que possa explicar que, mudado o rei, 
continuem os seus ministros. 

E agora, senhores, ainda por mais força de razão: 
não ha rigorosamente mudança de reinado, ha uma 
intermissão; não ha mudança de reinado, mas, depois de 
um reinado quasi igual em duração ao do divino Augusto, a 
administração do Estado deve ter tomado normas 
permanentes, e a interrupção do reinado deve trazer 
necessariamente alterações, sinão profundas, mas 
verdadeiras alterações na marcha do negocios publicos. 

Por isso, senhores, é a minha estranheza, tendo 
que a Augusta Regente do Imperio, tendo mandado 
annunciar que receberia os Ministros do seu Pai na 
segunda-feira... 

UM SR. SENADOR: – Onde? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Creio que os 

jornais dizem que os Srs. Ministros do Sr. D. Pedro II 
pretendem apresentar-se á Sua Alteza no sabbado ou 
segunda-feira. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Na segunda-feira. 
O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Consta que é na 

segunda-feira. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Acho que seria 

mais correcto o procedimento do Ministerio si, dada esta 
mudança de governo, elle, logicamente, 
conscienciosamente, se apresentasse á Augusta 
Regente para lhe perguntar si podia continuar na confiança 
que tinha de seu Augusto Pai. 

Isto seria rigorosamente consequente, e eu que não 
attribuo aos honrados Ministros sinão bom proceder a boas 
regras; em que muito confio na alta intelligencia do 
honrado Sr. Presidente do Conselho, não posso explicar o 
desvio desta norma que é de rigor no governo 
constitucional... 

Por isso, senhores, a minha pergunta ao nobre 
Ministro da Marinha tem logar: Sr. Ministro, V. Ex. ainda é 
ministro? 

Creio que V. Ex. não me póde dizer que sim. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – E eu digo-lhe que póde dizer que sim. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Entretanto, si o 

nobre Ministro aceitar a inspiração do nobre Presidente do 
Conselho, para que me responda que sim, eu então 
perguntar-lhe-ei: mas por que sim? 
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Senhores, esta minha pergunta não é hostilidade 
ao ministerio... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Não senhor, estou prompto a responder a V. 
Ex. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...do Sr. D. Pedro 
II; é uma legitima curiosidade para poder legitimar a 
posição dos nobres ministros, pois que até agora não 
sabemos quaes são os ministros da regencia. 

Eu não sei porque o ministerio do Sr. D. Pedro II 
não nos poupou esta curiosidade, quando lhe era isso 
muito facil. Hontem, mesmo, logo que Sua Magestade 
deixou o nosso porto, o ministerio deveria perguntar a Sua 
Alteza Imperial: nós continuamos a ser seus 
administradores? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Seus admnistradores?! Isto é uma fazenda?! 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não, 
rigorosamente. 

Por isso, senhores, é que eu estranho o facto; e a 
confiança que me inspira a grande intelligencia do nobre 
Presidente do Conselho do Sr. D. Pedro II, é que me faz 
crescer esta curiosidade, porque desejo ao menos ouvir o 
nobre Ministro da Marinha ou o nobre Presidente do 
Conselho, que sem duvida é o mais competente; creio 
mesmo que o nobre Ministro da Marinha já está certo, de 
que quem vai responder á minha pergunta não é elle. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Creio que é do meu dever responder a V. Ex.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sem duvida 
alguma; bem sei que V. Ex. não falta aos seus deveres; 
porém espero que respondendo á pergunta responda sem 
desvio. 

A resposta sem desvio é si os nobres ministros 
estão expressa e constitucionalmente autorizados a 
continuar ao poder. 

Si acaso quizerem recorrer ao consentimento 
tacito, não me contento, e o paiz tambem não; mas o 
mesmo não succederá si o nobre Presidente do Conselho 
disser: o senador tem razão de querer saber isso, e eu 
satisfaço a sua justa curiosidade, declarando que a 
Augusta Regente, desde que Sua Magestade deixou as 
aguas do Imperio, nos autorizou para continuarmos como 
seus ministros. 

E' isto somente. 
Não pedi a palavra para discutir as forças de mar, 

mas unicamente para fazer esta interpellação; porque julgo 
senhores, que não só cumpri um dever mas presto um 
serviço ao paiz e até mesmo ao ministerio, dando-lhe uma 
occasião de explicar a sua posição que para muitos pode 
ser confusa, e essa confusão trazer a falta de força moral 
do governo, o que eu não desejo. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Sr. presidente, longe de estranhar ao 
honrado senador, não a curiosidade, que tal não póde ser 
considerada, mas o interesse que tomou pela regularidade 
da marcha do nosso systema, ao contrario, eu agradeço 
proporcionar-me esta occasião de dar as explicações que 
o nobre senador pede; e eu ter-me-ia apressado a dal-as, 
si os antecedentes me autorisassem a fasel-o. 

Já temos tido por duas vezes o governo da regencia 
da Augusta Princeza Imperial. Nessas occasiões tém 
continuado os mesmos ministerios, e os seus membros 
não vieram declarar que continuavam por terem a 
confiança da Princeza Imperial: e assim procederão ou 
porque julgassem que isto era desnecessario, ou por outro 
qualquer motivo, que não posso especificar. 

Agradeço particularmente ao nobre senador, porque 
assim como se disse que o ministerio tinha Sua Magestade 
sequestrado, pediu-se affirmar que elle se impunha á 
confiança da Princeza, hypothese, Sr. presidente, aliás 
inadmissivel, a não querer-se estabelecer algum princípio, 
que seria injurioso e que não desejo expressar. 

A continuação do ministerio, Sr. presidente, no 
governo da Augusta Princeza Imperial, não podia de modo 
algum ter logar, sem haver o consentimento de Sua Alteza.

Antes da partida de Sua Magestade, eu me dirigi á 
Augusta Princeza e depositei em suas mãos a demissão 
de todo o ministerio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Muito bem! 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Sua Alteza pareceu-me não aceitar; mas 
nada disse de positivo. 

Na ante-vespera da partida de Sua Magestade, 
repeti o mesmo pedido; e Sua Alteza declarou-me, com 
aquella sua costumada benevolencia, que não havia 
motivo pelo qual o ministerio se devesse retirar. 

Entendi que era do meu dever continuar a prestar 
meus fracos serviços sob as ordens de Sua Alteza 
Imperial. 

Póde estar tranquillo o nobre senador, o ministerio 
não se impõe nem póde impôr-se á pessoa que exerce 
hoje todos os poderes magestaticos. Sua Alteza tem plena 
liberdade, póde mudar de ministerio, póde mudar de 
política como bem lhe aprouver, tendo sómente em vista o 
interesse do Estado. 

E' o que posso dizer ao nobre senador, e creio que 
com isso terei satisfeito á sua pergunta. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi muito boa a 
minha pergunta. 

O SR. DANTAS: – Era indispensavel, e a resposta 
foi satisfactoria. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – Pedindo a 
palavra, Sr. presidente, não tenho o proposito de discutir a 
proposta de fixação de forças de mar; mas, para não 
merecer reparo de V. Ex., lembrarei apenas ao honrado Sr. 
Ministro da Marinha que existe grande numero de officiaes 
da armada desembarcados, e sabe V. Ex. que nesas 
condições elles ficam reduzidos ao soldo simples, em luta, 
por consequencia, com grandes difficuldades, para 
viverem. (Apoiados.) Entre esses officiaes, vejo o chefe de 
esquadra Barão de Jaceguay, e o capitão de mar e guerra 
Custodio José de Mello, officiaes cheios de serviços, e que 
tém grandes merecimentos. (Apoiados). 

Tolere V. Ex. que eu dê ao Senado explicações 
sobre um facto que sei ter sido mal apreciado por alguns 
honrados senadores, e penso que mesmo pelo governo; 
retiro-me, Sr. presidente, á reunião militar que teve logar 
ha poucos dias no  
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Club Naval, o que foi por mim presidida. Alli, encontraram-
se officiaes generaes do exercito, officiaes superiores e 
diversos officiaes de marinha. 

O fim que tive em vista, promovendo essa reunião, 
foi mostrar aos meus companheiros de armas a 
conveniencia de criarmos um club militar, tendo por fim 
exclusivamente occcupar-se com interesses de exercito, 
lembrando, discutindo melhoramento e material, como até 
relativamente á instrucção. 

Para provar isso, basta-me dizer ao honrado 
Presidente do Conselho, que dirigindo algumas palavras 
aos meus companheiros de armas, disse-lhes que confiava 
que o governo, conhecendo que o Clube Naval era criado 
para o fim a que acabo de referir-me, seria auxiliar valioso 
do clube, porque compreenderia, bem este, prestando 
serviços ao exercito, prestava-os á patria, parecendo-me 
que ao governo não seria indifferente esse acontecimento. 

Julgo que estas explicações que dou no Senado 
serão sufficientes para desvanecer o juizo formado contra 
o club, por se lhe attribuirem fins politicos. 

Venho affirmar ao Senado que tal não ha: o fim, 
como disse ha pouco, exclusivo no club é occupar-se com 
os melhoramentos ainda neccessarios ao nosso exercito, e 
absolutamente não tratar de política. Dadas estas 
explicações, estarei prompto com a melhor vontade a 
prestar outras, si, porventura, entender o governo que ellas 
sejam necessarias. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Permitta o 
nobre Ministro que, antes de dirigir-me a S. Ex., dirija-me 
em primeiro logar ao nobre senador pela provincia do 
Paraná. 

Ainda não perdi a esperança de ver S. Ex, na 
tribuna para emittir sua opinião sobre a maneira porque o 
governo desempenhou-se do compromisso que tomou 
perante o Senado, quanto á suspensão da execução do 
novo regulamento da Escola Naval e especialmente 
quanto ao não provimento das novas cadeiras. S. Ex. já foi 
chamado á discussão pelo orador que encetou o debate, e 
com toda a razão. 

O nobre senador foi parte importante e muito activa, 
concorreu directamente para esse accôrdo; não só 
collaborou para elle, mas até foi quem redigiu a emenda 
que o Senado votou. 

Sua intervenção neste negocio, naquella occasião, 
si não foi inteiramente official, foi quasi official, porquanto 
era então o nobre senador ostensivamente o leader do 
gabinete nesta casa. 

Espero, pois, que S. Ex. venha á tribuna com toda a 
isenção e independencia emittir sua opinião a respeito, isto 
é, si o governo respeitou o compromisso, que 
solemnemente tornou de não dar execcução ao 
regulamento da Escola Naval, aguardando as bases que 
deviam ser offerecidas pela commissão de marinha e 
guerra do Senado para uma nova reforma, não 
preenchendo, entretanto, como expressamente determina-
se naquella emenda, as novas cadeiras creadas; ou si S. 
Ex. entende que o governo, dando execução ao 
regulamento e preenchendo as cadeiras, não respeitou, 
como lhe cumpria, o voto do Senado. 

Não convidarei tambem para se as pronunciar 
respeito o nobre Ministro da Guerra e então da justiça, que 
nesta casa, em nome do governo, aceitou o compromisso, 
porque devo respeitar as difficuldades em que se acha S. 
Ex. para se pronunciar nesta questão. Como governo, é 
obrigado a guardar conveniencias que o impedem de 
pronunciar-se francamente. 

Talvez mesmo que o nobre Ministro da Guerra, na 
occasião em que, achando-se no Senado, não estado 
presente o nobre Presidente do Conselho declarou 
solemnemente que o governo aceitava o compromisso de 
accôrdo com a emenda que foi votada, não estivesse 
autorizado para tanto, porque na presente situação é facil 
vermos ministros emittirem sobre negocios de sua pasta a 
opinião do governo para em seguida serem exautorados 
pelo nobre Presidente do Conselho. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E temos visto mais: 
temos visto leaders chamados a contas pelo governo. 

O SR. DANTAS E OUTROS SRS. SENADORES: – 
Apoiado. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – 
Actualmente não póde nenhum ministro tomar 
compromisso em nome do governo; cada um falle, quanto 
muito, por sua conta, e isso mesmo com muita prudencia; 
não póde fallar em nome do governo, sob pena, como já 
succedeu, de ser exautorado, e forçado a retractar-se, 
como fez o nobre Ministro do Imperio. (Apoiados.) 

Ora, si, tratando-se de um negocio de sua pastas 
como succedeu ao nobre Ministro do Imperio, de materia 
que S. Ex. tinha estudado e sobre que providenciara, não 
podia ter opinião, nem tomao compromisso em nome do 
governo, quanto mais a nobre Ministro da Guerra sobre 
negocio que erda pasta da Marinha e que não pendia de 
deliberação sua! 

por consequencia, de qualquer lado que se encare 
a posição do nobre Ministro, quero poupar a S. Ex. o 
constrangimento de vir á tribuna explicar-se. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Eu não me dirigi a S. 
Ex. por uma razão de decoro. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Entretanto, 
o que é evidente, o que ficou inteiramente evidenciado á 
luz do dia é que o governo não desempenhou o 
compromisso que havia tomado para com o Senado. 

Não comprehendo como a este respeito possa 
haver duas opiniões. 

O nobre Presidente do Conselho, assim como o 
nobre Ministro do Marinha, allegou que o regulamento 
estava tendo sómente execução provisoria; mas, pela 
maneira por que o nobre Presidente do Conselho discutiu 
esta questão... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Elle apenas advogou 
circunstancias attenuantes. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – 
...implicitamente confessou que o compromisso não foi 
respeitado, porquanto confessou que o governo não podia 
dar execução plena ao regulamento. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Limitou-se a defender-
se da imputação de má fé. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – S. Ex. 
ladeou a questão, não foi ao amago, como ha pouco disse 
que costuma fazer; passou apenas 
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pela rama, procurando com grande habilidade uma 
variante, como costuma fazer, para distrahir a attenção do 
Senado... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Dá licença? O nobre 
senador pelo Paraná já respondeu, e V. Ex mesmo notou 
isto. O seu silencio confirma. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – 
Perfeitamente; por este modo está respondido e fica 
assentado que uma vez que o nobre senador não veiu á 
tribuna emittir opinião, é que S. Ex. approva as justas 
censuras dirigidas ao governo. (Trocam-se varios apartes.) 

Senhores, o Senado havia votado em 2ª discussão 
uma emenda ao orçamento da Marinha, rejeitando 
diversos artigos do regulamento da Escola Naval, e, entre 
outros, o que ilegível cadeiras. 

O proprio Sr. ex-Ministro da Marinha, discutindo 
essa emenda, declarou que suas objecções eram, 
sobretudo, quanto á fôrma, porque entendia que ella devia 
ser apresentada em projecto especial, ou, pelo menos, que 
ficasse autorizado o governo para fazer as alterações que 
julgasse acertadas no regulamento, harmonisando as 
alterações com as disposições em vigor; que desta 
maneira ficavam attendidos os intuitos do Senado, sem 
prejuizo da reforma. 

De accôrdo com esta declaração, foram retiradas as 
emendas apresentadas em 2ª discussão... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Apoiado. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Já vê o 

Senado que o nobre ex-Ministro da Marinha concordava 
em que devia o regulamento ser reconsiderado; o que S. 
Ex. queria unicamente era autorização para harmonisar 
suas diversas disposições; era sómente esta a sua 
discordancia, a sua divergenia. Si o Senado, si o 
parlamento tivesse dado autorização ao governo para a 
reforma, incontestavelmente o regulamento ficava 
suspenso até que o governo usasse da autorização. Pois 
bem; foi a commissão de Marinha e Guerra que foi 
autorizada a offerecer bases para a reforma; é evidente 
que a execução do regulamento ficou suspensa até que a 
commissão offerecesse essas bases, e o parlamento 
resolvesse a respeito. 

E' incontestavel que a execução ficou suspensa, e o 
proprio governo o reconheço, quando allega que apenas 
deu-lhe execução provisoria. 

E, senhores, assim entendeu o proprio governo, 
que por muitas mezes deixou de executal-o. Só 
ultimamente... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Os empenhos 
apertaram. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – ...foi que 
tivemos noticia de que o regulamento estava sendo 
executado. 

Disse o nobre Ministro que era uma execução 
provisoria. Esta distincção, senhores, é bysantina: si não 
podia ter execução plena, tambem não podia ter provisoria. 
Mas a verdade é que o regulamento teve execução plena: 
não só as novas cadeiras foram providas, como todos os 
outros artigos do regulamento tiveram execução. 

A viagem de instrucção foi feita de accôrdo com o 
novo regulamento; o ensino foi distribuido de accôrdo com 
as novas disposições; o 4º anno de ensino foi prestado 
segundo a reforma, e assim, quanto a todas as outras 
disposições do novo regulamento, apenas as novas 
cadeiras é que foram 

providas interinamente, como si o provimento interino 
pudesse justificar o abuso. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E si o Senado tiver 
consciencia de seus direitos e attribuições, nega fundos 
para tudo isto, que é uma cousa que não tem qualificação. 

O SR. LUIZ FELIPPE: – Os novo, empregados 
estão sendo retribuidos? 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Sem 
duvida; não trabalham de graça. 

O nobre ex-Ministro da Marinha não falta em seu 
relatorio em execução provisoria; affirma simples e 
puramente que o regulamento teve execução e as cadeiras 
foram preenchidas. 

Vou ler a informação que respeito presta a nobre 
Ministro no relatorio. (Lê.) 

O relatorio não falla em execução provisoria; pelo 
contrario, affirma que o regulamento entrou em plena 
execução. 

A allegação de execução provisoria, além de 
contraproducente, não é verdadeira; contra ella protesta o 
proprio relatorio. 

O nobre Ministro da Marinha fez tão pouco caso do 
voto do Senado, que não dá a menor explicação para 
justificar o seu acto. 

Não insisto nesta questão, porque está liquidada, e 
á luz do dia. O nobre senador por Minas disse bem. e tem 
repetido com razão: – Para o procedimento do governo 
não ha qualificativo! 

O governo com estes actos de força, de violencia e 
prepotencia para com o Senado não faz sinão concorrer 
para o seu proprio descredito, para a sua fraqueza. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E Sua Alteza começa 
a regencia com taes ministros! 

O MEIRA DE VASCONCELLOS: – Tenho notado 
que o governo tem duas medidas por onde afere o voto do 
Senado. Si o voto do Senado não lhe agrada, o governo ou 
pronuncia-se com arrogancia e censura, ou então recolhe-
se ao silencio ou finge aceitar para depois desobedecer, 
como na hypothese de que tenho-me occupado. Quando o 
voto do Senado, porém, lhe é agradavel e convem a seus 
interesses, o governo aceita-o sem restricções e com 
docilidade. Assim não devia ser; o governo devia respeitar 
as deliberações do Senado, quer lhe fossem favoraveis, 
quer contrarias: este devia ser invariavelmente o seu 
procedimento, que sómente assim seria correcto e 
justificavel. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Isto é que era 
parlamentar e político. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Agora 
preciso referir-me especialmente ao nobre Presidente do 
Conselho; devo responder ao discurso que S. Ex. proferiu 
nesta sessão, quando tratou do material da  nossa 
esquadra. Estimo ver que S. Ex. modificou o seu juízo 
quanto ao material fluctuante da força naval brazileira, que 
outr’ora S. Ex. havia denominado em geral do 
calhambeques. 

O SR. BARROS BARRETO: – Não disse isto. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O nobre 

Presidente do Conselho declarou agora, e estimei ouvir 
esta declaração, que existem navios importantes na 
armada brazileira; é li verdade, Sr. presidente o material 
fluctuantea cha-se   
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muito melhorado; além dos importantes encouraçados que 
existem, outros navios possuimos de grande valor, que 
podem prestar importantes serviços não só em tempo de 
guerra, como em tempo de paz. 

O SR. LUIZ FELLIPE: – O nobre Presidente do 
Conselho, na primeira vez que fallou, não fez distincções. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Eu, porém, 
aceito a rectificação do nobre Presidente do Conselho. 

S. Ex. disse que existe um ou outro calhambeque; 
sem duvida, calhambeques existem nas marinhas melhor 
organisadas; entre os navios importantes e verdadeiras 
machinas de guerra são contemplados navios antigos que, 
sem os melhoramentos que constantemente se operam 
nas construcções naveaes, não podem prestar serviços de 
corta ordem e perdem as condições bellicas, que 
possuiam, e neste caso está na nossa armada a 
conhoneira Traripe. 

O SR. LUIZ FELIPPE: – Apezar de ser bem nova.  
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Apezar de 

não ser construida ha muito tempo, ainda não conseguiu 
navegar por sua conta e risco. Existe uma outra 
canhoneira, a que se póde chamar de calhambeque; é a 
antiga canhoneira Mandos. 

Mas isto nada importa contra o material da força 
naval, que actualmente é, sem contestação, superior á 
força naval dos nossos vizinhos. 

Com effeito, alguns annos antes, a nossa força 
naval era inferior á da Republica Argentina, que possuia o 
encouraçado Almirante Broion e nós não tínhamos um 
encouraçado que pudesse competir com elle. Hoje, temos 
dous encouraçados superiores, além de outros navios 
importantes, taes como Javary e Solimões. 

O nobre Presidente do Conselho ainda qualificou 
esses monitores tartarugas. Si S. Ex., com esta 
denominação, quis dizer que estes navios são de marcha 
demorada e que não podem navegar no alto mar, a 
metaphora é bem empregada; mas nem por isso estes 
navios deixam de ser machinas de guerra importantes, 
para navegar em aguas mortas: nos rios, são verdadeira 
fortaleza fluctuante, que offerecem sufficiente resistencia e 
forte ponto de apoio para defeza. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 
império): – Apoiado. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O nobre 
Presidente do Conselho, rectificando o seu juizo a respeito 
da nossa força naval, annunciou ao Senado que tinha de 
pedir um ou mais creditos, sobretudo um, para concluir a 
construcção de um cruzador, que está-se fabricando no 
arsenal de marinha; o Almirante Tamandaré. S. Ex. 
procurou predispôr o animo do Senado a favor deste 
credito, e não duvido que o conseguisse; e desde logo 
buscou descobrir um responsavel, e pareceu encontrar, no 
ministerio da marinha do gabinete de 4 de Julho; affirmou 
que para construcção de cruzador não havia sido feito 
orçamento nem plano. 

Eu contestei em aparte, mas parece-me que S. Ex. 
não ficou convencido. Cumpre-me provar, confirmando o 
que eu disse então, que, com effeito, para a construcção 
desse cruzador organizou-se orçamento no arsenal de 
marinha, e esse orçamento foi acompanhado do respectivo 
plano. 

Não tenho a prova neste momento; mas, uma vez 
que S. Ex. me pareceu não ficar satisfeito com a minha 
affirmativa, prometto apresental-a em tempo opportuno, e 
para isso já offereci um requerimento pedindo informações 
pela secretaria da marinha. 

Affirmo ao Senado que houve plano e orçamento 
para a construcção desse cruzador de 1ª classe, 
importando o orçamento em dous mil e tantos contos, 
cerca do 2.500:000$000, e affirmo mais que, na occasião 
em que foi determinada a construcção desse navio, 
existiam creditos sufficientes, as despezas estavam dentro 
de creditos destinados para o melhoramento de material 
fluctuante. 

Não é esta a primeira vez que tenho necessidade 
de dar explicações ao Senado sobre este negocio.  

Em 1883, talvez um mez depois que deixei a pasta 
da marinha, o nobre senador pelo Amazonas, hoje Ministro 
do Imperio, pediu informações a respeito da construcção 
do encouraçado Aquidaban, que então fôra mandado 
construir na Europa, e perguntou qual o estado das verbas 
para essa despeza. 

Respondendo a S. Ex., depois de justificar a 
necessidade, a conveniencia das construcções por mim 
autorisadas, quanto ao estado dos creditos, pronunciei-me 
n’estes termos: (lê) 

«As despezas com essas construcções estão 
dentro das forças das verbas respectivas, das quaes ainda 
existe saldo liquido das despezas não só effectuadas, mas 
temhem autorisadas, de maneira que não ha perigo que 
sejam excedidas.» 

E’ assim que, no credito de 6.000:000$000, existe o 
saldo liquido de 981:324$000. No credito de 
1.300:000$000, relativo á verba – material de construcção 
naval – existe um saldo de 178:220$000; e no credito de 
5.000:000$000, existe um saldo de 444:875$000.» 

Limito-me a estas explicações, que supponho 
satisfazer a duvida do nobre Presidente do Conselho. 

Agora dirijo-me especialmente ao nobre Ministro da 
Marinha, e permittir-me-á S. Ex. declarar que, entrando em 
discussão sobre negocios da pasta que dignamento 
occupa, eu me sinta constrangido para discutir mais 
largamente algumas questões referentes a reformas e 
melhoramentos reclamados na administração da marinha, 
porquanto o nobre Ministro, seguramente por modestia, 
apresentou a seu favor a declinatoria de estar ha pouco 
tempos na pasta, e que, portanto, não tinha feito ainda os 
estudos necessarios para apresentar ao parlamento os 
melhoramentos reclamados, e as reformas necessarias. 

Desejo respeitar os escrupulos do nobre Ministro, e 
por isso não insistirei para que S. Ex. declare si com effeito 
acha conveniente a organização da Intendencia de 
Marinha, nos termos propositos no relatorio, com 
augmento de pessoal e de vencimentos; tambem não exijo 
que discuta desde já a reorganização proposta no relatorio, 
a respeito do corpo de saude, do corpo de machinistas, 
assim como a respeito do quadro de operarios do Arsenal 
de Marinha. 

Sobre estas e outras reformas, de que deixo de me 
occupar, pela razão já dita, apenas me referirei ao quadro 
de operarios, que o relatório pro- 
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cura reduzir, para substituir por operarios extranumerarios. 

Peço ao nobre ministro que antes de resolver essa 
questão, estude-a bem, e sobre tudo verifique o que 
occorreu no Arsenal a respeito de abusos na admissão de 
extranumerarios . 

Ha tres para quatro annos, existia no Arsenal de 
Marinha o systema que o nobre ministro pretende renovar, 
isto é, um quadro de operarios effectivos e outro de 
extraordinarios, havendo no orçamento uma verba para 
cada quadro. 

Este systema é pessimo; já produziu pessimo 
resultado, emquanto foi adoptado no Arsenal; a 
experiencia o condemnou; então o quadro de operarios 
extranumerarios tornou-se muito superior ao dos operarios 
effectivos. O inconveniente maior era este: os operarios 
extranumerarios, que eram admittidos em virtude de 
pedidos, de protecção, sem a verdadeira syndicancia a 
respeito do seu merecimento, iam occupar logar sómente 
para obterem o salario em prejuizo dos habilitados e 
capazes e que prestavam serviço real; existia numero 
crescido de velhos, incapazes, que enchiam a folha de 
pagamento, mas que não prestavam serviço que valesse a 
pena. 

Para acabar com esse systema deploravel, é que o 
governo resolveu então despedir todos os 
extranumerarios, ficando apenas o quadro de operarios 
effectivos, onde aómente entram os habilitdos e onde 
estes tem o accesso adquirido pela sua capacidade, 
serviços o merecimentos; e não avalia V. Ex. as 
difficuldades que encontrou o ministro para despedir o 
crescido numero de extranumerarios. 

Si porventura V. Ex. entende que o quadro dos 
effectivos actualmente está muito desenvolvido, reduza-o, 
ou não preencha por emquanto as vagas... mas não 
continue a ter ao lado do operario effectivo um quadro 
ordinario de operarios extraordinarios. 

Concordo em que se chamem operarios 
extranumerarios, mas sómente em casos especiaes. 
Quando se tiver de proceder a uma construcção 
importante e urgente, sejam então chamados operarios de 
fôra, uma vez que os do quadro sejam insufficientes para 
dar conta da obra com a promptidão reclamada; nesse 
caso, a despeza será feita pelo credito destinado para a 
construcção; fóra desse caso, deve ficar unicamente o 
quadro dos effectivos, não se deve, porém, conservar, pela 
verba ordinaria do orçamento, dous quadros, um 
extraordinario e outro effectivo. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 
imperio): – Apoiado, concordo com V. Ex. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Peço a 
attenção do nobre Ministro para esse negocio, que é 
importante. 

Quanto aos machinistas extra-numerarios e de que 
já se occupou o illustre orador que em primeiro logar fallou, 
não posso deixar de fazer uma observação. 

E’ prejudicial ao serviço e perigosa á navegação a 
admissão de machinistas extra-numerarios para servirem 
na armada. Os factos e a experiencia já condemnaram 
semelhante expediente, e vou citar ao Senado um facto 
que parece anedocta, mas que é verdadeiro. 

Até certo tempo, emquanto não se fez a promoção 
dos machinistas e se organizaram os respectivos quadros, 
eram francamente admittidos  

machinistas extra-numerarios, e, como V. Ex. sabe, para 
admissão desses machinistas nem sempre precedem a 
duvida cautela e a necessaria syndicancia sobre sua 
conducta e habilitações; era apenas uma informação 
qualquer e quasi sempre um simples pedido apresentando 
o individuo, que se dizia machinista, para ser admittido. 
Um desses protegidos apresentou ao ministro da marinha 
uma carta de recommendação, para que fosse admittido 
como extra-numerario  no serviço da armada. O ministro, 
na boa fé, attendeu ao amigo, que encarecia o pedido, e 
admittia o protegido. 

Na occasião de lavrar-se o respectivo contracto, o 
protegido, que nunca tinha embarcado, que não sabia o 
que era um navio, quanto mais uma machina, trocou o 
nome pelo de outrem, com quem estava combinado, e que 
foi servir em seu logar, dividindo com elle os vencimentos; 
e assim serviu, por algum tempo, até que, reconhecia a 
frente, foi despedido o tratante. 

O systema de machinista extraordinário da armada 
produziu e produzirá sempre inconvenientes, e as vezes 
males irreparaveis. 

O governo póde ter necessidade de admittil-os, 
porque é forçoso ter machinistas e, não os havendo no 
quadro, vai buscal-os fóra, mas deve o governo em tempo 
providenciar, para evitar essa necessidade. Não é, porém, 
ampliando o quadro que aproveitará: para que ampliar, si 
não está completo? Deve empregar esforços para que o 
quadro se preencha, e, si depende de alguma providencia 
legislativa, já devia tel-a proposto. 

Disse o nobre Ministro que a difficuldade é o 
accesso, visto não ser possivel preencher o tempo de 
embarque e promoção. 

Si o tempo é muito longo, proponha o nobre 
Ministro alguma diminuição, assim como qualquer outra 
alteração no regulamento, caso se faça mister; porque é 
necessario e urgente que os navios de guerra tenham 
sempre a bordo um pessoal habilitado no corpo de 
machinistas. Um machinista póde ser muitas vezes causa 
de estragar-se uma machina importante, que custa 
dezenas ou centenas de contas de réis (apoiados), e até 
de expôr a vida dos que estão embarcados. 

O governo tem meios de fazer completar o tempos 
de embarque, é esse seu rigoros dever, não devia limitar-
se a dizer no relatorio que é necessario ampliar o quadro; 
si o quadro não está completo, como e para que se ha de 
ampliar? Facilite o embarque preciso para o acesso e terá 
remediado o mal. 

O nobre ministro deve procurar, repetirei sempre, 
meios de proparar e habilitar machinistas, proporcionando 
o accesso; isto é indispensavel a bem de segurança das 
vidas, dos navios e da economia de material. 

Ha um outro serviço na pasta da Marinha urgente e 
a respeito de qual peço ao nobre ministro que preste 
attenção e quanto antes veja o que é preciso fazer para 
regularizal-o; refiro-me que no monte-pio dos operarios. 

Segundo o relatorio, que aliás nada propõe, esse 
serviço está em verdadeiro estado de confusão e isso não 
só se deprehende da leitura do ralatorio, mais ainda da 
discussão de parlamento, e das noticias, publicadas pela 
imprensa. 

O monte-pio dos operarios era regulado antes da 
ultima reforma por um decreto de 1874, mas em data 
recente, na sessão do anno passado, foi
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approvado pelo poder legislativo um novo regulamento a 
respeito do monte-pio criando uma administração de entre 
os operarios, encarregada de defender os seus interesses, 
de promover tudo que for em beneficio da classe, emfim 
representar a associação constituida dos operarios em 
geral e das dos arsenaes da côrte e provincias. 

Diz o nobre ex-ministro no seu relatorio, que o novo 
regulamento encontrou embaraços taes que foi preciso 
ouvir o Conselho de Estado a respeito. 

Mas quaes foram esses embaraços, quaes são as 
disposições que não pódem ter execução e devem ser 
modificadas? Não as indicou o nobre ex-ministro, como 
devia fazel-o. 

Entretanto, a verdade é que consultou o conselho 
de Estado a respeito da maneira de pagar as pensões dos 
operarios que estavam no goso desse beneficio; e não 
obstante teve necessidade de, antes da consulta do 
conselho de Estado, mandar fazer effectivo o pagamento 
das pensões áquelles operarios que já os percebiam. 

Não o consumo por isso, devia fazel-o, porque era 
preciso não tirar a esses infelizes os poucos meios de 
subsistencia que lhes restavam: mas os operarios das 
provincias que se acham em igualdade de condicções cujo 
direito á pensão já foi reconhecido, estão privados desse 
beneficio, e por-conseguinte, privados do meio de 
subsistencia. E’ uma desigualdade que não se justifica; o 
ministro, assim como veio em auxilio dos operarios da 
côrte mandando, e com toda a justiça, que as pensões 
lhes fossem pagas, devia providenciar para que os 
operarios nas provincias as recohessem da mesma fórma; 
o é o proprio Ministro quem o confessa em seu relatorio, 
qualificado esse acto de deplorsavel. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro de 
imperio): – V. Ex. tem razão, mas naturalmente houve 
algum motivo para isso. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Eis o que 
disse S. Ex. (lê): 

«Mandei ouvir o conselho de Estado; para que, 
porém, não ficassem sem meios de subsistencia os 
operarios que venciam pensões de conformidade com a 
legislatura anterior, determinei que até ulterior deliberação 
continuasse a pagadoria da marinha a satisfazer as 
alludidas, pensões; entretanto tenho-me visto 
impossibilitado de deferir novas pensões requeridas, e, o 
que ainda é mais lastimavel, de occorrer nas provincias ao 
abono das já concedidas.» 

O proprio Ministro pois, confessa a desigualdade, e 
reconheço a iniquidade praticada contra os operarios das 
provincias! 

Está por conseguinte esse serviço inteiramente 
anarchisado: na côrte os operarios recebem as suas 
pensões e nas provincias não as recebem; as petições 
daquelles que têm direito á pensão por invalidez ou annos 
de serviço estão sem deferimento, o ministro parou com o 
expediente a esse respeito, porque espera resolução do 
conselho de Estado; e o conselho naval por sua vez 
também não consultou a respeito; o expediente, não 
obstante ser  urgente, está de todo interrompido e adiado! 
Semelhante situação é insustentavel. 

Nem ao menos foi organizado para os arsenaes 
das provincias o regulamento que, segundo a lei vigente, 
devia ser apresentado nesta sessão ao parlamento para 
ser approvado. 

Ainda é digno de reparo outro acto do governo na 
execução da lei, que não sei se está em execução ou se 
está suspensa, acto que me parece injusto e até iniquo; é 
o seguinte: pelo regulamento anterior de 1874, o operario 
concorria com um dia de salario sem gratificação para o 
fundo de monte-pio e tinha direito á pensão nos termos 
dquelle regulamento; pela reforam do anno passado o 
operario concorre, não só com o salario, mas tambem com 
a gratificação e em compensação desse mas que 
accresceu o novo regulamento errou um beneficio 
correspondente, que é a reversão do montepio em certos e 
determinados casos. Como tem sido executada essa 
disposição? 

Está se arrecadando de conformidade com o novo 
regulamento; o operario contribue não só com o salario 
mas tambam com a gratificação, mas não se lhes 
reconhece o direito á reversão! 

Isso é iniquo, attenda o nobre ministro a essa 
maneira de arrecadarem-se as contribuições dos 
operarios; é a partilha Ieonina, o governo, por que póde, 
manda que se arrecadem o salario e a gratificação, mas 
não executa a lei na parte, em que concede ao operario o 
beneficio da reversão. Isto é uma desigualdade é uma 
injustiça que não póde permanecer por mais tempo; si não 
póde haver a reversão, não se faça a cobrança da 
gratificação. 

A consulta no conselho de Estado foi feita, ha muito 
tempo, talvez ha cerca de um anno, seguramente ha 10 
mezes pouco mais ou menos e tudo ficou paralysado a 
espera dessa consulta; entretanto observo que segundo o 
regulamento vigente é o conselho naval e competente para 
ser ouvido sobre assumptos relativos a execução desse 
regulamento. Diz o art. 31 «Em casos de questões 
altamente graves a administração em ministerio ouvirá o 
conselho naval.» O conselho naval, porém, foi posto de 
parte, para ser ouvido o conselho de Estado; e, desde 
então o conselho naval crusou os braços, talvez por se ver 
desautorado, não deu mais expediente algum a respeito 
dessa materia. 

Um dos pontos sobre que versou a consulta do 
nobre ex-ministro ao Conselho de Estado, é si deve ser 
entregue o fundo de monte-pio a respectiva administração 
para fazer os pagamentos das pensões. 

Mas, senhores, si não estou enganado, o 
regulamento não autoriza essa duvida, é pelo contrario 
providente a respeito. 

Segundo o regulamento, art. 22: a contadoria de 
marinha, é considerada thesoureiro da associação do 
Monte-pio, – por conseguinte é ella que recebe as 
contribuições, é ella que faz os pagamentos de pensões, é 
ella que conserva sob sua guarda e  fundo destinado para 
o serviço do monte-pio; portanto não sei como o nobre ex-
ministro leve duvida a esse respeito. O regulamento não 
quer que o dinheiro seja entregue aos directores, ou 
administradores, e fundo do monte-pio deve estar em 
poder da contadoria de marinha que é o thesoureiro da 
associação, é ella que faz á bocca do cofre o desconto das 
contribuições, é ella que faz os pagamentos autorizados 
pelo governo. O regulamento autorizou a conversão do 
fundo do monte-pio em apólices da divida publica, essas 
apolices devem ser conservadas sob a guarda do 
thesoureiro, que é a contadoria da marinha, segundo é 
expresso no art. 22.
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Não sei, pois, donde nasceu a duvida relativamente 
a ser entregue o dinheiro destinado para o monte-pio á 
administração da sociedade. A associação trata de 
interesses geraes, advoga os interesses dos operarios, 
reclama, representa nesse sentido, mas quanto a 
economia relativa ao destino e applicação do dinheiro, isto 
pertence ao destino e applicação do dinheiro, isto pertence 
á repartição ilegível, e não podia ser de outra fórma.  

Já vê o nobre ministro que esse serviço que é 
importante, porque entendo com interesses e direitos muito 
legitimos de uma classe desvalida, que tem como protector 
o Ministro da Marinha precisa ser organizado e mellhor 
zelado. Si ha alguma alteração que deva ser feita no 
regulamento, já devia ter sido proposta ao parlamento para 
regularizar o serviço, entretanto o relatório nada propõe! E 
conclue nesses termos (lê): 

«Grande numero de operarios representaram no 
governo imperial pedindo a revogação dessa lei, assumpto 
este urgente por sua natureza e que se acha affecto á 
vossa sabedoria e patriotismo.» 

Qual é o assumpto urgente, é a revogação, 
alteração, ou derogação do regulamento? O que é que se 
acha affecto á sabedoria e patriotismo do parlamento si o 
governo nada propoz, e o relatorio não nos dá 
esclarecimentos a esse respeito? Não estou deffendendo o 
novo regulamento; preciso é porém, que o governo ou 
cumpra, ou proponha as alterações, que lhe devem ser 
feitas. Não devo entregar ao parlamento, sem nada propor; 
deve tomar o nobre Ministro uma resolução definitiva, em 
ordem de regularisar esse serviço. Si é preciso fazer 
modificações é urgente que isso se faça; é indispensavel, 
que se regularise esse serviço; que se venha em auxilio e 
proteção dessa classe desprotegida, e que por isso 
mesmo o governo não deve abandonar. Lá estão nas 
provincias muitos operarios sem meios de subsistencia, 
porque não se lhes paga aquillo que lhes é devido, e aqui 
como lá existem muitos, que tem direito ao abono das 
pensões, e que não são attendidos, de cujas petições o 
governo não toma conhecimento. Estão os arsenaes das 
provincias esperando regulamento, que já devia estar 
organisado, e que está adiado para as kalendas gregas! O 
conselho naval declarou que não dava mais expediente 
sobre essa materia, a espera da resolução do conselho de 
Estado. Entretanto todos os operarios, segundo me consta, 
contribuem com um dia de salario, embora não trabalhem, 
e nada percebeu!!! Attende para isso o nobre Ministro. 

Diz o relatorio: 
«O Conselho Naval por sua vez aguarda a solução 

da consulta que o governo fez no Conselho do Estado para 
poder formular o projecto de Regulamento do monte-pio 
dos operarios dos arsenaes das provincias, do qual o 
encarreguei, em cumprimento da lei acima citada.» 

Ora, a lei foi providente a este respeito; este 
regulamento devia ser apresentado na presente sessão, 
entretanto, está aliado Indeterminadamente porque todos 
aguardam a deliberação do Conselho de Estado!!... 

E’ preciso que o governo apresente as bases para 
que este regulamento se faça, porque este estado de 
cousas não póde durar, não póde continuar: si entende 
que deve voltar ao antigo regimen, proponha isso mesmo. 

Não a ivogo interesses de ninguem; advogo os 
legitimos interesses de uma classe digna de protecção; 
tudo depende do operario, é preciso que o governo de uma 
solução a este negocio, porque é necessario e 
indispensavel aos operarios que este serviço seja quanto 
antes regularisado convenientemente; si o systema da 
nova lei não é bem, continue a vigorar o da legislação 
anterior, si, porém, deve ser alterado o novo regulamento, 
proponha o governo as alterações precisas, não deve adiar 
a solução dessa questão, o contrario é entorpecer como 
tem entorpecido completamente a marcha deste serviço. O 
relatorio ainda a este respeito diz; que alguns pensionistas 
não haviam concordado com o novo regulamento e por isto 
o governo consultava o Conselho de Estado, si devia o 
regulamento applicar-se a elles. 

Senhores, não comprehendo esta consulta. A lei é 
obirgatoria para todos. Desde que foi approvada pelo 
parlamento. Não se precisa saber si todos concordam ou 
deixarão de adherir no novo regulamento, a opposição 
anterior ao novo regulamento, a opposição anterior não 
enfraquece e nem tira a obrigatoriedade á lei, que torna-se 
geral para todos. 

As representações posteriores que, como diz o 
relatorio, fizeram alguns operarios do Arsenal, podem 
servir como base e fundamento para modificar ou mesmo 
revogar a lei, mas emquanto não fôr ella alterada ou 
revogada, deve ter execução para todos, a todos obriga 
sem excepção. 

Não comprehendo como se consulta o Conselho de 
Estado, si o regulamento deve ser applicado a 
pensionistas que não haviam concordado com sua 
promulgação. 

A lei obriga a todos, repito, emquanto não fôr 
revogada, e si o governo entende que é má, já devia ter 
proposto sua revogação, era esse seu dever, e não perder 
tempo com consultas escusadas. 

Tenho me detido um pouco nesta materia porque, 
como disse, a considerar importante e urgente: necessario 
é prover de remedio. 

Espero que o nobre Ministro tome em consideração 
este assumpto e o resolva convenientemente para que 
sejam garantidos os interesses e direitos desses infelizes 
operarios, vivem de seu trabalho e que estão privados dos 
meios de subsistencias, e portanto reduzidos á miseria. 

Agora outro assumpto. 
Existe no Arsenal de Marinha do Pará uma obra 

que póde bem ser chamada de Santa Engracia, é a da 
barca pharol. Foi mandada construir em 1881 e ainda hoje 
está em construcção, para a qual ultimamente remetteram-
se até madeiras da Côrte! 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 
imperio): – Madeiras da Côrte para o Pará! 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Estimo 
muito o aparte do nobre Ministro. A prova da falta de 
cuidado com que esta construcção tem sido feita, é que 
até o governo teve de remetter madeiras daqui para o 
Pará. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 
imperio): – Quando madeiras deviam vir do Pará para 
aqui. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E’ exacto; 
como diz o nobre Ministro, o Pará podia fornecer madeiras 
para a Côrte; e entretanto, agora vão 
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madeiras da Côrte para alli, para a construcção de uma 
obra que começou em 1881. 

O relatorio não diz mais nada sinão isto; e eu 
desejava que o nobre Ministro desse alguns 
esclarecimentos, porque é este um facto que se reveste de 
tamanha gravidade que precisa ser explicado. 

Parece evidente que tem havido descuido e desidia 
daquelles que estão immediatamente encarregados de 
semelhante construcção, que, entretanto, é urgente. 

Esta barca começou a ser construída, como disse, 
em 1881, para o serviço da barra. O Estado tem pago 
dezenas e talvez centenas de contos pelo fretamento de 
outro navio para esse serviço, isso ha cerca de seis annos, 
e ainda hoje tão atrazada está a construcção! 

Desejo que o nobre Ministro informe quanto se tem 
despendido até hoje, com a construcção da barca, quanto 
se despenderá ainda, e quanto se tem gasto com o 
fretamento de navios que fazem, entretanto, o serviço da 
barra? Não seria mais economico e acertado comprar uma 
barca ou mandar construir na industria particular? 

Sr. presidente, a lei de fixação de forças de mar, 
que discutimos, diz em um de seus artigos, que os claros 
da armada serão preenchidos de conformidade com a lei 
de 1874. 

Mas, pergunto ao nobre Ministro, como poderá S. 
Ex. preencher estes claros de accôrdo com a lei de 1874, 
si o seu honrado collega da guerra declarou 
peremptoriamente que não dava execução a esta lei, 
porque por ora não havia necessidade, visto como o 
voluntariado era sufficiente para preencher os claros do 
exercito! 

A opinião manifestada pelo nobre Ministro da 
Guerra foi combatida com muita vantagem, e nem podia 
sempre que a lei de 1874 não seria cumprido. Semelhante 
opinião é singular.  

Ainda quando actualmente o voluntariado seja 
sufficiente, não exclue a execução da mesma lei; porque o 
voluntariado substitue o contingente sorteado nas 
freguezias onde o numero de voluntarios corresponde ao 
numero do contingente, mas não exclue, o antes suppõe a 
execução da lei. O sorteio e o voluntario igualmente 
concorrem para preencher os claros do exercito e da 
armada; o voluntario substitue o sorteado e, portanto, 
suppõe, em vez de excluir, o sorteio. 

Entretanto o nobre Ministro da Guerra declarou que 
não dava execução á lei, porque esta, em sua opinião, era 
desnecessaria, desde que o voluntariado era sufficiente 
para o contingente de guerra! 

Entretanto, os claros ahi estão nas forças de terra e 
de mar. Talvez fôsse esse um meio que o nobre Ministro 
procurou para justificar-se de não haver conseguido dar 
execução á lei. 

O nobre Ministro não teve a franqueza dos 
ministros liberaes que declararam ser a lei inexequivel. 

Outr’ora os ministros liberaes eram acremente 
censurados pelo nobre Ministro da Guerra e seus collegas 
pelo Paraná, e pela Bahia e todos cantavam pelo mesmo 
diapasão: «porque não cumpriu esta lei? Si é boa, porque 
não a executais, si é ma, porque não propondos a 
revogação, a sua derogação?» 

O nobre Ministro da Guerra, que tanto censurou as 
administrações liberaes, vem hoje pacatamente dizer que 
não quer dar execução á lei!! 

Eu desejava que o nobre ministro da marinha 
dissesse como pretende obter contingente para a armada, 
quando, segundo declarou seu collega da guerra, a lei não 
será executada! 

Grande será a difficuldade para o nobre Ministro e 
não sei como vencel-a, desde que S. Ex. declara no 
relatorio, que não conta com voluntarios, ao passo que 
os... 

O SR. CORREIA: – Referindo-se ao batalhão naval, 
assim enunciou-se o nobre ministro. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – ...quadros 
estão todos desfalcados; o corpo de imperiaes 
marinheiros, o batalhão naval, a companhia de Matto 
Grosso, etc., etc. Quaes são os meios que o nobre Ministro 
tem para preencher esses claros, si seu collega da Guerra 
não quer executar a lei? Desejava saber si S. Ex. pretende 
fazer o Ministro da Guerra mudar de opinião, ou si resigna-
se a conservar o pessoal da armada, reduzido, como está, 
e continuará a ficar, ainda mais reduzido, pelos claros que 
forem apparecendo daqui por diante. 

Termino as minhas observações pedindo a attenção 
do nobre Ministro da Marinha para a qualidade de serviço 
em que tem sido empregada a nossa força naval, em 
prejuizo da instrucção e do serviço militar. E’ preciso que 
S. Ex. restabeleça as divisões de evoluções, e não 
consinta que os navios se conservem soltos pelos portos, 
distrahidos para serviços inteiramente estranhos á 
marinha. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 
imperio): – Apoiado e nisto V. Ex. tem muita razão. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E’ 
significativo o aparte do nobre Ministro... principalmente 
que em certa época parece ter sido o nobre Ministro do 
Imperio tambem ministro da marinha, quase todos os 
navios estavam empregados no serviço do Ministerio do 
Imperio. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 
imperio): – Prestei um grande serviço á armada. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O nobre 
Ministro da Marinha, que responda a V. Ex., eu penso de 
modo differente. Devo igualmente pedir com 
encarecimento ao nobre Ministro, que não consinta que 
continuem desempregados, como que esquecidos, e 
postos á margem, generaes e officiaes superiores de 
reconhecido merecimento, que já prestaram, e podem 
ainda prestar, relevantes serviços em commissões de terra 
ou do mar. Elles ahi estão, V. Ex. deve saber, não é 
necessario, que decline os nomes. 

O governo tem obrigação de dar collocação a esses 
generaes e officiaes, que vivem retrahidos e desgostosos, 
redusidos a seus soldos, e por tanto cheios de 
necessidades e privações. 

Assim não merecem que sejam tratados 
marinheiros distinctos, que tão bons serviços tem prestado 
á sua Patria. Aqui termino. (Muito bem.) 

O SR. CORREIA: – Chamado tão directamente á 
discussão, como fui pelo precedente orador que me 
considerou na obrigação de responder por ser leader 
então, não recusarei dar as explicações, que alias devia já 
ao nobre senador por Minas Geraes. 
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Tendo o governo justificado a sua boa fé no acto 
increpado do provimento interino das cadeiras novas 
creadas na Escola Naval, não posso pôr, nem ponho em 
duvida essa boa fé. 

Não terei, pois, de dizer sinão o meu pensamento 
individual quando tratei da redacção (não tomei parte na 
discussão) da emenda offerecida na sessão de 31 de 
Agosto do anno passado, e assignada pelo Sr. Affonso 
Celso. 

A emenda diz assim: «Separe-se a emenda que 
offereci, approvada em 2ª discussão, afim de ser ouvida a 
commissão de marinha e guerra, que apresentara bases 
para a reforma da Escola Naval, não se provendo, 
entretanto, as novas cadeiras creadas.» 

Em minha opinião individual, esta emenda, que foi 
approvada importaria para mim, si tivesse de executar o 
que ella dispõe, a obrigação: primeiro, de dar execução ao 
regulamento, como era aliás imprescindivel, desde que se 
tratava da reunião dos dous estabelecimentos de 
instrucção existentes na marinha; segundo, de não prover, 
mesmo interinamente, as novas cadeiras creadas. 

Esta é a minha opinião Individual dada com a 
sinceridade de que costumo usar. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. Ministro com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 2: 
Continuação da 2ª discussão da proposta do poder 

executivo, convertida em projecto de lei pela Camara dos 
Deputados, sob n. 4, do corrente anno, fixando a força 
naval para o 2º semestre de 1888. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 

ACTA EM 2 DE JULHO DE 1887 
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ 
 

A’s 11 1/2 horas da manhã fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 25 Srs. senadores, a saber: 
Cansansão de Sinimbú, Barão de Mamanguape, Paula 
Pessoa, Cruz Machado, Barão da Estância, Viriato de 
Medeiros, Leão Velloso, Visconde de Paranaguá, Teixeira 
Junior, De Lamaro, Luiz Felippe, Fausto de Aguiar, 
Correia, Affonso Celso, Visconde de Muritiba, Chistiano 
Ottoni, Castro Carreira, Cunha e Figueiredo, Paes de 
Mendonça, João Alfredo, Henrique d’Avila, Escragnolle 
Taunay, Ignacio Martins, Candido de Oliveira e Silveira 
Martins. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Gogoy, Gomes do Amaral, Nunes Gonçalves, 
Barão de Cotegipe, F. Belisario, Ribeiro da Luz, Antonio 
Prado, Barros Barreto, F. Octavino, Fernandes da Cunha, 
Dantas, Vieira da Silva, Barão de Mamoré, Saraiva, Barão 
de Maroim, Barão de Souza Queiroz, Carrão, Diogo Velho, 
Franco de Sá, Junqueira, Jaguaribe, Lima Duarte, 
Lafayete, Meira de Vasconcellos, Paulino de Souza, 
Soares Brandão, Silveira da Motta, Siqueira Mendes, 
Uchôa Cavalcante e Visconde de Pelotas. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios:  
Do Ministerio dos Negocios da Guerra, de 30 do 

mez proximo passado, remettendo o autographo, 
sanccionado, do decreto da Assembléa Geral, fixando as 
forças de terra para o 2º semestre de 1888. – Ao archivo e 
communique-se á outra Camara. 

Do Ministerio dos Negocios do Imperio, de 1 do 
corrente mez, transmittindo o autographo, sanccionado, do 
decreto da Assembléa Geral, que outorga a Sua 
Magestade o Imperador o consentimento de que trata o 
art. 104 da Constituição, para que possa sahir do Imperio. 
– Ao archivo e communique-se á outra Camara. 

O Sr. presidente declarou que não podia haver 
sessão, por falta de quorum, e convidou os Srs. senadores 
presentes a occupar-se com os trabalhos de suas 
commissões. 

Em seguida, deu para ordem do dia 4 a mesma já 
designada, a saber: 

Continuação da 2ª discussão da proposta do Poder 
Executivo, convertida em projecto de lei pela Camara dos 
Deputados, sob n. 4, do corrente anno, fixando a força 
naval para o 2º semestre de 1888. 

 
42ª SESSÃO EM 4 DE JULHO DE 1887 

 
PRESIDENCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ 

 
Summario. – Expediente. – Reclamação. – Discurso 

do Sr. Viriato de Medeiros. – Observações do Sr. 
Presidente. – Projecto revogando a lei de 10 de Junho de 
1835. – Discurso do Sr. Ignacio Martins. – Ficou sobre a 
mesa. – Projecto derogando a parte do art. 1º do decreto 
de 9 de Outubro de 1886 sobre aposentadoria de 
magistrados. – Discurso do Sr. Jaguaribe. – Ficou sobre a 
mesa. – Ordem do dia. – Forças de mar. – Discursos dos 
Srs. Silveira Martins, Barão de Cotegipe (presidente do 
conselho) e Escragnolle Taunay. – Adiamento da 
discussão.   

 
A's 11 1/2 horas da manhã acharam-se presentes 

33 Srs. senadores, a saber: Cansansão de Sinimbú, Barão 
de Mamanguape, Gomes do Amaral, Paula Pessoa, 
Silveira da Motta, Barão da Estancia, Diogo Velho, Viriato 
de Medeiros, Siqueira Mendes, Barão de Mamoré, 
Jaguaribe, Barros Barreto, Lafayette, de Lamare, Teixeira 
Junior, Luiz Felippe, Visconde de Paranaguá, Visconde de 
Pelotas, Affonso Celso, Barão de Cotegipe, Cunha e 
Figueiredo, Leão Velloso, Ribeiro da Luz, Antonio Prado, 
Barão de Maroim, Ignacio Martins, Nunes Gonçalves, 
Fausto de Aguiar, Lima Duarte, Correia, Escragnolle 
Taunay,  Christiano Ottoni e Castro Carreira. 

 Deixaram de comparecer com causa participada, 
os Srs. Barão de Souza Queiroz, Franco de Sá, F. 
Belisario, F. Octaviano, Junqueira, Carrão, Godoy, 
Fernandes da Cunha, Saraiva e Paulino de Souza. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leram-se as actas da ultima sessão e do dia 2 do 

corrente mez, e, não havendo quem fizesse observações, 
deram-se por approvada. 

Compareceram depois da aberta a sessão os Srs. 
Henrique d'Avila, Candido de Oliveira, Vis-
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conde de Muritiba, João Alfredo, Silveira Martins, Paes de 
Mendonça, Dantas, Vieira da Silva, Soares Brandão, 
Machado, Uchôa Cavalcanti  e Meira de Vasconcellos. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Do Ministerio da Justiça, de 28 do mes findo, 

communicando, na fórma da requisição do Senado de 21 
do referido mez, que foram exigidas informações do 
presidente da provincia do Rio de Janeiro, relativamente 
ao açoitamento no municipio de Cantagallo de escravos 
por soldados de policia e na presença e por ordem do 
delegado; e que não consta haver sido exonerado do 
cargo de delegado de policia do termo de Calhau, em 
Minas Geraes, o cidadão Germano da Cunha Mello; e que 
por officio de 18 de mez passado, o presidente da 
provincia de Minas Geraes trouxe ao conhecimento 
daquelle Ministerio as instrucções do chefe de policia de 
12 de Abril do corrente anno, das quaes remetto cópia. – A 
quem fez a requisição, devolvendo depois á mesa. 

Do Ministerio da Fazenda, de 30 do mez findo, 
informando, em resposta ao officio de 21 do dito mez, 
relativamente ao ex-administrador da Recebedoria da 
Bahia, Aureliano Augusto de Souza Brito e ao ex-ajudante 
da mesma, Maximiniano dos Santos Marques. – O mesmo 
destino. 

O Sr. 3º Secretario servindo de 2º, declarou que 
não havia pareceres. 

 
RECLAMAÇÃO 

 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS (pela ordem): – 

Sr. presidente pedi a palavra pela ordem para fazer uma 
reclamação, solicitando a intervenção de V. ex. junto do 
governo de Sua Magestade o Imperador, ou, agora de Sua 
Alteza a Regente, para que dê cumprimento a ordens do 
Senado, resultantes de requerimentos que fiz aqui, 
requisitando informações. 

O primeiro requerimento foi aquelle em que pedi 
informação do numero de feitos que se achavam em mão 
dos desembargadores, e de todos que se achavam 
tambem em mão dos diversos juizes de 1ª instancia.. 

Foi feito este requerimento no dia 26 de Maio deste 
anno. Temos, portanto, que já se passou um mez e quasi 
dez dias.... 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Consta-me que a 
Relação já deu a informação pedida sobre isto. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Estimo muito; 
mas ainda não a recebi. Si puder ser dada esta 
informação, tanto melhor para o meu fim, que é, no caso 
de não haver da parte desses senhores magistrados o 
cumprimento do dever que lhes é imposto por lei, 
apresentar um projecto fazendo com que haja a sancção 
penal para elles, assim como ha ou deve haver para todos 
que não cumprem seus deveres, quer sejam magistrados 
ou não. 

Até agora, Sr. presidente, todos que deixam de 
cumprir o seu dever tém uma sancção penal; mas o 
magistrado brazileiro não a tem; póde commetter os 
maiores abusos, as maiores inobservancias da lei...

O SR. JAGUARIBE: – Os factos protestam contra 
isso. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não digo que 
todos os pratiquem; discutirei, porém, esta questão quando 
V. Ex., Sr. presidente, tiver a bondade de fazer com que a 
commissão de legislação dê parecer sobre o projecto de 
reforma judiciaria. Então discutirei este assumpto, e 
mostrarei que ha magistrados que tém commettido 
verdadeiros crimes, que não tém cumprido a lei. 

Não trato, porém, agora disto. O que eu dizia era 
que para os magistrados que faltam ao seu dever deve 
existir sancção penal, como existe para todos os outros 
funccionarios. Si o militar commette a menor falta, ahi está 
o nosso collega de guerra, que por qualquer cousinha o 
manda fuzilar. (Riso.) 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Não, senhor. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Ahi está a 
differença da lei feita pelo magistrado para o magistrado; 
das leis feitas para o soldado, para o marinheiro, para o 
zé-povinho, emfim; para os juizes não ha cousa que com 
isso se pareça. 

Desejo, pois, ter estas informações para em 
occasião competente apresentar um projecto de lei que 
possa ser estudado muito detidamente, afim de que o 
magistrado, como o militar, como qualquer cidadão 
brazileiro, tenha a sancção penal dos crimes que 
commetta. 

Diz-se: ha meio de punil-os. Mas qual é, senhores? 
Dada qualquer sentença, ainda que seja contra a lei 
expressa, póde promover-se processo contra o 
magistrado. Mas elle vai ser julgado por outros collegas, e 
então, está entendido, não ha meio de punil-o; acha-se no 
fim de pagar as custas, que é o peior do caso! 

E' este o primeiro facto de que me queixo e para o 
qual peço a intervenção de V. Ex. 

O segundo, resultado tambem de um requerimento 
que aqui fiz, refere-se ao pedido de informações sobre os 
assentos tomados pelo Supremo Tribunal de Justiça. 

Não ha quem diga, quem possa dizer que o 
Supremo Tribunal de Justiça tenha tomado assento... 

O SR. NUNES GONÇALVES: – E' um facto sabido. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E' um facto 

sabido; eis ahi; um tribunal, composto dos magistrados de 
primeira ordem, que devem ser o suprasummo da sciencia 
do direito, e do cumprimento da lei, são os primeiros; a não 
a cumprir. 

Ora, V. Ex. Sr. presidente, que foi magistrado, typo 
do homem de bem, faça favor de me dizer si o Supremo 
Tribunal de Justiça póde proceder desta maneira. 

Entretanto não quero dizer que nesse tribunal não 
existam homens de verdadeira probidade e de muito 
merecimento, honestissimos;mas o certo é que procede-se 
alli por este modo. O governo, não digo que fosse o nobre 
Presidente do Conselho, fez passar uma lei nas camaras, 
para que, aos 75 annos, os magistrados fossem 
aposentados: mas outra devia ser a lei; não a direi agora, 
aguardo-me para, em occasião opportuna, dizer qual devia 
ser. 

Como acha de dizer o illustre representante 
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da provincia do Maranhão, o supremo Tribunal de Justiça 
não tomou ainda assento nenhum. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Não ha quem o 
ignore. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E por que? 
O SR. NUNES GONÇALVES: – E' a isso que não 

posso responder. 
O SR. JAGUARIBE: – Não se tem offerecido 

occasião opportuna não acharam materia. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Ha alli, como 

disse, magistrados de grandes habilitações e 
honestissimos; mas sei de juizes que, em mais de um caso 
contradictorio, nas mesmas condições, pediram que se 
fizesse o respectivo assento; e que resposta tiveram? 

Nenhuma. 
Portanto, Sr. presidente, não ha possibilidade de se 

esperar cousa alguma. Quando uma vez affirmei que é o 
magistrado quem neste paiz dispõe da honra da fortuna, 
da riqueza e de tudo, disse-se que era exageração; mas 
não é. Estes homens devem ter uma sancção penal; a lei 
deve puni-os sem mais ambages, quando não cumprirem o 
seu dever. 

Tenho dito o que desejava e peço a V. Ex. sua 
intervenção perante o governo. O honrado Presidente do 
Conselho está me ouvindo e poderá si quizer, responder-
me, assim como o honrado Ministro da Guerra, que é tão 
rigoroso para com os militares. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Não, senhor. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Ouvi dizer que tem 
sido retardada, ou não tem sido feita a tomada de 
assentos, por causa de formalidades que a lei exige, como 
seja a audiencia prévia de todas as Relações. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Tenho ouvido 
muitos jurisconsultos a este respeito; quando fallo nestas 
cousas não o faço unicamente ex abundantia cordis, fallo 
tambem com o conhecimento que adquiro ouvindo 
aquelles que conhecem a materia. O honrado senador 
conhece bem a nossa legislação, que impõe ao Supremo 
Tribunal de Justiça a obrigação de tomar assento, e que 
elle deixa de fazer. Tenho concluido. 

O SR. PRESIDENTE: – Devo declarar ao nobre 
senador que a Mesa não tem nenhuma acção quanto a 
serem satisfeitos os pedidos de informações que são 
requeridos. Na casa existem membros do ministerio , que 
ouviram a reclamação do nobre senador e provavelmente 
a attenderão. 

 
PROJECTO REVOGANDO A LEI DE 10 DE JUNHO DE 

1835 
 
O SR. IGNACIO MARTINS: – Sr. presidente, 

quando o anno passado discutiu-se o projecto que tive a 
honra de apresentar e que felizmente é hoje a humanitaria 
lei n. 3310 de 15 de Outubro ultimo, desta tribuna assumi o 
compromisso de continuar a empregar sempre os meus 
esforços até conseguir a revogação total da lei n. 4 de 10 
de Junho de 1835. 

Venho hoje, em cumprimento deste dever que me 
impuz, sugeitar ao alto criterio e á reconhe- 

cida sabedoria do Senado um projecto nesse sentido. 
Para suavisar o horror que a todos causa a leitura 

das crueis disposições da lei de 10 de Junho, tem-se dito, 
Sr. presidente, que é ella uma lei de occasião, que foi 
promulgada em uma época excepcional, em que os 
animos estavam exaltados, o espirito publico agitado, e um 
terror panico de todos se havia apoderado, com o receio 
de que a execução da lei de 7 de Novembro de 1831 
trouxesse uma insurreição geral de escravos, do que já se 
dizia ter havido tentativas em provincias do sul do Imperio, 
principalmente naquelles pontos em que era maior a 
agglomeração delles. 

Felizmente, Sr. presidente, hoje não existe mais 
nenhum desses receios, nem mesmo dessas razões 
apparentes da lei. 

A questão caminha para seu se desejado desenlace 
sem abalo publico; os espiritos estão calmos, os animos 
estão tranquillos, e não ha nem póde haver receio algum 
de insurreição, porque o numero de escravos é felizmente 
muito diminuto e não existe em ponto algum do Imperio 
agglomeração delles que possa fazer receiar o que temiam 
os legisladores de 1835. 

Esta negregada instituição, Sr. presidente, que tem 
sido o embaraço constante do progresso do nosso paiz, 
que tem sido um obstaculo ao desenvolvimento da nossa 
civilisação, que tem sido a causa primordial de todos os 
males que desgraçadamente nos tem affligido, felizmente 
e graças a Deus, toca ella ao seu termo, e extorce-se nos 
ultimos e impotentes arrancos de agonia da sua nefanda 
existencia. 

As disposições da lei de 10 de Junho são contrarias 
a todos os immutaveis principios da sciencia, a todas as 
regras do direito, a todas as normas legislativas. Ellas 
estão em completa contradição com os principios de 
justiça que presidiram á confecção do nosso codigo 
criminal, que é um padrão de gloria erguido pelos nossos 
antepassados e que attestará sempre a sabedoria dos 
seus autores. 

V. Ex., Sr. presidente, que foi magistrado e que é 
jurisconsulto distincto, sabe que a primeira qualidade da 
pena, a sua primeira condição é a de ser proporcional ao 
delicto. 

A sociedade tem o direito de punir mas não tem o 
de vingar. A pena, quando excede aos limites do justo, é 
uma crueldade e o poder publico não póde nem deve ser 
cruel. 

Foi baseado nestes principios que o  nosso codigo, 
assim como todos os codigos do mundo, decretou penas 
differentes para crimes diversos, e, attendendo, quanto ao 
mesmo crime, a menor ou maior perversidade  do 
delinquente, estabeleceu o maximo, o médio e o minimo 
das penas. 

A lei de 10 de Junho apartou-se de todos estes 
principios são de direito; ella não estabelece sinão uma 
unica pena para o escravo – a de morte; e não reconhece 
circumstancias attenuantes a seu favor. 

Está na memoria de todos, Sr. presidente, que 
quando o Ministerio 7 de Março, embora hora, quiz 
procurar uma solução para a emancipação do elemento 
servil, formulou um projecto em cujas disposições 
consagrava tambem a revogação da lei de 10 de Junho de 
1835. 

Ouvido o Conselho de Estado, um eminente 
jurisconsulto, de saudosa memoria, o fallecido sena-  
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dor Nabuco, externou a sua respeitabillissima opinião no 
parecer que deu, dizendo que, desde que se tratava de 
emancipação servil, não era possivel conservar a lei de 10 
de Junho, porque essa lei não fazia sinão irritar o escravo 
contra o senhor, sem servir para este de garantia. 

A pena de morte é sempre a morte, e o escravo só 
vê nella a cessação da escravidão. 

Não sei, Sr. presidente, por que razão o Ministerio, 
quando levou o projecto ás Camaras, não consignava nelle 
esta disposição. 

Não o censuro; pelo contrario, desculpo o gabinete 
7 de Março. 

Naquella occasião a historia nos dá noticia da luta 
ingente que naquelle Ministerio sustentou; e si não fóra o 
grande talento, e a inexcedivel actividade do digno 
Presidente do Conselho de então, não se teria conseguido 
nem mesmo a liberdade os nascituros. 

Si ha 16 annos o illustrado conselheiro Nabuco 
julgava que não era licito conservar a lei de 10 de Junho, o 
que diremos nós hoje, quando a questão toca a seu fim? 
Será licito ainda conservar na nossa legislação uma lei que 
tanto nos envergonha e que não tem mais razão de ser? 

Senhores, a nossa civilisação não comporta mais 
esta lei; ella envergonha-nos perante todos os Estados 
estrangeiros; não nos é licito por mais tempo conserval-a; 
a sua revogação deve ser a preliminar da extincção da 
escravidão. 

Sr. Presidente, eu disse que a lei de 10 de Junho 
não attendeu a nenhum dos principios da sciencia na 
classificação dos crimes e na applicação das penas. 

As circumstancias atenuantes e aggravantes, 
aquellas que servem para augmentar ou diminuir a pena 
conforme o gráo da perversidade do agente, são 
desconhecidas na lei de 10 de Junho. 

A lei de 10 de Junho só conhece uma pena – é a de 
morte; o crime de ferimento é nella confundido com o de 
homicidio, e  a pena é a mesma na sua applicação.  

Ainda mais: V. Ex., Sr. presidente, sabe que no 
nosso codigo, como em todos os codigos do mundo, a 
tentativa de morte é crime muito mais grave que o de 
ferimentos. A lei de 10 de Junho porém, pune com a pena 
de morte tanto o escravo que fere ao senhor, a qualquer 
dos seus ascendentes ou descendentes, ao administrador 
ou sua mulher, como o escravo que mata a qualquer 
dessas pessoas. 

O escravo não tem a seu favor, no julgamento pela 
lei de 10 de Junho, nenhuma circumstancia attenuante; 
ellas, ainda que allegadas, não tém effeito pratico na 
modificação da pena. 

O escravo que tenta matar seu senhor é 
condemnado nas penas do art. 192 do codigo criminal, 
modificadas pelo art. 34 do mesmo Codigo; e, si não tiver 
concorrido nenhuma das circumstancias aggravantes 
enumeradas do art. 192, será condemnado nas penas do 
art. 193, modificado pelo 34, e neste caso, si tiver a seu 
favor circumstancias attenuantes, será condemnado no 
minimo, que são quatro annos de prisão com trabalho. 

No entanto o escravo que tiver ferido, já não digo a 
seu senhor, porém ao administrador ou a mulher deste, ou 
a qualquer dos ascendentes ou descendentes do senhor, 
quaesquer que sejam as circumstancias attenuantes que a 
seu favor tiver, será condemnado á morte pela lei de 10 de 
Junho. 

Será justa, Sr. presidente, uma disposição desta 
ordem? 

Será licito que o Brazil, no estado de civilisação a 
que tem attingido, conserve uma lei tão barbara e tão 
tyrannica? 

Esta lei, cuja revogação proponho, prohibe todo e 
qualquer recurso no julgamento do escravo. 

V. Ex., Sr. presidente, illustrado como é, sabe 
perfeitamente que o recurso é a garanti da justiça. 
Nenhuma sentença póde-se dizer que seja justa e 
verdadeira si não quando corre todos os tramites da lei, 
quando todos os recursos estão esgotados, quando, na 
phrase dos jurisconsultos, faz do branco preto e do 
quadrado redondo. 

Antes disto podem haver presumpções de verdade, 
mas não ha a verdade. 

Pois bem, Sr. presidente, o escravo está privado 
pela lei de 10 de Junho, de todos os recursos da lei. a lei 
de 10 de Junho diz que, si a sentença fôr condemnatoria 
não haverá recurso nem mesmo o de revista. Esta 
disposição foi ampliada pela dei de 3 de Dezembro de 
1841 no art. 80, que diz: 

«Das sentenças proferidas em virtude da lei de 10 
de Junho não haverá recurso algum, nem mesmo o de 
revista.» 

Esta disposição tem sido uniformemente entendida 
pelos nossos tribunaes, não admittindo recurso nem no 
caso de condenação nem no de absolvição. Contra ella, 
um illustrado jurisconsulto, luzeiro da nossa alta 
magistratura, o conselheiro Olegario Herculano d'Aquino e 
Castro, pronunciou-se combatendo a disposição da lei, 
mas reconhecendo que a praxe seguida pelos tribunaes 
uniformemente tém decidido que não cabe recurso nos 
casos da lei de 10 de Junho, quer quando a sentença é da 
absolvição quer quando de condemnação. 

Cita diversos accórdãos de Relações e de Supremo 
Tribunal, para confirmar este asserto. Peço licença ao 
Senado para recordar, entre outros, os seguintes (lê): 

«Appellação n. 1936, acordão de 11 de Maio de 
1855; n. 2676, accordão de 3 de Agosto de 1859; n. 3343, 
accordão de 26 de Junho de 1860; n. 3611, accordão de 
26 de Março de 1861; revista n. 1649 de Julho de 1860, 
etc.» 

Destas disposições, Sr. presidente, resultam factos 
verdadeiramente anomalos na nossa historia criminal. 

Na Gazeta Juridica de 23 de Agosto de 1853 vem 
narrando o seguinte facto, occorrido na provincia de Santa 
Catharina: «Um escravo, processado pelo crime de 
homicidio na pessoa do filho de seu senhor, e que além 
disso era administrador da fazenda, tendo o crime sido 
commetido com circumstancias aggravantes das 
enumeradas no art. 192 do codigo, confessou o crime, as 
testemunhas eram de vista e havia prova plena da sua 
criminalidade; sendo, porém, sujeito ao jury, este, ou por 
erro de quesito, ou por engano, ou por qualquer outro 
motivo, absolveu o réo; mas immediatamente nove juizes 
de facto protestaram por escripto que haviam opinado pela 
condemnação; o presidente do tribunal não recebeu o 
protesto, como não podia receber, porque a sentença, 
depois de publicada, não podia ser alterada por um 
protesto. Houve appellação para a Relação e esta não 
tomou conhecimento do recurso por ser caso da lei de 10 
de Junho; e subindo os autos ao Supremo Tri-
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bunal de Justiça, este sustentou a decisão da Relação, 
e o réo de crime plenamente provado foi solto.» 

Ora, Sr. presidente, si a lei de 10 de Junho é 
contra o escravo de um rigor extremo em todas as suas 
disposições; quando admitte o recurso da absorvição 
torna o escravo em melhores condições de que o 
homem livre. 

V. Ex. sabe quantas vezes o capricho leva o Juiz 
a appelar da sentença de absorvição no julgamento 
plenario; V. Ex. sabe que tem sido pratica quasi 
invariavel dos nossos tribunaes o mandar a novo jury o 
réo, inventando muitas vezes razões para isso; no 
entanto o réo escravo que, fica livre dos inconvenientes 
de uma appellação, e portanto em melhores condições 
do que o réo de condição livre. 

Ao homem livre, é dado , pelo art. 449 § 2º do 
regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, o direito 
de protestar por novo jury quando é condemnado em 
pena capital ou de galés; ao escravo nem isso é 
permittido – a pena é executada sem recurso algum. 
Dá-se pois mais esta anomalia: o escravo que é 
processado pelo delicto de ferimento, é condemnado, 
sem recurso algum, á pena de morte; o escravo, que é 
processado por tentativa de morte, é condemnado de 
conformidade com a lei commum em pena menor, e se 
lhe concede o direito de protestar por novo jury e de 
usar de todos os recursos que a lei faculta. 

A lei n. 3163 de 7 de Julho de 1883 revogou a de 
n. 562 de 2 de Julho de 1850, na parte em que esta 
havia tirado do jury para o julgamento singular do juiz 
de direito, o crime de homicidio nos municipios das 
fronteiras do Imperio. 

Pela lei de 1850, aos escravos existentes nas 
fronteiras do Imperio era concedido o mesmo direito 
que tem o réo homem livre para appellar e interpor 
todos os recursos, mas a lei de 7 de Julho de 1883 que 
revogou a de 1850, e que fez voltar para o jury o 
julgamento destes crimes de homicidio commettidos 
nas fronteiras, privou, talvez sem querer, o escravo de 
todos os recursos que a lei de 1850 lhe facultava, 
sujeitando-o de novo ás disposições da lei de 1835. 

Estou convencido, Sr. presidente, de que não 
passou pela mente do illustre autor do projecto que é 
hoje a lei de 1883, a idéa de revogar a lei de 1850 e 
tornar mais precaria a triste posição dos escravos das 
fronteiras; porém foi este o resultado. 

A propria lei n. 3310 de 15 de Outubro de 1886, 
nas disposições adoptadas em virtude de uma emenda 
do honrado Ministro da Guerra, abolindo a pena de 
açoites, sujeita o escravo a penas iguaes; ás dos 
cidadãos livres excepto as penas de degredo, de 
desterro ou de multa, que a lei manda substituir pela 
prisão simples ou com trabalho, conforme o crime. 

Daqui nasce um absurdo: o escravo que ferir 
gravemente a qualquer descendente ou ascendente de 
seu senhor, ao feitor ou administrador ou ás mulheres 
destes, será condemnado,pela lei de 10 de Junho, á 
pena de morte; no emtanto que o escravo que deflorar 
a filha de seu senhor, menor de 17 annos, e que tiver 
portanto praticado o mais horrendo crime que se possa 
commetter, será, pela lei de 15 de Outubro 
condemnado á pena de prisão simples por um a tres 
annos! 

Este terá todos os recursos; aquelle nenhum! 
Não censuro as leis posteriores porque estas 

foram promulgadas de conformidade com os principios 
da justiça, mas ellas demonstram que a lei de 10 de 
Junho deve quanto antes ser revogada e riscada 
completamente da nossa legislação. 

Graves questões ainda podem apparecer nas 
interpretações de outras leis em referencia á lei de 10 
de Junho. Refiro-me á disposição da lei n. 3311 de 15 
de Outubro de 1886 sobre incendios e 
envenenamentos, e que no art. 10 diz: 

«Envenenar fontes publicas ou particulares 
tanques ou viveiros de peixes, agua potavel e viveres 
destinados ao consumo de pessoas certas ou incertas. 
– Penas de 6 a 12 annos de prisão com trabalho.» 

«Si do envenenamento resultar a morte de 
alguma pessoa. – Penas as do art. 193.» 

O escravo que pela lei de 10 de Junho era 
punido com a pena de morte, só pelo facto de 
propinação do veneno, embora dessa propinação 
nenhum mal tivesse resultado, estará sujeito ainda a 
essa lei depois da de 15 de Outubro de 1886? 

E' exacto que as leis especiaes só devem ser 
revogadas por lei tambem especial. 

Mas a lei de 1850, que não era lei especial a 
respeito de escravos, foi entendida sempre por todos os 
tribunaes que tinha revogado a lei de 10 de Junho de 
1835, na parte em que não admittia recursos; e, si a 
regra da hermeneutica é que as leis devem ser sempre 
interpretadas mais favoravelmente ao réo, é claro que 
devemos entender que a lei de Outubro ultimo revogou 
a de 10 de Junho de 1835 na parte em que punia como 
crime especial a propinação do veneno, feita pelo 
escravo. 

Sendo assim, Sr. presidente, eu não teria sinão 
motivos para dar parabens aos legisladores que 
decretaram aquella lei; mas V. Ex. comprehende que 
isto será motivo de duvidas e que os nossos tribunaes 
provavelmente terão de dar os nossos tribunaes umas 
ás outras; e o meio de evitar essas decisões contrarias, 
e que sempre desacreditam a justiça, é a revogação 
total e prompta da lei de 10 de Junho. 

Sr. presidente, a lei de 10 de Junho, já dizia o 
conselheiro Nabuco de saudosissima memoria, «é uma 
lei injusta, porque destroe todas as regras da imputação 
criminal, toda a proporção das penas; porquanto os 
factos graves  e menos graves são confundidos, e não 
se consideram  circumstancias aggravantes ou 
attenuantes, como si os escravos não fossem homens, 
não tivessem paixões e instinctos de conservação.» 

Eu desejo, Sr. presidente, que, si o projecto que 
apresento tiver a ventura de ser aceito, si eu tiver a 
felicidade de o ver promulgado como lei neste paiz, o 
governo não lhe dê a execução que tem dado á lei de 
15 de Outubro, que aboliu os açoites. 

O governo actual tornou peior a posição do 
escravo depois da abolição da pena de açoites. 

No dominio pleno do art. 60 do codigo criminal e 
da lei de 10 de Junho de 1835, o escravo não podia ser 
açoitado sinão depois de processado e condemnado. 
Agora, porém, no dominio da lei n. 3310 de 15 de 
Outubro de 1886, que aboliu os açoites, os infelizes 
escravos estão sendo açoitados pelas autoridades, sem 
processo e sem condemnação! 
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Já desta tribuna reclamei contra o criminoso facto 
que se deu em Cantagallo, mas o governo contentou-se 
em responder que ia pedir informações para saber si o 
facto era ou não exacto. Asseguro hoje ao governo que o 
facto infelizmente é exacto. O delegado de policia de 
Cantagallo foi pessoalmente mandar, e assistiu, a açoitar 
escravos em uma fazenda; é, portanto, um criminoso 
perante a lei de 15 de Outubro de 1886! 

O governo cruza os braços perante este crime e, o 
que é mais, o criminoso ainda é o delegado de policia!! 

Si este projecto fór convertido em lei e si tiver a 
desventura de ser executado pelo actual governo, eu peço 
desde já que lhe de execução mais leal do que a que tem 
dado á lei de 15 de Outubro do anno passado. 

Ouso esperar, Sr. presidente, que o Senado não 
negará a sua illustrada approvação no projecto que 
apresente. 

Apezar do ultimo programma tão retrogrado e 
atrazadissimo apresentado pelo nobre Presidente do 
Conselho, estou convencido de que, conservadores 
adiantados da ordem dos illustres senadores Vieira da 
Silva, Jaguaribe, João Alfredo, Correia, Uchôa, Diogo 
velho e outros, não subscreverão esse triste programa. 

Espero mesmo que o meu nobre amigo o illustre 
senador pela provincia de Santa Catharina, conhecerá que 
não lhe é mais licito, pelo seu grande talento e altivez de 
caracter, continuar a apoiar um ministerio que dispensa o 
seu importante apoio, e que nem merece pelo atrazado 
programma que agora apresenta. 

S. Ex. comprehenderá por certo que o homem 
politico não pertence ao partido que lhe convem, mas á 
áquelle que combate pela victoria das idéas. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Estou com os 
conservadores. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – V. Ex. não deve 
arriscar-se a receber pela terceira vez os seus passaportes 
do partido conservador. 

Ex., S. que acha essas idéas atrazadissimas... 
O SR. ESTRAGNOLLE TAUNAY: – Contrarias á 

dignidade da nação. 
O SR. IGNACIO MARTINS: – Eu bem previa, Sr. 

presidente, que o honrado senador por Santa Catharina 
não se sujeitaria a um programma tão acanhado, como e 
apresentado pelo nobre presidente do Conselho em nome 
do partido conservador. O nobre senador não espere que 
pela terceira vez lhe sejam dados os passaportes do 
partido a que S. Ex. quer pertencer. 

Peço licença para, terminando, dirigir-me ao meu 
illustre comprovinciano e amigo o nobre Ministro da 
Guerra. 

Com magua Sr. presidente, tenho este anno ouvido 
o nobre Ministro enunciar idéas retrogradas e muito 
differentes daquellas que S. Ex. sustou aqui o anno 
passado. 

Não sei si o nobre Ministro da Guerra aceitará este 
projecto; si elle terá de S. Ex. o mesmo enthusiastico apoio 
que o nobre Ministro prestou á lei que aboliu a pena de 
açoites. O nobre Ministro tem-se mostrado tão retrogrado 
este anno, que nada de S. Ex. de deve esperar: 

O projecto ahi fica; si S. Ex. o aceitar, eu o felicitarei 
pela continuação de suas idéas de progresso; si S. Ex não 
o quizer aceitar, si confir- 

mará a versão que corria, de que o causador do grande 
enthusiasmo do nobre Ministro para a abolição da pena de 
açoites era o excelso soberano que no paquete Gironde 
viaja neste momento para a Europa, e a quem prospera a 
feliz viagem desejamos. 

Mas, Sr. presidente, a suprema direcção dos 
negocios do Estado felizmente está confiada a Augusta 
Princeza que na sua primeira regencia assignou a aurea lei 
de 28 de Setembro de 1871. 

Peço ao nobre Ministro que reflicta um pouco antes 
de se declarar contra o projecto que agora apresento, e 
que lance uma vista retrospectiva para o seu passado, que 
já é longo; S. Ex. nelle encontrará muitos actos que o hão 
de honrar, e entre estes em que o deve encher de orgulho. 

O nobre Ministro foi membro do gabinete presidido 
por um dos maiores estadistas que este imperio tem tido, o 
immortal Visconde do Rio Branco, de gloriosa memoria. 
(Apoiados. Muito bem.) 

Ficou sobre a mesa para ser opportunamente 
apoiado o seguinte 
 

PROJECTO DE LEI 
 

A Assembléa Geral Legislativa decreta: 
Artigo unico. Fica revogada a lei n. 4 de 10 de 

Junho de 1835. 
Sala das sessões do Senado, 4 de Julho de 1887. – 

Ignacio Martins. 
 
PROJECTO DEROGANDO A PARTE DO ART. 

1º NO DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 1886 
SOBRE APOSENTADORIA DE MAGISTRADOS. 
 

O SR. JAGUARIBE: – Faltando poucos minutos 
para findar a hora do expediente, e achando-se na casa o 
Sr. Ministro da Marinha, si V. Ex. me prometesse dar a 
palavra no primeiro dia de sessão, cedel-a-ia agora por 
deferencia ao Sr. Ministro, não o fazendo esperar. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Elle já nos tem 
feito esperar. 

O SR. PRESIDENTE: – Não posso sinão decidir 
aquillo que o regimento manda; ainda faltam alguns 
minutos; até meia hora depois do meio-dia o nobre 
senador póde faltar. 

O SR. JAGUARIBE: – Bem; vou me servir da 
palavra. 

Sr. presidente, tenho de offerecer á consideração 
do Senado um projecto; antes, porém, de justifical-o, peço 
a V. Ex. e ao Senado que me permittam levantar desta 
tribuna um voto, que acredito será o da grande maioria dos 
brazileiros. 

Este voto, senhores, visto que um acontecimento 
recente ainda preoccupa toda nação, o da ausencia do 
chefe do Estado por motivo de molestia, este voto, digo, é 
dirigido ao céo para que Sua Magestade tenha uma 
prospera viagem, encontre dentro de pouco tempo o 
restabelecimento de sua saude e volte a illustrar o sello 
Imperial com mesmo patriotismo e inexcedivel dedicação 
com que tem feito até hoje. (Muitos Apoiados.) 

Fazendo este voto, senhores, não posso deixar de 
o acompanhar de outro, e é que a graciosa Princeza que 
acaba de assumir a regencia do Imperio, no desempenho 
das magestaticas attri- 
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buições de que se acha revestida, possa ser tão feliz 
quanto tem sido essa outra graciosa Princeza que acaba 
de ver solennisar-se o jubileu de seu reinado com o 
estrepito de todo o Imperio Britanico e com os applausos 
geraes do mundo inteiro. 

Feita, Sr. presidente, esta imprecação, que, como 
disse, será de toda a nação, entro na justificação do meu 
projecto. 

O projecto, Sr. presidete, tem por fim derogar a 
parte de lei muito recente, é certo, aquella que o anno 
passado foi approvada estabelecendo diversas 
disposições relativamente ao Supremo Tribunal de Justiça, 
e entre estas a de uma emenda approvada pela outra 
Camara e que nesta casa foi muito impugnada. A emenda 
era a que estabelecia 75 annos como termo fatal para a 
aposentadoria forçada do magistrado. 

O Senado se recorda de que essa emenda foi aqui 
muito impugnada, e que afinal, segundo me parece, só foi 
approvada porque uma promessa appareceu. Ao menos 
os nobres Ministros deram a entender que, para não 
ficarem perdidas as boas disposições da lei, convinha que 
ella fosse approvada totalmente, porque essa parte 
poderia ser reformada. E’ isto, Sr. presidente, que trato de 
fazer. 

O meu distincto collega o nobre senador pela 
Parahyba, ha poucos dias manifestou o seu penitet me 
pecati, por ter votado por essa lei; eu tambem votei por 
ella, e não posso fazer anida esse penitet, porque confio 
que o Senado, segundo a promessa que o anno passado 
appareceu... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Votei contra, mas já 
que é lei, quero que seja cumprida. 

O SR. JAGUARIBE: – O nobre senador sabe que, 
desde que a experiencia mostra que uma lei não produz 
bons effeitos, cumpre o legislador reformal-a. 

O SR. DANTAS: – Pelo menos é preciso salvar aos 
que se approximam da idade marcada. 

O SR. JAGUARIBE: – Não se fez nenhuma 
promessa illegal; apenas se disse que rejeitar a emenda 
naquella occasião era privar o paiz das vantagens da lei, 
porque o projecto tinha de voltar á outra Camara, e a 
suppressão da emenda seria alli approvada ou não e, no 
caso de não ser, a questão de uma fusão não é negocio 
simples. Portanto votamos pela lei com aquella emenda da 
Camara, na esperança de que a lei teria de ser reformada 
nesta parte. 

O SR. DANTAS: – Lembro-me ainda da resposta 
que o Ministro da Justiça deu-me então. 

O SR. JAGUARIBE: – Por isso acredito que o 
Senado approvará o meu projecto e que a outra Camara 
não terá duvida em aceital-o. 

Senhores, as vantagens da lei a que me tenho 
referido são evidentes. A magistratura neste paiz em geral 
é pobre. A este proposito o Senado me permitirá que 
recorde um pensamento que ha muitos annos emittiu, creio 
que ainda na outra Camara, o nosso collega Zacarias, de 
saudosa memoria. Fallando da pobreza e probidade dos 
magistrados, dizia elle que esta classe de pessoas em 
seus testamentos deixavam duas unicas qualidades de 
bens – libres et liberos. Na regra geral os magistrados são 
pobres; á excepção de livros e filhos não deixam outra 
herança. 

Pois bem, quando esta é a verdade, sabia-se que o 
Supremo Tribunal de Justiça alguns varões 

illustres, já alquebrados dos annos, sem a capacidade 
physica para com afinco dedicarem-se no estudo dos 
autos e resolverem questões arduas, conservavam-se com 
tudo naquelle posto de espinhos pela necessidade de 
manter familia numerosa, que viam após si pedindo pão e 
educação, só para não perderem uma gratificação, ainda 
que mesquinha, pois consistia em 3:000$, mas sem ella o 
orçamento se desequillbrava, e a familia tinha de achar-se 
em grande miseria. 

Todos reconheciam que muitos ministros do 
Supremo Tribunal de Justiça mantinham-se nos lugares 
simplesmente por essa consideração; mas desde que 
houvesse remedio contra essa necessidade urgente, elles 
deixariam o posto, que passaria a ser ocupado por 
magistrados mais validos e mais capazes. A lei remediou 
esse grande mal, e efectivamente diversos magistrados, 
que se achavam impossibilitados de continuar, pediram 
sua aposentadoria. 

Mas, senhores, com a emenda vinda da outra 
Camara a lei tornou-se inconsequente, e fez um grande 
mal. Tornou-se inconsequente; senhores, porque, o 
remedio estava na lei, isto é, o magistrado, logo que se 
achasse invalido e não perdesse a gratificação, 
naturalmente pelos seus brios, pelo que se deve ao paiz, 
devia retirar-se para abrir espaço a outro que melhor 
preenchesse o lugar. A lei entretanto estabeleceu um 
principio que é uma verdadeira desconfiança contra essa 
classe aliás honrada, e que não merece ser assim tratada 
pelos legisladores do seu paiz. 

A desconfiança, Sr. preseidente, está em acreditar-
se que o magistrado que tem percorrido as diversas 
escalas, e que vê que o legislador já preveu aquillo que 
elle mais apreciava, oaugmento de seus vencimentos 
durante a sua aposentação; que esse magistrado, digo, 
tendo obtido já esse remedio, seja todavia tão mau 
cidadão que propositalmente continue em exercicio, sem 
necessidade, indo com sacrificio ao tribunal todos os dias, 
ver autos, compulsal-os e julgal-os. 

A lei, portanto, estabeleceu um principio de 
desconfiança quando declarou que esse cidadão, ao 
chegar aos 75 annos, devesse necessariamente 
abandonar o posto, embora se ache vigoroso. 

E porque esta desconfiança, senhores, em relação 
a uma classe, que depois de ter dado muitas provas de 
merecimento, e conseguido as vantagens que precisava 
encontrar em sua velhice, não ha de ter falta de patriotismo 
de exercer o cargo, que não possa desempenhar, e de 
qual póde retirar-se quando queira, visto que a lei lh’o 
faculta e sem prejuizo algum? 

Assim, senhores, o principio de desconfiança que a 
lei estabeleceu é offensivo a uma classe honrada, e que 
não o merecia; e é muito mau que o legislador seja o 
primeiro a desconfiar do patriotismo de seus concidadãos. 

O verdadeiro patriotismo está em cada um servir 
bem a seu paiz emquanto póde e como póde. Aquelle que 
reconhecer ser conveniente a sua retirada, fal-o-á 
voluntariamente, deixando o logar a outros, para que 
venham por sua vez, cumprir esse dever. 

Portanto, não é justo que continue a lei esta 
disposição odiosa, que aliás onera os cofres publicos. 

O SR. PRESIDENTE: – Devo lembrar ao nobre 
senador que a hora está preenchida. 
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O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Está fallando 
contra o vencido. 

O SR. JAGUARIBE: – V. Ex. me permitta poucas 
palavras mais, visto que V. Ex. me prescreve que me limite 
o mais possivel. 

O SR. PRESIDENTE: – Sou a isto obrigado pelo 
regimento. 

O SR. JAGUARIBE: – Deixo de entrar em outras 
considerações simplesmente para dizer que, quem 
conhece o pessoal do Supremo Tribunal de Justiça, não 
ignora que ha alli homens de grande saber... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Isto disse eu. 
O SR. JAGUARIBE: – ...e de grande honestidade, 

que ainda conservam grande robustez, e não se póde 
deixar de lamentar que estes cidadãos, pelo simples facto 
de chegarem nos 75 annos, sejam obrigados á retirar-se 
de seu posto. 

Lembrarei o nome do Sr. Barão de Jary.... 
O SR. NUNES GONÇALVES: – Apoiado. 
O SR. JAGUARIBE: – ...homem robustissimo de 

grande saber... 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – As leis não se 

fazem para as excepções. 
O SR. JAGUARIBES: – ...e que, não obstante seus 

trabalhos juridicos, tem ainda tempo de se entregar á 
litteratura, e litteratura amena e variada. 

Citarei o facto de, ainda o anno passado, se dar elle 
ao trabalho de traduzir uma importantissima obra do grego 
para o portuguez, obra que enriqueceu a nossa litteratura e 
é de grande utilidade; é um catechismo christão, que 
excede, em muitos pontos, os que já tinhamos, e que eram 
ordinariamente de perguntas e respostas, emquanto este é 
obra theorica e pratica. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – E contendo idéas 
muito sãs. 

O SR. JAGUARIBE: – Sem duvida, o concilia a 
historia com a theologia de modo muito acertado, 
formando um livro de muito interesse para a juventude de 
um e outro sexo, para quem o trabalho é destinado. 

O Sr. conselheiro Olegario, por exemplo, é um 
magistrado robustissimo (apoiados), que tem escripto 
obras importantes, e, si for condemnado a abandonar o 
logar, será uma grande perda para o paiz. O Sr. Mariani 
(apoiados) e outros, que por falta de tempo deixo de 
mencionar. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Alguns dos que foram 
apresentados estão fortissimos; por exemplo, o presidente 
do Supremo Tribunal. 

O SR. JAGUARIBE: – V. Ex. tem razão. O ex-
presidente do Supremo Tribunal era homem robustissimo, 
e entretanto foi forçado a aposentar-se, e no mesmo caso 
ha magistrados muito distinctos que, em virtude da lei, 
serão obrigados forçadamente a aposentarem-se, quando, 
si fosse permittido simplesmente que requeressem 
aposentadoria quando não pudessem exercer o cargo, fal-
o-iam, e isso seria mais digno para a classe e para o paiz. 

O SR. SILVEIRA DE MOTTA: – E deveriam ser 
aposentados tambem os senadores que têm mais de 75 
annos. 

O SR. JAGUARIBE: – Deixo de entrar nesta ordem 
 

de considerações; mas sem duvida que o mesmo se 
poderia applicar a outras classes; aos millitares, por 
exemplo, logo que um general chegasse a 75 ou 80 annos. 
E não vemos alli muitos nessa idade? 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Esse tem 
ajudantes. 

O SR. JAGUARIBE: – Está bem presente o que fez 
o grande Moltko, que exerce ainda o seu cargo de general, 
não obstante a sua avançada idade. O proprio rei da 
Prussia tem 96 annos, e mepunha o sceptro com vigor. 
Como, pois, ha de ser condemnada unicamente a classe 
da magistratura, arespeito daquella Constituição disse que 
os juizes serão perpetuos? 

O SR. SILVEIRA DE MOTTA: – Apoiado. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – A perpetuidade 

é differente da vitaliciedade. 
O SR. PRESIDENTE: – Peço licença ao nobre 

senador para lembrar que tem muitas occasiões em que 
poderá completar a justificação do seu projecto; quando 
entrar em discussão, por exemplo, A hora está dada. 

O SR. JAGUARIBE: – Obedeço a V. Ex. e, si me 
não é permitido ler o projecto, mandai-o-ei á mesa. 

O SR. PRESIDENTE: – Póde ler. 
O SR. JAGUARIBE: – E’ o seguinte: (Lê.) 
A Assembléa Geral Legislativa resolve: 
Artigo unico. Fica derogada e de nenhum effeito no 

§2º do art. 1º do decreto n. 3309 de 9 de Outubro de 1886 
a parte que incide entre os motivos de aposentação 
obrigatoria a idade de 75 annos do magistrado; revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala das sessões do Senado, 4 de Julho de 1887. 
(S. R). – D. J Nogueira Jaguaribe. – Ignacio Martins. 

– Silveira de Motta. 
Ficou sobre a mesa para ser opportunamente 

apoiado. 
 

ORDEM DO DIA 
 

FORÇAS DE MAR 
 

Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro da 
Marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Candido de Oliveira, João Alfredo e Soares 
Brandão, e, sendo o mesmo senhor introduzido no salão 
com as formalidades do estylo, tomou assento na mesa á 
direita do Sr. presidente. 

Prosseguiu em 2ª discussão o art. 1º da proposta 
do Poder Executivo, convertida em projecto de lei pela 
Camara dos Deputados, sob n. 4 do corrente anno, que 
fixa a força naval para o 2º semestre de 1888. 

O Sr. Silveira Martins pede permissão ao nobre 
Presidente do Conselho para fazer algumas observações 
sobre a resposta que S. Ex. deu á interpellação que ha tres 
dias lhe foi dirigida pelo nobre senador por Goyaz, em 
relação a permanencia do gabinete depois de inaugurada 
a regencia de Sua Alteza Imperial. 

Consta da narração do nobre Presidente do 
Conselho que S. Ex. pediu a demissão do Minis- 
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terio quando Sua Magestade o Imperador achava ainda na 
Córte, e mesmo o antes de decretada a regencia. Foi, 
portanto, fora do tempo a apresentação do pedido de 
demissão, porque nem S. Ex. a podia pedir á Regente, que 
então ainda o não era, nem Sua Alteza a podia dar, porque 
não exercia o logar. 

Observa igualmente que não póde haver 
precedentes, como allegou o nobre Presidente do 
Conselho, porque o facto é o primeiro que se dá no 
Imperio. Nas duas vezes que Sua Alteza exerceu a 
regencia teve esta o caracter definido de interinidade, 
porque tinha a viagem prazo marcado e a saude do 
Imperador era perfeita. 

No caso presente a licença foi sem pazo, indefinida, 
em consequencia do estado reconhecidamente enfermo de 
Sua Magestade. 

Referindo os circumstancias que se deram desde a 
chamada de Sua Alteza da Europa, até a partida de Sua 
Magestade para fóra do imperio, diz que se procura dar a 
entender que tambem se trata de uma regencia interina, 
mas que todos estão como que convencidos que se trata 
de um principio de reinado. 

Nestas condições parece ao orador que ao governo 
não cabia só o dever de apresentar um simples pedido de 
demissão, e calar-se com a resposta. O governo devia 
apresentar-se incorporado, perante as camaras, como que 
em situação nova, em que ha um elemento novo, para 
declarar ao paiz o que affirmou ao Senado, e dizer em 
nome de que principios tenta governar daqui em diante. 
Esse era o dever stricto do ministerio. 

Pergunta, pois, ao nobre Presidente do Conselho si 
S. Ex. pretende governar em nome do principio 
conservador, que fo chamado a inaugurar por Sua 
Magestade o Sr. D. Pedro II? 

Neste caso, acha S. Ex. que deve lançar á conta do 
governo de Sua alteza o accumulo de odios, de 
responsabilidades que lhe vem da politica de reacção que 
estabeleceu em todos os pontos do imperio? Ou é em 
nome da junta do couce, a que continúa a estar jungido, 
que o governo permanece no poder? 

Parece ao orador que, qualquer que seja o principio 
dominante no ministerio, o seu dever era propor a 
dissolução da Camara, depois de obtidos os recursos, que 
a lei exige, e consultar a opinião do paiz. Isto no hypothese 
da continuação do ministerio. 

Mas não basta a recusa da Princeza á demissão do 
gabinete; o nobre Presidente do Conselho devia Inspirar-
se, para viver, nas idéas que representa. Quaes são ellas! 
São as do passado? Mas o passado não offerece sinão 
ruinas em todos os ramos da administração. A 
magistratura, por exemplo, não paira na altura em que 
deve pairar. A instrucção publica, não obstante ser objecto 
constante do zelo e do carinho mesmo do Chefe do 
Estado, é deploravel. Igualmente deploravel é a 
administração das provincias e a do Imperio. E’ uma 
regimen de tutela absoluta; o governo suppõe-se 
omnisciente, e tomou o logar da Providencia; dahi a 
atrophia geral da nação. 

Combate energicamente este systema, cujas 
consequencias são a ruina da fazenda publica, o deficit 
permanente, o papel-moeda, e o reginem da injustiça 
escandalosa em que são punidos os bons e premiados os 
que são Inquinados de ladrões. 

Faz em seguida largas considerações sobre o 
estado em que se acha o exercito e a marinha, recordando 
como esta foi classificada pelo nobre Presidente do 
Conselho, quando disse que os navios da armada eram 
tartarugas e calhambeques. Estando no poder há dous 
annos. S. Ex. devia trazer ao Parlamento um projecto de 
reforma; ao contrario, o actual nobre Ministro da Marinha 
declarou que, si tiver tempo irá estudar, não tendo, 
portanto, plano algum. 

Será com este mau exemplo do passado que o 
nobre Presidente do Conselho tenciona inaugurar o 
governo da Regencia? 

Estranha ainda a declaração do nobre Presidente 
do Conselho, de que não cuida do casamento civil. Aprecia 
detidamente a questão, combatendo as proposições do 
nobre Presidente do Conselho, sustentando a grande 
necessidade dessa reforma e mostrando como ella não 
affecta a religião de ninguem, e é da maior conveniencia 
social. 

Assim é que o casamento civil existe na Italia, na 
França e em muitos outros paizes catholicos, e ainda ha 
pouco o Papa concordou com a Hespanha na sua adpção. 
E’ certo que existe no Brazil grande tolerancia religiosa; 
por isso se admira o orador que seja o governo o 
intolerante contra a opinião publica, e não queira traduzir 
em leis aquillo que a opinião traduz e factos. 

Faz em seguida muitas considerações de ordem 
politica, e dellas deduz a conveniencia da dissolução no 
momento actual. A Camara eleita pelo velho systema não 
póde dar ao governo da Regente a necessaria força moral, 
o necessario prestigio, que é hoje mais do que nunca 
necessrio diante das grandes questões que se hão de 
agitar em nossa patria, e da fraqueza geral do Poder 
Executivo. A nação está como o homem de ferro, que, 
armado de pesada couraça, não póde mover-se, 
impotente. 

Pelo que se lhe antolha no 3º reinado, julga dever 
com as suas palavras disputar pelo menos a attenção dos 
nobres ministros, para que se Inspirem no bem publico e 
marchem desassombradamente, convencidos de que uma 
só cousa legitima o governo do homem sobre os outros 
homens, é a grande causa de todos, é o interesse publico. 
Não póde, portanto, o governo seguir as normas velhas, 
que o orador acabou de condemnar; e si quer mudar de 
caminho deve inspirar-se nos sentimentos nacionaes. 
(Muito bem; muito bem!) 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Sr presidente, é difficil, para não dizer 
impossivel, prender a attenção do Senado depois do 
eloqüente e variado discurso do illustre senador pela 
província do Rio Grande do Sul; não obstante, corre-me o 
dever de dar algumas explicações sobre factos que 
serviram como que de base ou fundamento ao grande 
desenvolvimento que o nobre senador deu ás suas 
observações. 

Começou o illustre membro por notar que eu, 
Presidente do Conselho, houvesse pedido a Sua Alteza 
exoneração do ministério antes que ella houvesse 
assumido a Regencia. 

Aconselhou depois que não bastava que o 
ministerio solicitasse exoneração; era preciso, porque isto 
estava de accórdo com os seus prin- 
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cipios constitucionaes, que elle insistisse para que 
fosse aceita. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não foi isto; 
pedisse demissão quando ella a pudesse dar. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Não foi? Sr. presidente, quando dei as 
explicações pedidas pelo meu honrado amigo, senador 
pela provincia de Goyaz, declarei que havia posto nas 
mãos de Sua Alteza a demissão do ministerio; que Sua 
Alteza não havia respondido, mas que depois do 
consentimento das Camaras para a ausencia de Sua 
Magestade, reiterada o pedido, a mesma Augusta 
Princeza me havia declarado que não via motivo para 
que o ministerio deixasse de continuar. 

Quando devi ser dado este passo por parte do 
ministerio? Depois que Sua Alteza assumisse a 
Regencia? Parece-me que não; parece-me que devia 
ser antes, afim de que fosse deixado a Sua Alteza 
tempo de preparar-se para organizar novo ministerio, e 
mesmo aconselhar-se com o seu Augusto Pai, si lhe 
parecesse conveniente, ou substituindo o actual por 
outro da mesma politica, ou mudar a situação. 

Não vejo que haja no procedimento do ministerio 
nenhuma irregularidade. 

Disse mais S. Ex. que o ministerio devia ter-se 
dirigido ás Camara, dando as razões por que 
continuava; e que si anteriormente não havia isto sido 
feito, era porque então a Regencia tinha caracter de 
interinidade e prazo marcado; ao passo que 
actualmente não ha prazo marcado e tudo fazia-lhe crer 
que entravamos em um novo reinado. 

Ora, senhores, em nenhuma das leis que serão 
consentimento a Sua Magestade para ausentar-se do 
Imperio, ha prazo marcado. 

Si no preambulo das proposta fazia-se menção 
ou alludia-se a esta circumstancia, todavia a lei, que é o 
que obriga, não o determinava. 

E quanto á lei actual, tambem se faz menção no 
seu preambulo de um prazo, ainda que indirectamente 
marcado, pois que ahi se diz que o consentimento é 
dado para que Sua Magestade se restabeleça. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Isto é o mais 
indeterminado possivel. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – E’ indeterminado, mas em todo o caso 
segui os precedentes, que foram adoptados, taes e 
quaes, sem nenhuma alteração. 

Figurando a hypothese, porque outra cousa não 
é, de que entravamos em um novo reinado, o nobre 
senador desenvolveu principios constitucionaes, 
segundo os quaes entendo S. Ex. que a politica deve 
mudar-se, desde que se dé a mudança de soberano. 

Em primeiro logar, senhores, não ha nenhum 
motivo, a não ser a instabilidade das cousas humanas, 
para que se diga que nós entramos em um novo 
reinado. (Apoiados.) 

O que póde justificar semelhante modo de 
pensar? O que dizem os jornaes? Não estão habilitados 
para julgar. Por estar Sua Magestade enfermo ha 
quatro mezes? Não é razão; uma molestia póde-se 
prolongar por mais tempo entretanto não impossibilitar 
completamente nenhum individuo para o exercicio dos 
deveres publicos ou particulares. 

Já se vê, portanto, que pecca pela base a 
argumentação do nobre senador, desde que se funda 
na impossibilidade do restabelecimento de Sua 
Magestade. 

Nem isto está provado por modo algum, ainda 
que mesmo indirectamente, nem está nas intenções do 
nobre senador dal-o como certo. (Apoiados.) 

Si assim é, que razão tinha o ministerio para, em 
uma Regencia que póde ser mais ou menos longa (e 
Deus queira que o seja o menos possivel) aconselhar á 
Serenissima Princeza que dissolvesse a Camara dos 
Deputados e adoptasse uma nova politica, que não sei 
qual seria? 

No parecer do nobre senador ou fosse o actual 
ministerio substituido por outro conservador, ou por 
liberal, a nação, convidada, dar-lhe-ia força para poder 
dirigir os negocios publicos. 

O que, senhores, si não fosse isto, como póde 
deixar de ser, o inicio de um novo reinado, aconselharia 
uma mudança de politica, uma dissolução da Camara 
dos Deputados? 

Por mais que me esforce para comprehender a 
utilidade deste conselho, não posso conseguil-o. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Talvez os factos 
mais tarde o esclareçam. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Ao contrario, enxergo grandes 
inconvenientes, que respondem, justificando-me, a esta 
proposição do nobre senador. 

Disse 2. Ex, que a Camara dos Deputados é 
representante do ministerio, que as eleições são feitas 
a sabor do poder. A que vinha, portanto, dissolver uma 
Camara, representante do ministerio, uma Camara feita 
a sabor do governo, que já executou a lei com 
lealdade... 

UM SR. SENADOR: – Só se póde effectuar uma 
eleição lealmente, quando a Camara não seja 
representante do governo. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Nunca mais 
se fez depois da primeira applicação da lei. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Mas o certo é que o conselho para que a 
lei fosse executada lealmente, do que só cita-se um 
exemplo, não era o ministerio actual ou outro ministerio 
conservador que o realizaria, fazendo uma eleição a 
contento do nobre senador. Seria uma mudança de 
politica geral; e seriam os senhores, que representam a 
opposição, seriam os liberaes... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Peço a palavra. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Não quero adiantar que elles já fizeram 
eleições a sabor do governo; ao contrario, digo que as 
fizeram com tanta lealdade quanto a do seu antecessor, 
a cujo procedimento se fez referencia. (Para o Sr. 
Viriato de Medeiros.) O que diz a isto?  

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não, senhor. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Supponha-se, porém, que era este o 
resultado do conselho do ministro que ora se dirige ao 
Senado. 

Seria aconselhar aquillo, que acho 
inconveniente. 

Pois si eu considero inconveniente o governo dos 
nobres senadores, si ao seu governo me 
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oppuz, si os accuso de muitos dos males que o nobre 
senador apontou, como hei de dar conselho para que SS. 
EEx. Voltem ao poder? 

Não podia tomar esta responsabilidade. 
Mas será certo que em todas as mudanças de 

reinados, o que não se dá... vou sempre reclamando e 
fazendo restricções... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Eu estou tratando do 
caso occurrente. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – ...é da pratica, das normas constitucionaes, 
que a Camara seja immediatamete dissolvida? 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Eu não lhe disse 
isto.  

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – E’ a consequencia, que tiro do seu discurso. 
O nobre senador é doutor em direito parlamentar, e como 
affirma uma cousa, que não está no direito parlamentar 
das nações?  

Vou citar um exemplo. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não citei o caso 

como exemplo; referi as circumstancias de momento da 
nossa situação. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Si o nobre senador está dando um exemplo 
para o caso de uma Regencia, vou dar-lhe um exemplo 
para mudança de successão. 

O nobre senador não ignora que o reinado do 
celebre Jorge III, o Principe de Galles era opposicionista, 
como quasi sempre acontece nas monarchias hereditarias 
– o Principe sempre está da parte da opposição, porque 
em todo caso esta bem: – o Rei com o governo, e o 
Principe com a opposição. E’ assim que na Inglaterra quasi 
sempre succede. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Sempre? 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Eu puz um – quasi. (Riso.) A’s vezes, no 
correr da discussão e em uma discussão inesperada, 
sempre se commette alguma irregularidade, que peço ao 
nobre senador corrija. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não queria corrigir, 
quero illustrar-me, saber da opinião de V. Ex. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Pois bem. Houve uma época em que Jorge 
III soffreu periodicas enfermidades mentaes; quasi, ou 
antes, agora tiro-lhe o quasi, não podia governar. A 
opposição, que tinha á sua frente o Principe Real, era 
natural que alimentasse grande esperança de subir ao 
poder. O ministerio estava prompto, organizado, tinha Fox 
e os seus amigos... Mas aquella nação, que leva o respeito 
pela monarchia e pelas praticas antigas quasi ao 
fanatismo, absteve-se de discutir a enfermidade do Rei. 
Foi admiravel vêr como as camaras, como todos os 
inglezes abstinham-se de commentar, de dizer cousa 
alguma, que pudesse offender a pessoa do Rei. O 
ministerio, quando o Rei achava-se melhor, mas não podia 
assignar, usava de uma chancella para authenticar os 
actos. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – O parlamento 
discutiu é determinou que assim se fizesse. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Ora, era portanto natural esperar que a 
successão do Principe de Galles fosse a aurora da

regeneração... palavras historicas para o partido liberal 
inglez. 

Estou narrando, Sr. presidente, um trecho de 
historia. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Sem applicação. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – O nobre senador pelo Rio Grande do Sul... 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não aconselhou que 

fossem chamados os liberaes, nem tão pouco propoz uma 
commissão do parlamento, como se fez na Inglaterra. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E a hypothese era 
differente. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Eu estou respondendo ao nobre senador 
pelo Rio Grande do Sul e com elle me hei de haver. 

Vou citando o exemplo para vêr si tem applicação; 
não um facto historico para não ter applicação – pôde ser 
que não seja bem cabido. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Si não fôr bem cabido 
não serve. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Este é o preambulo; agora vou fazer a 
applicação. 

Restabeleceu-se Jorge III; continuou a governar; 
tornou a adoecer; entrou o Principe como Regente e quem 
foi que chamou para governar? Vieram os Liberaes?... 

Senhores, veiu o governo tory, mais duro que teve a 
Inglaterra. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – E’ verdade. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Dissolveu-se a Camara? Não; seguiu-se a 
mesma politica com os mesmos homens. Não houve 
mudança. 

Ainda na successão definitiva continuou a politica 
tory até o extremo. Nunca talvez os liberaes soffressem 
tanto. 

O SR. DANTAS: – Então lá não prevalecia o 
governo da opinião. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Nem o partido liberal 
fez sua aspiração á vontade do Principe. Não queremos 
Principes para dirigir o partido, queremos o apoio da 
opinião publica. (Apartes.) 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Respeito muito os apartes; não me 
desagradam, mas em uma occasião como esta, em que eu 
tenho de responder ao nobre senador pelo Rio Grande do 
Sul, cujos conhecimentos, cuja eloquencia muito respeito, 
não tendo tomado nota do seu discurso, já faltando-me a 
memoria aos 72 annos, não poderei seguir pari passu o 
discurso de S. Ex. sendo frequentemente interrompido. 

Volto ás consequencias. Não é, portanto, um 
principio parlamentar applicavel á situação presente o 
conselho dado pelo nobre senador. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Veremos. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Não ha motivo para a dissolução da Camara, 
não ha motivo para iniciar-se uma nova politica. 

Devia eu, Sr. presidente, limitar-me a dar estas 
explicações, que autorizam, ao menos na minha fraca 
intelligencia, o procedimento do gabinete; 
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mas não posso ainda sentar-me sem que ao menos lance 
uma vista d’olhos geral sobre a parte, que considero 
essencial, do discurso do nobre senador, quando procurou 
a base primaria a que me referi para elevar o bello edificio 
do brilhante discurso com que acaba de gratificar-nos. 

O nobre senador, partindo da conveniencia de 
consultar-se a nação, enxergou na nova eleição, que se 
tivesse de fazer, e na politica que se iniciasse de accordo 
com esse voto, a regeneração deste paiz; todos esses 
abusos, todos os males que elle mencionou cessariam ou 
diminuiriam como por encanto pelo simples facto da 
retirada do ministerio actual. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Protesto contra isso. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Ora, em o nosso paiz, não possuimos sinão 
dous partidos governamentaes: ou o conservador com 
suas miances, com seus matizes, ou o liberal, tambem 
com seus matizes; mas em torno dos dous principios 
grupam-se os homens politicos de nossa terra, bons ou 
maus. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Parecem-se muito. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Eu não vou até lá; antes digo que 
distinguem-se muito. Sendo assim, ou o gabinete devia 
aconselhar, como é a opinião do nobre senador, á Augusta 
Princeza a continuação dos conservadores no poder, ou a 
chamada do lado contrario. Chamar outros 
conservadores? Sem duvida; sou o primeiro a confessar e 
a concordar que governariam melhor do que o ministerio 
actual, porém governariam de accôrdo com os principios 
conservadores, e governariam com a opposição do nobre 
senador e dos seus amigos. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Si cahissem. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Ora, si este partido é, na opinião dos 
honrados membros, uma das principaes causas dos males 
descriptos pelo nobre senador, lucravamos alguma cousa, 
mas não lucravamos tanto como o nobre senador pensa. 
Isso era exigir muito de mim. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Nunca tratei disso; 
mas si fosse tal a conveniencia publica, não supponho V. 
Ex. tão pouco patriota que assim não praticasse. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Agradeço o V. Ex., mas estou fallando da 
actualidade, estou tirando as consequencias... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Das premissas que V. 
Ex. estabeleceu. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – ...das promissas do nobre senador. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Protesto contra isso. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Eu não o faria, porque entendo que a 
oposição governa peior do que nós. Para que eu 
aconselhe ao Chefe do Poder Executivo que chamase a 
opposição ao poder, é preciso que ella se habilite e 
legitime as suas aspirações por meio das eleições, por 
meio da maioria que obtiver. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Por esse 
modo... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Portanto, a origem do 
governo actual é illegitima. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Não digo, Sr. Presidente, que eu não  
pudesse aconselhar em certos casos, mas digo que na 
situação em que nos achamos eu não podia dar tal 
conselho, visto como a primeira consequencia era a 
dissolução das camaras; era aconselhar á illustre Princeza 
que recorresse a esse meio da dissolução no prazo de 
quatro ou cinco mezes, que abalasse este paiz, no estado 
em que nos achamos, de falta de confiança quasi geral, 
pelo que o governo não é o unico culpado. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Mas uma eleição 
que V. Ex. fizesse, com a imparcialidade que as 
circumstancias aconselhavam, não podia abalar o paiz. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Quanto aos outros males apontados pelo 
nobre senador, o governo actual aceita a responsabilidade 
do estado do paiz, como o herdeiro de uma fortuna aceita 
tambem o passivo do casal. 

UM SR. SENADOR: – Recebeu uma casa em 
liquidação. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – A descripção que o nobre senador fez do 
estado em que nos achamos... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Estava fazenda o 
inventario do reinado passado; não o attribuo ao ministerio 
actual, nem ao anterior. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – ...não é obra do ministerio actual. 

Sem vaidade tenho consciencia de que, si o 
gabinete actual, não tem feita tudo quando devia, tem feito 
tudo quanto póde; e que o paiz, debaixo da nossa 
administração, tem melhorado sensivelmente. Digo isto 
perto de dous membros que não me apoiam. (Há um 
aparte.) 

Não podemos assim de repente passar uma revista 
em todos os actos do ministerio, e eu, como sabem, fujo 
muito de recriminações. Já disse e repito que quero viver 
bem com a opposição, e para viver bem com ella é preciso 
que seja paciente; mas ha occasiões, em que esse meu 
desejo não me póde levar a que aceito condemnações e 
responsabilidades, que não mereço nem tenho. 

Quaes os melhoramentos de que o Estado precisa? 
São muitos; e convido a nobre opposição para, sem 

preoccupações de partidos, entrarmos nesta discussão. 
Mas, senhores, o que fazer, quando esta politica é o 

que estamos observando? Ambos os partidos hão de ter 
as suas idéas, ambos elles hão de querer realizal-as, e, 
desde que um partido está no poder e quer realizar as 
suas idéas, nada mais natural do que ter opposição a ellas; 
e eis aqui como as cousas se embaraçam. 

Não quero agora trazer tambem outras causas, 
algumas das quaes foram apresentadas pelo honrado 
senador. Tal é, por exemplo, a nossa raça. Ella é a latina; 
o que observamos no Brazil, observamos em França, na 
Italia, na Hespanha, em Portugal 

Eis aqui uma das causas, senhores; entre nós 
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ninguem tome a carapuça, falla-se mais do que se estuda. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Isso é verdade; 
ahi, tem o meu apoiado.  

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Objectos ás vezes insignificantes produzem 
uma discussão de dias e dias: objectos mais importantes, 
apenas uma especie de indifferença; ficamos reduzidos a 
uma meia duzia e ainda é bom quando os que estão 
ausentes se louvam nos que aqui ficaram. E' o que me 
succede quando não estou no governo; louvo-me muito em 
alguns dos collegas presentes, pergunto-Ihes o que se 
passou, como vota, e os acompanho. 

Tomas por exemplo a reforma municipal. 
Já o nobre senador malsinou a reforma antes que 

cá chegasse. 
Não póde deixar de haver estas divergencias, 

porque, si os partidos não brigam por idéas, mas por 
Interesses, então não são partidos. 

Quando vier a reforma, então discutiremos. 
Assim tambem S. Ex. tratou do casamento civil, e 

isto deu motivo a uma das mais eloquentes tiradas do 
discurso do nobre senador, opinião essa que tem apoio de 
alguns dos membros, como S. Ex. declarou, do partido 
conservador. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – E que já teve de V. 
Ex. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Deixemo-nos de questões pessoaes; hei de 
discutir este ponto quando vier a pello; não gosto de 
discutir nenhuma questão fóra da occasião; então 
saberemos si estou ou não attendendo hoje ao bem 
publico. 

Não quero entrar agora nesta questão; fallei nella 
sómente para mostrar ao nobre senador que, si ha 
divergencia entre nós sobre esse assumpto, si tem já 
consciencia dessa opposição, veremos depois se acaso 
mudei de opinião. 

E' por que eu não me queira casar civilmente? Si 
mudei de opinião foi por motivo de interesse publico. 

Não posso ser accusado si entendo, depois de 
maior estudo, que esta medida não é conveniente, attentas 
as nossas circumstancias. (Ha um apartes.) 

Oh! Meu Deus, como posso ser accusado de 
contradictorio? Qual o interesse que tenho? 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – A minha censura foi 
desconhecer a opportunidade e não o ter mudado de 
opinião. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Não quero dar aso a maior discussão; 
quando vier o seu projecto ou de quem quer que seja, 
serei franco e fallarei como entender, porque não são 
questões a que possamos ser indifferentes. 

O Sr. Affonso Celso dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Conheço a tactica do nobre senador por 
Minas. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não ha táctica; o que 
digo é que não é impossivel que V. Ex., como Presidente 
do Conselho, aceite o casamento civil.  

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Eu digo ao nobre senador que, quando tenho 
de entrar em um combate, combate de palavra, já se sabe, 
faço o que fazem os que entram 

nas batalhas – guardo a minha melhor munição para o fim: 
tenho-a em reserva; e a reserva é que decide quasi 
sempre as victorias. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Faz muito bem. 
O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Hoje a tactica é 

outra; por essa sua perde as batalhas. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – De que serve este discurso? A Minha 
resposta não perde de sua força diante de tantos, apartes; 
até vamos cahindo em questões de tactica. Temos outras 
occasiões de travar debate sobre isso, e então pretendo 
mostrar ao nobre senador que S. Ex. não tem razão. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Então o casamento 
civil está na reserva? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Está na reserva a mais alguns outros.  

Sr. presidente, é impossivel, em todos os pontos. 
acompanhar o discurso do nobre senador, não só porque 
tenho sido interrompido, como porque S. Ex. na fórma do 
constume, generalisou tanto as idéas, que julgo 
conveniente, nesta, occasião, não tomar em consideração 
as suas observações, com grande parte das quaes estou 
de accordo; a respeito de outras não podem ser postas em 
pratica, conforme S. Ex. deseja, sinão por uma mudança 
de política; e para isso é que S. Ex. combate e eu resisto. 

O Sr. Silveira Martins diz que o nobre presidente do 
conselho não o comprehendeu. Nunca lhe aconselhou o 
orador que abandonasse o poder aos liberaes. Não se 
referio a partido nenhum. Alludia a outros mais elevados 
interesses. 

O honrado presidente do conselho está no fastigio 
do poder. E’, segundo a theoria ingleza, o rei effectivo e 
electivo do paiz. Nestas condições, o orador appellou para 
o patriotismo de S. Ex. pedindo-lhe, não que deixasse de 
ser conservador, mas que o fosse de accordo com os mais 
elevados interesses da patria, para poder levar de vencida 
as difficuldades crecentes da mais grave situação em que 
se tem achado o Brazil. 

Em vez de attender ao interesse nacional, S. Ex. só 
tratou do seu partido, chegando a dizer que uma 
dissolução de camaras agitaria o paiz e daria em resultado 
outra camara – feita á semelhança do governo – Porque? 
Pois já não ha em nossa historia parlamentar o facto de 
um ministro liberal, o Sr. Saraiva, presidindo a uma eleição 
como um magistrado a um tribunal! O nobre Presidente do 
Conselho, que nada mais tem que desejar, e com a longa 
experiencia que lhe dão os seus cincoenta annos de 
Senado, (riso), bem poderia fazer o mesmo e conquistar a 
mesma gloria . 

O que é de lamentar é que se inaugure o governo 
da Regencia com uma Camara que contra si tem todos os 
odios das injustiças e prevaricações com que foi feita. 
(Apoiados e contestações.) 

O honrado Presidente do Conselho, porém, cada 
vez se mostra mais atrazado e infenso ás idéas que 
defendeu na primeira phase de sua vida. Não reflecte que 
o espirito publica vai caminhando, e que, si eram 
necessidades publicas aquellas a que S. Ex. outr’ora 
procurava attender, muito mais urgentes se tornam no 
momento actual. 

O casamento civil não póde ser adiado. O orador 
cita o facto de um cavalheiro israelita que 
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desejou casar-se no Brazil, e não póde fazer porque não 
havia ministro de sua religião. O casamento não deve ser 
materia de culto. 

O honrado presidente do conselho mostrou-se 
receioso de que o Brazil venha a ser conquistado pelos 
immigrantes! Não receiaram nossos maiores que elle o 
fosse pelos escravos africanos. E, tocando neste assumpto 
da escravidão, dirige o orador os seus emboras ao nobre 
senador por São Paulo, o Sr. Antonio Prado, que, 
libertando seus captivos, conseguiu com isso apagar o erro 
que commetteu, quanto ministro, com a procrastinação do 
prazo do captiveiro. A nobre provincia de S. Paulo saberá 
imitar o exemplo do honrado senador. 

Citou S. Ex. o exemplo do sucessor de Jorge III; 
mas foi uma triste inspiração. O velho rei era domante e o 
filho foi um dos soberanos mais desmoralisados que tem 
tido a Inglaterra, tendo o parlamento de votar grossas 
quantias para a satisfação das dividas que elle não 
pagava. O exemplo, portanto, não pode colher, vindo de 
fonte tão impura, 

Os conselhos do orador serão tidos por suspeitos; 
porém mais de uma vez o governo já, tem notado que o 
não devem ser. Acredita o orador que de futuro ha de ter 
razão para lembra o seu discurso de hoje; – e quem sabe 
onde nesse dia se acharão os nobres ministros e mesmo 
os outros senadores. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Aproveito Sr. 
presidente, a latitude do debate que nos assegura o 
regimento, para procurar responder ao discurso do nobre 
Presidente do Conselho, ante-hontem proferido nesta 
casa. 

Sobremaneira senti, senhores, não me achar 
presente por occasião de merecer da parte do illustre 
estadista, uma refutação tão longa e tão irritada, das idéas 
que tenho apregoado, não só aqui, como ha longos annos 
na Camara dos Srs. Deputados, dando, porém, sempre; á 
minha propaganda, o caracter da maior modestia e 
despretenção. Senti; e muito, por duas razões: a 1ª, 
porque não pude ver e apreciar a feição do Senado, não 
pude o observar o typo, para assim dizer, psychologico, 
dos eminentes membros deste ramo do Parlamento ao 
ouvirem o desenrolar do programma atrazadissimo e das 
idéas obsoletas do director da politica actual do Imperio do 
Brazil. 

Senti, em segundo logar, porque, chegando tarde, 
dei uns apartes que destoavam do tom que S. Ex. 
imprimira a todo o seu discurso, quando elles deveriam 
tomar direcção mui diversa e tonalidade bem differente da 
que tiveram.  

Eu suppunha, porém, que o nobre Presidente do 
Conselho, com a benevolencia habitual, tivesse examinado 
mais ou menos de leve, os principios adiantados que eu 
costumo sustentar na tribuna, considerando-os com 
amenidade e sem acrimonia, que depois reconheci, em 
todo o correr do seu discurso, pela leitura que delle fiz nas 
folhas de hontem. 

Acreditei que s. Ex.; usara principalmente do tom do 
gracejo que lhe é peculiar, continuando ao mesmo tempo a 
dispensar-me aquella condescendencia de que me tinha 
dado illimitadas provas.  

Preciso declarar ao Senado que até ao dia de ante-
hontem, as minhas relações com o illustre Sr. Barão de 
Cotegipe foram as mais agradaveis e mais lizongeiras 
possiveis para mim; S. Ex. por 

vezes até me deu signaes repetidos da mais absoluta 
cofiança em minha sinceridade, conhecimentos, prudencia, 
moderação e tino.  

Apenas subiu a situação em Agosto de 1885, S. 
Ex., encontrando-se commigo declarou-me com maior 
espontaneidade: «Preciso dos seus serviços»; e eu, sem 
vacillação, lhe respondi: – Estou prompto para prestal-os. 
Offereceu-me então a presidencia de uma provincia, 
declarando-me que de proposito escolhera essa por 
offerecer campo vasto para que eu pudesse applicar todas 
as minhas idéas. E na realidade, senhores, nunca 
encontrei por parte de S. Ex. e do ministerio que dirige o 
menor obstaculo; procurei agitar quanto possivel a 
provincia do Paraná e tenho o orgulho de dizer que, 
quando della me retirei, todos, liberaes e conservadores , 
concordaram em que eu havia deixado naquella provincia 
perduravel assigualamento da minha passagem. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E fez muito boa 
administração. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sr. presidente, 
o nobre Presidente do Conselho não podia, no momento 
em que me nomeou presidente de uma provincia e me 
investiu de toda a confiança do governo, ignorar as idéas, 
que eu professara com logo o enthusiasmo durante annos 
e annos, durante mais de um decennio, de 1872 a 1885... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E que são 
essenciaes para este paiz. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...suppondo 
que fazia um serviço patriotico. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E fez. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Se essas 

idéas podem offender o conservatorismo e emperramento 
de alguns membros do meu partido, pelo menos não 
devem, no entender da quasi totalidade d’elles, encontrar 
uma barreira invencivel que me collocasse na posição em 
que me quiz collocar o nobre Barão, como que atirado á 
margem do meu partido. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não podem 
fazel-o; V. Ex. não está no caso d’isso. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sr. presidente, 
eis a razão da grande estranheza que trago agora a esta 
tribuna. Nunca conheci, nunca vi o nobre Sr. de Cotegipe 
tão aspero, tão crespo (riso). Pelo contrario, aqui é notorio 
e tradiccional a delicadeza, a brandura, a meiguice com 
que S. Ex. procura do continuo, desfazer e attenuar as 
asperezas de qualquer discussão. Então quando fallam 
liberaes, S. Ex. é todo mel, todo doçura. 

Os exemplos são de todos os dias. 
Vimos, ha pouco, o nobre senador pela provincia de 

Minas-Geraes pronunciar-se, com grande energia e 
verdadeira violência, e avisar ao Senado, que tomasse 
bem cuidade nas suas relações como o ministerio. E a 
phase é muito dura! Pouco antes desse conselho, 
exclamara S. Ex.: «E é com um gabinete desses, que a 
Regencia vai começar a dirigir os negocios publicos!» 

Ora, Sr. presidente, tudo isto parecia merecer uma 
replica, em que entrasse e muito o estimulo da indignação; 
pois bem, pelo contrario, o nobre Presidente do Conselho, 
allegando a sua experiencia, os seus 30 annos de  
Senado. Só tratou de acalmar as iras do opposicionista 
liberal, e, depois de um discurso muito geitoso, muito 
engra- 
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çado, muito espirituoso, que nos reteve aqui até horas 
adiantadas da tarde, terminou pedindo instantemente ao 
nobre senador pela provincia de Minas que lhe 
restabelecesse toda a sua indispensavel confiança, e 
parece que conseguiu o seu desideratum. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Estou vendo que 
pago as custas. (Riso.) 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não, meu 
illustre collega; não; o que desejo é contrapor este modo 
todo cheio de ternura para com a opposição á aspereza 
com que S. Ex. falla e trata a nós outros conservadores. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Eu apenas protesto 
contra a violencia que V. Ex. me attribuiu; vehemencia, 
sim. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Pois seja 
vehemencia. Mas, senhores, não fallo só de mim. Sou 
personalidade modesta de mais. 

O Senado foi testemunha do modo por que S. Ex. 
já reprehendeu aqui, em publico, um seu collega do 
ministerio; S. Ex. não permitte a ninguem a palavra livre, 
a enunciação franca do seu pensamento e das suas 
idéas; todos hão de conservar-se submissos e aterrados, 
ao passo que proclama á nação, como ultima expressão 
da sabedoria, o seu non possumus. 

Sr. presidente, si esta severidade se produz no 
seio do gabinete, circulando, como verdade 
incontroversa, por toda a parte e em todas as rodas 
politicas, que o nobre Presidente do Conselho não dá 
importancia sinão a um unico dos seus collegas, que são 
comtudo seis, não é de estranhar que S. Ex. levante a 
clava, que empunha como chefe supremo da tribu, corra 
sobre mim e procure esmigalhar-me a cabeça, fazendo 
execução diante de todo o partido conservador, transido 
de horror e respeito. 

Mas, Sr. presidente, acredito que o Senado vai 
concordar commigo: – O discurso que o illustre Sr. 
Presidente do Conselho julgou dever pronunciar, fez 
muito mais pela propaganda a que eu me tenho dedicado 
ha largos annos, do que quantas defezas eu poderia 
adduzir desta tribuna. Affianço a V. Ex. com toda a 
sinceridade (dirigindo-se ao Sr. presidente do conselho) 
que as palavras, que de tão alta posição cahiram, 
produziram no espirito publico pessima impressão. Todos 
estão perguntando; «Em nome de quem o Presidente do 
Conselho de Ministros, do Imperio do Brazil, fallou?» – 
Em nome da Regencia? Ah! Mas isto é muito grave! S. 
Ex. desdobrou a bandeira do clericalismo, e, Srs., si ha 
algum perigo que possa ameaçar a monarchia neste paiz, 
é realmente esse. Tomem cuidado! 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – S. Ex. falla em 
nome do partido que o sustenta. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não, 
senhores, S. Ex. não falla em nome do partido que o 
sustenta, porque as manifestações são todas em 
contrario. (Apartes.) 

O que ha, vou explicar ao Senado. (Pausa.) 
O SR. AFFONSO CELSO: – Ouçamos. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O que ha, é  

esse grande receio de incommodar, aborrecer e chegar a 
offender ao nobre Barão de Cotegipe, que a alguns 
inspira verdadeiro fetichismo. O que ha, é essa admiração 
que todos nós devemos consagrar a um brazileiro tão 
distincto; e, senhores, essas 

cadeias moraes são tão fortes, que muitas vezes contêm de 
modo victorioso os impetos mais violentos da consciencia. 

Dizem todos e ponderam: – é um homem chegado a 
idade adiantada, homem respeitavel por muitos motivos e 
titulos; é um homem que no exterior representou 
brilhantemente o paiz e alcançou valiosos triumphos 
diplomaticos; está hoje no poder, acha-se bem nelle, 
compraz-se com isto; pois bem, vamos o sustentando. Ha 
perigos, é verdade, mas emfim, chegada a occasião, o 
patriotismo dos brazileiros ha de saber resolver as 
difficuldades, que se apresentarem e emanarem dessa 
condescendencia. 

Vimos isto na questão militar. Houve um momento 
em que foi necessario recorrer a esse sentimento patriotico 
que excede a todos os mais, e na verdade S. Ex. achou 
uma porta de sahida para uma difficuldade muito grave. 

Senhores, si se manifestou este respeito, si se 
patenteiou esse desejo de ser agradavel ao estadista que 
dirige os negocios publicos no seio do partido contratrio, 
porque não se hade dar, com maioria de razão, esse 
sentimento entre os nossos correligionarios? Faz-se, pois, o 
silencio; mas, estamos no caso daquelle que tendo de 
acompanhar o amo ao cadafalso exclamou, suspirando: 
«Eu vos sigo, senhor, mas sem enthusiasmo.» 

O SR.AFFONSO CELSO: – Que partido! 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – No partido de 

V. Ex. dá-se a mesma cousa; respeitam-se muito os 
serviços acumulados, e é caso disto, V. Ex. não acha? 

Devemos depois concordar em que o nobre Sr. 
Barão de Cotegipe estava levando as cousas com certo 
jeito; S. Ex. chegou até a fazer um pacto commigo, a 
estabelecer como que amistosa convenção, a que 
repentinamente faltou, deixando-me em posição 
desagradavel. 

Com toda a amabilidades, S. Ex. ha poucos dias me 
disse: «Não discuto, nem discutirei com você; é antes de 
tudo um propagandista, tem idéas fixas; é arrastado muitas 
vezes na tribuna a dizer o que não desejaria e portanto 
quero pôr de lado a sua propaganda.» 

Isto me convinha perfeitamente, Sr. presidente. 
Continuava a percorrer o meu caminho, procurando abrir 
um sulco na opinião publica e simultaneamente ia 
acompanhando a S. Ex., porque a opposição de co-
religionarios é muitissimo mais difficil do que a de 
adversarios e sobretudo nos leva a perigos, que 
quereriamos por todos os motivos evitar. 

Eu tenho aqui duplo caracter; represento uma 
provincia e ao mesmo tempo a nação. Em muitos actos 
administrativos estou de accôrdo com o ministerio actual, 
eis porque essa especie de pacto que S. Ex. com tanta 
generosidade apresentara ao meu espirito, sobre maneira 
me agradou e me convinha. 

O homem pensou bem, dizia eu commigo mesmo. 
Vou, como sempre fui, devassando terras, abrindo caminha 
á opinião publica, procurando adeptos e quem me 
acompanhe na minha tarefa, mas irei sempre olhando para 
o corpo do exercito, que vem atraz de mim, que é o meu 
partido. Comprehende, porém, agora o Senado a minha 
sorpresa, o meu pasmo e desgosto, ao ouvir o general do 
corpo do exercito bradar aos meus amigos e ás tropas: – 
Quem vai alli na frente adianta, é 
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um trahidor, é um perigoso embusteiro; em logar de nos 
levar para estrada e objetivos dignos, nobres e aceitaveis, 
encaminha-nos para enormes riscos, quer-nos metter em 
tremedaes e paúes, dirige-nos para abysmos, em que se 
perdem a vida e a honra.» Ah, senhores, eis porque não 
posso deixar de protestar com toda energia e de volta-me 
para o meu general e gritar-lhe: – Que mutação é esta? 
Porque de repente me é feita tão medonha accusação? 
Porventura nas relações que temos mantido até agora, não 
lhe hei merecido a mais completa confiança? 

Senhores, donde vem essa acrimonia sebitanea 
que reçuma de todas as palavras de S. Ex.? Acho 
explicação no immenso poder do nativismo acordado em 
sobresalto: S. Ex. deu de barato tudo quanto eu lhe 
merecia e podia merecer, e envolveu-me naquella sua 
onda de irritabilidade, levando do roldão a minha 
personalidade e todos os grandes principios que tenho 
pregado no parlamento. S. Ex. fez como a vaga em furor, 
que não olha para os elementos que ella tem de 
despedaçar e destruir. (Pausa.) S. Ex. deu-me passaporte 
para outro partido; mas onde está sua autoridade e poder 
para tanto? Tome então uma penna de ganço bem larga e 
ductil, para assignar passaportes a muita gente e da mais 
illustre, que conta ha muito tempo o partido conservador. 

Declaro a S. Ex. que o partido todo não está 
contente com o seu governo. Nem póde estar. Isto assenta 
na consciencia de todos.  A Camara inteira vive trabalhada 
por um sentimento de máu estar e irritação, a custo 
contido. E’ o resumo historico da politica de hoje. 

Porque é que o nobre Presidente do Conselho ha 
de querer pôr uma venda diante dos seus olhos tão 
atilados, fazendo alarde do apoio que merece? Senhores, 
não era mais prudente, não estava mais de acordo com 
todos os seus velhos habitos de parlamentar e diplomata, 
que S. Ex. não quizesse fazer de mim um assumpto de 
ridiculo, tentando tambem ridicularizar todas as grandes 
idéas que a civilisação aceitou já e adoptou, como 
necessaria ás sociedades bem organisadas? 

Mas, senhores, o nobre Sr. Barão de Cotegípe tem 
valor e forças para muito; póde, é verdade, esmagar-me, 
póde, com toda a sciencia que tem da tribuna, com a sua  
intelligencia, que proclamam a primeira do Brazil, póde, 
com effeito despedaçar-me, pulverizar-me; mas esteja 
certo que embora eu fique no terreno, as idéas que 
sustento hão de caminhar para a frente, e, afinal, a 
prosperidade saberá fazer justiça ás minhas boas 
intenções e, permitta-me no calor deste momento a phase, 
e a tresloucada pretenção do nobre Presidente de 
Conselho.  

Dizia eu, senhores, que ha muita differença entre a 
opposição natural do partido adverso e a a opposição que 
póde fazer um co-religionario. 

Aqui represento tambem os interesses da provincia 
de Santa Catarina. Estou contente com a direcção que lá 
tem os negocios provinciaes; estou satisfeito e muito com 
o seu digno administrador Dr. Francisco José da Rocha, 
amigo intimo de S. Ex., pessoa muito chegada ao nobre 
Presidente do Conselho e que tambem é meu amigo. 

Veja agora V. Ex. em que posição fica collocado 
esse administrador, sendo eu absolutamente empurrado 
para as fileiras da opposição pelo nobre Presidente do 
Conselho; mas indo para alli 

com a maior satisfação, porque para ellas levo a nobre 
bandeira que desfraldei em 1871 e que tenho sustentado 
com toda a coragem, por toda a parte, desdobrando-a á 
vista de todos, no parlamento e nos comicios eleitaoraes 
em nome do partido conservador, como typo de grandes 
aspirações sociaes e nacionaes. 

Mas si S. Ex. me repelle do partido que está como 
que crystallizado na sua importantissima pessoa, tem de 
expedir tambem passaporte a todo o eleitorado de Santa 
Catarina. 

Eu nunca enganei a ninguem; por toda a parte onde 
fui e tenho ido, fiz sempre conferencias, convoquei 
mectings, e nelles apresentei sempre as minhas idéas: o 
casamento cívil, a secularisação dos cemiterios, o registro 
cilvil, a immigração; todos esses principios e anhelos que 
parecem hoje pavorosos ao nobre Presidente do Conselho.

O partido conservador sempre me disse: «Vá ao 
parlamento sustental-os.» 

Em que posição fica pois hoje este partido á vista 
dos papeis que S. Ex. me enviou? Em que situação fica o 
partido inteiro da provincia do Paraná, que applaudiu sem 
reserva todas as idéas adiantadas, e que via na minha 
propaganda um motivo de orgulho? Acho que S. Ex. tem 
de assignar passaporte para toda essa gente, e se 
pudesse com uma lente magíca examinar o intímo dos 
seus mais distinctos co-religionarios e até companheiros 
de gabinete, progredindo na improba tarefa, afinal se veria, 
sinão em dolorosa unidade, pelo menos em 
desconsoladora minoria. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Isto é um insulto ao partido conservador. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não, senhor, 
não é, eu já expliquei a razão: V. Ex. tem concentrado em 
si poder de mais. 

V. Ex. é o unico que falla, é o unico que responde; 
falla, é certo, dmiravelmente, responde de modo que não 
deixa objecção de pé. 

Na questão militar foi um paladino na tribuna; 
apresentou-se com toda a energia, um verdadeiro 
guerreiro. Não houve um momento de desfallecimento, 
mas V. Ex. deixou em posição muito triste todos os seus 
companheiros; o Ministro da Guerra, esse desappareceu 
de todo; o Ministro do Imperio sumiu-se, todos os outros 
Ministros nada mais eram; tudo se resumiu no muito alto e 
poderoso Sr. Barão de Cotegipe. V. Ex. mesmo o disse. 

Fiquei sinceramente com pena do Sr. Barão de 
Mamoré na questão das congruas. V. Ex. foi obrigado a 
abrir um enorme jornal e abrigar-se atraz d’elle para não 
assistir á votação que aqui se deu e depois das palavras 
que S. Ex. pronunciára. E’ ou não exacto? 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E’ exactissimo. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Por que é que 

S. Ex. quiz obrigar um correligionario que o respeita tanto a 
vir desdobrar estas tristes verdades? S. Ex. bem sabia que 
na tribuna costume fallar com a maior sinceridade, não 
tenho recessos que occultar; não sou de meias palavras e 
dellas não me sirvo para esconder o meu pensamento. O 
que penso, proclamo e sustento. Não quero fazer alarde de 
coragem; mas o paiz está acostumado a considerar-me 
como sabendo tel-a nas occasiões precisas. 
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V. Ex. clamou a si poder de mais e, deixo que diga, 

atirando um relancear de olhos pela nossa historia politica, 
vejo a explicação, não na indole particular de V. Ex... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Faça o favor de dirigir-se ao Sr. presidente. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – V. Ex. não me 
póde fazer observações. 

Sr. presidente, acho na attitude do nobre Presidente 
do Conselho uma conseguencia da direcção que tomaram 
as cousas politicas entre nós: o Presidente do Conselho é 
hoje tudo. 

Não sei como, não sei porque, não sei em virtude 
de que evolução, pouco a pouco, os outros ministros foram 
ficando em segundo plano e estão hoje quasi como 
simples carregadores de pastas. Conta-se até que S. 
Magestade o Imperador tinha conferencias prévias com o 
Presidente do Conselho, ao passo que os outros ministros 
ficavam largo tempo, horas inteiras, em uma antecamara. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto é velho. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Isto não póde 

ser velho. E’ de certo tempo para cá, não foi o que se deu 
em outras éras, nem é o que se deve dar. Os ministros 
representam os politicos chegados ás mais altas posições 
do paiz; todos são dignos de attença igual. 

O que aconteceu, porém? A pouco a pouco o 
Presidente do Conselho, foi se julgando habilitado para em 
tudo fallar por todos, concentrando em si as sete pastas. 
Eis a razão por que o nobre Sr. Barão de Cotegipe, vem 
nos dizer: 

«O ministro póde fallar, é senador ou deputado mas 
o governo não fallou ainda», «o  que quer dizer» «o 
governo sou eu.» Mas em que posição ficam os outros 
ministros? 

O SR. VIRIATO DE MEDEIRO: – Na de portadores 
de pastas. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Estou 
explicando, ou melhor estou procurando explicar, com toda 
a calma, com toda a serenidade a scena penosa que se 
passou outro dia e a que infelizmente não assisti, senão no 
fim. Fazendo estas observações, conheço, senhores, 
quanto ellas são pouco a gradaveis a nós conservadores, 
e quanto pelo contrario devem regozijar a nossos 
adversarios. Por isso é que achei; permitta o nobre 
Presidente do Conselho que lhe diga, apezar do respeito 
de que é digno, certa facilidade no seu modo de dizer. S. 
Ex. nessa occasião não se portou como verdadeiro 
estadista, enunciou proposições que causaram pasmo, 
não só aos politicos, mas aos que pensam um pouco nas 
cousas publicas. 

Disse S. Ex.: «Ora estar apregoando o casamento 
civil por causa da immigração,» Srs., a necessidade da 
promulgação do casamento civil não assenta só na 
conveniencia da immigração. Não foi por causa da 
immgração que a França estatuiu o casamento civil, que 
toda a Europa aceitou essa instituição (Apoiados). 

E’ ella uma questão de contabilidade, de estatistica 
social, de verdadeira organisação. Como é, pois, que o Sr. 
Presidente do Conselho estribou-se nesse grande 
argumento: O casamento civil não é necessario para que 
haja immigração? E’ indispensavel para a constituição 
regular das sociedades, e um estadista deve saber isto 
muito bem (apoiados). 

Senhores, o nobre Presidente do Conselho foi 
infelicissimo em relação aos dados sobre immigração e 
considerações sobre esse assumpto. 

Eu nunca vi cousa mais rudimentar. Parece que S. 
Ex. de proposito arrecadou dos seus olhos a leitura de 
tudo quanto se retira a esse assumptos; é cousa que lhe 
dóe ao coração e portanto a elle fechou sua intelligencia, 
sua intelligencia tão bella, tão brilhante. 

Ah! senhores, si a nobre causa da immigração 
estivesse entregue áquelle homem como não progrediria? 
Si as grandes idéas o tivessem por paladino, como este 
paiz não havia de tomar um logar distincto na communhão 
das nações! 

Eu por patriotismo declaro o que quizera vér 
invertidos os papeis; ficando eu o arauto do obscurantismo 
e S. Ex. paladino dos grandes principios que afinal hão de 
vencer! Eu quizera vêr trocados os nossos papeis, pois 
depressa desappareceria a minha individualidade, ao 
passo que o Brazil veria poalisadas essas reformas 
indespensaveis e que não podem ser procrastinadas, 
sahindo o paiz da posição de criança que quer andar, 
progredir, correr, e que os nossos politicos envolvem ainda 
cuidadosamente em faixas e coeiros. 

Senhores, o nobre Presidente do Conselho não nos 
veio prégar conservatorismo; veiu defender aqui o 
immobilismo. Convencido de que o Brazil sob o seu mando 
vai muito bem, não quer questões que o encommodem, 
que o agitem, porque, senhores, todas essas reformas 
trazem incommodos, e não só aborrecimentos a um 
espirito, como grandes difficuldades que tem de resolver-
se pelo atilamento e pela energia de estadista. S. Ex. nos 
veiu prégar aqui uma politica chineza. 

E, digo mais, S. Ex. foi bastante imprudente. 
Ministro de Estrangeiros proclamou perante a 

primeira Assembléa do paiz, na reunião dos homens mais 
illustres do Brazil, que os ministros e consules estrangeiros 
só servem para lhe dar massadas! Mas, senhores, é 
exactamente isto o que dizem os mais altos mandarins da 
China; consideram os ministros e consules estrangeiros 
como causa de desgostos e continuos males, e lhes 
dedicam formal antipathia e ogeriza. Sim pudessem, 
ordenariam matanças em massa. Lá se chama o 
estrangeiro de diabo, de satanaz. O nobre Presidente do 
Conselho qualificou simplesmente os representantes das 
nações amigas de massantes. Disse S. Ex. referindo-se 
aos taes massantes, isto é muito sério, ministrros, 
consules, etc. Que et cretera são estes? Que et cretera 
são estes que vêm trazer reclamações; massantes, que 
amofinam com trabalhos intempestivos o governo? 

Neste et cretera inclui S. Ex. a Sociedade Central 
de Immigração. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Que tem 
prestado muito bons serviços. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Eu direi a S. 
Ex., que um dos serviços que fez a Sociedade Cemtral de 
Immigração, foi produzir a irritação do S. Ex. 

Si esta Sociedade não tivesse trabalhado, si não 
tivesse agitado o espirito publico, si não tivesse abalado 
muitos habitos de inercia, si não tivesse procurado 
empurar no caminho do progresso, muita gente 
emperrada, si ha quatro annos não tivesse trabalhado 
sempre, sem custar um real aos cofres publicos, 
propagando suas idéas, espalhando de cada vez 5.000 
boletins destes (mos- 
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trando) cheios de materia, de certo não mereceria tanto 
menospreço. O que tem feito a Sociedade Central? O 
nobre Presidente do Conselho ignora, de certo, porque é 
pouco amigo destas questões. Ha quatro annos, que a 
Sociedade se corresponde com os centros intellectuaes da 
Europa, recebendo continuas reclamações, pregando a 
necessidade do cazamento civil e de outras reformas, 
sustentendo sempre o seu programma, a sua bandeira, o 
seu estandarte, tudo isto, sempre desinteressadamente e 
sem dever favores pessoaes ao governo. Tem lutado com 
muitas difficuldades, suscitado muita malquerença, mas 
esta firme em seu posto e decidida a perseverar. 

Mas é contra semelhante Associação que o nobre 
Presidente do Conselho se pronuncia  com tamanha 
acrimonia, verdade é que ligando a por laços estreitos aos 
ministerios e consules estrangeiros das nações amigas e 
alliadas?! 

Só na questão de contractos de locação de 
serviços, os resultados de propaganda da Sociedade 
Central de Immigração tem sido admiraveis. 

E o que é mais admiravel do que proteger o pobre 
contra o rico, o fraco contra o forte? Mereceu ella sempre e 
sempre os maiores elogios do nosso bom e velho 
Monarcha, cuja ausencia tanto deploro. Não havia 
occasião em que Sua Magestade, encontrando-se 
commigo, não me dissesse: – «Sua associação vai 
prestando muito bons serviços. Continuem, o Sr. e seus 
companheiros.» 

Isto porque Sua Magestade lia tudo; talvez fosse o 
unico estadista que lêsse neste paiz. Sua Magestade, 
dando-nos assignalada prova de sua consideração, foi 
assistira uma de nossas sessões, e pronunciou palavras, 
que só ellas nos serviram e servem de recompensa. Estou 
bem certo, que não pouco concorreu para minha escolha 
para este distincto logar a consideração que teve aquelle 
animo elevado, justiceiro e de inexcedivel patriotismo, do 
quanto tenho feito ou procurado fazer em favor da grande 
causa da immigração européa, na qual esta contida toda a 
prosperidade do Imperio do Brazil. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, fallava eu nos contractos de locação 
de serviço, e foi este o motivo porque o nobre Presidente 
do Conselho veio em sessão solemne, como que lavrar a 
ordem de despejo do partido conservador em que sempre 
militei, e ao de estadista de ordem do immortal Visconde 
do Rio Branco, nas grandes questões, a principio na 
imprensa e depois no parlamento. Trabalhando com elle, 
não encontrei, sinão amenidade, acolhimento e até 
applauso. Pasmei, pois, diante daquella verdadeira 
erupção do Sr. Barão de Cotegipe, sobre tudo, quando 
dias antes, como já fiz vêr ao Senado, chegavamos a uma 
especie de accôrdo. Eu estava tão certo disto, que não 
podia suspeitar a violencia com que devia ser atacado e 
para que? Foi uma violencia inutil, porque na mesma 
sessão, o nobre senador Presidente do Conselho deu 
parte de fraco, votando pelo requerimento contra o qual se 
levantara.  A medida da secularisação de cemiterios, 
mereceu tambem sertos reparos por parte de S. Ex., que 
de proposito escureceu os elevados conhecimentos que 
tem como estadista. 

Fica-se pasmo e pergunta-se, como é que uma 
intelligencia tão bella, tão luminosa, apaga os seus focos 
de proposito para andar por ahi afóra, esbarrando-se a 
torto e a direito nas trevas! (Risos.) 

Senhores, si a hora não estivesse tão adiantada, ou 
ilegivel até a evidencia quanto a Sociedade Central de 
Immigração tem feito. 

Mas não quero, em uma discussão como esta, 
entrar em minucias e detalhes; conheço a impaciencia com 
que os nobres Senadores me ouvem. (Não apoiados.) 

Vou continuar fazendo considerações gernes. 
O nobre Presidente do Conselho fallou de uma boa 

lei de terras. Mas o que o nobre Presidente do Conselho 
entende por uma boa lei de terras? 

Mais do que a lei de terras, vale muitissimo mais o 
imposto territorial... 

Fallo em imposto territorial e logo se brada: – isto é 
um perigo, uma idéa socialista, é uma revolulção, o Brazil 
não póde admitir esta medida. 

Entretanto em 1874 o nobre Presidente do 
Conselho dizia como presidente de uma commissão:(lê.) 

«O artigo e vicioso systema da sesmarias e do 
direito de posse, produziu o phenomeno de achar-se 
accupado quasi todo o sólo, por uma população 
relativamente insignificante, que não o cultiva, nem 
consente que seja cultivado.» 

«O imposto territorial é o remedio que a commissão 
encontra para evitar esse mal, ou antes abuso, que creou 
uma classe proletaria no meio de tantas riquezas 
desaproveitadas.» 

E esta classe proletaria, senhores, é a garnde 
maioria da nação brazileira. 

Appella-se para as idéas de S. Ex., manifestadas 
em occasião solemne e elle nos responde. Isto era no 
tempo em que eu não tinha juizo! (Riso.) 

Oh! senhores, pois quando o mundo inteiro, a 
civilisação estão dando rasão a S. Ex., o nobre Barão de 
Cotegipe recúa e diz: não , a civilisação não tem razão, 
venham para cá, estou dentro das trincheiras da razão, 
são as muralhas da China porque afinal todas essas 
extrangeiradas não passam de macaquices! 

Mas objectam. E as idéas que S. Ex. pregava – o 
casamento civil, a secularisação dos cemiterios? Ah! Isto 
era no tempo da falta de experiencia, da falta de juizo. 

Se a civilisação não tivesse abraçado as idéas do 
nobre Presidente do Conselho, perfeitamente; mas S. Ex. 
foi naquelle tempo inopportunista, e agora é novamente 
inopportunista, querendo adorar  e impôr á adoração dos 
seus amigos, aquillo que todos já queimaram. 

Não, senhores! Como é que S. Ex. póde repudiar 
de sangue frio e com satisfação, os principios que no 
mundo civilisado, são hoje considerados necessarios á 
organização social? 

Dahi vem a estranheza com que as theorias do 
nobre Presidente do Conselho são acolhidas aqui e hão de 
ser commnetadas na Europa. 

Sr. presidente, procuram dar uma explicação á esta 
inversão radical de todas as opiniões do nobre barão de 
Cotegipe; attribuem a uma homenagem ao 
ultramentanismo. Pelo que li e leio nos dicursos ha longos 
annos pronunciadas por S. Ex., tinha-o em conta de 
espirito muito adiantado; mas a imprensa achou 
extraordinario que eu dissesse isso, entretanto não disse 
senão a verdade. 

Referi-me as idéas que S. Ex. antes apregoava com 
a sinceridade, porque não posso crer que conscientemente 
procurasse levar os seus  
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companheiros por um caminho que não fosse bom. 
Mas, senhores, em que póde o casamento civil 

offender as crenças da cada um? Tira, por acaso o direito 
que tem os nubentes de irem a qualquer igreja? O Estado 
não póde prender a vontade de quem quer que seja. 

Agora, o grande argumento dos padres, é que com 
o casamento, civil muitos não irão á igreja. 

Mas, diga-me V. Ex., é de uma religião que se 
respeita, querer levar os homens á igreja só pelo desejo de 
possuirem uma mulher? E’, como muito bem diz o nobre 
senador pelo Rio-Grande do Sul, tambem por causa do 
dinheiro que cahe. 

Pois, senhores, a França christianissima, a 
Hespanha catholica, a Austria a apostolica não têm o 
casamento civil? Na Prussia, os pastores protestantes 
apresentavam o mesmo argumento – isto offende os 
interesses espiritaes; mas o Estado decretou o casamento 
civil obrigatorio. Assim já ofizeram o Chile e a Republica 
Oriental. 

S. Ex. nos apresenta esse argumento: na Republica 
Argentina ainda não ha casamento civil, no entanto, é 
apregoado como um campo vasto para o immigrante. 

Para a Republica Argentina, senhores, quasi que 
vai só a immigração italiana catholica; mas os politicos 
daquella nação já estão reconhecendo a inconveniencia da 
preponderancia de uma grande massa de immigrantes. 

O empenho delle é grangear uma immigração de 
que tem muita inveja, mas que não se destina para lá, 
porque até hoje nos Estados Sul-Americanos, o Brazil tem 
tido o monopollo de chamar a si o allemão, elemento 
valiosissimo de ordem e prosperidade. 

Vem para nós em muito pequeno numero, mas 
assim mesmo a Republica Argentina tem ciumes desta 
pequena corrente. 

O nobre Presidente do Conselho deve saber, 
porque conhece bem todos os negocios platinos e lê os 
jornaes de lá. Elles apontam para esse perigo e fallam 
muito na conveniencia de attrahir o elemento allemão 
protestante. Para isso uma das primeiras medidas a tomar 
é o casamento civil. O telegrapho nos deu noticia desta 
direcção do espirito publico. 

Precisammos do casamento civil para regularmos 
justamente as relações entre os cidadãos de todos as 
religiões, porque o Estado está, como ha pouco aqui se 
disse, com toda a verdade, acima das crenças. Tenha 
cada individuo o seu modo especial de adorar a Deus: elle 
é o único responsavel. Po acaso, um mahometano, um 
grebro,  um parse, acostumado desde criança a considerar 
que a verdade está com elle, póde de repente, pela pratica 
religiosa que encontra no Brazil, declarar que a verdade 
está na religião catholica e abjurar? 

Eu em abjurações até hoje, só tenho visto uma, a 
do cosinheiro do Sr. Mac-Dowell (riso): mas já se foi o 
catechumeno outra vez para sua terra. Hoje se diz que 
tudo aquillo foi para ganhar uns cobres. O que é certo é, 
uma vez em Marrocos, será tão bom mahometano como 
outr’ora. 

Agora está em voga uma phrase de muita 
applicação, as mentiras convencionaes. Nós estamos sob 
o jugo de muitas dessas mentiras convencionaes que têm 
actuado sobre o espirito geral, não caminharemos direito. 

Vamos e venhamos; a humanidade vai marchando 
admiravelmente e já lá vão longe os tempos ominosos da 
idade média, em que os Papas punham o pé sobre a 
cabeça dos Imperadores e os deixavam cinco dias ao frio e 
á chuva, de pé nús, na neve, emquanto estavam os 
Summos Pontificos muito bem recostados, nas luxuosas e 
temidas cadeiras gestatorias. 

Porque é que homens da grande politica que têm a 
felicidade de viver no fim deste seculo, hão de estar presos 
pelo convencionalismo, prégado por um clero 
desmoralisado? 

Senhores, appellar para a Camara dos Deputados?! 
Na Camara dos Deputados vejo o elemento clerical estar-
se evolumando, embora até nelle eu tenha amigos. O Pará 
está nos mandando legiões de padres politicos. (Ha um 
aparte.) 

O Sr. conego Mendes é um espirito adiantado e 
acredito piamente que debaixo de sua influencia e 
direcção, aquelles mesmos padres que hoje se mostram 
tão irritados contra algumas proposições que de passagem 
aqui enunciei, esses mesmos padres hão de me fazer mais 
justiça. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Vá esperando 
por isso. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O bom padre, 
senhores, não póde oppor-se ao casamento civil, porque o 
bom padre o que quer, é ter em torno de si verdadeiros 
crentes, e estes hão de procurar por força as bençãos do 
Ente Supremo, convencidos da necessidade da sua 
intervenção no acto do casamento. Mas, os maus padres o 
que querem é que lhes venha dinheiro seja de crentes, 
descrentes e perjuros, embora assim exerçam a mais 
indigna, a mais abominavel e maldita das simonias. 

São os proprios prelados que bradam contra ella 
com toda a energia. O Senado em peso sabe que, quando 
se reuniu o concllio do Trento, o arcebispo de Braga foi o 
primeiro a declarar que os eminentes cardeaes precisavam 
de uma eminentissima reforma; e então elle com sua 
franqueza de velho portuguez sonhe descarnar todos os 
crimes, todos os vicios e torpez que dominavam no 
Collegio romano. 

Senhores, tenho materia para grande 
desenvolvimento; era occasião de eu prégar uma boa 
massada ao nobre Presidente do Conselho, fallando sobre 
immigração e sobre todos os assumptos a ella ligados; 
mas a hora está muito adiantada e não posso exigir um 
sacrificio tão grande desses meus companheiros de 
trabalho. 

Termino, pois, Sr. presidente, dizendo que, si o 
nobre Presidente do Conselho se tivesse limitado a querer 
enfrentar commigo na lucta da tribuna como contendor e 
dando-me as honras de rivallidades, facillima era a sua 
tarefa e a victoria de antemão dada, S. Ex. sahiria da 
arena coberto de louros como emerito triumphador. Mas, 
senhores, querer ao mesmo tempo abarcar os grandes 
principios para derrubal-os no chão da derrota, isto não, 
isto não lhe é nem lhe será nunca possivel; é o mesmo que 
atirar-se cegamente do encontro a enorme monolitho: S. 
Ex. ahi ha de quebrar a cabeça. (Muito bem! Muito bem.) 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. Ministro com as mesmas 

fomalidades com que fôra recebido. 
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O Sr. Presidente deu para ordem do dia 5 a mesma 

já designada, a saber: 
Continuação da 2ª discussão da proposta do Poder 

Executivo, convertida em projecto de lei pela Camara dos 
Deputados, sob n. 4 do corrente anno, que fixa a força 
naval para o 2º semestre de 1888. 

Levantou-se a sessão ás 3 e meia horas da tarde. 
 

43ª SESSÃO EM 3 DE JULHO DE 1887 
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ 
 

Summario. – Expediente. – Reclamação. – Discurso 
do Sr. Barão de Mamoré (ministro do Imperio). – 
Apresentação de documentos. – Discurso do Sr. Siqueira 
Mendes. –Observações do Sr. Silveira da Motta. – Projecto 
sobre aposentadoria do magistrados. – Discurso do Sr. 
Cruz Machado. – Ficou sobre a mesa. – Negocios de 
Minas. – Discurso e requerimento do Sr. Candido de 
Oliveira. – Discurso do Sr. Ribeiro da Luz (ministro da 
guerra). – Adiamento. – Ordem do dia. – Forças do mar. – 
Discursos dos Srs. Barão de Cotegipe (presidente do 
conselho). Escragnolle Taunay, Ignacio Martins, Candido 
de Oliveira e Castrioto (ministro da marinha.) – Adiamento 
da discussão. 
 

A's 11 1/2 horas da manhã acharam-se presentes 
36 Srs. senadores, a saber: Cansansão de Sinimbú, Barão 
de Mamanguape, Gomes do Amaral, Paula Pessoa, Barros 
Barreto, Barão da Estancia, Affonso Celso, Lamare, Leão 
Velloso, Viriato de Medeiros, Siqueira Mendes, Barão de 
Cotegipe, Lafayette, Jaguaribe, Henrique d’Avila, Candido 
de Oliveira, Christiano Ottoni, Castro Carreira, Barão de 
Mamoré, Correia, Visconde de Paranaguá, Cruz Machado, 
Lima Duarte, Paes de Mendonça, Luiz Felippe, Barão de 
Maroim, Fausto de Aguiar, Ribeiro da Luz, F. Bellisario, 
Visconde de Muritiba, Nunes Gonçalves, Silveira Martins, 
Escragnolle Taunay, Visconde de Pelotas, Silveira da 
Motta e Teixeira Junior. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. barão de Souza Queiroz, F. Octaviano, Meira de 
Vasconcellos, Junqueira, Carrão, Godoy, Saraiva e Paulino 
de Souza. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Dantas, Diogo Velho, Antonio Prado, João Alfredo, 
Fernandes da Cunha, Cunha e Figueiredo, Ignacio Martins, 
Vieira da Silva, Uchôa Cavalcanti, Soares Brandão e 
Franco de Sá. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Officios: 
Do Sr. senador J. Floriano de Godoy, de hoje, 

communicando que, continuando seus incommodos de 
saude, ainda não póde comparecer ás sessões – Inteirado.

Do Ministerio da Marinha, do 1º do corrente mez, 
devolvendo sanccinado um dos autographos da resolução 
da Assembléa Geral autorizando o governo a contar, para 
os effeitos da jubilação, o tempo de serviço de campanha 
do bacharel Luiz Pedreira de Magalhães Castro. – Ao

archivo o autographo e communique-se á outra Camara. 
Do Ministerio da Justiça, de 2 do corrente mez, 

communicando, em additamento ao officio de 28 do mez 
findo, que, segundo acabava de informar o presidente da 
provincia de Minas Geraes, ainda é delegado de pollicia do 
termo de Calhau e cidadão Germano da Cunha Mello. – A 
quem fez a requisição, devolvendo depois á mesa. 

O Sr. 3º Secretario, servindo de 2º, declarou que 
não havia pareceres. 
 

RECLAMAÇÃO 
 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do imperio 
pela ordem): – Pedi a palavra, Sr. presidente, para fazer 
uma reclamação contra um topico de discurso do honrado 
senador pela provincia de Santa Catharina, hontem aqui 
proferido, topico que julgo por demais offensivo a minha 
dignidade pessoal. 

Estive presente á sessão durante o discurso do 
honrado senador; mas declaro que não ouvi o trecho 
contra o qual vou reclamar. 

Tendo-o lido no Jornal do Commercio de hoje, 
procurei-o no discurso do honrado senador, na folha que 
publica officialmente os trabalhos do Senado; mas ahi 
encontrei apenas o seguinte: «O Sr. Taunay pronunciou 
um discurso, que publicaremos depois.» 

Vejo-me portanto, forçado a fazer a reclamação 
perante o extracto que leio no Jornal do Commercio. Ahi se 
diz: 

«O orador, certo dia, chegou a ter pena do nobre 
senador Ministro do Imperio, vendo como S. Ex. se 
occultava por traz de um jornal...» 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Era O Paiz. 
O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
«O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 

imperio (continuando a leitura): – ...para não ver aquillo 
a que o condemnou o honrado Presidente do Conselho na 
questão das congruas dos vigarios encommendados.» 

Ora, Sr. presidente, o Senado me fará a justiça de 
crer que, si tivesse sido então essa a minha posição, eu 
nesse mesmo dia deixaria de ser Ministro do Imperio. 

Era impossivel que eu continuasse a occupar 
semelhante cargo si fosse exacto o que disse o nobre 
senador por Santa Catharina, no topico de seu discurso a 
que acabo de alludir. 

A verdade, porém, e que o facto não se passou 
como o honrado senador referiu. O honrado Presidente do 
Conselho expoz ao Senado que a questão das congruas 
aos vigarios encommendados não tinha sido sujeita a 
conselho de ministros e que eu poderia ter emittido sobre 
ella a minha opinião individual, quando muito como 
Ministro do Imperio e não como opinião do governo; e S. 
Ex. até encontrou justificativa para isto no discurso que eu 
havia proferido no Senado, no qual declarei que aceitava o 
projecto como base para a discussão do assumpto. 

Não posso lembrar-me de ter nesta occasião aberto 
algum jornal para cobrir minha face, como disse o honrado 
senador... 

O Sr. Escragnolle Taunay dá um aparte. 
O SR. PRESIDENTE: – Attenção! Peço ao nobre 

senador que não interrompa. 
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O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 

imperio): – ...e repito que, si fosse exacto o que se lê no 
discurso do honrado senador, o Senado me fará a justiça 
de crer que nesse mesmo dia eu não seria mais Ministro 
do Imperio. Seria impossivel que como tal me entendesse 
mais com o meu honrado amigo Sr. Barão de Cotegipe. 

Não posso deixar, pois, Sr. presidente, de recusar 
as condelencias do honrado senador por Santa Catharina, 
como offensivas á minha dignidade pessoal, e de Ministro 
de Estado, e por isso não podia consentir em que o 
conceito de S. Ex. fosse para os Annaes sem este protesto 
que faço. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Pois vai. 
O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 

imperio): – Sem este protesto não irá. A opinião publica 
julgar-nos-a. 
 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Sr. presidente, 
quando apresentei aqui o projecto, approvando o contracto 
feito pelo nobre ex-Ministro da Agricultura para a 
navegação dos rios Araguaya, Alto Tocantins e Vermelho, 
deixei de justifical-o porque o nobre senador pelo Rio de 
Janeiro occupou toda a hora destinada a este mister, 
fundamentando o seu importante projecto sobre negocios 
bancarios. 

Sendo a materia de grande importancia e urgente, 
já tendo eu trazido o projecto nos tres dias anteriores e não 
tendo, como nesse ultimo dia, tido occasião de o justificar, 
entendendo que não devia demorar mais sua 
apresentação, porque como já disse, era materia urgente, 
mandei-o a mesa sem justificação. 

O projecto é certamente da maior importancia: a 
empreza de que se trata é talvez uma das primeiras que se 
tem emprehendido neste paiz. 

O Senado não desconhece as vantagens desta 
navegação. Ella tem de pôr em contacto immediato com o 
mercado o Para, não sómente a provincia toda de Goyaz, 
mas ainda parte dos sertões das provincias do Maranhão, 
do Piauhy e de Matto Grosso e mais tarde ella irá tambem 
á propria capital de Matto Grosso e aos sertões da Bahia; 
ella tende a levar o commercio e as industrias aquelles 
sertões, que, si nada produzem, é porque não tem um 
mercado, onde possam permutar os productos que por 
ventura a sua actividade a sua applicação ao trabalho 
possam produzir em grande abundancia. 

Ella tem de tornar productiva e approveitavel 
grande extensão de terrenos fertilissimos que ainda hoje 
estão cobertos de mattas virgens e trazer ao selo da 
civilisação milhares de indigenas que habitam 
principalmente nas margens do Araguay e que serão 
outros tantos braços que virão trabalhar comnosco na 
prosperidade da patria. 

Encare-se por onde se encarar a empreza, ella é 
certamente de uma vantagem evidente para o 
engrandecimento do nosso paiz. 

O anno passado, quando se votava a subvenção 
para esta navegação, eu apresentei uma emenda no 
orçamento, consignando a verba de 100:000$ como auxilio 
á provincia do Pará, no pagamento de juros que ia garantir 
para a construcção de

uma estrada de ferro que ligasse a navegação do Alto 
Tocantins com a do Baixo. 

O Senado não se dignou conceder aquelle pequeno 
auxilio, o que não me desanimou. Certo de que o Pará 
muda mais podia esperar do Estado o convencido de que 
a empreza de que se trata é grandemente productiva, e 
costumado a não estacar e menos recuar diante de 
difficuldades, quando trato do engrandecimento da minha 
provincia; reunida a assembléa provincial do Pará, 
consegui que ella garantisse os juros da importancia que 
se tiver de empregar na construcção da estrada. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – V. Ex. póde me 
dizer qual foi o juro garantido a esta Estrada? 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Foi 7%. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Muito obrigado. 
O SR. SIQUEIRA MENDES: – O Senado não 

desconhece estas vantagens, mas ainda está lembrado de 
que a navegação do Araguaya, trouxe grandes prejuizos 
ao Estado. 

Não sabendo o que já se tem hoje feito para 
resolver o problema da navegação proveitosa desses rios, 
receiando que esta empreza tenha o mesmo resultado que 
essa infeliz navegação com a qual o Estado gastou mais 
de 2.000:000$ sem o menor proveito... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Tomo nota. 
O SR. SIQUEIRA MENDES: – Receioso o Senado 

por que não sabe quaes os meios que se tem empregado 
para tornar uma realidade esta navegação, mandou o 
projecto á respectiva commissão para que esta, 
estudando-o, informe ao Senado sobre a utilidade e 
conveniencia da sua adopção. 

Mas, senhores, a commissão, assim como todos os 
membros do Senado, precisa tambem de esclarecimentos, 
porque os dignos senadores de que ella se compõe não 
sabem o que se ha feito para não receiar-se mais o 
desastre que nos trouxe aquella navegação emprehendida 
em beneficio exclusivo do feliz emprezario. 

Quantas vezes da tribuna na Camara dos 
Deputados não clamei contra os despendios com a 
navegação desses rios? Quantas vezes eu disse que não 
servia para cousa alguma, quer a navegação do Alto, quer 
do Baixo Tocantins, desde que entre uma e outra linha 
ficavam centenas de kilometros que as separavam o 
interrompiam completamente? 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Então faça-se a 
estrada de ferro. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Ouça-me o nobre 
senador que ha de convencer-se de que é esta a occasião 
para tratar-se deste negocio. Está na consciencia de todos 
que a resolução deste problema depende de tres 
condições intimamente ligadas, de modo que, faltando 
uma, será inutil tudo quanto realizar-se, que para a 
conveniente navegação do Alto e Baixo Tacantins, que é 
necessaria uma via-ferrea que ligue uma á outra, sem o 
que de nada servirá, como não serviu a outra navegação. 
Pois bem, ouça-me agora o nobre senador: a provincia do 
Pará já subvencionou a companhia que está fazendo a 
navegação de Baixo Tocantins; já contractou com o 
mesmo emprezario da nave- 

 



Sessão em 4 de Julho                                                                          37
 

gação do Alto Tocantins a ferro-via que deve unir a 
navegação do Baixo com a do Alto Tocantins. Está já 
contractado este serviço e só dependente da approvação 
deste contracto. Nos Estados Unidos já estão ajustados os 
capitaes não só para a construcção da via-ferrea como 
para o estabelecimento de immigrantes; e a resolução 
deste problema da franca navegação do Tocantins porá 
termo ao falso preconceito de que o Norte do Imperio não 
póde ser colonizado por estrangeiros. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado; é um perfeito 
preconceito. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Tendo portanto a 
provincia do Pará feito todos os sacrificios estabelecendo a 
navegação á sua custa no Baixo Tocantins, garantindo 
juros de 7% ao capital necessario para construcção da 
estrada e sendo da incontestada utilidade, conveniencia 
publica e ate politica a abertura de um mercado para os 
habitantes daquella zona, trazendo esta empreza uma 
grande renda para o estado como ha de necessariamente 
trazer, não sei porque o Estado ha de necessariamente 
trazer, não sei porque o Estado ha de desprezar tanto 
sacrificio que faz a provincia do Pará em beneficio do 
mesmo Estado. 

Creio que não havera um só senador que deixe de 
dar o seu voto para approvação deste contracto 
principalmente quando os favores que se concedem a esta 
nova empreza são menores... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Peço a palavra. 
O SR. SIQUEIRA MENDES: – ...do que os 

concedidos outras emprezas. 
Para a navegação de 21840 kilometros, que fazia a 

antiga empreza dava-se 122:000$000; hoje a subvenção é 
de 125:000$000 quando a linha a a percorrer é de 48,192 
kilometros. Sendo esta mais do dobro, a differença é 
extraordinaria; entretanto todo o augmento apenas traz um 
onus para o Estado de 3:000$000 que é a differença. 

Sabe-se que no Norte e principalmente na provincia 
do Pará só se póde trabalhar com proveito no campo no 
tempo de secca isto é, de Julho a Novembro. E’ preciso 
aproveitar-se o resto do verão para os estudos e 
assentamento dos trilhos na estrada afim de que para o 
anno já possamos gozar deste beneficio. 

Mando a mesa os esclarecimentos a que alludi e V. 
Ex. terá a bondade de envial-os á commissão. 

O SR. PRESIDENTE: – Os esclarecimentos serão 
remettidos á commissão de emeprezas privilegiadas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Não ha requerimento em 

discussão; o nobre senador pediu a palavra pela ordem 
para apresentar estes esclarecimentos. 

O SR. SILVIERA DA MOTTA: – Peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra pela ordem. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA (pela ordem): – 

Julguei que estava em discussão algum requerimento, e 
pedi a palavra somente para fazer um additamento. 

Como sou membro da commissão á qual as 
informações apresentadas têm de ser remettidas, 
tencionava augmentar o pedido de informa-

ções solicitando um esclarecimento que não sei si está 
entre os que foram offerecidos: queria pedir o relatorio do 
Sr. engenheiro Lagos a respeito da navegação dos rios 
Araguaya e Tocantins e a planta do rio Araguaya. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E’ trabalho 
muito importante. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – As informações são 
baseadas nesse relatorio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – As informações 
podem ser baseadas nesse relatorio, mas póde haver 
quem queira apreciar a origem de taes informações. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex. póde apresentar um 
requerimento pedindo essas informações opportunamente, 
não agora, porque outro Sr. senador está com a palavra. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sim, senhor. 
 

PROJECTO SOBRE APRESENTAÇÃO DE 
MAGISTRADOS 

 
O SR. CRUZ MACHADO: – Sr. presidente, quando 

se discutiu o projecto que se convertem na lei n. 3309 de 9 
de Outubro de 1886, o nobre senador pela provincia da 
Bahia, o Sr. Dantas, perguntou a S. Ex. o Sr. Ministro da 
Justiça si a disposição do § 1º era inprescindivel ainda que 
em detrimento dos magistrados que estivesse a completar 
os 75 annos de idade; S. Ex. respondeu que (não quero ler 
os Annaes) executaria a lei com equidade, que havia um 
magistrado aproximando-se aos 75 annos, cuja 
aposentação elle não apressaria, assim como dous outros; 
porém, quanto a estes, tendo o projecto vindo com 
emendas da Camara dos Deputados, dependiam de uma 
declaração do Corpo Legislativo. 

Foram todos concordes, na discussão, que o intuito 
dos autores do projecto e dos que votaram por elle não era 
prejudicar os magistrados que tivessem mais de 40 annos 
de serviço effectivo e que fossem nomeados membros do 
Supremo Tribunal de Justiça para que estes perdessem os 
vencimentos do novo cargo só porque lhes faltasse o 
triennio de serviço effectivo para adquirir o direito de 
aposentadoria com todos os vencimentos desse cargo. 

Sendo este o historico da lei, convem que se fixe 
este historico por meio de uma disposição declarativa, e 
para esse fim offereço um projecto de resolução (lê): 

A Assembléa Geral resolve: 
Artigo unico. A disposição do § 2º do art. 1º da lei n. 

3309 de 9 de Outubro de 1886 não impede que o 
magistrado nomeado desembargador ou membro do 
Supremo Tribunal antes de ter 75 annos de idade continue 
no exercicio do cargo depois de ter essa idade unicamente 
para completar o triennio de serviço effectivo de que trata o 
§ 1º, ficando assim entendida a referida disposição. 

Paço do Senado, 5 de Julho de 1887. – Cruz 
Machado. 

Queira V. Ex. mandar receber o projecto e remettel-
o á commissão de legislação. 

O SR. PRESIDENTE: – O projecto fica sobre a 
mesa para ser opportunamente apoiado e então será 
tomado em consideração o requerimento para que o 
projecto seja remettido á commissão de legislação.
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NEGOCIOS DE MINAS 
 

O Sr. Candido de Oliveira recorda ao Senado que, 
por occasião da discussão do projecto de forças de terra, 
que hoje é lei, censurando o governo pela politica 
reaccionaria de que se resente ainda a provincia de Minas, 
notara que se justificava o procedimento do governo, 
nomeando collector das rendas geraes e provinciaes de 
Uberaba a Tobias Antonio Rosas, o mesmo que na eleição 
de 15 de Janeiro havia se postado á porta da casa da 
camara municipal, secundado pelo delegado do policia 
Valamiel, afim de prohibir com a força armada a entrada de 
75 eleitores liberaes, que iam tomar parte na eleição. 

O nobre Ministro da Guerra, respondendo a essa 
parte do discurso do orador, atirou toda a responsabilidade 
do facto sobre o partido liberal, dizendo que aquella scena 
fóra uma farça representada pelos chefes liberaes, que, 
não tendo esposado a candidatura do Dr. Andrade, mas 
que tendo-se visto obrigado a aceital-a, quizeram por 
aquella fórma neutralizar o resultado da eleição do 
candidato liberal. 

As palavras de S. Ex. tinham de ser lidas pela 
provincia de Minas, e o protesto não se podia demorar, 
sobretudo tratando-se de partido tão digno como é o da 
cidade de Uberaba. Elle acaba de chegar ás mãos do 
orador, que pede licença ao Senado para o ler, afim de se 
saber a resposta que dão aquelles 72 eleitores, que foram 
impedidos de votar na casa da camara da cidade de 
Uberaba (lê): 

«Illm. e Exm. Sr. conselheiro Candido Luiz Maria de 
Oliveira.» 

«Uberaba, 25 de Junho de 1887.» 
«Os abaixo assignados declaram a V. Ex., que 

protestam contra o que disse o Sr. Ministro da Guerra no 
Senado, em sessão de 18 deste mez.» 

O Sr. Ministro, taxando de parciaes as informações 
colhidas por V. Ex. sobre a eleição de 15 de Janeiro nesta 
cidade, accrescentou: – «Em Uberaba não houve eleição, 
porque assim o quis o partido liberal, ou antes, o chefe 
liberal, que é a fonte onde o nobre senador bebeu as suas 
informações. – Ao menos é isto o que nos trouxe o Diario 
do Parlamento n. 38.» 

«O chefe do partido liberal, o Exm. Sr. Barão de 
Ponte Alta, que o Exm. Sr. Joaquim Delfino Ribeiro da Luz 
conhece ha mais de 28 annos e a quem deve attenções, 
não falta á verdade, mesmo que se trate de politica; S. Ex. 
o Sr. Ministro da Guerra, em descargo de sua consciencia, 
em sessão do Senado, para fazer justiça ao elevado 
caracter de venerando ancião, deve explicar-se.» 

«No que respeita ao pleito de 15 de Janeiro, foram 
os capangas do candidato conservador, bacharel João 
Caetano de Oliveira e Souza, que impediram o ingresso no 
Paço Municipal aos eleitores liberaes. Disto foi sciente o 
governo a que S. Ex. pertence, não unicamente pela 
informação do chefe liberal, mas tambem pelas 
informações dos membros da mesa, do Dr. juiz de direito 
da comarca, do Dr. juiz municipal do termo, de grande 
numero de eleitores, de muitos cidadãos da imprensa 
liberal e da neutra.» 

«Mas não saberá S. Ex. o Sr. Ministro da recusa á 
vinda do Dr. chefe de policia á Uberaba, 

com instancia reclamada pelos liberaes, para syndicar 
destes factos? Não saberá que o Exm. Sr. Dr. Portella, 
quando presidente da provincia, mandou recolher á capital 
o tenente do corpo policial João Valamiol Rodrigues, para 
o sujeitar a conselho pelo uso da força de 18 soldados e 
30 capangas, que, em mistura, commandou no portão da 
Camara, onde se fazia a eleição, impedindo assim os 
eleitores liberaes de votar? O proprio candidato liberal, o 
Exm. Barão de Ponte Alta, o Dr. juiz municipal e grande 
numero de eleitores liberaes, não tiveram as armas 
engatilhadas contra si pelos capangas?» 

«fez-se o inquerito sobre taes desacatos?» 
«Não fosse o firme proposito dos liberaes em evitar 

o derramamento de sangue, e nesse dia uma 
conflagração teria levado outros acontecimentos 
funestos.» 

«Desculpe-se o Exm. Sr. Joaquim Delfino como 
puder, mas, por Deus, não diga que os liberaes de 
Uberaba não votaram, porque não quizeram, 
transformando as victimas em delinquentes; nem taxe de 
parciaes as informações do chefe liberal de Uberaba.» 

«Parciaes são as informações que ministraram a S. 
Ex. os verdadeiros autores dessa singular attentado em 
Uberaba, aliás remunerados pelos co-religionarios do S. 
Ex.» 

«Feito succintamente o nosso protesto, que 
antevemos tambem S. Ex. taxe de parcial, autorisamos V. 
Ex. a fazer delle o uso que quizer.» 

«Somos – De V. Ex. co-religionarios obrigados: – 
José Antonio Tosta. – José Bento de Valle. – Manoel 
Gomes da Silva Filho. – Francisco Rodrigues de Noronha. 
– Reginaldo Emiliano Ferreira. – Luiz Soares Pinheiro 
Junior. – Maximiano José de Moura. – João José Ferreira. 
– Leandro Alves de Oliveira. – Zeferino Borges Sampaio. – 
Raymundo Umbelino Souto. – João Gomide de Almeida. – 
Isaias Casemiro de Araujo. – José Francisco da Silva 
Oliveira Junior. – Antonio Alves Gondim. – Joaquim Soares 
de Azevedo. – Joaquim José de Oliveira. – Ignacio de 
Loyola da Silva e Oliveira. – João Ignacio de Miranda. – 
Olinto Olindo de Oliveira. – José Francisco Vieira. – João 
Evangelista Vieira. – Luiz Gonçalves de Freitas. – Alfredo 
Guarita. – Francisco da Costa Lima. – José Correia de 
Moraes. – Francisco Cordeiro da Paixão. – Hermogenes C. 
Araujo Brensvich. – Manoel Joaquim da Silva Pinto. – 
Manoel Felippe de Souza. – Manoel Rodrigues de 
Barcellos. – Manoel Prata Junior. – Horacio Thomaz de 
Miranda. – Horacio Theophilio de Miranda. – Ovidio Ireneu 
de Miranda. – Oliverio Cromoell. – Domingos da Silva e 
Oliveira. – Joaquim Rodrigues Barcellos. – Luiz Antonio de 
Moura Sulie. – José Umbelino Souto. – Melanio Feliciano 
Soares. – José Ribeiro Tosta. – José Alves Ribeiro. – 
Severino Alves Ribeiro. – Adriano Dias da Silva. – Antonio 
Justino dos Santos. – José Augusto de Paiva Teixeira. – 
José Rabello Ferreira de Andrade. – Joaquim José Coelho. 
– Antonio Carlos de Araujo. – Joaquim Machado Diniz. – 
Joaquim Gomes da Silva Porta. – Antonio Rodrigues 
Gomes Machado. – Francisco Esperidião Rodrigues. – 
Augusto Camparinido Nascimento.– Vicente Alves Maia. – 
José Justino Ferreira. – Joaquim Speridião Rodrigues. – 
Francisco José Vieira. – Modesto Bernardino da Costa. – 
Jorge Ribeiro da Silva Botelho. – João B. Speridião 
Rodrigues. – Luiz Antonio Gonçalves Gua- 
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ritá. – José Delfino Pereira. – Francisco de Paula Ferreira. 
– Manoel Garcia Rosa. – Antonio Francisco de Souza. – 
Antonio Moreira da Silva. – Hygino Placido Casemiro de 
Araujo. – Bellarmino Gomes da Silva. – Dario Persiano de 
Paiva Teixeira. – Joaquim de Araujo Vaz de Mello. – 
Thiago Prata.» 

O documento está assignado por 72 eleitores. 
Para mostrar ainda de que modo foram tratados os 

criminosos dessas scenas tão demoralisadoras, passa a 
lêr o artigo, que a respeito publicou a Gazetinha de Minas. 

E' bom que o nobre Ministro da Guerra attenda a 
essa exposição, afim de evitar que se galardeem 
criminosos, que deviam estar ha muito tempo 
condemnados. (Lê): 

Recordações. – No dia 15 de Janeiro do anno 
preterito deu-se nesta cidade um attentado, sem 
precedentes em nossa historia politica, que não deve ser 
esquicido. 

Ia proceder-se á eleição de um membro da camara 
temporaria pelo nosso 15º districto eleitoral, no edificio da 
camara municipal, onde a mesa respectiva já estava 
reunida, mas um troço de soldados do corpo policial, 
commandado pelo tenente João Valamiel Rodrigues, tinha-
se collocado na entrada de portão do mesmo edificio, onde 
recebia ordem de Tobias Antonio Rosa, que nem ao 
menos era meirinho, mas que, trepado no baldrame do dito 
portão, com arrogancia de um possesso, alardeava-se 
Governo e tudo. 

Por semelhante modo, embargava-se a entrada aos 
eleitores liberaes, ao passo que os conservadores, 
eleitores ou não, tinham livre ingresso. 

Os eleitores liberaes, depois de passar-se-lhes 
busca, retrocediam forçosamente, porque alli tambem se 
achavam postados Francisco Borges de Araujo e mais de 
30 capangas armados de espingardas e garruchas, 
promptos a desfechar tiros naquelle ou naquelles, de quem 
lhes fosse feita indicação. 

Nominal e violentamente foram repellidos os 
cidadãos eleitores: José Severino Soares, Antonio 
Caetano Alves, Francisco Esperidião Rodrigues, os filhos 
deste e outros. 

A mesa, vendo-se oppressa por esta força illegal e 
invencivel pela reflexão, depois de ter em vão recorrido ao 
delegado de policia para dispersar a força armada, retirou-
se, declarando-se coacta, e foi reunir-se na igreja matriz, 
onde recebeu os votos dos eleitores liberaes. 

Nas buscas, que acintosamente receberam os 
eleitores liberaes, desde os chefes, anciãos respeitaveis, 
por elevada posição social, até os eleitores os mais 
pacificos , nenhuma arma lhes foi encontrada. 

O venerando Barão de Ponte Alta, o candidato 
liberal Dr. Francisco Martins de Andrade, o seu fiscal nos 
trabalhos da mesa, tenente Antonio Vicente da Silveira, os 
cidadãos Francisco Speridião Rodrigues, bem como outros 
muitos eleitores, tiveram engatilhadas as armas dos 
capangas, prestes a ser victimas das espingardas e 
garruchas. 

Apezar de tão inaudito attentado contra as leis que 
garantem em toda a plenitude a liberdade do voto, a 
Camara dos Deputados, dispondo de consideravel maioria 
numerica, quiçá assim obtida, reconheceu e consentiu que 
nella tomasse assento, como um dos seus membros, como 
legis- 

lador, emfim, o candidato conservador, bacharel João 
Caetano de Oliveira e Souza. 

Apezar do governo ter recebido a prova do 
occorrido, e conhecer a veracidade daquella série de 
infrações da lei, e criminosas, estas ficaram impunes. 

Entregue o cargo de delegado de policia do termo a 
Theotonio Borges de Araujo, irmão de Francisco Borges de 
Araujo, sendo supplentes de ambas estas autoridades 
policiaes outras pessoas sobre quem as effectivas mantém 
predominio, e assumindo logo a jurisdicção daquelles a 
quem não podem impôr as suas vontades, impossivel é, 
com tal gente, que haja meio de punição, sem presença do 
chefe de policia, que desde logo devia ter-se para aqui 
transportado. 

Tanto mais que, os inqueritos, quando são feitos 
sobre factos em que a verdade deva ficar occulta, em vez 
de serem feitos na casa da camara, o são em 
compartimentos centraes do quartel do destacamento ou 
na casa de João Borges de Araujo, hospedeiro e irmão do 
delegado. 

A immoralidade, porém, não fica nisto. Pelo 
procedimento desastrado occorrido no portão do edificio da 
camara, naquelle dia 15 de Janeiro, o qual podia ter 
constituido a cidade de Uberaba, nesse dia, em 
desordenada conflagração, com o cortejo terrivel de 
derramamento de sangue e perda das vidas de muitos 
cidadãos, si aos liberaes, pela sua natural indole pacifica, 
não soccorresse a prodigiosa prudencia, que não 
cessamos de aconselhar, nós, que estavamos alli 
apontados para ser victimas dos nefastos ambiciosos alli 
postados no meio dos capangas, – o que succedeu? 

Além de ficarem impunes, os autores, de taes 
crimes foram galardoados: 

O bacharel João Caetano de Oliveira e Souza, com 
a nomeação de deputado geral; 

Tobias Antonio Rosa, concunhado de Francisco 
Borges de Araujo, com os empregos rendosos de collector 
geral e provincial; 

Francisco Borges de Araujo, concunhado de Tobias 
Antonio Rosa, com os empregos de escrivão das 
collectorias geral e provincial; 

João Borges de Araujo, irmão de Francisco Borges 
de Araujo, com o emprego de administrador da 
recebedoria da Ponte Alta, onde só appareceu para 
receber o archivo; 

Theotonio Borges de Araujo, irmão de Francisco 
Borges de Araujo, com o cargo de delegado de policia; 

Antonio Fontoura Ribeiro, cunhado de Francisco, 
João e Theotonio Borges de Araujo, com o de 
subdelegado de policia do districto da cidade. 

E, si mais empregos dispensaveis houvesse, lá 
iriam para elles. 

E' por causa deste monopolio, que o attentado de 
15 de Janeiro, como o de 22 de Julho contra nós praticado, 
e semelhantes, continuam e continuarão a ficar impunes. 

Iremos, entretanto, fazendo estas recordações aos 
liberaes, levando em vista conservar-lhes registradas a 
memoria dos factos e a dos autores delles. 

Si as cisrcumstancias da occasião auxilliam a estes 
na impunidade pelos meios legaes, nossos coreligionarios, 
bem como os cidadãos honestos, que não pactuam com 
os infractores da lei, os considerarão em rebeldia. 

Por fim, nada mais exacto do que Deus ter feito um 
dia depois do outro, e é da Sagradas Escrip- 
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tura que um dia virá, em que os maus serão confundidos. 

Não desanimam, pois, os nossos co-religionarios. 
«Tinhamos escripto este artigo, quando vimos na 

Gazeta de 11 o – A pedido – sobre a Ingenua perseguida. 
Tomal-o-emos em consideração depois.– A. B. 
Samapaio.» 

Eis o estado de Uberaba, diz o orador. 
Mas não foi só isso; na eleição de 1º de Julho igual 

scena de desacato se deu; houve violencias e, 
aproveitando-se do estado de exaltação dos animos, 
introduziram os conservadores uma porção de cedulas de 
modo a viciar a eleição; mandou-se fazer o processo, mas 
nada se conseguiu pela difficuldade, que ha, na 
administração da justiça. 

E' preciso que o nobre Ministro olhe para estas 
cousas. A provincia de Minas Gerais está ha muito 
habituada a eleições sem o emprego de violencias. 
Entretanto, os criminosos de Uberaba não só ficaram 
impunes, como foram galardoados com os empregos 
publicos, de que o governo podia dispór. 

Conclue mandando á mesa o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

«Requeiro que, por intermedio do Ministerio da 
Justiça, se solicitem do governo informações sobre o 
andamento que tiveram os processos instaurados na 
cidade de Uberaba, em Minas Geraes, a proposito dos 
disturbios de 15 de Janeiro de 1886.» 

« Sala das sessões, 5 de Julho de 1887. – Candido 
de Oliveira.» 

Foi apoiado e posto em discussão. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 

Sr. presidente, peço a V. Ex. que mande-me o jornal 
remettido a mesa pelo honrado senador pela provincia de 
Minas Geraes. (E' satisfeito.) 

Sr. presidente, o honrado senador pela provincia de 
Minas entendeu dever trazer, pela segunda vez, ao 
conhecimento do Senado, factos que occorreram o anno 
passado, por occasião de se proceder á eleição para 
deputados geraes. Esses factos já foram discutidos e 
julgados por quem tinha toda a competencia para delles 
tomar conhecimento; a Camara dos Deputados approvou a 
eleição que teve logar na cidade de Uberaba. E', portanto, 
um caso julgado, e julgado pela outra Camara, unica 
competente para esse fim. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – A questão não é 
a da eleição, é da eleição desses criminosos. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Chegarei a este ponto. 

O nobre senador entendeu dever apresentar um 
abaixo-assignado de diversos eleitores da cidade de 
Uberaba, contestando o juizo por mim emittido nesta casa, 
quando S. Ex. tratou da eleição daquella cidade. Nesta 
occasião disse eu que, segundo informações que tinha, o 
partido liberal de Uberaba havia abandonado a eleição, 
não tanto pelo receio das ameaças, mas porque o 
respectivo chefe entendia não dever concorrer para a 
victoria do candidato Sr. Dr. Andrade, que 

tinha sido preferido a uma outro, que elle desejava fosse o 
representante daquelle districto. 

Estas informações chegaram ao meu 
conhecimento... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Pois foram 
falsas. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
...e eu não deixei de prestar-lhes credito, porque, 
examinando e que occorreu durante a eleição, verifiquei 
que estava organisada a mesa eleitoral e la-se começar a 
proceder á chamada dos eleitores, quando os membros da 
mesa deixaram os livros e papeis e retiraram-se. Os 
membros do partido conservador, vendo abandonada a 
mesa, trataram não só de preencher, na fórma da lei, as 
vagas deixadas pelos mesarios que se haviam retirado, 
como tambem de proceder à eleição. 

A' tarde, porém, o partido liberal foi proceder á 
eleição em outro edificio, eleição que não podia em caso 
algum se approvada! 

Ora, parece-me que, desde que a eleição estava 
começada e não tinha occorrido facto algum extraordinario 
que fizesse com que a mesa de retirasse, abandonando o 
livro de actas, a lista dos eleitores e mais papeis, a 
informação que me havia sido dada tinha fundamento 

Eu, Sr. presidente, não attribui o plano ao illustre 
Barão da Ponte Alta, de quem sou amigo ha muitos 
annos... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Elle é o chefe do 
partido. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
...mas outrem que, não passando por ser chefe do partido, 
todavia é quem mais influe nos negocios eleitoraes de 
Uberaba. 

Disse o honrado senador, e é este o ponto mais 
grave dos assumptos de que se occupou, que os autores 
do attentado ficaram impunes. Ora, S. Ex. deve saber 
quaes são as autoridades judiciarias de Uberaba; tanto o 
juiz dé direito como o juiz municipal pertencem ao partido 
liberal, e ordens foram dadas, como o declarou o nobre 
senador, pelo Sr. Dr. Portella, quando presidente de Minas 
Geraes, para que se formasse processo contra que fosse 
culpado dos factos occorridos por occasião da eleição. 
Não cabe, portanto, culpa a autoridades pertencentes ao 
partido conservador, si, porventura, o processo não tem 
tido o devido andamento. 

O que asseguro ao honrado senador é que, não só 
o presidente da provincia expediu ordem para que, nos 
termos da lei, fossem processados todos aquelles que 
tinham sido accusados de haver concorrido para 
embaraçar a eleição, como ainda o Ministerio da Justiça 
insistiu com a mesma presidencia para que novas ordens 
se dessem nesse sentido. 

Disse ainda o nobre senador que os autores de taes 
attentados foram galardoados... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Ahi está a lista 
delles. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
...e leu uma lista. Dentre elles, disse que fóra galardoado 
com a nomeação de deputado do Dr. João Caetano. O 
honrado senador sabe que deputados não se nomeiam, 
são eleitos. 

O Dr. João Caetano foi eleito deputado e depois 
reconhecido como tal pelo unico poder competente.
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Disse o nobre senador que duas outras pessoas 

tiveram, uma o lugar de collector, outra o de escrivão da 
collectoria. Pergunto a S. Ex., onde estão as provas de 
que esses individuos são criminosos? Nenhum delles, 
que eu saiba, é criminoso. 

S. Ex. leu aqui um artigo assignado pelo chefe 
do partido liberal de Uberaba, que, comquanto seja 
homem intelligente, é muitissimo partidario. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E' um homem de 
bem. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra):– 
Eu o conheço, sou até amigo pessoal desse senhor, 
mas força é confessar que é extremamente partidario... 

O SR. AFFONSO CELSO: – E' homem 
moderadissimo, pacato. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
...e seus escriptos, suas informações não podem deixar 
de ser elvadas de paixão politica ou partidaria. 

O SR. LIMA DUARTE: – E' engano de V. Ex. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 

Disse ainda o nobre senador que impunidade dos 
factos occorridos na cidade de Uberaba fez com que 
ultimamente se commettessem abusos na eleição para 
vereadores. Quanto a isso, devo declarar ao honrado 
senador que quem conhece da validade da eleição 
municipal é o juiz de direito da comarca. S. Ex. póde 
dizer-me si o juiz de direito annullou a eleição? Si houve 
abusos, acredito que os amigos do nobre senador 
haviam de ter recorrido para o juiz de direito, e este não 
é suspeito a S. Ex. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Annullou e 
mandou submetter a processo os dous. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Perdôe-me, está confundindo os factos. 

Com quanto esteja muito longe da cidade de 
Uberaba, tenho algumas informações á vista das quaes 
posso declarar a S. Ex. que, si factos abusivos se 
deram na eleição para vereadores, o juiz de direito 
daquella comarca, que offerece todas as garantias aos 
amigos do nobre senador, não ha de, sem duvida, 
fazer-lhes injustiça, faltando aos seus deveres. 

Faço estas observações, Sr. presidente, para 
que não fiquem sem resposta as considerações 
offerecidas pelo honrado senador e para notar a feliz 
lembrança de fazer S. Ex. com que sejam transcriptos 
no jornal que publica as discussões do Senado, artigos 
que se publicam na cidade de Uberaba, onde, como o 
nobre senador deve saber, elles têm sempre a 
competente resposta. 

Depois que fôr respondido este artigo pelo jornal 
que alli defende os interesses do partido conservador, 
hei de pedir a alguem que apresente ao Senado 
qualquer requerimento, afim de que possa ser 
publicada a respectiva contestação. 

E' preciso que os artigos da folha conservadora 
gozem das mesmas honras que o nobre senador... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Sem duvida; 
estará em seu direito. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
...acaba de conceder aos do jornal liberal de Uberaba. 

Tenho concluido. 
Ficou a discussão adiada pela hora. 

ORDEM DO DIA 
 

FORÇAS DE MAR 
 
Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro da 

Marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Nunes Gonçalves, Paes de Mendonça e 
Antonio Prado; e sendo o mesmo senhor introduzido no 
salão com as formalidades do estylo, tomou assento na 
mesa à direita do Sr. presidente. 

Prosseguiu em 2ª discussão o art. 1º da proposta 
do Poder Executivo, convertida em projecto de lei pela 
Camara dos Deputados, sob n. 4 do corrente anno, que 
fixa a força naval para o 2º semestre de 1888. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Sr. presidente, apezar de ter sido uma 
das censuras dirigidas, na ultima sessão, á minha 
pessoa – usar eu sempre da palavra nas discussões, – 
a ninguem mais do que a mim repugna tomar tempo ao 
Senado, especialmente quando a materia de que tenho 
de tratar não se refere positivamente áquella que se 
acha em discussão. 

Mas V. Ex. foi testemunha da aggressão 
inesperada e injusta que me dirigiu o nobre senador por 
Santa Catharina, que sorprendeu-me por não poder 
explicar o motivo da virulencia com que o honrado 
senador se expressou. 

Quatro quintas partes do seu discurso 
consistiram em aggressão pessoal; a materia que 
provocou o discurso de S. Ex. pouco foi tratada, pouco 
desenvolvida. 

Perguntei a mim mesmo qual a razão do 
procedimento de S. Ex. e elle a deu como resultado do 
discurso que eu havia proferido aqui em uma das 
sessões passadas. 

Sr. presidente, si houve um quasi contracto, 
entre mim e o honrado senador, de não discutirmos, 
não podia eu obrigar-me a ficar privado de, em 
assumptos de governo e administração, combater as 
opiniões do nobre senador; e si o fiz, foi porque no 
discurso anterior de S. Ex., que ainda não foi publicado, 
– eu o ouvi sustentar suas idéas de maneira tal que 
entendi dever vir em apoio das opiniões que eu 
sustentava como ministro, ou individualmente. 

Mas o nobre senador, em vez de refutár minhas 
retrogadas opiniões, tomou por pretexto a virulencia 
com que me pronunciei. Note-se que o nobre senador 
não assistiu ao discurso; alguem lh'o disse, e esse 
alguem de certo o illudiu. Não podia, porém, illudil-o, 
porque o discurso acha-se publicado no Diario Official 
de 2 de Julho e o nobre senador teve, sem duvida, 48 
horas de intervallo para vér que neste discurso não ha a 
menor offensa a S. Ex. 

O discurso está aqui (mostrando) e provoco o 
nobre senador a que aponte qual foi a expressão que 
podia ser offensiva á sua pessoa, para que, em 
represalia, me dirigisse as aggressões de que o Senado 
foi testemunha na ultima sessão. 

Eu não venho, Sr. presidente, responder ao 
nobre senador, e menos pagar represalias com 
represalias; apenas lhe passo recibo. 

Comtudo, ha de me ser permittido fazer algumas 
declarações. 



42                                                                             Annaes do Senado 
 
O nobre senador, em resumo, disse que eu, além 

de empregar linguagem violenta contra um correligionario, 
tinha usado da chacota; que tenho a tresloucada pretenção 
de obstar o curso de certas idéas; que eu ignorava os 
progressos da civilisação moderna; que não usava de 
sinceridade; que era leviano e, afinal, ameaçou-me de que, 
si eu persistisse nas idéas que mantinha, iria quebrar a 
cabeça de encontro a um monolitho, emquanto S. Ex. 
passaria á posterioridade como um dos reformadores do 
nosso estado. 

Sr. presidente, não posso responder ao nobre 
senador, porque S. Ex. muitas vezes tem respondido a si 
mesmo quando se refere á minha pessoa. Os immerecidos 
elogios com que o nobre senador, publica e 
particularmente, me tem honrado, contrastam com a sua 
opinião de hontem. Eu apenas quereria saber quando o 
nobre senador, já que me accusa de falta de sinceridade, 
estava na verdade: si quando me elogiava, si quando me 
accusa. 

Perguntar-lhe-ei mais – desde quando o nobre 
senador descobriu taes defeitos em minha pessoa? Seria 
nas 48 horas de intervallo entre o meu e o seu discurso? 
Não. S. Ex. o disse: manebat alta mente repostum judicium 
paridis. 

O nobre senador já estava ha muito disposto não só 
a romper pessoalmente... 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não apoiado. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – ...como a demonstrar que a politica seguida 
pelo gabinete 20 de Agosto, a quem elle prometteu todo o 
seu apoio, nunca mereceu a sua approvação. 

Senhores, póde-se apoiar um governo que tem por 
chefe um homem com as qualidades que emprestou-me o 
nobre senador? E, si não, o que justifica o seu 
procedimento? 

O nobre senador disse que eu maltrato os 
conservadores e curvo-me diante da opposição. 

Onde, em que tempo póde o nobre senador apontar 
eu eu tenha maltratado os conservadores e curvando-me à 
opposição? O que é verdade, e o declaro com summo 
prazer, é que nunca recebi da parte da opposição desta 
Camara uma aggressão que se assemelhe na decima 
parte á que o nobre senador me dirigiu. 

Aqui, os meus actos têm sido atacados com 
vehemencia, e, direi mesmo, com violencia; mas a minha 
pessoa, graças ao cavalheirismo dos nobres senadores da 
opposição, sempre foi respeitada. Dos conservadores é 
escusado que eu declare a mesma causa. 

Esse meu supposto procedimento tem acarretado 
desgostos nas fileiras conservadoras, affirma S. Ex. e 
annunciou-me que em consequencia delle tenho perdido a 
confiança do partido. 

Já declarei na Camara dos Deputados que aprecio 
muito o apoio do partido a que tenho a honra de pertencer 
desde longos annos; mas que não mendigo apoio de 
tolerancia, que não mendigo apoio de condescendencia. 
A'quelles que apoiam o governo, embora tenham motivos 
de um ou outro desgosto que corresponde a um ou outro 
acto do gabinete, todavia devo fazer á justiça de que, si 
sustentam o gabinete actual, é porque entendem que elle 
representa idéas conservadoras e deve persistir no poder. 
Desde que eu reconheça o contrario, esteja certo o nobre 
senador que esta cadeira não é sinão uma cadeira de es-

pinhos e que nenhum motivo, além dos de ordem publica, 
póde levar-me a supportar o peso do governo e ainda mais 
o das injustiças. 

Senhores, pareceu-me que o nobre senador levou 
48 horas a estudar os termos de que devia servir-se para 
offender-me e a descobrir os meios de tornar-me odioso ao 
partido de que S. Ex. se diz a vanguarda. Veiu mesmo no 
seio do Senado despertar o amor proprio ou a vaidade dos 
meus collegas, pintando-os como subservientes. 
Felizmente, para que elles mantenham a sua dignidade, 
não necessitam de que ninguem a desperte. 

Já o meu collega, Ministro do Imperio, explicou o 
facto que se deu, em uma das sessões passadas, em que 
eu divergi de um projecto que não era do governo. 

Ha questões que não pódem ser consideradas 
como opinião do gabinete, sem que todo elle lhe preste 
seu apoio. Não basta a opinião do Presidente do 
Conselho, sem ter consultado a seus collegas, para que 
uma questão se torne de gabinete, porque, antes que 
assim se delibere, tem o Presidente do Conselho o dever 
de consultar a seus collegas para que aquelles que não 
estiverem de accórdo procedam ou sujeitando-se ou 
adoptando-as. 

Assim, o Sr. presidente, ha tambem questões 
abertas, em que os ministros pódem divergir, e esta era 
uma dessas, em que a opinião do Sr. Ministro do Imperio 
podia divergir da nossa, sem comtudo produzir uma salsão 
entre os membros do ministerio. 

Eu usei, disse o nobre senador, da chacota. Não 
vejo no meu discurso, nem nunca no seio do parlamento 
usei da chacota nas discussões; si alguma houve, foi da 
parte do nobre senador, porque, não se tratando aqui do 
meu collega da justiça, S. Ex. trouxe o seu cozinheiro para 
a discussão, declarando que era o unico que havia 
mudado de religião. 

Ora, isto não é ridicularisar um dos membros do 
ministerio, que não estava presente, nem havia offendido a 
S. Ex.? 

Combati, tratando-se de immigração, certos meios 
que se julgava essenciaes para o augmento della. 

Disse S. Ex. que eu havia combatido essas 
medidas radicalmente. Ahi está o meu discurso. Tal não 
ha: combati como não podendo influir directamente sobre a 
immigração, e assim outras medidas que elle reputa 
essenciaes, como a secularisação dos cemiterios, etc. 

Desconfio, Sr. presidente, que alguem, segundo li 
em alguns jornaes, estimulou o amor proprio do nobre 
senador, e que elle entendeu não soffrer essa pequena 
contrariedade de não serem as suas idéas pertilhadas por 
mim. 

Mas S. Ex. não devia estranhar isto. O contrariar eu 
certas idéas não autoriza o nobre senador a taxar-me de 
ignorante, de marco, de impedir qualquer progresso, e, 
como no outro discurso a que respondi, de qualificar-me de 
columna da escravidão. 

Ora, todas estas aggressões partidas do nobre 
senado, que até á vespera dispensava-me mais do que a 
sua benevolencia; do nobre senador, que nunca recebeu 
de mim, como confessou, sinão muitas provas de 
consideração; do nobre senador... 

Emfim, Sr. presidente, são os espinhos do 
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caminho! Deixo ao nobre senador a gloria de ter procedido 
como procedeu; e... 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Peço a 
palavra. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – ...agradeço a S. Ex., porque é melhor que 
nos conheçamos, e todo o tempo é tempo para isso. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sr. presidente, 
V. Ex. conhece e bem comprehende, quando é 
desagradavel a discussão que se dá entre a minha 
insignificante personalidade e a illustre individualidade do 
nobre Presidente do Conselho. 

Mas se ha algum culpado nestas penosas scenas é 
o estadista que se deu ao trabalho de responder ao 
discurso por mim proferido na ultima sessão. 

V. Ex. ha de estar lembrado de que o nobre Sr. 
Presidente do Conselho, que até poucos dias da semana 
passada acolhera mais ou menos benevolamente os 
requerimentos que tive a honra de apresentar neste 
recinto, na sessão de sabbado, verificando que eu não 
achava presente, tomou a palavra para bater de frente 
todas as idéas que tenho aqui sustentado, e fel-o por modo 
tal, que quando entrei no Senado todos me avisaram de 
que S. Ex. me havia tratado com dureza, chegando a 
ponto de me dar os possaportes do partido em cujas 
fileiras tenho a honra de militar desde os primeiros tempos 
da mocidade. 

(Há um aparte). 
Apenas tomei conta de minha cadeira, contrariei 

algumas das proposições do nobre Presidente do 
Conselho, e fil-o em phrase amistosa quando o meu 
amigo, o digno Senador pela provincia de Minas, Sr. 
Ignacio Martins, avisou-me que os meus apartes não eram 
consoantes com e tonalidade violenta do discurso que S. 
Ex. acabava de pronunciar e me deixavam ficar mal. 

Appello para o nobre Senador, que se acha 
presente. 

(O Sr. Ignacio Martins faz signal affirmativo). 
O Senado inteiro, conservadores e opposicionistas, 

foi concorde em declarar-me que, por vezes, a minha 
dignidade fóra offendida. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Eu disse á V. Ex. que 
os seus apartes dissonavam da attitude que o nobre 
Presidente de Conselho tinha tomado. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – O Sr. Ignacio Martins póde dizer si o meu 
discurso foi alterado. 

O SR IGNACIO MARTINS: – Não, senhores; mas 
quem lê esse discurso póde ver que os apartes do Sr. 
Taunay dissonavam muito delle. 

O SR ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Senhores, eis a 
razão porque senti profundamente não ter estado presente 
nessa melindrosa occasião. Era-me totalmente 
desconhecido o modo porque S. Ex. enunciava todas 
aquellas asseverações; mas não houve sinão uma opinião 
naquelles que o ouviram. Eu recebera passaportes do 
chefe do partido conservador, ou proclamado como tal em 
um dos solemnes banquetes de 28 de Setembro, e esse 
chefe me indicava a necessidade de quanto 

antes sahir do partido o que tenho honra de pertencer. 
Mas, senhores, o que póde haver de mais doloroso 

para um politico, do que receber tão formal intimação e 
ver-se chegado ao momento e contigencia de ser repellido 
pelo homem mais considerado, ou pelo menos tido como 
tal, da fracção politica, á qual elle tem procurado prestar 
alguns serviços na medida de suas fracas forças? 

Como, senhores! Estudemos um pouco os 
antecedentes. Em que posição me achei depois daquella 
especie de convenio benevole de S. Ex., convenio 
provocado após alguns embates nesta casa? 

S. Ex. concordára que convinha para a conservação 
da nossa convivencia, até ha poucos dias a mais amavel 
possivel, que fugissemos desses encontros frente á frente, 
e é justamente S. Ex. quem poucos dias depois vem 
procurar atirar-me para fóra do meu partido? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Não, senhor; para que insistir nisto? 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E' a impressão 
geral. Si eu quizesse citar nomes, si quizesse desviar-me 
da linha da prudencia e discrição precisas nesta critica 
occasião, citaria nomes de conservadores distinctos que 
ao encontrarem-me em diversos pontos desta cidade me 
diziam: 

«Convem responder com energia ao Sr. Barão de 
Cotegipe; é questão de dignidade» Outros me affirmaram: 
«Elle não está comnosco, nós não entendemos o 
conservatorismo do modo porque S. Ex. o apresenta no 
parlamento perante a Nação Brazileira e todos os povos 
civilizados.» E é esta a verdade, senhores. 

Si eu quizesse abandonar essa linha de prudencia, 
diria que até no seio do seu gabinete ha distinctas 
intelligencias que vêm com o desgosto e constrangimento 
este desapego de S. Ex. a tudo quanto é progresso, esse 
repudio de idéas outr'ora proclamadas indispensaveis e 
que hoje o nobre Presidente do Conselho declarou serem 
fructo unicamente da sua inexperiencia de então. 

Foi S. Ex. mesmo, quem aqui qualificou as suas 
opiniões passadas de resultado de falta de juizo. Ah! agora 
exclamo: «Maldita a hora em que S. Ex. criou juizo! (riso). 
Si tivesse continuado no caminho que traçára ao seu 
espirito, hoje marchando á frente da nação, havia de guial-
a até ao ponto em que poderia tomar logar conspicuo no 
convivio da civilisação.» 

Si S. Ex. tivesse persistido, desde 1847 e 1848, a 
sustentar os projectos então offerecidos no parlamento, se 
tivesse usado sempre de sua brilhantissima intelligencia 
em prol da idéa que pregava do da indeclinabilidade do 
casamento civil como medida social, teria dado á sua 
patria a honra de figurar em segundo logar entre aquellas 
que como elemento de ordem e progresso aceitaram o 
grande principio hoje vigente em todo mundo policiado. 

Mas porque tinha essas idéas gloriosas? Effeito de 
convicções sinceras? Porque repentinamente as 
abandona? 

Sr. presidente, o illustre Sr. Presidente do Conselho 
querendo deixar-me em posição antipathica, fez crer que 
eu levára 48 horas a respingar qualificativos desagradaveis 
á pessoa tão respeitavel de S. Ex. e arranjára a dedo e 
com perfido geito argumentos odiosos para isolar o emi-
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nente politico do concurso dos co-religionarios que o 
sustentam e dos seus collegas de ministerio. 

Affianço com toda a lealdade a V. Ex., que a phrase 
na sessão de hontem me sahio dos labios com a maxima 
espontaneidade; se ella tem alguma cousa de aspera, não 
se deve attribuir isto, sinão a esses arrebatamentos de 
tribuna, tão frequentes naquelles que não podem usar da 
palavra como V. Ex., com toda a firmeza e ductilidade, o 
que aliás só se consegue após longuissimo tirocinio 
parlamentar. 

Sr. presidente, a attitude que assumi, conservo e 
conservarei, foi tomada depois de crueis combates intimos.

Aliás no anno passado eu já contrariára de frente as 
sympathias que dedico ao nobre Presidente do Conselho, 
o Sr. Barão de Cotegipe, para esquecendo tudo, procurar 
tão sómente attender ao serviço da patria. 

O Senado há de recordar-se perfeitamente da 
difficuldade em que nós, isto é alguns conservadores desta 
casa, se acharam collocados perante uma pergunta atirada 
aqui no tapete da discussão com toda a sinceridade e 
brilhantismo de eloquentissima palavra por um dos 
grandes vultos parlamentares que tem tido o paiz. Fora o 
regulamento relativo á matricula de escravos fiel interprete 
da lei que havia passado no parlamento? 

Senhores, eu vi que o governo fazia questão da 
resposta positiva; consultei a minha consciencia; durante 
muitas noites perdi o somno, mas, afinal, com todo o 
desgosto pessoal, porém com toda a hombridade patriotica 
respondi negativamente. 

Em que posição, porém, teria ficado, procedendo 
de modo diverso eu, que na presidencia da provincia do 
Paraná, investido da plena confiança do governo actual, já 
resolvera a mesma duvida? 

Perguntando-me alguns collectores desde quando 
devia vigorar a lei de 28 de Setembro de 1885, e si se 
devia esperar o regulamento, ainda não expedido, 
respondi em documento official: «Não ha duvida possivel; 
conte-se a lei desde 28 de Setembro, tanto mais quanto na 
Camara dos Deputados se deu um incidente parlamentar 
da maior importancia. Propondo o deputado Araujo Góes 
que a lei se contasse da data do regulamento que o 
governo teria de promulgar, a Camara decidiu 
negativamente e implicitamente obrigou a contagem da 
data que teria a lei.» 

Do mesmo modo eu, ex-proprio marte, resolvi no 
sentido mais lato, pelo principio beneficia amplianda 
questões que depois vim encontrar solvidas de modo 
diverso, e antagonico pelo ministerio actual. 

Assim declarei tambem officialmente que os 
serviços dos sexagenarios deviam ser considerados 
intransferiveis; era uma ligação immediata de relações do 
antigo dono com o ex-escravo. Rotas essas relações de 
serviço, cessava os direitos dos herdeiros sobre o 
sexagenario. De modo differente decidiu o governo de 20 
de Agosto. 

Os meus nobres collegas vêm que quando cheguei 
a esta casa tinha antecedentes na materia; não podia 
unicamente por effeito das sympathias pessoaes que me 
prendião ao nobre Presidente do Conselho, romper com a 
coherencia e ter outro modo de proceder, que não tive. 

Emfim passaram-se alguns mezes e tive da parte 
do illustre Barão de Cotegipe prova bem evidente da sua 
benevolencia para commigo no restabelecimento das 
nossas relações amistosas. 

Voltamos a tel-as pouco mais ou menos como 
antes, mas sustentando eu sempre o direito de poder 
continuar com toda a firmesa na senda em que tenho 
caminhado. E assim sempre fomos indo até ao dia, que 
chamarei nefasto para mim, de ante-hontem, em que S. 
Ex. repentinamente se revestio e usou de autoridade 
dictatorial e da maior gravidade, declarando implicita ou 
explicitamente que, como chefe da grey conservadora, 
dispensava quaesquer serviços que eu pudesse prestar a 
este partido. 

Perguntou S. Ex. qual o motivo da virulencia de 
minha resposta. Minha contestação pode ter sido violenta, 
mas não continha nenhum veneno, virus algum, conforme 
S. Ex. quiz, com sua finura habitual alludir. Eu não tinha 
nem tenho ainda intenção alguma. Minha resposta trouxe 
talvez comsigo alguma vehemencia demais, porque me 
senti mal ferido por me ver subitamente tão maltratado 
perante todos e por quem até então me dispensava provas 
de consideração. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Não confiou nas minhas palavras. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Foi esta a 
impressão do Senado. Para elle appello. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Qual impressão! 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Achei-a tã 
forte, tão desagradavel para mim, que foi terrivel o contra-
choque. 

V. ex. vê, Sr. presidente, que procedi como sempre 
procedo, com lealdade; citei até com aguma indiscripção 
quem primeiro me informou do que se havia passado na 
minha ausencia. Si eu fosse agora a referir as impressões 
que provocaram as palavras e os modos do nobre 
Presidente do Conselho, aqui e fóra, S. Ex. mesmo 
concordaria que eu tinha carradas de razão para vir logo 
aqui levantar energico protesto, porque do contrario eu 
ficaria completamente desmoralizado. 

Bem sabemos; isto é da vida politica. Diriam todos: 
«Ora, que vale aquelle homem! Vem aqui em nome 

de convicções arraigadas arvorar principios e podem 
lançar o ridiculo, o desprestigio, a desmoralisação sobre 
elles e, esse grande propagandista não sente o menor 
abalo, qualquer scentelha que o leve a defender suas 
idéas com vigor, com indignação mesmo? Mas isso era 
uma comedia que elle ha muito representa no parlamento. 
O Barão de Cotegipe poz isto bem claro, no meio da risota 
geral.» 

Ah! senhores, quem sabe se não houve mesmo 
essa tentativa? E’ necessario, no pensar dos politicos 
dominadores, ir pouco a pouco, com geito e talento, tirando 
a energia das fibras, que constituem a musculatura moral... 
E era tão facil com o enorme talento do illustre Sr. Barão 
de Cotegipe, desmoralisar-me, a mim, que não me tenho 
absolutamente em conta de orador! Si fallo é por este 
estimulo, esta necessidade de externar pensamentos que 
supponho de utilidade para o meu paiz. 

E, senhores si já não me tenho calado, si ha
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mais tempo não me recolhi a discreto silencio, 
attendendo a conveniencias elevadissimas da minha 
saude estragada, é pelas poderosas agitações que, em 
nome da Patria, aqui no paiz e fora delle me chegam. 
Não é só, de uma roda apertada de amigos que me vêm 
applausos, elogios, adhesões, é de todas as provincias, 
é de todos os pontos do Brazil. Afinal bem reconheço, 
tenho hoje uma reputação acima dos meus meritos. 

Folhas da Europa e bem conceituadas de 
continuo citam o meu nome, estranhando que os 
poderes publicos do Brazil não estudem as questões que 
tenho agitado, não apreciem as suas vantagens, nem 
procurem leval-as á solução. Tudo isto constitue um 
travamento sério de obrigações. E eu havia, de animo 
calmo e indifferente, de deixar que o nobre Sr. 
Presidente do Conselho lançasse e lance o ridiculo 
sobre todas essas idéas, que contituem um patrimonio 
de convicções? Appello para o Senado. Esse ridiculo 
continuo... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Onde está o ridiculo? 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – V. Ex. quer 
saber onde está o ridiculo? 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho):  – Quero. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Vou apontar 
um facto bem recente. 

Que V. Ex. com o seu espirito voltairiano, fino, 
delicado, mas que, como verdadeiro estillete, de vez em 
quando fere e punge, tem procurado lançar certa 
desconsideração sobre as idéas que prego, não ha 
duvida. 

Ainda ha dias tratava-se da questão das torres de 
Santa Maria da Boca do Monte e eu com energia pedia 
ao governo, como felizmente aconteceu, que estivesse 
aquelle celebre delegado de policia, guarda e 
mantenedor da Cosntituição e das leis. Tendo então 
ficado tranquillo da solução, exclamei: 

«E’ uma questão grave, mas felizmente está bem 
acabada, as torres não cahiram.» 

Veiu logo S. Ex. com um aparte, que na occasião 
me fez rir, pois de facto era espirituoso: 

«As torres não cáem; vou até mandar pôr um 
gallo de folha de Flandres em cima dellas.» (Riso.) 

Pois, senhores, digo ao Senado que esse aparte 
de S. Ex. causou pessimo effeito em um espirito sério. 
Achava-se nesta casa uma pessoa distincta da seita 
evangelica, e justamente, como que por fatalidade, 
collocada atraz da cadeira curul do nobre Barão. 

Pois esse cavalheiro, quando conversou 
commigo, declarou-me que estava muito offendido com 
o dito de S. Ex. 

«Como é que o Presidente do Conselho, disse-
me elle, se julga com poder bastante para com um 
gracejo, ridicularisar a Igreja Evangelica? Quem póde 
pór qualquer cousa no nosso templo somos nós e não 
elle» 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Nem fallei em folha de Flandres; podia ser 
de ouro. E’ um homem que não entende a lingua. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas 
ettendam; bem, senhores, concordo, fosse um gracejo; é 
ate um dito engraçado. As torres catholicas têm gallos, 
as protestantes podem tel-os; mas o facto 

e a intenção davam razão ao azedume de quem reclamava. 
Em questões de religião não se deve gracejar. Dizia-me elle 
«Não posso admitir que o Sr. Presidente do Conselho de 
ministros do Brazil se ache com direito de mandar pôr um 
gallo na torre de uma casa de oração evangelica, como 
symbolo da sua magnanimidade.» Tudo isso parece deveras 
causa de nonada, senhores; mas ha de ter repercussão na 
Europa, são questões sérias. Podem prestar-se ao riso e ao 
motejo, mas tomam, quando menos pensa proporções muito 
desagradaveis. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – A’ Europa não ha de chegar o que V. Ex. disse 
do nosso clero – que está desmoralisado? 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E’ melhor mil 
vezes atacar de frente, acusar violentamente religiões, 
perseguil-as, levar os seus proselytos ao cadafalso e á 
fogueira, do que sobre ellas tentar lançar o ridiculo. São 
cousas de consciencia intima que merecem, antes de tudo, 
respeito. Sempre me lembro, senhores, como preciosa lição, 
de um trecho admiravel de Fernão Mendes Pinto. Conta 
aquelle escriptor e viajante que uma vez caminhavam, elle e 
varios outros portuguezes, de uma cidade da China para 
outra, presos, acorrentados e debaixo de escolta 
commandada por mandarim de importancia. 

Ao passar a tropa por diante de um idolo monstruoso, 
horrendo, de fórmas grotescas e  sarapintado de córes 
multiplas, um dos portuguezes  poz-se a rir, e, transmittida a 
observação aos companheiros tornou-se o riso contagioso. O 
mandarim incontinente fez parar tropa e prisioneiros e a 
estes perguntou: «Porque razão vos estais rindo?» O 
portuguez, que sabia que o mandarim pertencia á religião 
elevada de Confucio e não sacrificava nos altares do 
fetichismo, respondeu com desembaraço: – «Causou-me riso 
a feição ridicula deste idolo.» 

Mandou immediatamente o chefe dar cem bastonadas 
nos pés de cada prisioneiro, proferindo este conceito muito 
digno de meditação: 

«Não pertenço á religião dos que adoram este 
monstro; mas acho que nínguem tem o direito de motejar das 
convicções religiosas dos outros.» 

Acabastes pois de receber justo castigo, e por certo, 
quando passardes por diante de qualquer idolo, haveis de 
vos lembrar da punição que vos mandei infligir.» 

E’ que, Srs. presidente, não podemos sem perigo 
atirar o ridiculo sobre as questões serias. Pois eu já não ouvi 
bradar em pleno parlamento que o casamento civil não 
passava de um casamento de cachorros! De maneira que, 
senhores, uma lei em vigor em todos os paizes civilizados, 
na opinião desse intransigente retrogrado, desse feroz 
ultramontano, assim como na opinião de muita gente boa, 
não passa de um acto indigno e immoral, praticado á vista de 
todos, com transgressão de todas as regras do pudor e da 
decencia! (Pausa). 

Senhores, si respondi com alguma vehemencia ao 
discurso... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho) da um aparte. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ás observações 
do nobre Presidente do Conselho, foi porque 
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a impressão que aqui encontrei era unanime, isto é, que S. 
Ex. tomára a peito dar-me passaporte do partido conservador 
para outro qualquer, outro que me quizesse aceitar... 

O Sr. Barão de Cotegipe (presidente do conselho) dá 
um aparte. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Tanto mais 
acreditei, quanto de cada vez que eu pronunciava aqui um 
discurso, ou fazia qualquer observação, V. Ex. quasi  que me 
negava o cumprimento, Ia eu contemporisando, tendo em 
muita attenção os altos serviços de V. Ex. Afinal, encostado á 
parede, tomei outra attitude. 

Mas, senhores, porque é que S. Ex. tentou fazer-me 
sahir do partido quando S. Ex. sabe que não saio desse 
partido? Não considerou S. Ex. que não posso arrastar 
commigo para um ponto qualquer politico todo o corpo 
eleitoral conservador que me mandou para aqui? Em que 
posição ficaria no mundo politico a provincia de Santa 
Catharina? 

Já disse hontem ao Senado: a opposição tem duas 
feições, a opposição aos principios e ahi sou radical em 
relação ao nobre e honrado Presidente do Conselho, e a 
opposição em questões administrativas e de ordem mais 
restricta. 

Em relação a estas, eu mais ou menos estou 
satisfeito. Não tenho sinão applausos quanto á direcção dada 
aos negocios da provincia. Aprecio muito o meu distincto 
amigo, o Sr. Dr. Rocha, tambem amigo de S. Ex. e approvo a  
administração que fez e está fazendo, a energia com que tem 
cortado abusos, e o cuidado com que zela as finanças da  
provincia, o que traz o bem estar dos funccionarios publicos. 
E, repentinamente, hei de me ver segregado dos amigos, 
unicamente por meia duzia de palavras que o Sr. Presidente 
do Conselho julgou dever pronunciar! 

Mas hei de atirar-me nos braços do partido liberal, 
sendo representante da provincia de Santa Catharina, quando 
lá o partido liberal não me póde supportar, me odeia, sempre 
me fez crudelissima guerra? 

Sr. Presidente, por que razão S. Ex. mostrou 
desconhecimento tão radical e completo ou proposital dos 
serviços prestados pela Sociedade Central de Immigração? 

Senhores, pelo que lá tenho feito já estou mais do que 
recompensado, pois acredito que para o conseguimento desta 
cadeira, concorreu grande parte dos esforços por mim feitos 
nessa Associação no animo elevado de Sua Magestade, o 
nosso bom e velho rei, para cujo juizo appello do do Sr. Barão 
de Cotegipe. 

Por mim, repito, estou mais que pago, estou cheio de 
favores e recompensas. 

Mas os meus companheiros de trabalho, estes 
valentes homens que ha quatro annos se empenham em 
favor de idéas patrioticas, sem interesse algum pessoal, 
porque hão de ser assim zurzidos pela palavra vibrante e 
poderosa do nobre Sr. Presidente do Conselho? 

S. Ex. declarou que a Sociedade Central de 
Immigração só serve para pór tropeços ao governo e 
desacreditar o Brazil. Senhores, as manifestações que ella 
tem recebido são continuas, e todas em contrario daquella 
asseveração. Na verdade, defendemos o immigrante, o 
desvalido, o pobre, o desprotegido. Os consules declaram 
que, depois que se organizou este centro de es- 

forços, tem-se modificado muito as relações dos estrangeiros 
com a policia; tem-se verificado um augmento de bem estar, 
em relação a immigrantes, os batidos da sorte e do destino. 

Não fiz nem faço, creando sociedades de immigração 
por toda a parte, mais do que a seguir o bello pensamento de 
Benjamim Franklin, quando fundava debaixo do nome de 
Sociedades de Philantropia associações para acolherem 
pobres homens, velhos, mulheres e crianças que se 
derrancam da patria para correrem o maior dos azures a que 
se sujeita a creatura humana, sahir da sua patria para se 
abrigar em outro qualquer paiz. 

A que proposito o nobre Sr. Presidente do Conselho 
se manifestou com tamanha acrimonia e de modo tão azedo 
para com o humilde orador que ora accupa a tribuna? A 
proposito de um pedido de Informações sobre contractos de 
locação de serviços. 

Senhores, recusar a parte de influencia a que tem 
d'reito a Sociedade Central de Immigração nesta questão de 
contractos de locação de serviços, é praticar bem grave 
injustiça. Tem sido a nossa delenda Carihago, tem sido o 
nosso campo principal de acção: e o resultado foi que essa lei 
de 15 de Março de 1870 na propria provincia de S. Paulo ficou 
completamente desmoralisada. 

Quantas canseiras não temos tido, quantos esforços 
não despendemos. E não foi só a lutar contra muita cousa, 
era a certeza de que raros nos haviam de ler, raros fazer-nos 
justiça! De vez em quando, porém, lá vinha um signal certo de 
que não trabalhavamos em vão. 

Tenho aqui, senhores, documentos authenticos que 
mostram o que se dava a este respeito. 

Era a pratica dos abusos mais vergonhosos e 
indignos... 

Estão aqui (mostrando) as provas desses verdadeiros 
crimes: contas e dividas augmentadas cada vez mais pela 
ganancia dos administradores das fazendas. Digo – 
administradores, porque não quero fazer os fazendeiros 
responsaveis pelos horrores e abusos que eram, em seu 
nome e em suas propriedades praticados! Entretanto, uma 
Sociedade que maneja armas limpas de convicção e de 
propaganda, que attenua faltas graves dos seus compatriotas 
e que faz cessar grandes abusos, é essa Associação que 
merece tão severa proffigação por parte de quem dirige os 
negocios publicos do Imperio! 

Senhores, não posso deixar de externar o meu 
desgosto pela posição que tomei em relação ao honrado 
Barão de Cotegipe; mas todos os homens honestos e que 
depositam alguma confiança na sinceridade com que tenho 
sustentado as minhas idéas verão que eu não tinha outro 
caminho a seguir. Sinto, porque, na situação em que me 
acho, agora mais do que nunca, não posso ser como devera e 
desejara ser, util aos meus eleitores e á nobre provincia que 
me mandou a esta casa do parlamento. Embora esteja 
presidindo, como já disse, Santa Catharina um homem em 
quem deposito confiança e é com effeito merecedor dos 
applausos de quantos olhem com imparcialidade para os 
negocios daquella zona administrativa, vejo-me privado de ser 
o que é tão importante nesta terra de tutella e protecção, isto 
é, um bom empenho. 

Consola-me, porém, nesta contingencia, a idéa de que 
nunca fiz disso mysterio aos meus eleitores. 
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Sempre lhes declarei que me havia de ser bem difficil 
marchar em acoórdo tão completo, como fora para desejar, 
tendo de sustentar idéas que até hoje encontram terrivel 
resistencia e não são nada sympathicas á maioria dos 
nossos politicos, quer no geral, quer nos de mais alta 
estofa. 

Trago e sempre trouxe para o parlamento um 
grande motivo de orgulho: é que os eleitores que me 
enviaram, não só aqui, como á Camara dos Srs. 
Deputados estão convencidos da lealdade do que lhes 
dizia. «Muito embora declaravam elles, queremos assim 
mesmo que você seja o nosso representante porque 
puguará por idéas que desejamos ver realizadas no Brazil 
para felicidade e grandeza desta terra.» De maneira que 
eu agora na posição a que fui levado pelo nobre Sr. 
Presidente do Conselho neste acto de opposição, exprimo 
o sentimento do eleitorado que para aqui me mandou e 
que estou certo ha de fazer a devida justiça nos meus 
estimulos, quer como representante daquellas idéas, que 
tambem são as delles, quer como membro do partido 
conservador. 

Si não fosse, Sr. presidente, o receio de cansar a 
attenção dos meus illustres companheiros, eu nsistiria no 
desgosto que experimento ao ver-me alheiado e de modo 
tão positivo do nobre Sr. barão de Cotegipe. Affiança a S. 
Ex. que a posição que tomei foi devida a sentir o meu 
melindro duramente offendido. Em questões de honra e de 
dignidade desapparecem amigos, parentes e familia, 
porque estas questões levam-nos até a sacrificar aquillo 
que todo o homem considera o bem supremo e mais 
precioso que lhe deu o Creador: leva-nos á perda da vida. 

Si eu não tivesse assumido a attitude que tomei 
ficaria desmoralisado aos meus proprios olhos. Posso 
estar em erro, mas desejo que o Senado aceite esta razão 
como explicação do modo porque procurei enfrentar com a 
brilhante personalidade do Ministro de Estrangeiros o 
Presidente do Conselho de Ministros, degladiando-me com 
um dos mais valentes lidadores, com um dos mais 
laureados athletas da tribuna parlamentar desde o tempo 
em que neste paiz ha assembléas constituidas. 

E' o que eu tinha a dizer. 
O SR. IGNACIO MARTINS (para uma explicação): 

– Sr. presidente, em poucas palavras explicar-me-ei sobre 
o incidente a que fui nominalmente chamado pelo nobre 
senador por Santa Catharina. Quando S. Ex. entrou no 
recinto do Senado, o nobre Presidente do Conselho 
terminava o discurso a que se tem referido o nobre 
senador. S. Ex. immediatamente deu apartes que não 
daria, segundo penso, si tivesse ouvido todo o discurso do 
nobre Presidente do Conselho. Assim, entre outras que 
não foram tomadas nas notas lachigraphicas, vêm 
publicados no Diario do Parlamento os seguintes: Não me 
separe, continuamos bons amigos – Mais adiante disso S. 
Ex. (lê) Havemos de andar juntos. 

Honrado, ha muito annos, com a amizade do nobre 
senador por Santa Catharina e não desejando ver amigo 
meu, ainda que adversario politico, assumir qualquer 
posição que não lhe seja muito digna, o parecendo-me que 
o discurso do nobre Presidente do Conselho não podia ser 
applaudido pelo meu illustre amigo, disse a S. Ex., 

particularmente e na intimidade da amizade, que me 
parecia conveniente que S. Ex. não désse apartes e 
aguardasse a publicação do discurso do honrado 
Presidente do Conselho. 

Conheço, Sr. presidente, a nobre altivez e 
independencia de caracter do nobre senador por Santa 
Catharina, e por isso estava certo de qual seria a attitude 
de S. Ex. ante o discurso do nobre Presidente do 
Conselho. Tanto não me enganava que o Senado tem 
presenciado a posição assumida pelo nobre senador, 
depois que leu o discurso do nobre Presidente do 
Conselho, discurso que foi publicado tal qual fora aqui 
pronunciado. 

Entendi, Sr. presidente, dever dar esta explicação. 
Nada tendo que ver com a questão entre o nobre 

senador por Santa Catharina e o nobre Presidente do 
Conselho, não estou resolvido a pagar as custas da 
demanda. 

O Sr. Candido de Oliveira pede ao nobre Ministro 
da Marinha que lhe revele reservar para a ultima parte do 
seu discurso algumas considerações que se prendem á 
proposta em discussão; mas antes de tudo a questão 
politica, a direcção que tem sido dada ao debate e 
sobretudo a attitude nova que parece ter assumido a 
politica conservadora, tornam esse debate essencialmente 
politico, aconselhando uma extensão que em outros casos 
seria talvez inutil. 

Quando ouviu o nobre Presidente do Conselho 
pregar a politica do immobilismo, que é o que se 
deprehende do seu discurso commentando o requerimento 
e o projecto do nobre senador por Santa Catharina; 
quando viu que esse discurso, por uma singular 
coincidencia, surgia ao inaugurar-se a regencia, isto é, 
exactamente quando os poderes magestaticos iam ser 
exercidos por outra pessoa que não o Augusto Viajante, 
pareceu ao orador que uma nova orientação ia ser dada 
aos negocios publicos. 

No passado via o programma com que o gabinete 
se apresentou ás camaras a 20 de Agosto de 1885: – era a 
promessa de uma serie interminavel de reformas, 
programma que na realidade se constituiu um logro, 
porque ha dous annos governa o ministerio, e o que tem 
feito é somente augmentar impostos e contrahir 
emprestimos... Mas havia a promessa; o governo mostrava 
que teria longa vida, queria mesmo ser o unico da 
situação, e, dispondo da Camara dos Deputados, em que 
conta votos tão numerosos, bem facil lhe seria realizar 
quaesquer das promessas feitas no dia solemne de sua 
apresentação. 

Entretanto os acontecimentos têm-se encadeado 
de tal sorte que parece que se regressa para os tempos do 
antigo puritanismo conservador, em que a resistencia era a 
senha, em que a opposição a todo o progresso era a 
palavra de ordem dos dominadores do dia! 

Essa politica que inaugurou o nobre Presidente do 
Conselho no dia 1º de Julho dá nova direcção as cousas 
publicas do Imperio. 

Hontem ouviu o orador o honrado representante da 
provincia de S. Pedro do Sul aconselhar ao governo a 
dissolução da Camara, pelo facto de ter começado o 
periodo regencial. Si isoladamente considerasse o 
conselho, entenderia o orador que elle não devera ser 
abraçado totalmente; mas as circumstancias excepcionaes 
em que o governo se collocou e o posterior silencio 
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da Camara em torno das delcarações do nobre Presidente 
do Conselho mostram que houve qualquer modificação na 
orientação do gabinete, uma nova phase na sua politica, a 
qual não se péde talvez amoldar a opinião nacional. 

E' por isso que urgente se torna no momento actual 
uma nova consulta ao paiz. Esta Camara, eleita sob a 
promessa das reformas compendiadas na Falla do Throno 
de 1886 e no programma de 20 de Agosto de 1885, não se 
póde dizer que hoje, apoiando o governo que préga a 
immobilidade em politica, está a par dos sentimentos e da 
vontade nacional. 

O orador não faz a maioria da Camara dos Srs. 
Deputados a injustiça de lhe attribuir o procedimento que 
hontem lhe imputou o nobre representante da provincia de 
Santa Catharina, dizendo que ella só apoia o nobre 
Presidente do Conselho como homenagem a seus grandes 
serviços no passado; não; ella o apoia por esse sentimento 
de generosidade tão usual, especialmente na raça latina. 

O facto de conservar-se compacta a maioria em 
torno de S. Ex., depois do pronunciamento do dia 1º de 
Julho, depois deste regresso para uma outra phase 
historica do partido conservador, significa a adhesão da 
Camara dos Srs. Deputados á politica novamente iniciada. 
Poderá, porém, a Camara, naturalmente eleita sob outros 
influxos, dizer que representa no memento actual as 
aspirações nacionaes? Poderá o nobre representante de 
Santa Catharina, querendo aquellas reformas 
radicalissimas que constituem o programma da vida 
politica de S. Ex., que constituem o seu trabalhar de tantos 
annos acreditar que a Camara está com elle? Não, certo; a 
Camara está com o Sr. Presidente do Conselho, isto é, ella 
quer hoje o que S. Ex. quiz no dia 1º de Julho; ella quer 
hoje o desempenho do programma, que é o regresso para 
as velhas doutrinas tradicionaes do partido conservador. 

O honrado Presidente do Conselho fazia parte do 
gabinete de 16 de Julho, na Camara dos Srs. Deputados, 
camara unanime, eleita tambem sob a influencia da 
compressão e da violencia; alguns discolos, alguns 
impacientes surgiram rompendo as malhas de ferro da 
disciplina conservadora; entre elles figuravam, na primeira 
plana, por seus talentos, por seus altos dotes, o 
representante da provincia do Rio de Janeiro nesta casa, o 
Sr. Teixeira Junior. S. Ex. tambem entendia que neste 
paiz, trabalhado por grandes sentimentos democraticos, 
era preciso fazer alguma cousa para a conquista da 
liberdade em todos os terrenos; S. Ex. entendia que era 
chegada a occasião, depois do programma do gabinete de 
3 de Agosto, de encarar o grande problema que até hoje 
nos acabrunha – o da libertação dos escravos. S. Ex. 
perguntou ao presidente do conselho daquelle gabinete si 
não era occasião de encara-se frente á frente a questão da 
escravidão; e qual foi a resposta do venerando Visconde 
de Itaborahy? Ella está nos Annaes. 

Que! – dizia S. Ex. – atacarmos direitos 
preexistentes á propria Constituição, impugnarmos uma 
instituição que entre nós vive ha tres seculos, garantida 
pelas leis?! Não; isso não podemos fazer nós os 
conservadores. 

Ora, senhores, essa era a politica puritana de 
então; mas o ministerio de 16 de Julho quebrou a cabeça 
de encontro ao monolitho e ao illustre visconde do Rio 
Branco coube mostrar que os 

proprios conservadores deviam atacar o difficil problema. 
Pois bem! Era membro do gabinete o illustre 

Presidente do Conselho que hoje encontra no seu caminho 
esta serie de reformas que a aspiração nacional pede e 
que não podem ser adiadas, sob pena de, por causa do 
adiamento, promover-se o desmoronamento do Imperio. S. 
Ex. não colheu a lição da experiencia, e ainda vem dizer 
que é impossivel encarar as grandes questões e dar-lhes 
solução no momento actual. 

E' a mesma resposta, por outros termos, do 
Visconde de Itaborahy; é a negação das condições do 
governo no momento actual da nossa sociedade. 

E é quando se dá mutação profunda no alto 
scenario politico que se vem dizer que é preciso conservar 
de pé instituições que têm sido a nodoa e a vergonha da 
nossa civilização? 

O orador justifica até certo ponto a attitude do nobre 
Presidente do Conselho. Declara, com franqueza, ao 
illustre representante de Santa Catharina que as reformas 
que S. Ex. préga não podem pertencer ao partido 
conservador. Em uma sociedade que ainda tem escripto 
na sua lei fundamental o art. 5º da Constituição, em uma 
sociedade em que existe a religião do Estado, a qual, por 
força da sua doutrina, deve ser excessivamente 
intolerante, o casamento civil não póde ser convertido em 
lei pelo partido conservador, que representa a 
concentração das idéas do passado, as quaes cedem 
pouco a pouco, mas não repentinamente. 

Por isso o nobre Presidente do Conselho póde 
perfeitamente defender-se, porque está com S. Ex. a 
politica conservadora; mas, pergunta o orador ao Senado, 
é possivel que continue tal politica a governar a sociedade, 
cujas aspirações são evidentes, pois só não as conhece 
quem não quer vel-as? é possivel que ella se mantanha 
com a mesma Camara? 

Si alguma vez é necessaria a consulta ao paiz, é 
justamente nesta occasião em que nos achamos. 

S. Ex. teve o voto do Senado quasi unanime a 
respeito de uma questão que tambem se prende á 
liberdade de consciencia, ao regimen concordatario da 
Igreja e do Estado; no Senado passou o projecto 
formulado pelo illustre representante do Paraná; mas 
dorme nas pastas da Camara dos Deputados o somno do 
esquecimento, e com certeza não ha de ser com a politica 
do gabinete de 20 de Agosto que essa reforma será 
discutida e votada. 

Si o registro civil não pôde converter-se em lei do 
paiz, sabe o Senado por que amarguras passou o gabinete 
e como salvou-se aquella lei progressista. 

Em relação ao elemento servil, ha a lei de 1885, 
que aliás S. Ex. considerou carga pesada para seus 
hombros, não obstante o pronunciamento nacional pela 
matricula, não obstante o sentimento da nação, que em 
tantas e repetidas libertações mostra que já não receia 
uma solução radical, não obstante o procedimento 
daquelle que ainda ha pouco era membro do ministerio, e 
que entendia que não se devia apressar a libertação. 

Em relação aos outros pontos do governo, a mesma 
esterilidade se nota. 

A magistratura está perdida, diz o nobre Pre- 
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sidente do Conselho; entretanto o unico remedio que se 
procura é esta lei da aposentadoria aos 75 annos, lei em 
que é duvidoso que tivessem sido respeitados os 
verdadeiros principios constitucionaes, mas em que 
predomina o sentimento partidario. 

Em relação á Marinha, achou-se que em nada era 
aproveitavel a nossa esquadra, que ella se constituia de 
calhambeques e tartarugas. Desde o anno passado se 
annuncia a necessidade de creditos especiaes para se 
organizar a armada, para que se nos garanta a posição 
naval a que temos direito no sul da America; mas as 
sessões succedem-se, passam-se os dias, e nesta sessão 
legislativa só com muita difficuldade será votadas as leis 
de meios. 

A reforma municipal, depois de estar no tapete da 
Camara durante mais de um mez, nem ao menos pôde ser 
remettida ao Senado, e todos sabem que esta reforma é 
apenas uma homenagem ao sentimento centralizador do 
autor do projecto de 1869, é o atrophiamento das 
liberdades municipaes, querendo-se que nellas predomine 
um principio mal entendido, isto é, que a execução deve 
pertencer a um só e a deliberação a muitos. 

Mas não é sómente sob esta face que deve ser 
considerada a nova politica inaugurada pelo nobre 
Presidente do Conselho no governo regencial. Ha poucos 
dias veio á téla do debate um projecto que se dizia 
altamente descentralizador; era aquella migalha com que 
se queria embair a provincia, era a reversão, para os 
presidentes, do direito de nomeação dos provimentos de 
justiça. Alguns membros do partido liberal nessa occasião 
entenderam que era chegado o momento de reivindicar-se 
o verdadeiros principio liberal, de restabelecer em sua 
pureza a doutrina do acto addicional. Uma emenda 
affirmando a competencia exclusiva do poder provincial 
para os provimentos daquelles logares foi sujeita ao 
debate, e então ouviu-se com pasmo o pronunciamento do 
nobre Ministro da Justiça, dizendo que não era chegada a 
occasião de tocar-se na lei da interpretação! 

Para os espiritos que reflectem, para aquelles que 
cogitam em nossa situação tão complicada, tão trabalhada 
de difficuldades, é certo que o problema da 
descentralização é o que mais urge, porque a unidade de 
Imperio corre grave risco com as crescentes exigencias 
provinciaes. O orador não se julga visionario, mas tem 
como certo que da solução desse problema depende a 
conservação das instituições vigentes. 

No dia em que a provincia exasperada se 
desenganar de que nada póde esperar do centro no que 
diz respeito á sua autonomia, á reivindicação de seus 
direitos, esse dia será tambem o da separação, do 
quebramento da grande unidade do Imperio. 

Por tudo isto, acredita, com o nobre representante 
da provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, que o 
gabinete precisa ouvir os conselhos da nação para 
legitimar sua permanencia no poder. Elle não póde 
sómente invocar para tanto o apoio que lhe dá a Camara 
dos Srs. Deputados. 

Entre a eleição de Janeiro de 1886 e o periodo 
regencial ha uma nova phase, uma nova orientação a que 
não póde ser estranha, a que não póde ser indifferente a 
opinião nacional. 

Presida muito embora o honrado chefe do gabinete 
a nova eleição; o que não póde é deixar 

de legitimar sua politica diversa por um voto nacional; essa 
camara que o apoia perdeu o direito de considerar-se a 
representante da opinião nacional, desde que entre a 
eleição e o programma de 20 de Agosto está tambem o 
novo programma da sessão do 1º de Julho do corrente 
anno. 

Chega o orador á discussão com o nobre Ministro 
da Marinha, e já era tempo. S. Ex. não deve ser um 
espectador indifferente a estas lutas da tribuna, em que 
outros têm tomado parte mais saliente; é preciso ver que 
se trata principalmente de repartição a cargo do nobre 
Ministro. 

Quando pela primeira vez orou neste debate o 
illustre senador pela provincia de Minas Geraes, 
perguntando ao honrado Ministro si já não era occasião de 
curar das reformas de que carece a administração da 
Marinha, o orador acreditava que a resposta de S. Ex. 
seria outra, que não aquella que lhe aprouve expender. 

O orador conhecia já S. Ex. como batalhador 
infatigavel pela causa da armada e exercito, na Camara 
dos Srs. Deputados, onde junto trabalharam. Si S. Ex. não 
tinha ainda occupado os altos cargos da administração do 
Imperio, já seu espirito estava preparado para a solução 
dos problemas de sua repartição pelos estudos por S. Ex. 
feitos na commissão da marinha e guerra, de que foi 
relator. Ainda mais; já um programma de administração 
tinha sido formulado por S. Ex., quando nessa qualidade 
de relator da commissão de marinha e guerra, teve de 
intervir no debate. 

Em Junho do anno passado, discutia-se na Camara 
dos Srs. Deputados, sendo ministro da Marinha o actual 
Sr. Ministro da Justiça, a proposta de fixação de forças 
navaes, que é a lei vigente para o exercicio de 1886 – 
1887; pois bem; na sessão de 18 de Junho desse anno, o 
nobre Ministro interveiu  no debate e, em um longo 
discurso, fundamentou as seguintes emendas (lê): 

«Art. Fica o governo autorizado a rever a legislação 
penal militar actualmente em vigor na armada.» 

Art. Fica igualmente autorizado, sem augmentar a 
despeza que actualmente se faz: 

«§ 1º A revêr o regulamento do Quartel General da 
armada, de modo a consultar melhor as exigencias do 
serviço.» 

«§ 2º A alterar o regulamento n. 9371 de 14 de 
Fevereiro de 1885, no sentido de augmentar o numero das 
escolas de aprendizes marinheiros, e dividil-os em classes, 
limitando as despezas de accôrdo com essa 
classificação.» 

E mais ainda: 
«Art. Fica o governo autorizado, sem augmentar a 

despeza que actualmente se faz, a reformar o regulamento 
do corpo de saude da armada, podendo diminuir o numero 
de medicos, augmentar o de pharmaceuticos e crear um 
corpo de enfermeiros.» 

Parecia que o nobre Ministro tinha intuição dos 
acontecimentos futuros, advinhava que um dia lhe tinha de 
caber a administração da Marinha; formulou seu 
programma de governo, synthetisou as suas aspirações 
naquelle momento, fez o summario das necessidades que, 
a seu ver, pesavam sobre a Marinha e dos remedios que 
deveriam ser dados. Na Camara, dispondo da phalange 
enorme que é alli a força do governo, S. Ex. conseguiu que 
todas essas medidas passassem; pois bem: volvem os 
tempos, é o nobre 
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Ministro quem formúla a proposta que se discute, da 
fixação de forças para o semestre complementar do anno 
de 1888, e S. Ex., que tinha seu programma feito, que 
tinha seus estudos systematisados, que tinha opinião 
armada sobre a legislação penal naval, tão longamente 
desenvolvida no discurso de 18 de Junho, limitou-se a 
copiar a lei actual, e, no Senado, sendo interpellado pelo 
nobre representante de Minas Geraes, declarou que ainda 
vai estudar as reformas de que carece a armada, que 
ainda vai reflectir sobre os melhoramentos que nella 
convem introduzir! 

O nobre Ministro não tinha o direito de procurar 
essa evasiva para a esterilidade de sua administração, e 
não o tinha por uma dupla razão: 1º, porque neste regimen 
o ministro tem obrigação de saber tudo o que diz respeito á 
sua administração, não póde aceitar o governo sem estar a 
par de todos os problemas que se volvem em torno dessa 
mesma administração; e, em 2º logar, porque em caso 
especial o nobre Ministro conhece as necessidades da 
armada, já tinha pugnado por ellas na Camara dos Srs. 
Deputados, já tinha formulado seu programma. Por que, 
portanto, tudo adia o nobre ministro? 

S. Ex. não póde deixar de estar convencido de que 
o estado da Marinha, no que diz respeito á sua 
organização technica e administrativa, é deploravel. Os 
vasos de guerra precisam de reforma quasi radical, e o 
serviço administrativo demanda esses retoques profundos 
que a commissão presidida pelo Barão de Jaceguay 
denunciou o que estão na consciencia de todos os que 
estudam os assumptos que correm pela mesma 
administração; entretanto, o nobre Ministro nada quer 
fazer, tocado pelo mesmo vicio de esterilidade, que é a 
condição do actual governo, influenciado pelo programma 
de immobilismo, que é a ultima expressão do partido 
conservador, o nobre Ministro nada resolve, contenta-se 
com esta lei, reproducção das antigas, em que se mantêm 
os mesmo males e defeitos! 

Mas onde vamos parar com essas promessas 
fallazes, sempre feitas e sempre illudidas? Uma das 
grandes péchas de que sempre se acoima o 
parlamentarismo, uma das grandes forças de ataque que 
contra elle movem seus adversarios, está exactamente 
nessa difficuldade do preenchimento de certas reformas 
urgentemente reclamadas e eternamente adiadas. 

Mas no caso presente era obrigação do governo 
salvar sua coherencia, sua doutrina, tentando quanto fosse 
possivel para debelar os males profundos que affectam a 
administração de uma repartição tão importante como é a 
da Marinha. 

Pois o honrado Ministro não se horrorisa mais, 
como na Camara dos Deputados, ante as disposições 
severas da ordenança naval? S. Ex. não quer mais pensar 
na necessidade de reformar, como declarava naquella 
camara, os artigos de guerra da armada, em que a pena 
de morte é imposta para todos os casos? 

O nobre Ministro, que ia ao ponto de pedir 
delegação legislativa para que o governo organizasse um 
codigo penal da Marinha, é chamado para os conselhos da 
corôa, e, instantaneamente, por mutação inexplicavel, 
cede dessas suas opiniões, abandona todas as suas 
doutrinas e contenta-se em manter o actual regimen, 
dizendo 

que ainda não tem estudo, que ainda não tem 
examinado as reformas de que elle precisa! 

Tambem, na Camara dos Deputados, o illustre 
Ministro apregoou a necessidade de se modificar o corpo 
de saude da armada, em que existem muitos medicos e 
poucos pharmaceuticos. S. Ex. mandou uma emenda 
neste sentido e, no acto de a justificar, declarou que não 
queria augmentar a despeza com este trabalho, porque 
estava convencido de que se podia reduzir o numero de 
medico e elevar o de pharmaceuticos. A emenda passou;  
veiu para o Senado e aqui está sem ter sido rejeitada; e 
nem ao menos S. Ex. aproveita esta occasião para perdir 
que ella seja votada e que neste ponto a Marinha seja 
beneficiada! 

S. Ex. diz que ainda vai estudar, que ainda vai 
examinar alguns o que é preciso fazer-se, quando esta 
necessidade já era proclamada pelo proprio nobre Ministro 
e apontado o recurso de que se podia lançar mão! 

E' triste a condição do actual gabinete! Idéas de 
alguns de seus membros, enunciadas há 30 ou 40 annos, 
são julgadas hoje fructo da inexperiencia, producto do 
enthusiasmo dos annos juvenis; e ainda mesmo aquellas 
que ha pouco tempo eram apregoadas, hoje são 
abandonadas e entende-se que devem ser substituidas por 
outras que ninguem sabe quaes são, pois que dependem 
de um estudo que nunca mais se finda! 

Outro ponto sobre o qual particularmente o nobre 
Ministro, como relator da commissão de marinha e guerra 
da Camara, chamou a attenção della e da opposição, ao 
fundamentar suas emendas, é o que diz respeito á 
alteração do regulamento expedido pelo nobre e illustre 
almirante, senador por Mato Grosso: é o relativo ás 
escolas de aprendizes marinheiros. 

Notou o orador que havia uma especie de 
soffreguidão, não muito compativel com a reflexão 
conservadora, em propor-se a alteração de um 
regulamento que apenas tinha começado a executar-se. 

O Senado sabe que, em 1885, o illustre almirante 
que geria os negocios da Marinha expediu um 
regulamento alterando o regimen das escolas de 
aprendizes marinheiros. S. Ex. supprimiu algumas, deu 
mais vasto desenvolvimento a outras e encorporou 
algumas nas de outras provincias para diminuir o numero 
das mesmas escolas. O ministerio de 20 de Agosto, na 
primeira vez em que veiu formular sua proposta de forças 
navaes, entendeu que era preciso alterar-se o regulamento 
de 1885, no sentido de se argumentarem os logares das 
escolas de aprendizes. 

No acto da fundamentação deste conceito, o nobre 
Ministro disse que, sendo aquellas escolas o principal 
viveiro da marinhagem, sendo nellas que se recrutavam as 
praças dos diversos corpos da armada, o cerceamento de 
seu numero era uma difficuldade que se creava para o 
preenchimento dos claros da mesma armada, e, 
conseguintemente, precisava descentralizar-se este 
serviço, dotando-se as provincias com as escolas até 
então existentes. 

Não deixou o orador de achar razoavel a reflexão, 
não obstante pensar que se devia pôr em pratica o 
regulamento expedido pelo honrado almirante, porque a 
experiencia é que o devia condemnar ou não. 

Mas a Camara dos Deputados votou neste sentido, 
e passou uma autorização para a revisão
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do serviço. Era uma reforma profunda de systema pelo 
qual até então distribuia o ensino aos aprendizes 
marinheiros. O nobre ministro a advogou nessa ocasião, 
sustentou esta necessidade; mas hoje abre mão della, 
nada quer, nada propõe, vai estudar o que se deve fazer! 

Entretanto, quem tiver examinado este assumpto 
deve chegar com verdadeira angustia á conclusão de que 
vão faltando os elementos regulares para preenchimento 
dos claros da armada. 

Em um paiz pobre como o nosso, em que a 
industria se acha em estudo redimentar, por assim dizer, 
em que a melhor das industrias é o emprego publico, não 
se sabe por que fatalidade nos corpos da armada ha 
tantas vagas como as que denuncia o nobre ministro no 
seu relatorio. 

No corpo de fazenda fallam 14 officiaes; no 
batalhão naval 200 praças; no de imperiaes marinheiros 
274; nas escolas de aprendizes 584; na classe de 2os 

tenentes 100; no corpo de machinistas 45, e na companhia 
de Mato Grosso 53... 

E' uma falta enorme, attendendo-se principalmente 
no pequeno pessoal da armada. Isto quer dizer que já o 
Ministro não tem, para os logares de praças de pret da 
armada, este fornecimento feito pela companhia de 
aprendizes marinheiros, porque nesta fallam nada menos 
de 584 praças. Ora, esta situação demanda serias 
reflexões; ella precisava da parte do governo uma iniciativa 
nova, que não aquella que consta da proposta em 
discussão. O art. 2º é um verdadeiro escarnee, é uma 
irrisão atirada ao parlamento! 

O Ministro tratou do preechimento dos claros da 
armada no corrente exercicio. Era preciso cogitar no 
problema; e qual foi a forma que S. Ex. escolheu? 

Foi o recurso da lei de 1874, isto é, S. Ex. entende 
que o governo, no exercicio futuro, póde preencher estes 
grandes claros, que se dão nas fileiras da armada, 
empregando o sorteio de que trata a lei de 1874. Mas isto 
é simplesmente um absurdo. 

O nobre Ministro sabe perfeitamente, e o seu 
collega da Guerra o confirmaria com toda a authenticidade, 
que o governo não executa esta lei, que não póde 
executal-a. 

Não existe alistamento militar feito em todas as 
parochias de modo a autorizar o sorteio no tempo 
ordinario; não existe organizado o serviço do alistamento; 
na maior parte das provincias do Imperio este serviço é 
burlado por verdadeiros motivos, que se tém dado em 
muitas parochias. Os factos criminosos ficam impunes, 
como impunes ficam os escandalos eleitoraes que 
aproveitam ao governo. Entretanto, quando este é o nosso 
tristissimo estado, o nobre Ministro vem dizer que o 
abastecimento das filieiras ha de fazer-se pela lei de 1874! 

Mas o voluntariado é o primeiro elemento que 
maneja aquella lei; essa falla na armada, e S. Ex. tem a 
respeito disto a mais ampla convicção. 

Um distincto official de marinha foi mandado em 
commissão ás provincias do norte com o fim 
especialissimo de adquirir voluntarios para o serviço da 
armada: foi o capitão do mar e guerra Eduardo 
Wandencolk. O governo até hoje não publicou o relátorio 
deste official. Entretanto, neste relatorio enviado ás 
Camaras, elle confessa que naufragou totalmente a 
commissão; isto é, 

que nenhum voluntario foi agenciado. Com o voluntariado 
não deve o governo contar; mas acaso poderá supprir a 
falta, tirando da Escola de Aprendizes Marinheiros numero 
sufficiente para completar os quadros? E' um outro 
impossivel, porque faltam nada menos de 584 praças para 
completar-se o numero de aprendizes marinheiros, o que 
quer dizer que o nobre Ministro não tem mais esse antigo 
viveiro. 

O nobre Ministro, que já tem um pessoal reduzido 
como é o das nossas forças navaes, ha de manter este 
pessoal fixado na lei, ha de contar com um effectivo muito 
inferior para os diversos serviços. Ora, conjecture S. Ex. 
que, para uma triste eventualidade, mas que não póde 
considerar-se de todo improvavel, tenhamos necessidade 
do emprego de nossas forças navaes em contingencias 
internacionaes. Como completar o quadro extraordinario, 
pela fórma que indica o art. 2º? 

E' impossivel. Si, para o supprimento de praças em 
tempo ordinario, o systema já e inefficaz, muito mais o será 
em tempo de guerra, e o governo terá necessidade de 
lançar mão de outros meios. O governo conta com a lei de 
1874, que já foi declarada absolutamente 
impraticavel?!...E' por isso isso que o nobre Ministro 
precisa desde já cogitar seriamente neste assumpto. 

O adiamento é um bom meio de remover as 
difficuldades, e este é o recurso de todos os governos 
fracos e incapazes; mas não se comprehende que esta 
seja a posição do nobre Ministro.– S. Ex. devia ter estudos 
sobre o assumpto, e, si não o tivesse, não lhe corria a 
obrigação de aceitar a pasta. A verdade, porém, é que S. 
Ex. já os tem; já externára a sua opinião; e comtudo, hoje, 
quando encara as difficuldades emergentes, como bom 
musulmano S. Ex. cruza os braços, confia na corrente dos 
acontecimentos e deixa-se levar por ella. 

O governo tem obrigação, nessas circumstancias, 
de tratar de averiguar a causa das difficuldades com que 
luta o paiz, para o preechimento não só dos quadros da 
armada, como do exercito; tem obrigação de proceder a 
um inquerito sobre os motivos por que a lei de 1874 não foi 
executada até hoje, promulgar providencias para que essa 
lei seja praticavel. Essa lei é uma feitura do partido 
conservador, foi apregoada como um meio de progresso; 
entretanto, conta 13 annos depois de sua promulgação, 12 
depois que foi regulamentada, e não se tem podido 
executar! 

Isto, porém, não é serio; é impossivel que todos os 
annos venha o governo repetir sediças explicações para o 
não cumprimento das leis. 

O dever do governo, que conhece esta 
difficuldades, é tratar de removel-as e não de confessar 
simplesmente a existencia dellas. O nobre Ministro estuda 
as difficuldades, nada affirma, nada propõe para debeliar o 
mal. Não é preciso que o nobre Ministro se aproveite deste 
momento, desta Camara unica talvez para a situação 
conservadora; é preciso que S. Ex. utilize uma tão 
compacta e docil maioria para propôr medidas de que S. 
Ex. não póde prescindir. 

O Senado não faz politica; aqui, sobretudo no que 
diz respeito á solução das grandes necessidades da 
administração, predominam todos os altos estimulos do 
patriotismo; aqui S. Ex. não póde encontrar difficuldades, 
que o embaracem no plano reformista que lhe garantia a 
gloria de uma vez
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ter removido os obices, que hão impedido a execução da 
lei de 1874. 

Mas, pergunta ainda o orador ao nobre Ministro, 
que querem dizer esses relatorios annuaes lidos ao 
parlamento, em que todas as necessidades vem 
enumeradas, si não são uma recommendação ou pedido 
para que taes necessidades sejam satisfeitas, e para que 
as reformas se effectuem? 

O governo actual empregoou a politica da 
economia, mas essa politica e platonica, porque os 
exercicios estão encerrados com enormes deficits e 
grandes esbanjamentos; economia platonica, que se 
traduz em mera fórmula, porque na imprensa que hoje 
sustenta  o governo sommas enorme devem ter sido 
gastas pelos thuriferarios do ministerio. Não lhe póde, 
portanto, aproveitar a escusa de que nada se faz, para não 
augmentar a despeza. 

O nobre Ministro diz, no seu relatorio, que é demais 
o numero de officiaes da armada; confessa que, sobretudo 
em relação á classe dos officiaes generaes, ha excesso de 
numero, trazendo grande difficuldade ao serviço, pela 
necessidade de pôr em disponibilidade muitos officiaes 
que não têm commissões para preencher. Portanto, é 
necessario uma revisão dos quadros, que devia ser 
iniciada pelo governo, que confessa a sua necessidade; 
mas tudo se adia. 

Outro ponto, em que o pensamento do nobre 
Ministro está firmado de modo mais solemne, é o que diz 
respeito á reorganização do serviço do quartel general. 

S. Ex. entendeu, no anno passado, que a 
distribuição administrativa daquelle serviço pelos 
regulamentos em vigor não era a mais consentanea com a 
boa marcha dos negocios publicos. 

Convencido, naturalmente por influencia da opinão 
externada pela commissão a que presidia o Sr. Barão de 
Jaceguay, da necessidade de uma profunda modificação 
no serviço da armada, S. Ex. queria que ao governo se 
désse autorização para de novo regularizar o quartel-
general. Ha uma multiplicidade enorme de repartições na 
armada difficultando o serviço, creando um regimen 
exagerado do papelorio, que é uma das causa do atrazo 
das repartições. Alli, a marcha de qualquer pedido é tão 
demorada, que levou o Sr. Barão de Jaceguay a dizer que 
são numerossimos os processos por que passa o pedido 
de um pedaço de lona para o serviço do arsenal. Foi este o 
exemplo, que elle apresentou para mostrar a serie variada 
de processos por que passa um pedido formulado pelo 
capataz do arsenal. 

Ora, nestas condições, sendo necessaria a 
simplificação do serviço, o nobre Ministro, na sessão 
passada, dava autorização ao governo para reformar o 
regulamento actual. Porque adiantar ainda esse pedido? 
Porque não se inicia na Camara alguma cousa neste 
sentido? 

O orador é muito contrario ao regimen das 
delegações. Ellas são sómente uma commissão tacita da 
impontencia ou desidia legislativas, como são tambem 
uma verdadeira obliteração dos bons principios 
constitucionaes; mas, tratando-se de simples regulamento 
de serviços creados por lei, o mais competente é o 
Ministro, e as delegações neste caso, e com as restricções 
de que cogitam as nossas leis organicas, são altamente 
justificaveis. 

O nobre Ministro, no anno passado, sem ter a 
responsabilidade do governo, mas apenas a responsa-

bilidade que vem do voto e do apoio ao ministerio amigo, 
formulava as emendas a que o orador se referiu; no 
entanto, hoje, que S. Ex. se acha á frente da 
administração, nada faz, deixando de pé todas as 
difficuldades que denuncia no seu relatorio. Isto não é 
logico. 

Si S. Ex. entende que o material da armada precisa 
de retoques, si julga necessario que creditos 
supplementares sejam votados pelo parlamento, 
francamente externo a sua opinião, denuncie ao paiz mais 
este mal-a necessidade do augmento dessa despeza, mas 
não procrastine a solução do problema. 

O systema dos adiatamentos é indefinido, já é por 
demais sediço, e tem sido talvez a causa principal da 
nossa grande decadencia administrativa. Será commodo 
ao governo deixar que a bomba arrebente  nas mãos do 
seu successor, mas com certeza não é isto o que melhor 
póde recommendar um governo que comprehenda a alta 
responsabilidade de sua missão. E' preciso que deixamos 
de parte estas medidas convencionaes, todos os annos 
reproduzidas. Para que prégar a necessidade de medidas, 
que não se quer obter, nem executar? Para que todos os 
annos reproduzir-se o mesmo rosario de reformas, que 
nunca se fazem? 

Ahi é que está a principal causa do descredito que 
vai tendo o regimen representativo; é nesta serie de 
ilusões com que se quer illudir a nação, que já vai 
conhecendo o tal systema. 

O nobre Ministro, conseguintemente, uma vez que 
nos estimulos do seu patriotismo encontra força bastante 
para continuar no governo, uma vez que o ministerio 
entendeu não dever insistir pela sua demissão perante a 
Regente, peça ás Camaras as medidas necessarias, 
sustentando a politica de hontem, e não se embosque 
nesse programma de immobilidade, que não póde servir, 
nem mesmo ao partido conservador. 

O momento é difficil, e não são os adiamentos, nem 
os sophismas, que poderão resolver as difficuldades. E' 
preciso que o gabinete comprehenda que neste paiz, 
trabalhando por um profundo sentimento democratico, e 
avido de reformas, a obstinação será fatal, não só nos que 
dirigem, como aos que são dirigidos. 

O discurso proferido pelo nobre Presidente do 
Conselho foi altamente imprudente, e já no seu partido 
provocou a reacção de hontem, já occasionou os reparos, 
quasi unanimes, da imprensa, que tambem é uma das 
valvulas da opinião; mas, no entanto, é o programma do 
governo, e a Camara, silenciosa ainda, dá o mesmo apoio 
que prestava hontem ao nobre Barão de Cotegipe, com o 
seu programma de reformas, apresentando a 20 de Agosto 
e na Falla do Throno de 1886. 

Como que contaminado pelo mesmo mal, o nobre 
Ministro da Marinha, que tem estudos feitos, que sempre 
mostrou predilecção especial pelas cousas bellicas, que 
desde a assembléa provincial tem tomado parte no exame 
dos projectos relativos á organização de forças, vem para 
o Senado, é interpellado sobre as medidas que pretende 
propôr, e reserva tudo para a sessão futura, em que S. Ex. 
talvez não seja mais ministro (o que o orador não deseja), 
e assim nada talvez possa S. Ex. fazer. 

Conseguintemente, formúla o orador ao nobre 
Ministro estas interpellações: S. Ex. entende que hoje não 
são necessarias as reformas que, como 
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relator da commissão de marinha e guerra, aconselhava 
no anno passado á Camara dos Deputados e pelas quaes 
pugnava? 

S. Ex. entende que os recursos unicos consignados 
na presente proposta, no seu artigo 2º, são bastante? 

O nobre Ministro acredita que não precisa por 
enquanto alterar o quadro dos officiaes da armada, no 
sentido de resumir-se o numero de officiaes superiores? 

Entende que deve continuar a existir o modo por 
que actualmente se dividem os serviços? 

Não são necessarias as modificações no Quartel-
General, que S. Ex. declarava serem urgentes no anno 
passado? 

O que tem feito em relação a um codigo penal, 
naval, no sentido de se evitarem os absurdos e disparates 
de que estão recheiados os artigos de guerra da armada? 

E, a este respeito, é preciso chamar a attenção do 
Senado para um ponto importantissimo. O castigo corporal 
foi abolido no exercito, já é lei do Imperio, ha muito tempo 
em execução, sem ter mostrado inconvenientes nenhuns. 
No anno passado, por iniciativa da opposição, tão 
promptamente amparada pelas manifestações do nobre 
Ministro da Guerra, então da Justiça, a pena cruel dos 
açoites foi abolida do codigo criminal, e entretanto continua 
a manter-se a chibata na armada. 

Porque essa desigualdade, essa excepção odiosa 
em favor de uma classe, que desempenha tão arduos 
deveres? 

O nobre Ministro não póde deixar de confessar que 
ha grande difficuldade na obtenção de praças de pret para 
a armada, e, portanto, o dever de S. Ex. é empregar todos 
os meios para tornar accessivel a carreira e facilitar a 
acquisição de praças. Ora, a manuntenção da chibata na 
armada, é talvez uma das causas de embaraço para a 
acquisição de praças, porque podem os castigos 
corporaes considerar-se aviltantes, quando taes castigos 
foram abolidos para o exercito e em relação á escravidão. 

Essas penas, tradição de um passado cruel, devem 
ser abolidas. 

Não é um profano no assumpto que se enuncia 
deste modo; o orador tem no mesmo sentido as opiniões 
das vozes autorizadas da armada. Ainda hoje, os jornaes 
denunciam o que se passou hontem na reunião do Club 
Militar. Os officiaes da armada alli reunidos externaram o 
pezar do que se acham possuidos por se manter ainda a 
chibata para a armada, quando foi abolida no exercito. 

São os mais competentes para emittir opinião na 
materia, porque elles é que têm obrigação de manter a 
disciplina; elles é que são os juizes mais efficazes neste 
ponto, e, entretanto, são os que se manifestam contra a 
chibata. 

Pergunta, pois, o orador ao nobre Ministro si 
accolherá a emenda, que vai formular no sentido de que se 
abolir a chibata na armada? 

Viu que na Camara dos Deputados emenda 
identica foi rejeitada; nada obsta, porém, a que seja 
reproduzida; e, talvez, hoje, melhor reflectindo, o governo 
julgue opportuno fazer desapparecer de entre as penas do 
exercito este ultimo vilipendio. 

Não quer o orador fatigar por mais tempo a 
attenção do Senado, e senta-se aguardando a

resposta do nobre Ministro ao questionario que acaba de 
ser formulado. (Vozes: muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE:– Tem a palavra o nobre 
senador por Matto Grosso. 

O Sr. Candido de Oliveira diz que o nobre Ministro 
deve primeiro responder ás perguntas que foram 
formuladas. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Responderei depois. 

O Sr. de Lamare diz que, para offerecer ensejo á 
resposta do Sr. Ministro, desiste da palavra. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. 
Ministro da Marinha. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Sr. 
presidente, deixei de pedir immediatamente a palavra para 
responder ao nobre senador que acabou de sentar-se, 
porque entendo que os Ministros não podem attender a 
cada um dos discursos, pois seria tornar interminavel a 
discussão. Ordinariamente só respondem depois de ter 
ouvido alguns discursos, tanto mais agora que a hora, 
estando a terminar, não teria em tempo para tratar dos 
assumptos de que se têm occupado diversos nobres 
senadores. 

UM SR. SENADOR: – Podia ter pedido a palavra 
para responder a cada um, e não accumular tanto. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Já 
dei a razão por que não respondi a cada um de por si, e 
agora accrescentarei ainda uma outra razão–a qual é que 
haviam alguns oradores inscriptos, tanto que no primeiro 
dia, não havendo nenhum inscripto, depois de ter orado o 
nobre senador por Minas, que iniciou o debate, respondi 
immediatamente. 

Mas, á vista do que exige o nobre senador, eu vou 
responder ao questionario que acabou de fazer. 

Não sei si apanhei bem; S. Ex. falla com muita 
rapidez, mas parece-me que foi isto: S. Ex. perguntou si 
entendo serem ou não necessarias as emendas 
apresentadas pelo actual Ministro quando membro da 
commissão de marinha e guerra da Camara dos 
Deputados, na sessão do anno passado. Ellas diziam 
respeito a diversos assumptos; eu desejava que S. Ex. 
m'as mandasse, porque não posso ter de cór todas ellas. 
(E' satisfeito é lê.) 

Essas foram as medidas... 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Existe uma 

outra ahi. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 

Sobre a administração da marinha foram sómente estas as 
que apresentei como relator da commissão de marinha e 
guerra da Camara dos Deputados; Estou lendo o original. 

Essas medidas ainda hoje reputo convenientes ao 
serviço publico da armada; mas qual o destino que tiveram 
estas emendas approvadas todas pela Camara dos 
Deputados? No Senado foram todas ellas rejeitadas, e 
quando tivessem sido mesmo separadas, tal destino 
importa, pelo art. 78 do regimento desta casa, rejeição. 
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O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA:– Não, senhor. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 

Sim, senhor, V. Ex., Sr. presidente, faz-me o favor de 
dar o regimento? (E' satisfeito e lê). 

«Equivalem a emendas de suppresão as que 
tiverem por fim separar artigos, paragraphos ou 
periodos de qualquer projecto de Senado ou proposição 
da Camara dos Deputados.» 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Separação 
não é rejeição. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Perdôe-me, essas emendas foram rejeitadas pelo 
Senado, e quando mesmo tivessem sido separados, 
importa isso, pelo artigo que acabo de ler, rejeição. 

Ora, si essas emendas forma todas rejeitadas 
pelo Senado na sessão do anno passado, como quer o 
nobre senador que eu as apresente agora? 

O SR. CANDIDO DE OLIVERIA: – Devia insistir, 
si está convencido. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Qualquer dos nobres senadores póde apresentar-as. 

O SR. CANDIDO DE OLIVERIA: – E' obrigação 
do governo. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Estas emendas eu as sustentei como convenientes á 
administração publica, e portanto não póde o nobre 
senador receitar que hoje eu as rejeite no governo. 

O SR. CANDIDO DE OLIVERIA: – Si está 
convencido, deve apresental-as. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Não posso deixar de respeitar o voto do Senado. Hei de 
apresentar no Senado aquillo que por elle fo rejeitado 
ha poucos mezes? 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 
imperio): – Nem o nobre Ministro póde apresentar 
emendas aqui no Senado. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – V. 
Ex. sabe perfeitamente que não tomei só parte na 
discussão da fixação de forças de mar, mas tambem 
tomei na das de terra, e ahi apresentei uma série de 
emendas que, approvadas pela Camara, foram todas 
rejeitadas pelo Senado, á excepção de uma, que 
passou este anno e faz parte da lei de forças para o 
anno de 1888, tendo o prazer em declarar que a idéa 
contida nessa emenda hebi-a no relatorio do nobre 
senador, quando Ministro da Guerra. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Devia insistir 
pelas outras. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – As 
emendas relativas á força naval foram todas rejeitadas 
pelo Senado; como hei de propol-as? E' o unico motivo 
que tenho; si V. Ex. quizer propor, declaro desde já que 
aceito-as. 

Quanto á parte penal da armada, si tanto me 
occupei della na Camara dos Deputados, foi para o fim 
de obter das camaras um codigo exequivel, porque o 
codigo actual da armada, isto é, os artigos de guerra 
que alli vigoram são por tal fórma rigorosos que alguns 
delles tornaram-se inexequiveis, ou por outra, os 
conselheiros de guerra evitam executal-os. 

Não julgo que se devam minorar por tal fórma as 
disposições penaes da armada, que seu codigo 

se torne igual a um codigo de sociedade commum; 
sempre entendi que um codigo penal militar dever ser 
rigoroso, mas não tanto que escape á execução. 

E aqui cabe-me notar que, sendo os artigos de 
guerra da armada publicados trinta e tantos annos 
depois do regulamento do Conde de Lippe, ainda sejam 
mais rigorosos; a pena de morte é nelles empregada 
maior numero de vezes. 

Nestas condições chamei a attenção dos 
poderes publicos para semelhante facto, pedi que se 
autorizasse o governo a reformar o codigo penal; foi 
neste sentido uma das minhas emendas approvadas 
pela Camara dos Deputados e rejeitadas pelo Senado. 

Mas, Sr. presidente, não obstante o Senado 
negado esta autorização, o Ministro da Marinha a quem 
succedi tratou de organizar o codigo penal da armada, 
que já está impresso, depende de uma simples revisão 
para ser apresentado ao conselho de ministros, e 
posteriormente ao Corpo Legislativo. 

Parece-me que agora o nobre senador pela 
provincia de Mato-Grosso deve estar habilitado para 
fazer seu discursos, pois dependia este da resposta 
que eu désse relativamente ás emendas por mim 
apresentadas como relator da commissão de marinha e 
guerra da Camara dos Srs. Deputados. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – E sobre a 
chibata? 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Repito aqui o que já disse na Camara dos Deputados: 
reputo materia de alta importancia o tirar-se a chibata 
da armada; não é negocio que em uma discussão se 
apresente repentinamente como uma emenda; é uma 
questão que necessita ser convenientemente estudada; 
é preciso ouvir sobre ella aos profissionaes, aos 
homens que vivem no mar, aos commandantes dos 
navios, a ver se já chegou a época do poder-se abolir 
semelhante castigo. 

Não serei eu quem vá atirar-me a isto facilmente, 
porque V. Ex. comprehende perfeitamente que, si foi 
possivel em 1874 abolir-se o castigo corporal no 
exercito, não sei si será possivel em 1887 abolir-se o 
castigo corporal na armada. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Os generaes 
dizem que póde-se. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Ainda não ouvi nenhum general dizer isto, a não ser em 
clubs... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – E' um modo 
de manifestar a opinião. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Mas isto é muito differente de propor-se uma medida 
legislativa ou tomar o governo a si esta 
responsabilidade. 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – E 

necessario que se pronunciem sobre esta medida os 
generaes, os profissionaes sobre quem pesa a 
responsabilidade da disciplina de bordo... 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 

...e ainda não vi que nenhum seja da opinião do 
honrado senador nesta materia. 
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Venho apresentar á consideração do Senado o 

seguinte requerimento:  
Requeiro que, por intermedio do Ministerio do 

Imperio, se peçam ao governo as seguintes informações: 
1ª Por que razão o presidente de Sergipe mandou 

suspender e processar a camara municipal de Aracajú? 
2ª Qual o motivo que tem levado este delegado do 

governo a não dar solução a uma questão que, ha cerca 
de seis mezes, está á sua deliberação sobre duas camaras 
que, na villa de Japaratuba, no dia 7 de Janeiro, 
empossaram-se e disputam entre si a gestão dos negocios 
do municipio?  

Sr. presidente, no dia 18 de Janeiro do anno 
vigente a camara municipal de Aracajú exonerou de seu 
procurador o cidadão F. Telles Duarte, em vista de sua 
idade avançada e de sua inaptidão para aquelle cargo. 
Este funccionario recorreu ao presidente da provincia, 
requerendo a sua reintegração, sem apresentar o menor 
documento em seu auxilio.  

Tendo o presidente mandado ouvir a camara, esta 
muito respeitosamente respondeu-lhe – que o empregado 
exonerado não lhe merecia confiança alguma, por sua 
reconhecida desidia e inaptidão para o cargo e por sua 
absoluta ignorancia, e que estava além disto autorizada 
pela propria lei organica das camaras municipaes que, em 
o seu art. 80, estabelece que o procurador servirá por 
quatro annos. E, por consequencia, uma vez que o 
recorrente já tinha completado este tempo, estava ipso 
facto deposto.  

O presidente, em vez de attender ás justas 
ponderações da camara, que não achava curial o recurso 
em taes condições, ordenou-lhe terminantemente e de um 
modo descortez, que reintegrasse ao procurador. E, como 
aquella illustre corporação se recusasse a fazel-o, 
executando uma ordem illegal, autocratica e injuriosa para 
a sua dignidade, S. Ex. suspendeu-a de suas funcções e 
mandou submettel-a a um processo de responsabilidade. 
E assim foram suspensos e vão responder a processo oito 
vereadores, que constituiam a maioria da camara 
municipal da capital. Não satisfeito com este delicto, 
perpetrado no dia 15 de Março ultimo, ordena aos tres 
vereadores que restavam, que convocassem quatro 
supplentes, afim de formar-se uma camara que podesse 
reintegrar ao seu protegido. Como, porém, os supplentes 
mais votados eram liberaes, foram chamados os menos 
votados, cercando-se o edificio da camara com as 
autoridades e com a força publica! 

Os vereadores perseguidos e ameaçados por esta 
fórma, fizeram um manifesto aos seus constituintes; mas 
até isto lhes foi vedado. A policia mandava rasgar os 
impressos e encarcerava os seus destribuidores. A propria 
imprensa foi ameaçada pela força policial, que chegou a 
cercar uma typographia e effectuar algumas prisões. 
Pelotões de soldados percorriam as ruas da cidade; 
parecia estar-se em um verdadeiro assedio. 

Receiando que os vereadores fossem 
despronunciados, o que fizeram? Conseguiram que o 
promotor da comarca detivesse os autos em seu poder por 
um tempo indefinido, e que deu logar a uma queixa 
apresentada pelos vereadores ao juiz de direito da 
comarca contra aquelle 

funccionario. E sabe, Sr. presidente, qual foi a resposta do 
promotor ao juiz? Vou lel-a:  

«Ilm. Sr. Dr. juiz de direito. – Desde que a lei não 
marcou prazo para entregar os autos do que trata a 
queixa, me parece que com a demora não commetti crime. 
Quanto ás causas dessa demora, V. Ex. as sabe mais que 
qualquer outro. São os afazeres de meu cargo. Espero 
justiça.» 

Aracajú, 2 de Julho de 1887. – O promotor publico, 
Felicianno Eusebio Dias Prazeres.» 

Ora, a lei preceitua que a formação da culpa não 
exceda ao termo de oito dias; no entanto, o promotor 
conserva em seu poder os autos, ha já tres mezes, e 
responde por aquelle modo! 

E’ preciso notar que estes vereadores são todos 
conservadores, com excepção apenas de um que não 
pertence a nenhuma das parcialidades politicas, todos são 
cidadãos respeitaveis pelos seus serviços á causa publica, 
pelo zelo inexcedivel com que tratam dos negocios do 
municipio; são negociantes, proprietarios, pessoas 
independentes e que gozam de justo conceito entre os 
seus con-cidadãos; e, o que é ainda curioso, são amigos 
particulares dos nobres deputados por Sergipe!  

Qual a razão para que aquelle administrador tivesse 
se manifestado com tanta autocracia contra uma edilidade 
composta de amigos da situação, de tão illustres 
cavalheiros? Qual o motivo deste procedimento em favor 
de um procurador analphabeto e legalmente demittido? Eis 
o que o governo deveria indagar, não faltaria, estou certo, 
quem o dissesse. Então teria conhecimento que esta 
causa prende-se intimamente a um outro facto que deu 
origem a outra serie de irregularidades, não menos 
delictuosas, não menos graves, á um facto que fez com 
que S. Ex. creasse, por sua alta recreação, mais uma 
cadeira de ensino primario da capital, quando as leis 
provinciaes determinavam o contrario (que se reduzisse o 
numero das que existiam por serem em excesso), a esta 
celebre cadeira dada a uma aprendiz, com preterição dos 
direitos das alumnas da Escola Normal e das professoras 
das cidades, que são as que têm o direito de vir para a 
capital.  

E para que não se diga que faço accusações vagas, 
vou apresentar ao Senado documentos insuspeitos, 
fornecidos pelos proprios conservadores e pelas mais 
elevadas corporações da provincia.  

Começarei por ler o topico com que os vereadores 
da camara de Aracajú terminaram a sua defesa no 
processo de responsabilidade e chamo a attenção do 
governo e particularmente do nobre Ministro da Guerra e 
dos illustres representantes da minha provincia da Camara 
dos Srs. Deputados (lê):  

«Bem poderiamos dizer quaes os moveis que 
determinaram o presidente da provincia a fazer ludibrio da 
lei, ordenando a reintegração do funccionario inepto. V. S. 
ficaria sabendo onde foi que S. Ex. vai encontrar os 
fundamentos da sua audaz ordem de reintegração. Seria 
curioso desvendar os mysterios das grutas mysticas onde 
S. Ex. vai buscar inspirações para seus actos e norma 
para sua vida; mas seria tambem doloroso para o nosso 
pudor e para a dignidade desta província, além de ser 
desrespeitoso para a autoridade de V. S., pôr em relevo os 
segredos de tanta gente que a má sorte pôz em contacto 
com S. Ex.» 
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«Isto faria parte intregante da nossa defeza e talvez 
fosse o mais forte argumento da nossa justificação. 
Prescindimos, porém, de bom grado, de allegação de 
ordem tal, que a moralidade publica teria de velar a face, si 
nós as expendessemos. Nós nos calamos, nós abrimos 
mãos de qualquer recurso do qual possa transparecer o 
despeito ou o sentimento da revindicta.» 

«A’ V. S., Meritissimo Sr. Dr. juiz do direito, pedimos 
venia para as nossas lacunas e esperamos justiça.» 

«José Alves Correia. – Guilherme J. Vieira Filho. – 
João B. da Silva Cunha. – Pedro Barreto da Silva. – 
Vicente Freire Barreto. – Manoel Pedro de Mello. – Cesario 
de Góes Pessôa. – José Pereira da Cruz.» 

Peço ao nobre Ministro da Guerra que se informe 
com estes seus co-religionarios quaes são estes actos que 
affectam a moralidade publica, praticados pelo presidente 
daquella provincia. O illustre deputado pelo 4º districto de 
Sergipe, que mostrou-se tão desejoso de conhecel-os, 
procurando ignoral-os, com mais facilidade poderá se 
informar daquelles cavalheiros, pois são até amigos 
particulares de S. Ex.; e assim verá que não faltei ao dever 
o mais elementar de lealdade, como disse. 

Passarei, Sr. presidente, a fundamentar a segunda 
parte do meu requerimento, aquella que se refere á 
camara municipal da villa de Japaratuba. 

Em um dos meus ultimos discursos já referi-me, 
comquanto muito rapidamente, a isto, e já pedi 
providencias ao nobre Ministro do Imperio por mais de uma 
vez. Espero que S. Ex. não se demore em dál-as, afim de 
pôr termo á anarchia em que se acha aquella localidade e 
evitar maiores desordens. 

Agradeço ao honrado deputado pelo 1º districto de 
minha provincia ter me proporcionado occasião de voltar a 
esta questão; não sómente para restabelecer a verdade, 
cruelmente trucidada, como ainda para attrahir mais 
detidamente a attenção do Senado e do governo sobre um 
dos maiores abusos das autoridades policiaes deste 
Imperio. 

Na ultima eleição municipal a que se procedeu no 
paiz, a parcialidade liberal elegeu quatro vereadores, na 
villa de Japaratuba e a conservadora apenas tres. Um dos 
vereadores liberaes fôra eleito em 2º escrutinio e, sendo 
esta eleição annullada pelo juiz de direito interino da 
comarca, appellaram para a Relação do districto, a qual, 
tendo a principio confirmado a decisão do juiz em um 
accordão, mandou em seguida um segundo accordão 
reconhecendo a legitimidade da eleição em litigio. O 
presidente da provincia, ou porque lhe tivessem occultado 
o segundo accordão, ou porque em suas distracções em 
S. Christovão não tivesse delle conhecimento, ordenou 
que se procedesse a um novo segundo escrutinio; mas, o 
juiz de paz fazendo-lhe ver que tal eleição não poderia ter 
logar em vista da ultima decisão da Relação, S. Ex. 
conformou-se e suspendeu a sua ordem. 

No dia 7 de Janeiro ultimo, dia em que devia tomar 
posse a nova camara, o que fizeram os conservadores! 
Achando-se em manifesta minoria e indignados com o 
accórdão da Relação, penetraram, das 3 para ás 4 horas 
da manhã, no recinto da camara para tomarem posse, 
praticando a farça a mais immoral, o escandalo o mais pu- 

blico de que ha exemplo naquella localidade. Fizeram uma 
sessão clandestina e criminosa e lavraram uma acta falsa 
em que figuraram como tendo comparecido os tres 
vereadores liberaes, e que não conseguindo que se desse 
posse ao vereador Anequim, cuja eleição tinha sido 
reconhecida pela Relação, retiraram-se. Com a retirada 
dos liberaes, diz ainda a tal acta, restaram sómente os tres 
vereadores conservadores, que, não tendo numero legal 
para funccionar, convocaram um supplente e elegeram o 
seu presidente e vice-presidente. Mesmo assim, não se 
limitaram a uma só ordem de escandalos, porque o 
cidadão convocado e juramentado foi eleito em 2º 
escrutinio no dia 6 de Agosto do anno passado, eleição 
que tinha sido annullada pela Relação do districto!! 

A’s 11 horas da manhã deste mesmo dia chegaram 
os quatro vereadores liberaes para tomarem posse, assim 
como os juizes de paz que tinham de prestar juramento; 
ignorando inteiramente a sessão clandestina que tinha 
havido e em que figuraram os seus nomes do modo que 
acabei de expor. O porteiro da camara tinha-se occultado, 
o secretario escondera os livros e o edificio conservava-se 
fechado. O presidente da camara transacta o tenente-
coronel João Gonçalves de Siqueira Maciel, que era ao 
mesmo tempo delegado de policia e autor principal de 
todas estas desordens, recusara-se obstinadamente a dar 
posse aos vereadores liberaes. Um dos antigos 
vereadores conservadores indignado com este 
procedimento e vendo que os seus collegas não queriam 
comparecer por estarem mancommunados com o 
delegado de policia, mandou abrir a porta da casa da 
camara com todas as formalidades legaes e, de accôrdo 
com o disposto no aviso de 13 de Março de 1883, deu 
posse aos novos eleitos. Tendo mallogrado todos os seus 
planos, o trefego delegado ameaçava com a força publica 
e papangas assalariados os vereadores no cumprimento o 
mais legitimo dos seus direitos politicos! E para impedir a 
posse destes cidadãos ordena aos soldados que os 
prendessem e os arrastassem para o carcere!!! 

Felizmente, Sr. presidente, os soldados tiveram 
mais juizo do que aquella autoridade e recusaram-se 
obedecel-a. 

Sabe o Senado quem são os vereadores e juizes de 
paz ameaçados? São proprietarios distinctos do logar e 
negociantes importantes, todos pessoas conhecidas e 
respeitadas na provincia; e o delegado de policia, autor de 
todos estes disturbios, digo com pezar, é irmão do chefe 
conservador o Dr. Leandro Maciel, sogro do nobre 
deputado pelo 1º districto de Sergipe. 

Eis, senhores, como se deram os acontecimentos 
no dia 7 de Janeiro em Japaratuba. Era isto que deveria ter 
dito á Camara dos Srs. Deputados o meu illustre 
comprovinciano e não vir dizer que foram os liberaes, mal 
instruidos pelo Dr. Gonçalo, que arrombaram a porta da 
camara municipal, e assalariaram a policia. S. Ex. não 
limitou-se a isto, passou as raias da reflexão e, como não 
fosse sufficiente aquelle aranzel para recommendal-o a 
admiração dos seus comprovincianos, quiz sellar a sua 
estréa no parlamento com mais uma descoberta, que o 
levará certamente a posteridade! Vou ler textualmente as 
palavras do illustre deputado «...que por tudo isso o digno 
delegado, tenente-coronel João Gon- 
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çalves de Siqueira Maciel, que com muita prudencia e 
coragem interveiu, para conter o tumulto do solo, la sendo 
victima do punhal de ouro manejado pelo Dr. Gonçalo de 
Faro Rollemberg!» 

Sr. presidente, sinto-me acanhado em fallar no 
nome do Dr. Gonçalo Rollemberg; sou suspeito, é verdade, 
em vista dos estreitos laços de parentesco que nos 
prendem. Mas felizmente o Dr. Gonçalo é bem conhecido 
dentro e fóra de sua provincia, e todos que o conhecem 
sabem que seria incapaz de tal procedimento. Quer na 
Faculdade de Medicina da Bahia, quer na desta Côrte o 
Dr. Gonçalo é vantajosamente conhecido e soube deixar 
entre os seus mestres e entre os seus collegas e amigos 
as mais honrosas tradições. 

O SR. DANTAS: – Elle é bem conhecido. 
O SR. BARÃO DA ESTANCIA: – Esta historia de 

punhal é absolutamente falsa, é mais um producto da 
imaginação dos amigos do nobre deputado, sempre ferteis 
em taes assumptos. Provoco-lhe a que me prove a sua 
asserção. 

S. Ex. não deve aproveitar-se da immunidade da 
tribuna parlamentar para doestar aos seus adversarios e 
aggredir-lhes com imputações desta ordem. Devo medir 
melhor o alcance de suas palavras e não vir aqui, com 
tanta facilidade, fallar em punhal e assassinios, tanto mais 
que estas palavras deviam despertar-lhe tristes e 
dolorosas recordações. 

E depois, senhores, pelas proprias palavras do 
nobre deputado vê-se a culpabilidade dos seus amigos; 
das premissas que estabeleceu, como base de sua 
accusação ao Dr. Gonçalo Rollemberg, a consequencia 
que tira-se é contraria a S. Ex. e aos seus co-religionarios 
e parentes. Admittindo mesmo que os amigos do nobre 
deputado tivessem razão para não reconhecer o quarto 
vereador liberal, o Sr. Anequim, ficavam tres liberaes e tres 
conservadores. Ora, sendo os tres vereadores liberaes 
mais velhos do que qualquer dos conservadores, é claro 
que a presidencia da camara recahe nos liberaes, como 
esclarece o aviso de 13 de Janeiro de 1883. Além disto, o 
proprio nobre deputado é o primeiro a dizer que houve 
dous accordãos da Relação em sentido opposto, um a 
outro, a saber, o segundo accórdão reconhecendo a 
legitimidade do vereador em questão. Que necessidade 
tinha, portanto, o partido liberal de forçar a casa da camara 
para tomar posse e eleger o seu presidente, quando , em 
qualquer das hypotheses, os liberaes possuiam a 
presidencia da camara? 

Em que disposição de lei encontra S. Ex. 
autorização para que um delegado de policia penetre no 
recinto de uma camara, em plena sessão, para obstar que 
os vereadores tomem posse e juramentem-se? Quem o 
autoriza a mandar pela força publica arrastar e prender aos 
vereadores e juizes de paz? E si estes eleitos do povo 
quizessem reresistir na razão desta ignomia, não 
estariam, porventura, em seu direito? E quem deveria ser o 
responsavel por qualquer desordem que disto resultasse? 

– O delegado e sómente elle pelo seu genio 
violento, pelo seu procedimento criminoso. 

O que é facto, senhores, é que si não fosse a 
demasiada moderação dos vereadores liberaes e do Dr. 
Gonçalo Rollemberg e a indignação que a attitude do 
delegado provocara no espirito pacifico

da população da villa, talvez teriamos a lamentar dolorosas 
consequencias. 

Os vereadores liberaes representaram 
immediatamente ao presidente da provincia, S. Ex. em 
breve teve em suas mãos as actas das duas sessões de 
posse da camara e da communicação da eleição que cada 
uma das fracções procedeu para presidente e vice-
presidente, e até a presente data nada resolveu, havendo 
já decorridos seis mezes! E o que não posso deixar ainda 
de dizer é que constou na provincia que tenho o presidente 
decidido em favor da camara liberal, o Dr. Leandro Maciel 
foi a capital e fez com que se queimasse 300 exemplares 
do orgão official a Gazeta de Aracajú, onde tinha-se 
acabado de publicar a decisão. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E o 
presidente não teve conhecimento disto? 

O SR. BARÃO DA ESTANCIA: – Foi o proprio 
presidente que, obrigado pelo Dr. Maciel, mandou (como 
se diz) queimar os exemplares do jornal official. 

As consequencias deste estado de cousas já vão se 
manifestando. Tendo de se proceder ultimamente a 
matricula dos escravos daquelle municipio e não sabendo-
se qual dos dous presidentes da camara devia-se preferir, 
o delegado de policia, tenente-coronel João Gonçalves, ex-
presidente da camara passada, arrogou, por conta propria, 
as attribuições do seu extincto cargo e fez parte da junta 
revisora. Esta matricula poderá ser valiosa, tendo sido 
realizada perante uma autoridade que já não existia; pois 
as suas funcções tinham-se terminado no dia 6 de 
Janeiro? 

Na revisão da qualificação dos jurados, naquella 
villa, o juiz municipal, que fazia este serviço por ordem do 
juiz de direito, e em seguida o 1º supplente do juiz 
municipal, que procedia ao sorteio dos jurados para a 
primeira sessão judiciaria, não sabiam qual o presidente da 
camara que deveriam convocar, si o presidente da fracção 
conservadora, si o da liberal ou si o presidente da camara 
extincta! 

Tal é o deploravel estado em que se acha o 
municipio de Japaratuba. 

Aproveito a occasião, para impugnar mais alguns 
pontos do discurso do honrado deputado. 

A pretexto de defender o administrador de Sergipe, 
S. Ex., sem que tivesse articulado uma só palavra a favor, 
limitou-se em todo o seu discurso em aggredir, além do Dr. 
Gonçalo Rollemberg, o digno juiz de direito da comarca de 
Japaratuba, o Dr. J. Pereira de Moraes. Mas, que factos 
apresentou contra este honrado magistrado? 

S. Ex. ainda aqui foi de uma infelicidade lamentavel. 
Accusa aquelle magistrado de abandonar a comarca sem 
licença, quando tal nunca se deu, e a unica vez que o Dr. 
Moraes deixou a comarca foi com uma licença do 
presidente da provincia, que não oppoz a menor 
resistencia em concedel-a, visto as justas razões que 
allegava. 

Quanto ao facto da suspensão do juiz municipal da 
comarca pelo juiz de direito, isto é perfeitamente 
justificado, porque, tendo o juiz de direito se retirado uns 
dias de sua casa para visitar a um seu parente residente a 
pequena distancia, o juiz municipal apoderou-se das 
attribuições do juiz de 
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direito, estando este na comarca e em pleno exercicio! 
Vamos ver agora a aggressão que, segundo quiz 

fazer crer o nobre deputado, o Dr. Moraes mandara fazer a 
um cidadão. Sr. presidente confesso que não pude conter 
o riso quando li esta parte da oração do nobre deputado. 
Quem estiver a par da politica daquella localidade e quem 
conhecer o caracter nobilissimo e o genio moderadissimo 
daquelle magistrado, não póde deixar de ver transparecer 
aqui um trama de mau gosto, uma intriga de politica de 
aldeia. 

S. Ex. foi illudido nas informações que recebeu; 
estou bem senhor do facto e vou expol-o ao Senado. Um 
proposto do chefe conservador o Dr. Leandro Maciel, 
sogro do honrado deputado, penetrou em casa do juiz de 
direito de um modo brusco e desrespeitador para aggredil-
o sob o pretexto de procurar uns papeis para os quaes não 
tinha a menor autorização. E o nobre deputado isto mesmo 
confirma em seu discurso, apezar do grande exforço que 
fez em dar-lhe um certo colorido, quando diz: – «Esse 
moço innoffensivo apenas perguntou-lhe si achava pouco 
dous dias para lançar o – cumpra-se – no accordão.» 

Vendo aquelle individuo entrar em sua casa para 
injurial-o, o digno juiz de direito ainda foi de uma prudencia 
pouco commum quando ordenou-lhe que se retirasse. E é 
preciso que o nobre Ministro da Justiça saiba que a força 
de policia capitaneada pelo 2º supplente do delegado, pelo 
escrivão interino e por alguns desordeiros da localidade 
aproveitou-se deste incidente, que mandára provocar, para 
doestar ao juiz de direito. Foi então que alguns amigos 
deste magistrado compareceram, afim de evitar qualquer 
desacato a sua pessoa. Tenho aqui o officio que o Dr. 
Moraes enviou ao presidente communicando o occorrido, e 
já o mostrei ao honrado Ministro da Justiça. O proprio 
presidente da provincia em resposta ao telegramma do 
Ministro affirmou que o juiz não teve parte alguma nisto. 

Diz ainda o nobre deputado, que aquelle juiz fez 
alterar-se a data da sua chegada á comarca, na certidão, a 
que se refere, de 18 para 16 de Agosto do anno passado. 
Posso garantir ao Senado, que é mais uma inexatidão. Isto 
não passa de um ardil identico ao da celebre aggressão do 
juiz ao tal cidadão inoffensivo, e peço mesmo ao nobre 
Ministro da Fazenda que se informe na thesouraria da 
fazenda para ver até onde chega a injustiça desta 
accusação. 

Diz o nobre deputado que possue um documento a 
este respeito. E’ preciso saber de que natureza é este 
documento, qual é a sua origem, como foi feito e então 
ver-se-á que é um complemento da celebre farça de 
Japaratuba, e talvez não seja preciso muito estudo para 
descobrir-se os mesmos actores. 

Eis a que fica reduzida a accusação a este 
magistrado. 

Agora vae o Senado ver qual a razão por que se 
move tanta guerra a um juiz tão distincto e inexcedivel no 
cumprimento dos seus deveres. A comarca de Japaratuba 
foi creada, ha alguns annos, com o fim de ser dada a um 
dos chefes locaes da provincia ou a pessoa sua, de modo 
que ficasse sendo um feudo do seu creador. Ao cousas, 
porém, não sahiram como se esperava e a comarca foi 
dada a outrem. Desde aquella data até hoje ainda não 
houve um só juiz que 

vivesse em tranquilidade, que não tivesse estado em 
franca luta com os advogados e rabulas do fóro e com os 
chefes politicos da localidade. 

O SR. LUIZ FELIPPE: – O remedio é darem a 
comarca para quem foi ella creada. 

O SR. BARÃO DA ESTANCIA: – Um dos primeiros 
juizes que para alli seguiu, foi o Dr. França, magistrado 
muito distincto, foi mesmo enviado pelo Sr. conselheiro 
Junqueira no intuito de procurar agradar aos seus amigos 
dalli. 

Entretanto o que vimos? O Dr. França esteve, 
durante cinco annos, em uma guerra viva e viu-se afinal 
ameaçado por tal modo que não retirava-se mais de sua 
casa. E assim todos os outros que lhe succederam. 

Todas estas machinações, todos estes enredos que 
se procura mover contra o Dr. Moraes são uma nova 
edição do que já fizeram com os juizes seus anteccessores 
naquella comarca. O proprio promotor publico, que é 
conservador mas não da fracção do nobre deputado, não 
poucas vezes tem-se achado em luta com os donatarios 
do logar. 

Das 14 comarcas que ha em Sergipe apenas seis 
são preenchidas por juizes de direito oriundos da 
parcialidade liberal; e como quatro destes estão a 
completar o seu tempo os nobres deputados aggridem-os 
previamente para que, com mais promptidão, possam 
substituil-os por seus amigos e parentes. 

Dos 20 termos que existem apenas um é 
preenchido por juiz liberal! 

Este systema, senhores, de procurarem abrir uma 
vaga para collocar amigos, aggredindo o caracter e o 
procedimento de magistrados distinctos que occupam os 
logares ambicionados, não é leal nem digno de uma 
situação que pretende regenerar o paiz. Já, ha alguns dias 
foi vehementemente atacado o digno juiz de direito do 
Lagarto; agora é o juiz de direito de Japaratuba. As quatro 
comarcas cobiçadas já devem estar distribuidas pelos 
favoritos do governo, sejam pois ao menos pacientes uma 
vez que não querem ser justos e esperem que os juizes 
completem o seu tempo. 

O SR. LUIZ FELIPPE: – E assim ficam demitidos e 
o governo com mais logares. 

O SR. BARÃO DA ESTANCIA: – A comarca do 
Riachuelo tem sido o theatro de desordens taes que o 
proprio juiz de direito, e que é conservador, viu-se forçado 
a mudar a sua residencia da séde da comarca para o outro 
termo, por ser alli ameaçado de morte por um desordeiro 
que perturba a tranquilidade do logar, contando com o 
apoio da policia, como se lê neste pequeno artigo da 
Reforma de Aracajú, n. 16, para o qual chamo a attenção 
do governo (lê): 

«Conflicto no Riachuelo. – Já se fizeram os corpos 
de delicto nos individuos feridos por occasião do conflicto, 
de que ha dias demos noticia, na villa do Riachuelo.» 

«O ferimento feito na pessoa do famigerado 
Aureliano Pires de Almeida foi considerado leve e o 
praticado por esse individuo com balas de rewolver em 
uma pobre senhora, foi considerado grave.» 

«Entretanto, a policia garante a casa de Almeida, 
que, de perfeita saude, ameaça de morte a quantos não 
lhe são affeiçoados, porque tem á 
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sua disposição a protecção do bacharel Luiz Freire, 
deputado geral, que veiu em propria pessoa visitar esse 
facinora, já muito conhecido pelos factos dados com as 
infelizes Clarinha e Anna e pelos desacatos feitos á 
pessoa do respeitavel vigario Cravo.» 

«E’ Almeida o terror da pacifica villa, e, entretanto, 
continúa no cargo de fiscal da camara, tendo a seu favor a 
força publica, com a qual julga-se garantido.» 

«O proprio Dr. juiz de direito, ameaçado de morte 
por aquelle criminoso, já mudou sua residencia para Divina 
Pastora, termo da comarca, e as autoridades não se 
movem.» 

«Guilhermino Bezerra, que já escreveu longos 
artigos atacando o bacharel Luiz Freire, pela protecção 
que dispensava, quando promotor publico do Riachuelo, a 
Almeida, accusado de ter morto a infeliz Clarinha, melhor 
que ninguem poderá informar quem é esse perigoso 
personagem.» 

Já se vê, portanto, que não tem razão o honrado 
deputado em dizer que são os liberaes os autores das 
illegalidades que reinam actualmente em Sergipe. 

Diz S. Ex. em um dos topicos do seu discurso: 
«Não só artigos de jornaes, mas até cartas 

particulares do nobre senador e de seu genro, o coronel 
José de Faro, possue-as o presidente de Sergipe em 
termos que lhe são muito honrosos.» 

Em primeiro logar tenho a responder-lhe que nunca 
pedimos, eu e o meu genro, o menor obsequio ao 
presidente de Sergipe e desafio a quem disser o contrario. 
Escrevemos a S. Ex. uma vez e isto mesmo para pedir-lhe 
unicamente providencias que evitassem a terrivel 
hecátombe que a força publica e as autoridades policiaes 
preparavam para a eleição municipal em Itabaiana. E 
louvei mesmo desta tribuna o procedimento do chefe de 
policia, que nesta occasião portou-se distinctamente e 
chegou a tempo de evitar o sinistro projectado. Estranha S. 
Ex. a benevolencia com que a imprenssa liberal acolheu o 
presidente no principio de sua administração. 

Longe de ser censuravel, este procedimento deve 
ser digno dos maiores applausos pois é uma prova de 
lealdade e da sinceridade com que ella sabe apreciar os 
negocios, publicos. Emquanto o presidente não praticou 
os escandalos que venho de apontar, emquanto guiou-se 
pelo direito e pela lei não podiam os liberaes, certamente, 
guerreal-o. A nossa attitude no principio é portanto uma 
garantia do que affirmamos presentemente. E depois, onde 
estão estes elogios constantes feitos ao presidente? 

Fui o primeiro a dizer neste recinto que S. Ex. a 
principio governou bem, pelo menos administrativamente; 
infelizmente, porém, pouco tempo demorou-se neste 
terreno. 

Diz o nobre deputado que o estado financeiro da 
provincia não tem-se alterado. Como póde ser isto si, não 
ha dous annos completos, os liberaes deixaram a provincia 
com um debito que não chegava a 500:000$ e actualmente 
e deficit é superior a 700:000$000? 

Ahi estão os relatorios e eu peço a S. Ex. que dê-se 
ao trabalho de os ler. E’ verdade que a provincia atravessa 
uma crise das mais sérias que tem havido, mas esta crise 
já existia no tempo dos liberaes; isto quando muito poderá 
attenuar, mas não justificar o administrador. Se 
harmonizasse 

com a Assembléa Provincial, que apenas funccionou cinco 
dias, propuzesse a reducção de certas despezas 
inteiramente inuteis, pois que, para isto é que ha o estudo 
das finanças, da economia politica. Nem era preciso tanto, 
senhores, bastava que se cumprisse a lei, os orçamentos 
provinciaes, que ordenavam alguma reducção. Mas em 
logar de o fazer sobrecarregava, sem autorização, os 
cofres provinciaes com creações de cadeiras, inventando 
até logares que nunca existiram, mandando contra lei 
expressa, pagar a funccionarios quantias a que elles não 
tinham direito algum, como em plena assembléa provincial 
asseverou um illustre deputado conservador, parente e 
amigo do nobre deputado pelo 4º districto e do meu 
honrado collega por Sergipe. 

Aquella provincia, que sempre gozou de credito em 
todas as praças deste imperio, não conseguiu ultimamente 
contrahir um emprestimo de 200:000$ nos bancos da 
Bahia e nos desta côrte, apezar dos esforços de S. Ex. e 
da intervenção do illustre deputado pelo 4º districto. 

Mallograda a projectada operação, de que modo 
poude S. Ex. satifazer aos contractos feitos com a 
provincia e aos funccionarios publicos que, ha nove 
mezes, não recebiam os seus ordenados? 

Fez uma emissão de apolices, no valor de 
200:000$, sem prazo fixo para o resgate, com o juro 
annual de 7%. 

Mal aceitas na praça de Aracajú, estas apolices 
ficaram tão depreciadas que eram transferidas com um 
abatimento de 40 e até 50%!! 

Mandou admittir na thesouraria um novo systema 
de escripturação; aos seus amigos ordenava que se 
pagasse em dinheiro; aos outros o pagamento era feito 
com as taes apolices, obrigando aos empregados a 
recebel-as, e figurando na escripturação estes 
empregados recebendo os seus vencimentos em dinheiro 
e comprando em seguida apolices! 

O SR. LUIZ FELIPPE: – Isto é uma emissão 
forçada. 

O SR. BARÃO DA ESTANCIA: – De modo que se 
o empregado tinha de receber 80$, tomava dinheiro 
emprestado para comprar uma apolice de 100$, que era 
forçado a aceitar, para vendel-a por 50 ou 60$ na praça, 
ficando por esta maneira reduzido a metade ou menos de 
metade dos seus vencimentos! 

No anno proximo preterito a Assembléa provincial 
autorizou uma loteria em beneficio de algumas matrizes e 
de diversos estabelecimentos pios da provincia. S. Ex., 
que naquella época partilhava da justa doutrina que 
condemnava a permissão deste vicio, oppoz o seu veto a 
esta lei. 

Ultimamente apresenta-se na provincia um cidadão, 
empenhando-se, não para extrahir aquellas loterias, mas 
para que lhe fosse concedida uma serie de novas loterias 
para extrahir em beneficio da instrucção publica. 

Este cidadão levava comsigo poderosos empenhos 
que fizeram a mais completa transformação nas idéas do 
presidente; que não sómente acceitou a permissão das 
loterias como ainda entendeu que não era preciso 
autorização da Assembléa provincial para concedel-as. 

Fizeram o contracto que pro formula deveria ser 
submettido ao corpo legislativo provincial, e, apezar desta 
assembléa não ter-se reunido e não ter portanto 
sanccionado o contracto, S. Ex. or- 
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dona que se extrahisse as loterias e já os bilhetes estão á 
venda aqui e na provincia! 

Todos estes factos, Sr. presidente, estão no 
dominio da opinão publica, a imprensa da provincia já os 
tem detidamente analysado. 

Não venho aqui movido pelo espirito partidario, 
venho defender os interesses de minha provincia, a todos 
aquelles, sem distincção de cor politica, cujos direitos tém 
sido conculcados pela actual adiministração. Não tenho a 
menor indisposição contra a pessoa daquelle 
administrador e é com o maior pezar que relato todos 
estes acontecimentos. 

Não são os liberaes, são os seus proprios co-
religianarios, são os amigos dos nobres deputados por 
Sergipe quem mais o accusam. São estes que mais tém a 
soffrer com a continuação de S. Ex. Os liberaes não tém 
mais nada a perder, já foram todos demittidos; salvo se 
quizerem confiscar os seus bens para a maior gloria da 
situação. 

E para melhor certificar ao senado e ao Paiz peço 
permissão para ler a moção votada pela assembléa 
provincial e as palavras com que a justificou o honrado 
deputado conservador o Sr. José Sotero, parente do nobre 
Barão de Maroim, parente, amigo particular e uma das 
melhores columnas do nobre deputado pelo 4º districto 
(lê): 

«O SR. JOSÉ SOTERO: – Entendo no meu fraco 
modo de pensar, que o Sr. Manoel de Araujo Góes não 
póde merecer a confiança dessa assembléa em vista dos 
seus actos contrarios ao interesse publico.» 

A sua administração, até hoje, tem sido a 
apotheose do absolutismo o mais completo, ora mandando 
fazer pagamentos a affeiçoados seus, em quanto os 
negava a outros, aliás com melhores titulos ao favor do 
governo, ora creando cadeiras e nomeando professores 
com preterição de tantos instituidores avulsos que ha na 
provincia. 

Não é tudo, S. Ex. tem chegando mesmo a abusar 
de poder, mandando, contra lei expressa, pagar a 
fuccionarios quantias a que elles não tinham direito algum. 

«Si no meio dos seus desmandos procura-se o 
politico, encontra-se nelle o sacrificador do 4º districto, que 
sempre teve maioria conservadora e hoje apresenta-se 
reduzido nesta maioria, graças a imprudente e criminosa 
indifferença do administrador.» 

Como prova do nosso desgosto por esta ordem ou 
desordem de cousas, ouso apresentar á consideração da 
casa o seguinte requerimento: 

Requeiro nomeie-se hoje mesma uma commissão 
especial, para redigir uma representação ao governo de 
Sua Magestade, contra o seu delegado nesta provincia, 
que não se tendo conduzido de modo a merecer a 
confiança desta assembléa, ella nega-lhe o seu apoio e 
solicita a sua demissão, ficando a conimissão com 
poderes para assignar a representação, que será enviada 
ao Presidente do Conselho de Ministro, e por copia aos 
deputados geraes desta provincia, e bem assim 
dennunciar o Sr. Manoel de Araujo Góes ao Tribunal 
competente, pelos actos criminosos por elle praticados em 
sua administração. 

«Assembléia Provincial de Sergipe em 20 de Abril 
de 1887. – José Sotero.» 

Esta moção, unica neste genero, nos annaes da 
historia da provincia, foi votada em uma assembléa 
composta em sua grande maioria de conservadores.

Desejaria que os illustres deputados por Sergipe me 
explicassem – como conciliar a attitude francamente hostil 
dos seus amigos ao presidente da provincia, na 
Assembléa Provincial, com a posição que tomaram SS. 
EEx. na Camara dos Srs. Deputados, com relação aquelle 
delegado do governo? 

Ou o procedimento dos deputados provinciaes 
conservadores foi traçado de accórdo com os nobres 
deputados por Sergipe ou não. No primeiro caso como 
explicar mandarem hostilisar ao presidente na assembléa 
provincial e assumirem a attitude diametralmente opposta 
na Camara dos Srs. Deputados? 

No segundo caso, a saber, se não approvaram 
aquelle voto de censura porque não detiveram os seus 
amigos? 

E noto o Senado que no dia em que foi votada a 
moção estavam na capital da provincia os nobres 
deputados pelo 1º, 3º e 4º districtos. 

O SR. PRESIDENTE: – Sou obrigado a dizer ao 
nobre senador que a hora está quasi a terminar. 

O SR. BARÃO DA ESTANCIA: – Vou concluir, Sr. 
presidente. Já se vé por consequencia que SS. EExs. 
conhecem melhor do que eu os desastres daquella 
administração e foram os primeiros a profligal-os; mas 
pretendem agora contemporisar por conveniencias 
politicas. O presidente talvez tenha algum braço mais forte 
que o sustente; é mais prudente toleral-o e approveitar 
algum resto de árvores que ainda se possa obter. Este 
modo de apoiar o presidente de Sergipe é analogo ao que 
presta ao gabinete alguns dos seus amigos. 

O honrado deputado pelo 1º districto referindo-se 
ao inspector Gouvéa manifestou-se por este modo: 

«Fallando para algumas provincias eu não teria 
necessidade de dizer quem é o inspector João Baptista da 
Silva Gouvéa, mas neste recinto e no paiz onde nem todos 
o conhecem, me assiste o dever de declarar que como 
cidadão e como empregado publico, eu não conheço (póde 
ser que seja devido a minha pouca pratica, ao pouco 
conhecimento que tenho dos publicos negocios), 
empregado mais zeloso, mais probo, mais incapaz de uma 
indignidade, como a que lhe arguiu o nobre Barão, do que 
o actual e digno inspecto da Thesouraria de Sergipe.» 

Em respostas a estas palavras basta ler-se este 
pequeno artigo editorial do Brazil de 3 de Março de 1885, 
orgão do partido conservador do Imperio. 

«A nomeação do Sr. João Baptista da Silva Gouvéa 
para inspector da thesouraria do Ceará, é mais um 
desarcerto do Sr. Ministro da Fazenda; por que esse 
empregado, partidario e odiente, excontador dessa 
rapartição, já foi removido da Ceará para Matto Grosso no 
tempo do Sr. conselheiro Lafayette pela impossibilidade 
em que se achava de exercer alli, convenientemente, as 
funcções desse cargo.» 

Por algumas vezes na direcção da thesouraria, 
malquistado com outros empregos, accusado de patrocinar 
escandalosamente até a collectores peculatarios, 
denunciados, aliás, com documentos originaes, 
authenticos e esmagadores, que, não se sabe como 
desappareceram dos archivos da thesouraria, felizmente 
depois publicados na imprensa; escandalosa, larga e 
minuciosamente discultida, a volta para o Ceará do Sr. 
Gouvéa, que 
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não foi á Matto Grosso, além de um erro é um acidente. 

O Sr. Gouvêa quando removido jurou que havia de 
voltar na Ceará como inspector, nunca foi a Matto Grosso; 
por longos mezes desfructou aqui as delicias da corte; e, 
agora o Sr. Ministro da fazenda, nultificando e corrigindo a 
acto do seu antecessor, satifaz-lhe de pleno e com 
accesso a vontade e os empenhos dos actuaes 
dominadores do Ceará, alguns dos quaes têm grandes 
contas de dinheiro a ajustar com a fazenda publica. 

Siga o Sr, Gouvéa para o Ceará mas lembre-se S. 
S. o seu poderosos protectores de que – a verdade e a 
justiça as vezes custam apparecer mas afinal surgem 
radiantes. 

«Parabens ao Sr. Gouvêa e ao Sr. Ministro da 
Fazenda pela feliz nomeação.» 

Não quero abusar da attenção do Senado, estando 
sobretudo a hora tão avançada senão apresentaria outros 
artigos da imprensa das provincias onde serviu aquelle 
funccionario, que rezam justamente o contrario do que 
afirma o honrado deputado. 

Creio ter-lhe respondido e balmente e acredite S. 
Ex. que não admirei-me do modo diverso com que 
apresentou factos que estão no conhecimento publico, logo 
que li no principio do seu discurso a diatribe que atira a 
Max Nordeau emprestando lhe um regimem politico 
imcompativel com a faculdade de pensar (como diz mesmo 
em seu discurso), quando são bem conhecidas as idéias 
liberaes e adiantadissimas deste illustre publicista allemão. 

Sinto, Sr presidente, que já esteja esgotado a hora, 
tinha ainda muita cousa a dizer sobre a desastrosa 
administração do presidente de Sergipe, onde a força 
policial posta ás ordens de desordeiros de toda a especie, 
mancommunados com os agentes do governo, perturba a 
tranquilidade das localidades, acommette as camaras 
municipaes e ameaça a segurança e a vida dos 
magistrados! 

Creio que tenho, outrosim sastifeito a curiosidade 
do nobre ministro de guerra, que pedia-me que 
apresentasse factos. E si S. Ex. ainda quizer mais factos, 
mande-os buscar na provincia, peça aos seus proprios co-
religionarios. 

O SR LUIZ FELIPPE: – Elle está satisfeito. 
SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Fique 

tranquillo que não manda buscar mais nenhum. 
O SR. BARÃO DA ESTANCIA: – Tenho concluido. 

(Muito bem, muito bem.) 
Foi lido, apoiado e posto em discussão, a qual ficou 

adiada pela hora, o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 

Requeiro que, por intermedio do Ministerio do 
Imperio, se peçam ao governo as seguintes informações: 

1ª Por que razão o presidente de Sergipe mandou 
suspender e processar a camara municipal de Aracajú? 

2ª Qual o motivo que tem levado este delegado do 
governo a não dar solução a uma questão que, ha cerca 
de 6 mezes, está á sua deliberação sobre duas camaras 
que, na villa de japaratuba, no dia 7 de Janeiro, 
empossaram-se e disputam entre si a gestão dos negocios 
do municipio? 

Peço do senado, 6 de Julho de 1887. – Barão da 
Estancia. 

ORDEM DO DIA 
 

FORÇAS DE MAR 
 
Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro da 

Marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Soares Brandão, de Lamare e Lima 
Duarte; e sendo o mesmo senhor introduzido no salão com 
as formalidades do estylo, tomou assento na mesa á direita 
do Sr. Presidente. 

Proseguiu em 2ª discussão o art. 1º da proposta do 
poder Executivo, convertida em projecto de lei pela 
Camara dos Deputados, sob n, 4 do corrente anno, que 
fixa a força naval para o 2º semestre de 1888. 

O SR. DE LAMARE: – Sr. Presidente, cingindo-me 
exclusivamente á materia da ordem do dia, começo por 
observa que, limitando-se a proposta do governo, que fixa 
a força naval para o 2º semestre de 1888, a reproduzir a lei 
de forças actualmente em vigor; não contemplando 
additivo algum que implique augmento do pessoal ou 
reformas que implique augmento do pessoal ou reformas 
que onerem os recursos do thesouro, deixa 
conseguintemente a proposta, por este indo, de ser 
censurada. 

Entretanto, é ella deficiente quanto aos meios de 
obter pessoal para completar a lotação dos corpos de 
marinha, os quaes estão já demasiadamente desfalcados; 
e tambem deixa de apresentar as reformas, de que tanto 
necessita a nossa armada. 

Convindo alguma cousa fazer no sentido de 
melhorar a repartição da marinha, peço licença para 
solicitar a attenção do honrado Ministro para um importante 
trabalho que existe em sua secretaria, com o titulo de – 
Plano de organização geral das repartições da marinha – 
elaborado por uma commissão de distinctos officiaes da 
armada, presidida pelo illustrado chefe da esquadra Barão 
de jaceguay, trabalho este que habilitará S. Ex. a realizar 
uma reforma completa e economia na repartição que 
dignamente dirige, illustrando assim a sua administração. 

Nesse plano, que se acha appenso ao relatorio de 
1885, encontrará S. Ex. indicas todas as reformas 
necessarias e bem assim os respectivos orçamentos, que, 
comparados com os que actualmente se acham em vigor, 
ficará patente a economia que dahi resultará na despeza 
geral da repartição. 

Mas, como provavelmente S. Ex. não effectuará 
quaesquer reformas, como já declarou, sem estudal-as 
préviamente, peço a S. Ex. de levar a effeito uma das 
mencionadas nesse plano, e que todos julgam de uma 
necessidade indeclinavel: – é a reforma compulsiva dos 
officiais da armada, pelo limite da idade, semelhante á que 
consagra o decreto 3309 de 9 de outubro do anno passado 
para a aposentadoria forçada dos magistrados; 

A reforma que indico tem a dupla vantagem de 
manter no quadro officiaes validos e propocionar-lhes com 
mais facilidade a promoção, incentivo este que mais 
interessa e estimula a classe militar. 

O relatorio que passei ao meu successor, quando 
deixei a pasta da marinha, em 1885, relatorio que S. EX. 
teve a bondade de mandar publicar, contém uma tabella, 
em que se estatue o limite da idade para a reforma 
compulsiva e voluntaria e o 
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quantum que deverão usufruir por anno, além dos 25 e 30 
annos de serviços, os officiaes que forem compellidos a 
essa reforma. 

Offerecendo esta tabella á consideração do nobre 
ministro, espero que, estudando-a, possa contemplal-a no 
orçamento da marinha. 

Não trato, Sr. presidente, de analysar 
minuciosamente o estado do nosso material fluctuante, por 
isso que no alludido relatorio fiz uma descripção exacta de 
todos os nossos navios; e, comquanto não julgasse eu a 
maioria delles em estado satisfactorio, todavia é exacto 
que ha entre elles encouraçados, como o Riachuelo e o 
Aquidabos melhoramentos até hoje admittidos. 
(Apoiados.) 

Temos tambem algumas novas canhoneiras 
contruidas sob plano decretado e apropriadas para 
operarem nos rios. Mesmo os dois monitores Javary e 
Solimões, logo que estejam substituidas as suas caldeiras, 
serão dois navios aproveitaveis e aptos para defesa dos 
rios e de nossos portos; finalmente que o cruzador que 
está se construindo no Arsenal da Marinha, depois de 
prompto, poderá sofrer o confronto com os seus 
congeneros de outras nações. (Apoiados.) 

E, pois, ainda que uma ou outra vez se tenha 
ridicularisado entre nós os nossos vasos de guerra, 
chamando-os... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – De tartarugas e 
calhambeques. 

O SR. DE LAMARE: – ...de poitas, calhambeques e 
tartarugas, todavia é exacto que, quando a nossa força 
naval tem sido chamada para execer sua influencia e 
poder, tem sempre proporcionado dias de gloria ás nossas 
armas e conseguintemente ao paiz. (Apoiados. Muito 
Bem.) 

Mais de uma vez tenho declarado, Sr, presidente, 
desta tribuna, que tenhamos embora menor numero dé 
navios, mas em estado de competir com seus congeneres 
nas marinhas de 1ª ordem. Para isto é, porem, necessario 
que o parlamento annualmente vote uma verba 
especialmente destinada para construcção de navios e a 
substituição dos velhos e inuteis. 

Bem sei que o nosso estado de finanças nos 
aconselha prudencia e escrupulo no dispendio dos 
dinheiros publicos; mas todos sabem que, para uma 
marinha poder cumprir com vantagem a missão a que é 
destinada, precisa ser devidamente constituida e 
organizada. 

Não terminarei sem pedir licença ao nobre ministro 
para contestar uma proposição que S. Ex. anunciou: na 
sessão de 27 do mez passado, quando respondia ao 
discurso do meu nobre amigo o honrado senador pela 
provincia de minas, Sr. Conselheiro Affonso Celso. 

Disse S. Ex. que, com a actual regulamento da 
escola naval, havia o governo podido fazer a reforma da 
escola da Marinha simplificando o estudo, sem maior 
despeza, e antes com uma economia de 3 a 10:000$000. 

Concordando com meu collega senador Affonso 
Celso nas razões que apresentou quando contrariou esta 
asserção de S. Ex., accrescentarei que antes da reforma 
eram as materias, que constituem hoje o curso superior da 
escola, leccionadas em quatro annos; isto é, tres em terra 
e um a bordo, e hoje são ellas leccionadas em tres annos. 
Ora, ninguem dirá que, assim distribuidas as materias, 
possa ter havido simplificação 

 

no ensino; pelo contrario, houve complicação, por isso que 
em cada anno foi necessario distribuir-se maior numero de 
disciplinas. Além disto, em vez de um professor 
temporiamente nomeado pelo governo, que leccionava a 
aula de direito maritimo internacional, crearam-se duas 
cadeiras, com dous lentes cathedraticos e um substituto 
commun. Creou-se mais uma aula de geodesia e 
consignaram-se no regulamento disposições que não só 
complicaram o ensino, mas até perturbaram a disciplina do 
estabelecimento, como demonstrarei quando se discutir o 
parecer da commissão de guerra e marinha, que 
estabelece as bases para a reforma do regulamento 
actual. 

O SR. AFFONSO CELSO: – O nobre Ministro ainda 
não teve tempo para estudar a questão. 

O SR. DE LAMARE: – Que a reforma tambem não 
trouxe economia verifica-se pela comparação da 
importancia de 140:588$ que despende a actual Escola, 
com a de 146:943$, proveniente da verba 149:907$ 
estabelecida no exercicio de 1883-1884 e a deducção de 
3:021$ de soldos de 84 alumnos que passaram a figurar 
em outra verba, resultando, portanto, desse confronto o 
deficit de 2:645$, em vez da alludida economia de 3 a 
10:000$000. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Vai ser muito maior 
com acquisição dos instrumentos, etc., e, edificado o 
palacio, vai ser muito maior. 

O SR. DE LAMARE: – Si insisto neste ponto, Sr. 
presidente, é para restabelecer a exactidão dos algarismo 
e para demonstrar que não foi cumprida, como devera ser, 
a disposição legislativa, provando-se ainda da explicação 
legislativa, provando-se pela provincia do Paraná que o 
compromisso tomado pelo governo, aceitando a emenda 
apresentada pelo governo, aceitando a emenda 
apresentada pelo meu illustre amigo senador Affonso 
Celso, não foi exactamente cumprido. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Limito-me, Sr. 
Presidente, a essas considerações, porque costumo 
sempre ser breve, e como não sou orador procuro não 
fatigar a attenção do Senado (não apoiados), ao qual não 
tenho nem nunca tive a pretensão de poder esclarecer. 

Tenho concluido. (Muito bem; muito bem.) 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Sr. Presidente, 

eu poderia entrar immediatamente na discussão da 
materia propriamente dita das forças de mar; mas, vendo o 
exemplo até agora dado por quasi todos os oradores que 
me tém precedido, V. Ex. e o senado me permitirão que 
faça algumas considerações relativas ao objecto que tem 
occupado a attenção desta casa mais do que devera. 

O objecto a que me refiro, Sr. presidente, é o que 
foi tratado, e muito perfeitamente, pelo meu muito illustrado 
collega senador pela provincia de Santa Catharina. 

O senador foi testemunha do apoio sincero que dei 
ás palavras de S. Ex.; e realmente não posso deixar de 
profligar com elle o procedimento do honrado Presidente 
do Conselho, pessoa aliás 
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que muito respeito, e por quem tenho mesmo sympathia, 
apezar de muitas vezes termos tido algumas turras, que 
mais se parecem com arrufos de namorados. (Riso.) 

O honrado Presidente do Conselho dizia que era 
completamente desnecessario o casamento civil nesta 
terra, por mais que o meu collega e amigo senador por 
Santa Catharina mostrasse que em todas as partes do 
mundo civilisado isto se fazia, não para attrahir 
immigrantes, mas para regular, de modo que não pudesse 
haver duvidas, as relações dos conjuges. 

S. Ex. emperrou, e não houve meio de fazel-o 
adiantar, chegando mesmo a negar que isto fosse 
necessario entre nos, porque na republica Argentina não 
existe. 

Mas, senhores, é realmente incrivel, que, quem 
dirije os destinos do paiz, como actualmente o honrado 
Presidente do Conselho. Não conheça certos factos que se 
dão nesta nossa terra, e que realmente são a vergonha da 
nação brazileira. 

Não me importa que se possa dizer que, nas 
palavras que profiro, faço propaganda contra o Brazil e a 
favor da republica Argentina. Não senhores; sou dos que 
pensam que não ha nada mais poderoso em beneficio de 
um paiz do que dizer-se a verdade. Toda a vez que essá 
verdade tende para a moralidade publica. 

Aquelles que apregôam o proloquio popular de que 
– nem todas as verdades se dizem – estão no caso 
daquelles que tambem empregam esse outro proloquio – 
mal de muitos consolo é – e o hespanhol acrescenta – 
para os todos. 

Nem todas as verdades se dizem, na opinião 
daquelles que disso querem tirar proveito; mas para 
aquelles que tém por fluir o melhoramento dos costumes, 
o que tratam com coragem do desenvolvimento da nação, 
nada ha como dizer a verdade completa. 

Senhores, nós temos tido exemplos fataes com as 
leis que actualmente nos regem. 

Qual é o protestante casado e habitante deste paiz, 
que se acha seguro na sua familia? 

Nenhum, Sr. presidente, porque todos estão 
sujeitos á desgraçada verdade, que se tem verificado por 
mais de uma vez, de um padre no confessionario á mulher 
casada com protestante: «você, mulher, mude de religião, 
e poderá casar-se com aquelle que quer seduzil-a, que é o 
do seu coração»; e a mulher, que ás vezes já tem formado 
familia com o marido protestante, de um momento para 
outro mudar de religião, e o padre brazileiro casa-a com o 
seu amante. 

Isto não é invenção minha, Sr. Presidente, é caso 
que se deu aqui, e V. Ex., que é menos moço do que eu, 
sabe o celebre facto Jansen, caso o mais escandaloso que 
se tem dado. 

Depois de um facto destes, qual é o estrangeiro que 
se acha seguro no Brazil! 

Dizendo isto, Sr. Presidente, só digo a verdade por 
mais que affirmou que estou fazendo propaganda para o 
estrangeiro; não, estou fazendo propaganda para o paiz, 
afim de que se acabem com essas leis que nos levam, não 
á civilisação e ao progresso, mas ao obscurantismo. 

Senhores, é necessario que o estrangeiro tenha a 
certeza, qualquer que seja a religião que siga, de que as 
suas relações de familia serão respeitadas, não só pelos 
juizes, mas pelo clero, não só pelo clero, mas pelo povo, 
em geral, e pela ma- 

gistratura. Não tratarei agora da magistratura, porque 
tenho muitas contas a ajustar com essa senhora. Pergunto 
apenas o sinceramente a V. Ex. que já teve mais de uma 
occasião de proteger ao pobre do estrangeiro que vem 
para este paiz e se vê entregue a autoridades que não 
sabem cumprir o seu dever e entendem que devem ser 
guiadas pelo fanatismo religioso, si nas condições actuaes 
elle quererá crear aqui familia? 

Ninguem desconhece o que se deu no Rio Grande 
do Sul, onde um brazileiro queria casar com uma 
protestante. Como os padres não queriam, oppuzeram as 
maiores difficuldades, exigindo licenças de toda a ordem e 
impondo a obrigação de que os filhos fossem educados na 
religião catholica. 

Sr. presidente, V. Ex. que, por mais de uma vez, 
tem tido a fortuna de proteger o estrangeiro desprotegido 
pelas leis deste paiz, V. Ex. tem sido muito censurado por 
isso, como por ter no Rio Grande do Sul mandado pagar a 
padres protestantes. Eu, porém, entendo que V. Ex. fez um 
serviço ao paiz, mostrando aos estrangeiros que ha 
homens que sabem collocar-se na posição de verdadeiros 
administradores. 

Ha, como este, muitos outros factos, e de um posso 
dar testemunho. 

Havia um homem distincto, a todos os respeitos, 
que queria casar-se com uma senhora judia dotada das 
mais bellas qualidades; mas a luta foi de tal ordem que 
quasi este cavalheiro viu-se obrigado a não se importar 
com o casamento e apenas perfilhar os filhos que dessa 
união pudesse ter. 

Mas, senhores, em um paiz que precisa de 
população, em um paiz em que a maior das necessidades 
é que seja o terreno enorme, que possuimos, occupado 
por gente estrangeira, póde continuar este estado de 
cousas? 

O Sr. Siqueira Mendes dá um aparte. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Pois V. Ex. 

acredita mais em Deus do que qualquer outro christão? V. 
Ex. é catholico apostolico romano; mas os protestantes, 
não acreditam tambem em Christo e em todas as 
vantagens da doutrina christã? Como é que V. Ex., que é 
um conego, que deve estar á testa do são espirito clerical, 
vem com isto? 

Creio que V. Ex. não fariá no Paraná prédicas, 
como se têm feito pelas provincias de Minas; S. Paulo, 
prédicas que chamarei escandalosas. 

Mas, senhores, eu vi, ninguem me contou, na 
cidade de Sobral, na provincia do Ceará, o seguinte: um 
padre entendeu que devia fazer fogueira dos crinolines das 
senhoras, porque julgou que eram peccado; e, com effeito, 
todas as senhoras que andavam de crinoline viram-se 
obrigadas a tiral-a, e a fazer fogueira no pateo da Igreja. 

Isto é uma cousa miseravel, que só se dá n’um paiz 
onde ha padres que não conhecem os seus deveres de 
religião. 

Em S. Paulo, o que se tem visto? O nobre ex-
Ministro da Agricultura deve saber o que lá tem havido a 
respeito das prédicas, que elles chamam missões. 

Mas, senhores, é um escandalo; quando querem 
dinheiro para o Papa, fazem uma missão, e então é uma 
verdadeira razzia! E o nobre Presidente do Conselho, que 
dirige os negocios deste paiz, ainda vem dizer que o 
casamento civil não é necessario! 
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Ora, isto é admissivel no nobre Presidente do 
Conselho? Não, não é, não póde ser. 

Quaes são as outras idéas, que prégou o 
honrado senador pela provincia de Santa Catharina, 
idéas que foram perfeitamente expostas por S. Ex., mas 
que S. Ex. não foi o primeiro a expôr, porque antes 
diversos escriptores neste paiz tinham já feito 
exposição completa de todas ellas? Entre elles não 
devo esquecer o nome de um publicista muito distincto, 
Joaquim Saldanha Marinho (Apoiados). Não entro nas 
idéas politicas do Sr. conselheiro Saldanha Marinho, 
algumas dellas não são nem pódem ser admittidas por 
mim; mas, a respeito da questão religiosa, ninguem 
mostrou melhores erros em que estavamos. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Apoiado; é 
um espirito muito elevado e prestou muito bons serviços 
ao paiz. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não sigo em 
tudo o que disse o Sr. Saldanha Marinho, mas, 
indubitavelmente, si houve homem que tratasse dessa 
questão com verdadeiro espirito de patriotismo, foi elle. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Apoiado. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Nunca fallei 

sobre estas cousas, porque acanhava-me de fallar 
nellas, quando reconheço que o meu paiz está 
enterrado até aos cabellos no que chamarei, nesta 
materia, lama do obscurantismo; mas chegou a 
occasião: é preciso que eu diga tudo quanto sinto. 

Foi um grande passo dado o serem os 
assentamentos dos baptisados, casamentos e obitos, 
feitos por pessoas estranhas ao clero; foi uma grande 
vantagem, porque ao menos assim poderemos ter, 
sinão uma estatistica, que é uma das nossas maiores 
necessidades, alguma cousa que nesse ponto se 
approxime de uma estatistica. Com os celebres 
assentamentos feitos pelos padres nunca teriamos 
cousa alguma nesse sentido; era um horror: quando se 
queria alguma certidão, não havia de obtel-a, sinão 
gastando rios de dinheiro. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Agora vamos 
obtel-as de graça! 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – 
Experimentemos; o conhecido é isto que acabo de 
dizer. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E’ preciso 
pedir informações a este respeito. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Havemos de ter 
assentamentos muito bem feitos... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – O nobre 
senador tem razão, porque, em toda a parte, se faz 
justiça, mas aqui faz-se por excepção; e assim, não me 
admiro tambem de que, fazendo-se em toda a parte 
esses assentamentos sem haver perigo nem faltas, 
aqui tenhamos faltas, porque isto é um paiz perdido 
nestas cousas; não temos ainda a educação propria; 
mas é preciso que principiemos um dia. 

Assim, pois, a secularisação desse serviço é de 
grande vantagem. Tambem é medida, não apregoada 
só pelo honrado senador, mas pelo partido liberal ab 
initio. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Tudo isso é 
antiquissimo. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Vamos á 
outra questão: secularisação dos cemiterios. Pois, 
senhores, querem negar que neste paiz um sujeito 
paga, e pede pelo amor de Deus que o seu parente, 
que não é catholico, apostolico, romano, seja 
enterrado? Quem póde negar isto? Em Pernambuco, 
quantos factos se têm dado, e em S. Paulo? 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Em toda a 
parte. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Como é, pois, 
que se ouve, nesse recinto de homens menos moços 
(velho aqui não ha nenhum); dizer uma cousa destas? 
É’ incrivel! Entretanto é o que se vê constantemente 
aqui. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E quando 
não temos necessidade de adular o enterramento de 
eleitores... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Senhores, 
emquanto não tivermos todas essas medidas, que 
foram proclamadas e tão bem, nesta casa, pelo meu 
amigo o honrado senador pela provincia de Santa 
Catharina, creia V. Ex., por mais que façam, não virá 
para o paiz gente sinão paga; e então, Sr. presidente, 
permitta V. Ex. esta observação; nós temos terrenos 
que, por suas longitudes e latitudes, são para a vida tão 
convenientes ou mais do que os da Republica 
Argentina, tão convenientes ou mais do que os da 
grande Republica Norte Americana, tão convenientes 
ou mais do que os de todas as colonias inglezas e de 
outras nações. 

E, si, para todos esses paizes vão emigrantes, 
porque não vêm elles para o Brazil? Ha de haver uma 
causa, algum phenomeno, que por força domine isso; 
qual é? 

É’ simplesmente este: – a intolerancia religiosa. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E os escravos. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Discutirei 

depois essa questão. Nesses outros paizes, tambem 
houve escravos, e não obstante havia immigração em 
ondas. Pois nos Estados Unidos não houve escravos 
até ha bem pouco tempo? 

UM SR. SENADOR: – A immigração nos 
Estados Unidos era muito maior. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Quanto aos 
escravos, estou de accôrdo; qual é o brazileiro que, 
tendo um resquicio de illustração, negue hoje isso? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Essa é a causa. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Essa é uma 

comcomitante, mas a causa principal é a falta de 
segurança do intimo da alma, si quizerem assim 
chamar emfim das convicções. 

A constituição: o que diz a respeito de cultos? 
Diz que todas as religiões são permittidas; contanto que 
o culto dessas religiões seja feita em casas que não 
tenham fórma exterior de templo. Mas quem definiu a 
fórma de templo? A constituição não definiu, ninguem 
definiu; de sorte que ficou isso ao arbitrio de qualquer 
delegado de policia. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A historia 
definiu. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – A historia não 
definiu nada. O que é templo? Ha templos ca- 
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tholicos, ha templos protestantes, ha templos mosaicos, ha 
templos de toda a qualidade; portanto, é o que eu disse: 
quem define entre nós a fórma do templo, é qualquer 
delegado de policia, é o primeiro homem que o governo 
manda. Tem fórma de templo qualquer casa que tenha 
uma torre, qualquer casa que tenha uma cruz em cima! Já 
vê V. Ex., Sr. presidente, que, quando chegamos ao ponto 
de termos todos estes extravios, deixe-me chamar assim, 
do bom senso publico, não podemos esperar que haja 
estrangeiros que venham para esta terra, sem saber nem 
ao menos como poderão orar á divindade. 

E’ verdade que já temos alguns templos, por 
exemplo, o do largo do Cattete. 

Eu desejaria que nos nossos se pudesse mais ou 
menos fazer o que se faz neste, que acabo de mencionar, 
isto é, dar o ensino; quizera que em todos os templos se 
ensinasse. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E houvesse 
sinceridade de convicções. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Dizem, porém, 
que é preciso haver unidade nacional, e que esta não póde 
existir sem unidade religiosa. 

Isto é o maior dos disparates que tenho ouvido. 
Onde ha mais dissemelhança religiosa, do que nos 

Estados-Unidos? Onde ha mais dissemelhança religiosa, 
do que na Inglaterra? Onde ha mais dissemelhança 
religiosa, do que na propria Allemanha, onde estão sempre 
em contacto catholicos e protestantes? E ha, porventura, 
nações, que sejam mais unidas, que sejam mais 
patrioticas, do que estas? 

Não, senhores; por consequencia, é um desses 
argumentos futeis que se apresentam para debellar aquillo 
que está na intelligencia e no coração de todos. 

Pódem e devem todos adorar a divindade conforme 
quizerem, nos templos que quizerem e da fórma que lhes 
parecer, sem ficarem sujeitos ás imposições do 
obscurantismo. 

Sr. presidente, ditas estas palavras, passarei agora 
a uma analyse perfunctoria apenas, guardando-me para 
dar desenvolvimento mais completo, a certas materias da 
marinha, em outra occasião; mas, desde já, quero chamar 
a attenção do honrado Ministro para alguns pontos, que 
dizem respeito aos navios encouraçados que tem a nossa 
armada. 

Ainda ha pouco, o honrado almirante que occupou 
a attenção do Senado, uma das nossas ilustrações 
maritimas... 

O SR. DE LAMARE: – Muito obrigado. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – ...um de nossos 

homens de mar que mais serviços tem prestado ao paiz, 
disse-nos, fallando dos encouraçados Riachuelo e 
Aquidabam, que eram os dous navios de mais alta 
importancia da nossa armada. 

Estou no mais perfeito accôrdo com o meu 
illustrado e proficiente collega nesta materia; e o que me 
admira, Sr. presidente, é que machinas de guerra desta 
ordem dessem occasião aos embates da inveja e do 
ciume, motivando insultos, quando só elogios devia 
merecer a economia que se realizou na construcção 
destes encouraçados, um de nossos mais dignos, um dos 
nossos mais probos, um dos nossos mais valentes 
officiaes de 

marinha, o Sr. José da Costa Azevedo, Barão do Ladario. 
(Apoiados.) 

Sr. presidente, quando o encouraçado Riachuelo foi 
construido não houve em toda a Europa como em toda a 
America, sinão um brado de admiração pela brilhante 
machina de guerra que pertencia ao governo do Brazil. 
Tenho aqui as provas disto. 

O governo inglez quiz comprar os navios; não sei 
quem era ministro nesta occasião, mas tenho certeza de 
que se offereceu por cada um delles mais de cem mil 
libras, além daquillo que tinham custado. 

Nos Estados-Unidos, foi tal a impressão causada 
por esses navios, que o governo mandou um official, 
constructor da armada americana, o Sr. Philipp Hichborn 
estudar os diversos arsenaes de marinha da Europa; 
porque nesse paiz chamado Estados-Unidos, que se acha 
tão adiantado, procede-se diversamente d’aqui. Quando 
apparece alguma cousa nova, digna de ser imitada, o 
governo norte-americano manda pessoa habilitada 
estudal-a para ver em que consiste a novidade. Aqui 
manda-se uma pessoa, não para ver quaes são as 
novidades e estudal-as, mas para gastar o dinheiro do 
Estado, sem resultado algum, e quando essa pessoa 
aprende lá alguma cousa, não a vem executar no paiz. 

Mas o governo dos Estados-Unidos, como disse, 
encarregou o Sr. Hichborn de estudar estes encouraçados; 
e aquelle official foi á Inglaterra e tratou do Riachuelo nos 
termos que vou mostrar a V. Ex. e ao Senado. 

Uma das cousas que se disse aqui contra esse 
navio foi que elle não tinha a ventilação necessaria, só 
porque tinham apparecido a seu bordo dous casos de beri-
beri. Foi uma das accusações feitas contra quem dirigiu 
esse trabalho. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não sabiam manejar 
as machinas. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Foi uma cousa 
vergonhosa para a mestrança do nosso arsenal. 

Porque se tinham dado alli estes casos de beri-beri, 
casos que tambem se deram em outros navios da armada, 
disseram logo que se tinha construido o encouraçado sem 
a ventilação necessaria. 

Ora, si com effeito o Sr. Barão do Ladario o tivesse 
mandado construir assim, porque os desenhos do plano 
foram do Sr. Trajano, mas as idéas capitaes foram do Sr. 
Barão do Ladario, não havendo duvida sobre isto, que é 
confessado pelo proprio Sr. Trajano, que foi o constructor 
que para lá foi; si com effeito, digo, o navio effectivamente 
tivesse esse defeito, seria uma cousa extraordinaria. Mas 
não havia tal falta de ventilação; entretanto imaginaram um 
concerto, no qual, segundo a mestrança, devia-se gastar 
de 700:000$ a 800:000$000. 

O Sr. Barão do Ladadrio, assim que ouviu fallar 
nisto, poz as mãos na cabeça, dizendo: – estes homens 
não sabem o que estão fazendo; o navio não tem nada de 
ruim. E consultou immediatamente as melhores 
autoridades da Inglaterra sobre a ventilação do navio. Fez 
mais do que isto: havia então na Inglaterra um certo 
numero de officiaes brazileiros, que tinham sido mandados 
para auxiliar a construcção do Aquidaban, que, seguindo 
os mesmos planos do Riachuelo, devia ter as mesmas 
boas qualidades ou os mesmos defeitos. 
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O Sr. Barão do Ladadrio, das autoridades 
estrangeiras teve esta resposta: – não ha nada a fazer no 
navio, a sua ventilação é perfeita. 

Mas, como tambem desejasse ouvir os nacionaes 
que estavam fiscalizando a construcção do Aquidaban, 
encarregou-os de propór qualquer cousa que fizesse 
melhorar a ventilação desse encouraçado; e a resposta, 
Sr. presidente, foi a mais completa: – não ha possibilidade. 
Foi a resposta dada pelo chefe da commissão, o Sr. 
Custodio José de Mello; e, no relatorio feito por este 
official, dizia-se que não havia absolutamente nada a fazer 
no Riachuelo. 

Não ha nada a fazer-se no Riachuelo. Apenas 
podemos mandar deitar nelle aquillo mesmo que puzeram 
no Aquidaban, isto é, um machinismo que faça mover o 
apparelho de ventilação por meio de vapor. 

Vamos agora ás outras accusações que se fizeram 
ao Riachuelo. – Disseram que as carretas não prestavam 
para nada porque não sustentavam o choque, rebentavam-
se com os tiros. Aqui preciso fazer o historico da 
construcção deste navio, pedindo ao nobre Ministro toda a 
sua attenção. 

Quando se construiu o Riachuelo, as unicas 
carretas possiveis, as conhecidas então, eram as em que 
se assentavam as peça do mesmo navio. Isto foi 
reconhecido por todos. Depois apresentou-se um Sr. 
Vavasseur, que deu ás carretas uma direcção inclinada ao 
convéz do navio, de modo que o recúo se pudesse fazer 
sem nenhum damno. Que aconteceu? 

Não sendo este systema conhecido na occasião em 
que foi construido o Riachuelo, não podia ser empregado, 
mas o foi posteriormente no Aquidaban. Entretanto 
queriam que estas carretas pudessem sustentar as peças 
Whithworth que se brocaram, brocando de novo para 
supportar maior carga, etc. Ora, querer-se que uma carreta 
feita para sustentar um certo peso e adaptada a um certo 
recúo, sirva para outras peças, de muito maior carga, é 
cousa disparatada e absurda. O que aconteceu foi que as 
carretas não puderam sustentar, como se desejava, uma 
carga extraordinaria, enormissima. 

O nobre Ministro tem na armada um official muito 
distincto, o qual bem conhece a artilharia da armada, o Sr. 
Baptista; ora, este Sr. official consta-me que faz os 
maiores elogios ás carretas das peças, objecto de tão 
acres censuras. S. Ex. póde consultal-o. 

Peço permissão a V. Ex., Sr. presidente, para lêr 
um artigo que traduzi do Report on the European 
Dockyards, pelo constructor naval da Marinha Americana, 
o Sr. Philip Hickborn (lê): 

«O navio tem excellentes accomodações, tanto 
para os officiaes como para os marinheiros, na 
superstructura, como na coberta principal. O trabalho de 
marcenaria é de gosto, e bem acabado; a madeira de lei é 
profusamente empregada, não só nas camaras como nos 
camarotes, e em ambos os casos sem folheados.» 

«A luz electrica assentada pelos Srs. Siemens 
Irmão é empregada por toda a parte. Informam-me que ha 
numero superior a 250 lampadas incandescentes, e além 
disto, reflectores nos braços das vergas e duas lanternas, 
estas do systema de arco.» 

Traduzi search-lights por – lanternas; não sei da 
technologia naval, não posso traduzir bem o que

elles chamam – search-lights –; o que sei bem é que são 
lanternas: nisso não ha duvida. 

«Tendo-se conhecido que a conclusão da artilharia 
pesada prejudicava as lampadas incandescentes, ellas 
foram cercadas de cochins de borracha para ser 
neutralisado deste inconveniente.» 

«A commodidade do navio é muito augmentada 
pela ampla provisão de luz e ventilação de que é dotado.» 

Como é que os nossos officiaes de marinha dizem o 
contrario, quando por toda a parte o juizo que se faz dos 
nossos vasos de guerra é este, e tão lisongeiro? 

E’ incrivel, mas tudo vem desgraçadamente do 
ciume entre officiaes do mesmo officio. 

Sobre o Aquidaban tambem disseram o mesmo; 
trataram de desacreditar o navio propalando-se, em 
summa, que não servia para o fim a que era destinado. 

Sr. presidente, eu poderia entrar em pormenores a 
este respeito; mas peço ao honrado Ministro que mande 
quanto antes publicar o relatorio que fez sobre este navio 
uma outra gloria da marinha nacional, um homem que se 
portou na passagem de Humaytá como Nelson nos mais 
bellos dias da sua esplendida carreira: fallo do Sr. Maurity. 
Este distincto official commanda o Aquidabam e fez sobre 
elle estudos completos e perfeitos. Organizou um 
excellente relatorio, mas tal era a má vontade da 
mestrança e do Ministro que por fim o relatorio não foi 
publicado. Si o tivesse sido, o nobre Ministro e o publico 
veriam o que é aquella machina de guerra, uma verdadeira 
flor dentre os navios seus congeneres. 

A má vontade chegou ao ponto de dizer-se que 
aquelle navio era forrado de – papier maché –, o que seria 
defeito ridiculo, pois não ha bala que não fure tal 
substancia. Ora, senhores, o papier maché foi empregado 
unicamente na parte interna do navio. O official que dizia 
isto, e cujo nome não quero declinar, construiu torpedeiras, 
que tambem tem papier maché, na sua parte interna. A’ 
vista disto o que se pode dizer é que estas informações 
que tem sido fornecidas, o foram pela má vontade dos 
militares uns contra outros. 

Espalhou-se que os canhões do Aquidabam seriam 
espedaçados quando tivessem de fazer fogo; e arranjaram 
de tal modo a cousa que os apparelhos que deviam 
sustentar o choque, não o pudessem fazer 
satisfactoriamente... 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – E’ uma denuncia 
muito grave. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – A’s experiencias 
não assistiu a devida imparcialidade. Digo mais: a injustiça 
ahi foi clamorosa. Si o governo tinha algum receio de que o 
navio não servisse para combate, o que é simplesmente 
ridiculo, o que devia fazer era determinar que ás 
experiencias se procedesse perante uma commissão de 
officiaes que não pudessem ser enganados, e na presença 
do distincto almirante Barão do Ladario, aliás incapaz de 
enganal-os... Mas fizeram-se as experiencias á revelia 
deste distincto almirante, e até não sei como não pegaram 
fogo no navio, sendo para admirar que tal iniquidade se 
praticasse sob a administração de homem tão distincto 
como o Sr. Alfredo Chaves. 
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Agora que V. Ex., Sr. Ministro, está feito almirante, 
eu lhe peço que mande fazer uma experiencia na presença 
do Sr. José da Costa Azevedo, para se verificar que o 
navio é muito bom. 

A primeira experiencia foi feita desta maneira: 
desarranjaram o apparelho que devia neutralizar o recúo, 
de maneira que em logar do recúo houvesse ascensão, e 
arrebentaram o convez do navio, dizendo depois que elle 
precisava de concerto! Pois bem; o navio está hoje 
concertado, V. Ex. mande effectuar outra experiencia como 
a que se fez, e verá de que lado está a razão. 

O nobre ex-ministro andou muito mal; devia ter 
mandado experimentar o navio, mas de maneira que todos 
tivessem confiança nas experiencias, sob a inspecção e 
direcção do primeiro responsavel, e não á sua revelia. Só 
em nossa terra se procede desta fórma para com um 
homem como o Sr. José da Costa Azevedo! 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O ex-
ministro sustenta que era muito bom esse navio de guerra. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Mas declarou não  
aber o que valia como machina de guerra. (Ha outros 
apartes.) 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – No entanto é 
uma das melhores machinas de guerra que temos, e honra 
enormemente ao almirante Barão do Ladario, ao grande 
constructor brazileiro Trajano e muito aos Srs. Samuda 
Brother’s que foram os seus constructores. 

Sr. presidente, findarei agora esta parte, lendo uma 
pequena cousa para V. Ex. e o Senado ouvirem, e para 
chamar a attenção do honrado Ministro: é sobre as escolas 
de aprendizes marinheiros. 

São cousas mesmo desta terra! 
Temos 12 escolas de aprendizes marinheiros, e eu 

quero chamar a attenção do Senado para o numero dos 
que são exigidos da minha pobre provincia do Ceará, que 
é victima de tudo – da secca, do governo, do imposto de 
sangue e até dos homens politicos do partido conservador, 
que são muito ruins. 

O SR. JAGUARIBE: – Os outros são uns santos, 
não? 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – V. Ex. que é 
senador pela provincia do Ceará, veja si acaba com o 
escandalo de não quererem que se construa o porto do 
Ceará. 

O SR. JAGUARIBE: – Peça providencias ao 
governo, que estarei a seu lado; ignoro que lá haja quem 
se opponha a esse melhoramento. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Já fiz tudo 
quanto podia fazer. 

V. Ex., Sr. presidente, que foi o primeiro que 
assignou o artigo additivo, autorizando a construcção do 
porto do Ceará, sendo eu o segundo, fique sabendo que 
os nossos esforços estiveram a ponto de ser 
completamente burlados, porque o governo apezar da 
provincia não exigir um real da nação, sendo a unica que 
deu o exemplo de querer construir o seu porto sem auxilio 
dos cofres geraes, levantou embaraços de tal fórma que os 
emprezarios estavam resolvidos a abandonar a obra, que 
sómente continuaram graças a um homem muito distincto, 
o Sr. conselheiro Ignacio da Cunha Galvão. Ao honrado 
ex-Ministro da Agri- 

cultura que devia conhecer o facto, pouco ablao deu elle, 
naturalmente achando que os cearenses deviam ficar 
contentes com a secca... E’ verdade que muitos 
enriqueceram com a secca, mas, a provincia... 

Proseguindo, porém, senhores, as observações que 
ia fazendo, direi que a provincia do Ceará tem 700 mil 
habitantes, e que o governo exige della 300 imperiaes 
marinheiros; mas sabem os nobres senadores quantos se 
exigem da provincia de Minas, da do Rio de Janeiro e da 
Côrte? Trezentos! 

Ora é justiça, é equidade exigir-se do Ceará, onde 
morre gente de fome, e que só tem 700.000 habitantes, um 
numero de marinheiros superior ao daquellas duas 
provincias e do municipio da Côrte, que justamente contém 
cerca de tres milhões de habitantes?! 

UM SR. SENADOR: – E’ uma honra para a 
provincia do Ceará. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – A honra é que, 
quando se trata de verter sangue e de morrer, vai-se 
buscar gente ao Ceará, e não á provincia de Minas que 
tem horror ao serviço de guerra e de marinha. 

O SR. DE LAMARE: – E’ educação que se dá a 
300 desvalidos. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Então faça-se 
outra cousa, que será melhor: mande-se fazer açudes, 
dém agua á provincia. 

O que quero é que haja proporcionalidade. 
Agora quer V. Ex. ver outra cousa? 
As provincias de Pernambuco e Alagóas dão no 

total 156 aprendizes, e o Ceará 300, quando esta ultima 
provincia tem muito menor população que aquellas duas! 

O SR. BARROS BARRETO: – O Ceará tem tres 
vezes mais littoral do que Pernambuco. 

O SR. DE LAMARE: – O Ceará sempre primou 
pela população maritima; os nossos melhores marinheiros 
tem sido Cearenses. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Isso não tem 
duvida. 

Mas, Sr. presidente, o que se dá em relação a 
imperiaes marinheiros dá-se em relação a tudo mais; trata-
se do porto: foi o que já disse; trata-se de fornecer praças 
ao exercito; o Ceará é um dos mais flagellados! 

Não insistirei por hoje nesta ordem de idéas, a que 
opportunamente hei de voltar quando se discutir o 
orçamento da marinha; e, concluindo as minhas 
observações, direi que tudo poderemos ser, mas não 
administradores; não temos educação para isso. 

O Sr. Henrique d’Avila, depois de varias 
considerações sobre a possibilidade de uma luta do 
Imperio com as republicas vizinhas, estranha que o nobre 
Presidente do Conselho e bem assim o honrado Ministro 
da Marinha prefiram cruzar os braços, deixando a nação 
desarmada. 

No entender do orador, a guerra é inevitavel, pois 
que constitue aspiração nacional da Republica Argentina. 
(Não apoiados.) O governo deveria ter feito alguma cousa 
para impedir a combinação dos interesses aduaneiros, que 
se têm constituido entre as republicas platinas. 
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Quererá, porventura, o governo, que essa colligação 
produza todos os seus effeitos nocivos ao Imperio? 

Observa que consideraveis são os interesses 
brazileiros, a que cumpre attender no Estado Oriental, 
onde é immensa a propriedade territorial e movel, sendo 
que duas torças partes de gado, que se abate nas 
xarqueadas do Rio Grande do Sul, provém dos pastoreios 
do Uruguay. 

O nobre Ministro tem conhecimento das questões 
da sua pasta, conforme já revelou como relator da 
commissão de marinha e guerra da Camara dos 
Deputados, e, pois, não lhe é licito accolher-se á 
declinatoria de competencia, que já uma vez allegou. E’ 
verdade que o nobre Presidente do Conselho se declarava 
– almirante; mas, almirante dos tempos da navegação á 
vela, S. Ex. não póde mais trazer á marinha o prompto 
remedio de uma reorganização na altura dos 
melhoramentos reclamados pelos progressos da moderna 
sciencia naval. 

Depois de amplas considerações sobre a nova 
phase, em que entrou a marinha de guerra, posteriormente 
ás ultimas lutas entre a Austria e a Italia, e entre a França 
e a Allemanha, o orador trata da falta de cumprimento, por 
parte do governo, do accôrdo motivado pelas emendas do 
Sr. Affonso Celso, relativamente á escola naval, e deplora 
que o ensino em tal estabelecimento muito se afaste do 
moderno typo de instrucção, o qual consiste na 
simplificação dos estudos, com o fim de espalhal-os pelo 
maior numero possivel de cidadãos. 

Com relação aos couraçados Riachuelo e 
Aquidaban, opina que longe estão de representar os 
ultimos aperfeiçoamentos de construcção naval. 
(Contestações do Sr. de Lamare.) Pede venia ao illustre 
almirante, cuja opinião aliás muito respeita, para declarar 
que taes vasos são verdadeiras mumias. Os torpedos tém 
aniquillado as esperanças que se fundavam na 
resistencias das couraças, e póde-se dizer que, hoje, os 
grandes elementos de guerra naval são esses microbios 
maritimos. 

Lê a noticia de uma experiencia feita junto ao forte 
Lafayette, em Nova-York, a de uns canhões pneumaticos, 
que arrojam formidaveis projectis de nitro-glycerina. O 
nobre Ministro mostrou desejo de estudar estas questões, 
e por isso o orador julga não abusar da sua attenção, 
chamando-a para os mais recentes melhoramentos da 
marinha, que hoje tem a S. Ex. por chefe. 

Terminando, recorda que em outros tempos teve o 
prazer de jogar com S. Ex. as armas, em cujo manejo S. 
Ex. era destro. Então, como agora, em combate de outro 
genero, o orador não levará a mal que seja vencido, 
comtanto que desapaixonado e leal seja o recontro. (Muito 
bem!) 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
Retira-se o Sr. Ministro com as mesmas 

formalidades com que fóra recebido. 
O Sr. Presidente deu para a ordem do dia 7 a 

mesma já designada, a saber: 
Continuação da segunda discussão da proposta do 

Poder Executivo, convertida em projecto de lei pela 
Camara dos Deputados, sob n. 4 do corrente anno, que 
fixa a força naval para o 2º semestre de 1888. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

45ª SESSÃO EM 7 DE JULHO DE 1888 
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ 
 
Summario. – Expediente. – Rectificação. – Discurso 

do Sr. Viriato de Medeiros. – Extracção de loterias na 
Côrte. – Discurso e requerimento do Sr. Silveira da Motta. 
– Discurso do Sr. F. Bellnario (ministro da fazenda). – 
Approvação do requerimento. – Projecto sobre 
secularisação de cemiterios. – Discurso do Sr. Escragnolle 
Taunay. – Observações do Sr. Leão Velloso. – Ordem do 
dia. – Forças de mar. – Discursos dos Srs. Castrioto 
(ministro da marinha), Viriato de Medeiros e Correia. – 
Adiamento da discussão. 

 
A’s 11 1/2 horas da manhã, acharam-se presentes 

31 Srs. Senadores, a saber: Cansansão de Sinimbú, Barão 
de Mamanguape, Godoy, Gomes do Amaral, Paula 
Pessoa, Lafayette, Fausto de Aguiar, Barão de Cotegipe, 
Barros Barreto, Meira de Vasconcellos, Viriato de 
Medeiros, Barão da Estancia, Escragnolle Taunay, 
Siqueira Mendes, Jaguaribe, Correia, Lima Duarte, Cruz 
Machado, Ignacio Martins, Teixeira Junior, Henrique 
d’Avila, Castro Carreira, Cunha e Figueiredo, Barão de 
Mamoré, Christiano Ottoni, Leão Velloso, Ribeiro da Luz, 
Saraiva, Diogo Velho, Silveira da Motta e Uchóa 
Cavalcanti. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Affonso Celso, Nunes Gonçalves, Barão de 
Maroim, Barão de Souza Queiroz, Soares Brandão, F. 
Octaviano, Junqueira, Carrão e Luiz Felippe. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente e, não 

havendo quem sobre ella fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram, depois de aberta a sessão, os Srs. 
Paulino de Souza, Franco de Sá, João Alfredo, Antonio 
Prado, Visconde de Muritiba, de Lamare, F. Belisario, 
Visconde de Pelotas, Vieira da Silva, Silveira Martins, 
Dantas, Fernandes da Cunha, Visconde de Paranaguá, 
Candido de Oliveira e Paes de Mendonça. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Do Ministerio dos Negocios da Marinha, de 5 do 

corrente mez, transmittindo cópia do orçamento 
organizado pelo Arsenal de Marinha da Côrte para 
construcção do cruzador da classe B, cujo plano 
acompanhou o mesmo orçamento. – A quem fez a 
requisição. 

Do Ministerio dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, da mesma data, prestando 
as informações requisitadas em officio desta Camara, de 
14 do mez passado, sobre as companhias de navegação 
subvencionadas pelo governo geral. – A quem fez a 
requisição. 

Do mesmo ministerio e da mesma data, remettendo 
cópia da informação prestada pelo inspector das 
companhias de navegação subvencionadas pelo Estado 
sobre os ordenados que percebem os gerentes, 
commandantes de vapores e immediatos das referidas 
companhias. – A quem fez a requisição. 

O Sr. 2º Secretario declarou que não havia 
pareceres.
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RECTIFICAÇÃO 
 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS (pela ordem): – 

Sr. presidente, não costumo rever os discursos que 
pronuncio nesta casa; não costumo estudal-os nem 
proferil-os de cór, nem revel-os depois que os pronuncio. 

Quando fallo, é pelo conhecimento que, mais ou 
menos tenho do que venho expor, segundo as idéas que 
possuo a respeito das materias de que se trata aqui.  

Meus, discursos, em geral, tém sido bem tomados; 
alguns, porém, apresentam-se com pequenos enganos 
que não vale á pena corrigir, e deixo que o bom senso dos 
leitores comprehenda o que se deve ler. 

Mas a respeito da publicação, feita no Diario Official 
de hoje, do discurso que eu aqui proferi hontem, preciso 
fazer uma rectificação, porque nella deu-se um engano, 
naturalmente não por culpa dos stenographos, nem dos 
que redigem os discursos que aqui pronuncio, mas por 
culpa minha; e a razão foi esta: li a traducção do que dizia 
o constructor naval dos Estados-Unidos sobre o 
encouraçado Riachuelo, e entreguei-a depois da leitura; 
mas a escrevi a lapis, e, ou porque se extraviasse esta 
traducção, ou porque se apagassem algumas lettras o 
facto é que sahiu publicada de modo que não se póde 
comprehender o que disse esse distincto constructor dos 
Estados-Unidos. 

Portanto, rectifico este topico do discurso. 
Não leio o trecho em inglez, porque ha de ser difficil 

ao stenographo tomal-o; mas envio-o á mesa para ser 
publicado. 

A traducção que delle fiz litteralmente é a seguinte 
(lê): 

«O navio tem excellentes accommodações, tanto 
para os officiaes como para os marinheiros, na 
superstructura, como na coberta principal. O trabalho de 
marcenaria é de gosto e bem acabado; a madeira de lei é 
profusamente empregada, não só nas camaras como nos 
camarotes, e em ambos os casos sem folheado.» 

«A luz electrica assentada pelos Srs. Siemens 
Irmão é empregada por toda a parte. Informam-me que ha 
numero superior a 250 lampadas incandescentes, e além 
disto, reflectores nos braços das vergas e duas lanternas, 
estas do systema de arco.» 

Traduzi search-lights por – lanternas; não sei da 
technologia naval, não posso traduzir bem o que elles 
chamam – search-lights –; o que sei bem é que são 
lanternas: nisso não ha duvida. 

«Tendo-se conhecido que a concussão da artilharia 
pesada prejudicava as lampadas incandescentes, ellas 
foram cercadas de cochins de borracha para ser 
neutralisado este inconveniente.» 

«A commodidade do navio é muito augmentada 
pela ampla provisão de luz e ventilação de que é dotado.» 

Isto disse o constructor naval norte-americano, 
mandado pelo governo dos Estados Unidos examinar na 
Inglaterra, não só os arsenaes do governo inglez, como os 
dos particulares, entre os quaes achava-se o do Sr. 
Samuda, que foi o constructor destes dous navios para o 
Brazil. 

Desejo, pois, que esta traducção seja publicada 
amanhã, e bem assim o original em inglez, que aqui está e 
envio á mesa. 

O SR. PRESIDENTE: – A reclamação do nobre 
senador ha de ser attendida. 

O documento a que se refere o nobre senador é o 
seguinte: 

«The ship has excellent quarters for both officers 
and men in the superstructure and on the main deck. The 
joiner work is tastefully finished, and the hard wood wich is 
used leberatly in the ward rooms and cabins, is in all cases 
solid and not vencered.» 

«The electric light fitted by Messrs. Siemens 
Brothers is provided every where. I am informed there are 
over two hundred and fifty lights together with yard arm 
reflectors and two search lights, the latter on the are 
system. The concussion of heavy guns has been found 
destructive to the incandescent lamps, and they are 
protected from this source of injury by cushions of rubber.» 

«The confort of the ship is much increased by her 
ample provision for light and ventilation.» 

 
EXTRACÇÃO DE LOTERIAS NA CÓRTE 

 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 

quando ha dias, o nobre senador pelo Pará fez um 
requerimento offerecendo informações para serem 
remettidas á commissão de industrias, emprezas 
privilegiadas e obras publicas, da qual faço parte, eu pedi 
ao mesmo tempo a palavra com intenção de addicionar 
alguma cousa a esse requerimento. 

O que tinha a intenção de addicionar era a 
exigencia do relatorio do engenheiro Lago, a respeito da 
navegação do Araguaya e Tocantins. 

Não pude fazer o meu requerimento porque estava 
esgotada a hora delles; mas tendo annunciado que o faria 
e para este fim, julgo de meu dever communicar ao 
Senado que deixo de apresental-o, porque já está 
satisfeita a informação, que a commissão poderia desejar, 
pois obtive o relatorio impresso do Sr. Lago, e já o 
communiquei aos meus collegas da commissão, que está, 
portanto, habilitada para conferenciar e dar sua opinião 
sobre o assumpto. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Muito bem. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estou, pois, 

desobrigado de fazer o requerimento que annunciei. 
Este é o primeiro assumpto de que entendi dever 

occupar-me; visto, porém, que tenho a palavra, quero 
aproveital-a para outro objecto. 

Sinto que não esteja presente o Sr. Ministro da 
Fazenda, nem o nobre Presidente do Conselho, porque o 
requerimento que queria fazer pedindo informações ao 
nobre Ministro da Fazenda... 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 
imperio): – O nobre Presidente do Conselho está na casa. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas não esta aqui, 
e eu só conto com quem está aqui... esse requerimento 
podia ser satisfeito com qualquer esclarecimento verbal, 
mesmo do respectivo Ministro. Não faço pedido de 
informações por impertinencia a qualquer ministro, mas 
porque necessito dellas. 

Sr. presidente, o anno passado e todas as vezes 
que nesta casa se tem tratado de concessões de loterias, 
eu tenho defendido persistentemente os direitos das 
provincias a respeito da extracção de loterias, e o tenho 
feito, não desconhecendo os 
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inconvenientes gravissimos da multiplicidade de loterias 
que tem apparecido ultimamente com grande prejuizo 
publico e sem a necessaria fiscalização. 

Mas esta minha defeza persistente dos direitos das 
provincias, nasce do systema que tenho adoptado em 
todas as questões de procurar sempre alargar a esphera 
provincial, porque para restringil-a, senão matal-a, basta o 
espirito centralisador de nossos governos. 

Agora o inconveniente que se tem dado é muito 
grave, segundo o exame que tenho feito na estatistica das 
loterias estrahidas nesta Córte. O anno passado 
venderam-se 20.000:000$ de bilhetes de loteria sendo 
18.000:000$ de loterias provinciaes. 

Já se vê que o inconveniente é gravissimo, maximo 
em um paiz onde há falta de capitaes. 

Ora quando se dá este facto, observo que algumas 
instituições pias que tem estimulado o corpo legislativo a 
conceder-lhes mesmo contra sua vontade loterias, estão 
privadas dos soccorros que estas lhes proporcionavam; e 
quanto vejo verbi gratia, o Monte-pio dos Servidores do 
Estado que era auxiliado pelas loterias  recorrer ao credito 
nos Bancos para obter fundos afim de preencher os seus 
compromissos; quando vejo que as causas chegam a este 
estado, devo perguntar ao nobre Ministro da Fazenda o 
que tem produzido o seu decreto ultimo a respeito de 
loterias, com a qual elle annunciou que ia pór um paradeiro 
aos vicios reconhecidos na extracção das loterias 
provinciaes? O decreto nada fez, causa alguma 
providenciou. 

Dos 18 a 20.000:0000$ de bilhetes de loteria-
vendidos na Córte, custoso é acreditar, mas é verdade, 
apezar do decleto do nobre Ministro da Fazenda, 
4.000:000$ convertem-se em favor dos consessionarios. 

O direito que o Estado tem tirado da extracção das 
loterias, 15%, tem dado ao Estado sómente a quarta 
dessas sommas, de modo que os concessionarios têm 
lucrado 4.000:000$ nas concessões, e só 1.000:000$ têm 
feito face ao imposto. 

Até bem pouco tempo antes do regulamento do 
nobre Ministro da Fazenda, o prejuizo ainda era maior, 
porque as loterias nem pagavam o imposto. Eram 
extrahidas por series, e esta operação habilitava o 
concessionario a illidir inteiramente as disposições da lei a 
respeito do imposto sobre loterias. 

Nesta materia não posso ser suspeito, porque 
sempre tenho fallado contra as loterias, quero a revogação 
de todas; mas emquanto nãs são revogadas, uma vez que 
há algumas que trazem certo beneficio às instituições pias, 
desejo que os regulamentos administrativos providenciem 
para que este abuso das loterias tenha ao mesmo tempo 
uma compensação não só a favor do Estado, mas das 
instituições pias. As loterias do modo porque são 
extrahidas constituem um escandalo que não póde 
continuar. 

Por ora senhores faço um requerimento para ao 
mesmo tempo levantar esta questão e vér si o nobre 
Ministro da Fazenda faz alguma cousa de util porque o 
que tem feito não presta. 

Apesar do seu decreto continuam os mesmos 
abusos e fraudes. 

Fazendo este requerimento proporciona ao nobre 
Ministro da Fazenda, cuja ausencia a prin- 

cipio lamentei, porque o meu requerimento pertence a 
objecto de sua pasta, dar ao senado as necessarias 
explicações. Não obstante a ausencia do nobre Ministro 
dirijo as observações que tenho feito ao nobre Presidente 
do Conselho. 

(Entra no recinto o Sr, Ministro da Fazenda.) 
Tencionava aproveitar-me da palavra para fazer 

outro requerimento; mas espero antes o resultado deste, 
porque não estou em boas condições de saude para 
prolongar o meu discuso. 

O requerimento é o seguinte, que envio à mesa: (lê)
«Requeiro que o governo, pelo Ministerio da 

Fazenda, informe que causas tem embaraçado a 
extracção das loterias desta Córte em beneficio de 
instituições pias.» 

Foi approvado e posto em discussão. 
O Sr. F. Belisario (ministro da fazenda) diz que, 

chegando neste momento, em que o nobre senador por 
Goyaz acaba de fallar, lhe é muito difficil dar resposta, 
como desejaria. Apenas sabe do assumpto do seu 
requerimento e não, quaes as observações feitas a 
respeito delle. 

Pede ao Senado que lhe desculpe observar, que os 
inconvenientes que se estão dando com as loterias 
provém, em sua opinião, do facto de terem as Camaras 
Legislativas recusado os meios que pediu no anno 
passado para regularisar esse serviço. Está persuadido de 
que si ellas tivessem votado as emendas que propoz, 
alguma regularidade ter-se-ia estabelecido. 

Infelizmente achando-se privado destes meios 
legislativos, foi obrigado a lançar mão daquelles de que 
dispunha. Inquestionevelmente cessou parte dos abusos; 
outros estão se dando neste momento, pois que os 
interessados nessas loterias têm descoberto meios para 
illudurem as disposições da circular do Ministro da 
Fazenda. 

Trata o orador de pór cobro a estes abusos, e 
espera que sem prejudicar as provincias, que não é seu 
intento, possam tambem correr as loterias geraes, que 
estão absolutamente impedidas de o fazer desde longos 
mezes. 

Si os meios de que lançar mão não forem 
suíficientes, pedirá outros no corpo legislativo: mas 
descupe-lhe o Senado uma observação: tem muito receio 
porque estes males sociaes, pois as loterias o são 
(apoiados), alastraram-se de tal maneira e identificaram-se 
com tantos interesses, que todos os profligando quando 
chega o momento de lhes pór cobro, apparecem mil 
modos de evitar as medidas efficazes que se propoem. 

Desde muito tem ouvido o orador profligar o abuso 
das loterias, tanto no parlamento como na imprensa, mas 
no momento em que se quer fazer alguma cousa no 
sentido de reprimir o mal, todos se oppoem. 

UM SR. SENADOR: – Todos não. 
(Ha outros apartes.) 
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): – 

Mas as medidas parciaes não se póde obtar, quanto mais 
uma medida radical? E' impossivel. 

O SR. LIMA DUARTE: – Proponha V. Ex. uma 
medida radical. 

O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): – 
Proponham, que aceitará. Já dei as razões porque não 
propoz medida tão radical. 
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Dizia-se geralmente que estando o publico 
acostumado com este jogo, iria jogar em loterias 
estrangeiras ou em rifas, e por outro lado, que havendo 
estabelecimentos pios sustentados por loterias, uma vez 
acabadas repentinamente as loterias, faltariam recursos a 
taes estabelecimentos. 

Póde lembrar ao senado o caso do Monte-pio dos 
Servidores do Estado, que recebia mais de 500:000$, 
perto de 600:000$, provindo de loterias. 

Finalmente, não é razoavel que um 
estabelecimento como este, tivesse uma fonte de renda 
tão consideravel, muito superior, talvez, á sua propria 
renda; mas desde que esta instituição beneficente e 
necessaria conta estes recursos, como subitamente prival-
a? Era conveniente que se fizesse isto pouco a pouco. 

Em summa, cré que não está em divergencia com 
o nobre senador por Goyaz e espera o seu auxilio para 
levar adiante o plano, emquanto não podermos acabar 
com as loterias. 

VOZES: – E' melhor acabar. 
 

PROJECTO SOBRE SECULARISAÇÃO DE CEMITERIOS
 

O Sr. Escragnolle Taunay pronunciou um discurso. 
O SR. LEÃO VELLOSO: – Peço a palavra para 

uma explicação. 
O SR. PRESIDENTE: – Já estamos na hora da 

ordem do dia e o Sr. Ministro da Marinha acha-se na casa. 
O SR. LEÃO VELLOSO: – Peço a palavra pela 

ordem, afim de dar uma explicação. 
O SR PRESIDENTE: – Então peço que seja dada 

em curtas palavras. 
O SR. LEÃO VELLOSO: – E' para defender-me, 

como relator da commisão de legislação, encarregada de 
dar parecer sobre o projecto a que se referiu o nobre 
senador. Disse S. Ex. que a commissão não tem querido 
dar parecer; explicarei em poucas palavras o que se tem 
passado. 

Sujeito esse projecto ao exame da commissão de 
legislação e negocios ecclesiasticos, formulei sobre elle 
parece, mas fiquei em unidade, porque todos os outros 
cinco membros das duas commissões declararam que não 
podiam acompanhar-me; e á vista disso passei os papeis á 
maioria, para que ella formule o parecer, reservando-me o 
direito de dar meu voto em separado, no sentido de ser 
adoptada a proposição da Camara dos Srs. Deputados. 
Foi o que se passou. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Está direito. 
Não havendo mais quem pedisse a palavra, 

encerrou-se a discussão. 
Posto á votos, foi approvado o requerimento. 
 

ORDEM DO DIA 
 

FORÇA DE MAR 
 
Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro da 

Marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Franco de Sá, Candido de Oliveira e 
Siqueira Mendes; e, sendo o 

mesmo senhor introduzido no salão com as formalidades 
do estylo, tomou assento na mesa á direita do Sr. 
presidente. 

Continuou em 2ª discussão o art. 1º da proposta do 
poder executivo, convertida em projecto de lei pela 
Camara dos Deputados, sob o n. 4 do corrente anno, 
fixando a força naval para o anno financeiro de 1888. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Não 
posso deixar de tomar em consideração as observações 
feitas por alguns dos nobres senadores que tomaram parte 
nesta discussão da força naval depois que fallei pela 
segunda vez, e aos quaes não tive ainda occasião de 
responder. 

Seguindo a ordem com que fallaram, principiarei 
pois pelo nobre senador pela provincia do Rio Grande do 
Sul, que chamou minha attenção para o facto de haver 
muitos officiaes da armada que estão desempregados, e 
aliás officiaes muito aproveitaveis. 

Declaro a S. Ex. que tomarei na maior consideração 
sua observação, e que sou o primeiro a reconhecer o 
merito de muitos dos Srs. officiaes que estão 
desempregados; mas não tenho meio de dar-lhes 
emprego, porque os que ha estão occupados por outros 
Srs. officiaes tambem de merecimento. 

Depois de S. Ex. occupou a tribuna o honrado 
senador pela provincia da Parahyba. S. Ex., tendo dado 
algumas explicações sobre as razões que teve para 
mandar construir o Almirante Tamandaré, que ainda está 
em construcção, explicações que ouvi com todo o 
acatamento, entrou em varias considerações. 

Perguntou-me si entendia eu que devia ser 
reorganizada a Intendencia, como se diz no relatorio. 
Respondo a S. Ex. que a Intendencia, pelo decreto n. 4364 
de 15 de Maio de 1869 tinha tres secções: a primeira 
tratava de tudo quanto diz respeitoá manutenção e usodo 
pessoal e ao custeio dos navios que constituem nossa 
marinha de guerra. 

A segunda, das munições de guerra, artilharia, 
armas portateis, equipamento, petrechos e outros artigos 
da mesma natureza. 

A terceira, da materia prima e tambem 
manufacturada, e das ferramentas necessarias para as 
officinas do nosso arsenal. 

Mas, pela lei n. 2940 de 31 de Outubro de 1879 
foram estas tres secções reduzidas a duas; passando tudo 
quanto estava a cargo da segunda para a primeira, que 
ficou por consequencia muito sobrecarregada. 

Alem disto o systema por que se supprialo as 
necessidades dos navios da armada, arsenal e pessoal, 
era o de conservarem-se os armazens da Intendencia 
suppridos de tudo de que podiam necessitar o arsenal e 
navios da armada, por seis mezes, e á proporção que o 
navio ou a officina do arsenal precisavam dos objectos 
nelle depositados iam elles sendo dados. 

Posteriormente, porém, foi isto alterado, hoje não se 
faz assim; e sim os objectos conservam-se nos armazens 
dos fornecedores. 

O systema actual dá logar a um augmento 
extraordinario da escripturação, porque para cada pedido 
que as vezes consta de muitos objectos, é necessario 
fazer tantos outros quantos os fornecedores, que 
actualmente são muitos, porque preferem-se sobre cada 
objecto os que mais barato 
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fornecem. E’, pois, conveniente, que se trate de alterar de 
modo a evitar tão grande escripturação para o que será 
necessario tambem alterar as tabellas antigas de 
fornecimento de viveres, munições de guerra, 
sobresalentes, etc., etc., que actualmente não podem mais 
servir. 

S. Ex. chamou tambem a attenção do governo para 
o seguinte: que os operarios do Arsenal de Marinha eram 
divididos em dous quadros, o ordinario ou effectivo e o 
extraordinario, e achou este systema máo... 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Pessimo. 
O SR. CASTRIOTO (minintro da marinha): – 

...porque não devemos ter quadro extraordinario de 
operarios. Sem duvida; mas lembro a S. Ex. que este 
quadro extraordinario não existe actualmente... 

O SR. MEIRA DE VASCONCELOS: – Não existe 
actualmente; mas o relatorio propõe sua renovação. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – ...e o 
que apenas existe são alguns addidos que em 
consequencia do decreto n. 8624 de 28 de Julho de 1882 
ficaram excedentes do quadro então organizado. Destes 
ha apenas nas diversas officinas 34. Mas quadro 
extraordinario não existe actualmente. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O relatorio 
o propõe. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Não 
posso demorar na resposta que devo a cada um dos 
nobres senadores para poder ter tempo de cumprir este 
dever. 

Disse tambem S. Ex. que era muito inconveniente a 
acquisição de machinistas supranumerarios, porque estes 
não eram sujeitos a exame. 

O nobre senador está enganado. Nenhum 
machinista extranumerario póde ser contractado como tal, 
sem que tenha carta de machinista; e para tel-a é 
necessario, nos termos do decreto n. 1324 de 5 de 
Fevereiro de 1854 e tambem das instrucções annexas ao 
de n. 1551 de 10 de Fevereiro de 1855, relativos o primeiro 
á Córte e o segundo ás provincias, que o pretendente faça 
exame, exigindo-se, quanto á Córte, que seja o exame 
feito perante a Escola da Marinha. 

Reconheço que os machinistas extranumerarios 
não têm a competencia dos do quadro. Estes são tirados 
dos operarios que frequentam a Escola de Machinistas e 
que ficam mais habilitados, porque, além da habilitação 
como machinista propriamente, são tambem operarios, 
competentes para fazerem qualquer concerto que na 
occasião seja necessario. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Mas o 
proprio relatorio reconhece a falta de habilitação dos 
extranumerarios. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Não 
são homens inteiramente incompetentes; simplesmente 
não são tão competentes como os do quadro; é o que diz o 
Relatorio todavia machinistas que têm carta... 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Podem ter 
carta e não terem as habilitações de machinista para um 
navio de guerra. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – V. 
Ex. comprehende que um individuo que está munido de 
uma carta, passada por uma academia ou por uma escola 
nossa que tem faculdade para as dar, 

deve ter para nós um titulo de habilitação porque não ha 
motivo para não confiarmos nos que o examinaram... 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Não quero 
interromper V. Ex., mas o Relatorio mesmo responde a 
isto. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – S. 
Ex. depois occupou-se do monte-pio dos operarios do 
Arsenal da Marinha, o disse que estes negocio tomuram 
uma posição desagradavel, pois que o governo não tem 
dado remedio a isto. 

Exporei em poucas palavras o que tem havido a 
este respeito. 

Como o nobre senador sabe, pelo regulamento de 2 
de Maio de 1874, regulamento dos arsenaes do Imperio, 
art. 154 e seguintes, os operarios dos arsenaes eram 
obrigados a entrar com um dia de salario, porque elles tém 
salario e gratificação, para se constituir um fundo que, 
depositado nos cofres do Estado, servisse para dar-lhes 
uma pensão quando invalidos pela velhice ou em 
consequencia de desastres no serviço. 

Este monte de pensões chegou a crescer muito 
porque, para poder obter as pensões era necessario que o 
operario estivesse em certas condições, e despendendo-
se menos com as pensões do que aquillo que se recebia 
foi crescendo o monte, que actualmente já é importante. 

Mas, em 1880, pela lei de 12 de Junho, si bem me 
lembro, foi este serviço entregue a uma sociedade 
denominada União Operaria, que se propoz a tomal-o a sí, 
encarregando-se de dar as pensões, e tendo uma 
directoria composta, parte do inspector do Arsenal de 
Marinha e parte de um conselho de operarios. 

Quando o governo teve de executar este decreto 
encontrou serias difficuldades, porque, os operarios do 
Arsenal de Marinha da Córte... devo dizer que o decreto 
de 1886 deu providencias sómente para o Arsenal de 
Marinha da Córte, encarregando o Conselho Naval de dar 
regulamento para os outros arsenaes do Imperio. 

Mas, como dizia, os operarios revoltaram-se ou pelo 
menos uma grande parte delles contra a execução desta 
lei; fizeram continuas reclamações ao governo, 
reclamações feitas com uma insistencia tal que o meu 
antecessor entendeu conveniente suspender a execução 
da lei e consultar o Conselho de Estado. 

No relatorio apresentado este anno ás Camaras o 
governo pede a providencia de revogar a lei como meio 
mais efficaz para evitar todas estas reclamações, tornando 
as cousas ao antigo estado; isto é, continuar o art. 154 do 
regulamento de 2 de Maio de 1874 em execução. 

O Sr. Meira de Vascondellos dá um aparte. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Eu 

não disse que fossem, mas, os operarios declararam que 
não tinham confiança; que este negocio da administração 
dos seus haveres, não queria que fosse entregue a 
qualquer associação e, sim, querem que continue como 
antigamente sujeito á inspecção do Arsenal da Marinha. 

A providencia que o governo, portanto, deu, foi 
suspender a execução da lei e pedir ao corpo legislativo 
sua revogação. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Suspendeu 
em parte. 
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O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): –  
Explicarei a V. Ex. como as cousas se passsaram a 
este respeito. 

Logo que o Ministro mandou pôr em execução o 
regulamento, o Inspector do Arsenal da Marinha deu  
ordem para que daquella data em diante, principiasse a 
receber não só o salario de um dia, mas o vencimento 
de um dia; isto é, receber mais do que até então. Foi 
justamente quando principiou a execução da lei que os 
operarios reclamaram, e agora direi a V. Ex. que uma 
das razões foi, e a meu ver tinham razão, estarem 
convencidos de que em muito pouco tempo será 
absorvido todo o fundo das pensões; que não restará 
cousa alguma para aquelles que ficarem invalidos, em 
consequencia da reversão estabelecida pela lei de 
1886. 

Eis o que tem occorrido a este respeito. 
Perguntou o nobre senador porque havendo tão 

boas madeiras no Pará, o governo tinha remettido 
madeiras do Rio de Janeiro para construcção de uma 
barca-pharol que alli está se fazendo ha algum tempo. 

Responderei ao nobre senador, como já disse, 
na outra Camara. 

Reconheço, como todos, que no Pará ha grande 
quantidade de madeira de boa qualidade para 
construcção; mas é tal o custo, é tal a despeza, tão 
caro o salario do trabalhador no Pará, que o Ministro de 
então julgou mais facil mandar as madeiras do Rio de 
Janeiro, porque ficavam 30% mais baratas, a despeito 
das condições da viagem daqui para o Pará. 

Ora a necessidade da barca-pharól, porque a 
que lá estava era o patacho Mattozinhos, servindo de 
barca-pharól, já estando bastante arruinado, é intuitiva. 

O governo tinha necessidade de outra barca e 
não só precisava mandar com pressa estas madeiras 
como não podia obtel-as lá pelo mesmo preço por que 
as obtém aqui. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Porque 
tem sido tão retardada a construcção? 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Responderei a esta pergunta que o nobre senador 
agora me fez. 

V. Ex. já foi ministro da marinha e sabe 
perfeitamente que todas as construcções em nossos 
arsenaes são demoradas pelas difficuldades que se 
levantam a respeito de qualquer obra, sendo necessario 
ouvir-se a muita gente. Desde que a barca está sendo 
construida no Pará, é muito explicavel ter-se suscitado 
questões, difficuldades, e haver demora em 
consequencia da falta de madeiras. 

O patacho Mattosinhos já foi substituido pelo 
brigue Tonolero, que tambem póde resistir ao mar e 
correntezas do canal, por ser muito velho. 

Já officiei ao director dos pharóes que se 
entendesse com a firma Beherend Schmidt & Comp., 
que se propoz a illuminar o nosso littoral com gaz 
comprimido extrahido de gorduras, para vêr si querem 
obrigar-se a collocar lá uma barca illuminada á gaz, e o 
preço que exigem; porque si fôr favoravel, será 
preferivel usar-se desde gaz que tem grandes 
vantagens, como me informam. 

Quanto ao honrado senador pela provincia de 
Minas-Geraes, já ante-hontem lhe dei resposta.

porque reduziu o seu discurso a um questionario que 
respondi immediatamente. 

Julgo que se seguiu o nobre senador pela 
provincia de Matto Grosso. 

S. Ex. perguntou si os meios que tenho para o 
preenchimento dos claros na armada são sufficientes. 

O SR. DE LAMARE: – Eu não perguntei, disse 
que não eram; é uma affirmattiva. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – S. 
Ex. diz que não são sufficientes. 

Direi a S. Ex. que não se querendo usar da 
medida autorizada pela lei de 1874 sobre o 
recrutamento, porquanto ainda não houve sorteio 
algum, realmente não deixa de haver difficuldade para o 
preenchimento dos claros na armada; mas desde que 
fôr muito urgente completar esses quadros, o governo 
está habilitado a preenchel-os. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Quaes são 
elles? 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – O 
meio é o recrutamento. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Está 
enganado; é só na hypothese de não se executar a lei. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Posso repetir a V. Ex. as palavras da lei: emquanto não 
se fizer o sorteio, continuará o recrutamento; depois 
que se proceder ao sorteio, não se fará o recrutamento, 
e não haverá mais cadetes no exercito. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Não é isso. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – E', 

e tanto que V. Ex. ainda vê cadetes no exercito, isto é, 
porque ainda não houve sorteio. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Por que não 
se fez o recrutamento? 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): –
Porque para o exercito ainda não tem sido necessario, 
os voluntarios são sufficientes para preencher os claros.

O que posso garantir ao Senado é que no anno 
passado, quando examinei os negocios da guerra para 
poder dar parecer sobre estes negocios, como relator 
da commissão de marinha e guerra, encontrei no 
exercito 326 praças além do estado completo, o que 
demonstra que não só os meios da lei de 1874 chegam, 
como sobram. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – Hoje faltam 
mais de 600. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Não duvido; este anno não examinei essas cousas 
porque estou occupado com outras, mas posso 
assegurar ao nobre senador que havia esse numero. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Si o governo 
arranjar seccas para o norte, o voluntariado chega. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Eis o que tenho a responder ao nobre senador neste 
ponto. S. Ex. chama-me a attenção para um plano 
organizado por uma commissão de marinha, e que está 
junto ao seu relatorio de 1885; plano que além de 
outras vantagens para S. Ex., tem a de ser economico. 
Póde V. Ex. ficar certo de que já passei os olhos nesse 
plano e que hei 
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de continuar a estudal-o para ver que posso tirar dahi em 
ordem a melhorar a nossa armada. 

Quanto á reforma compulsoria de que tratou o 
nobre senador... 

O SR. DE LAMARE: – Faz parte do mesmo plano. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 

...tenho a dizer que os extremos da idade são os 
seguintes: para os 2os tenentes 40 annos e para os 
almirantes 68. 

Ha boas e muito importantes razões para se 
estabelecer a reforma compulsoria tanto na armada, como 
no exercito, mas me parece que a primeira idade 
apresentada pelo nobre senador na sua tabella, de 40 
annos para os 2os tenentes, é gratuita, porque não haverá 
quem nessa idade esteja nesse posto... 

O SR. DE LAMARE: – E’ mais anno menos anno. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 

...assim como me parece que o maximo de 68 annos é 
pouco. 

O SR. DE LAMARE: – Todas as nações que dispõe 
de marinha tem esta lei com as respectivos tabellas; V. Ex. 
a deve estudar. 

O SR. CASTRIOTO: – Isto porém é questão 
segundaria, de mais ou menos idade; mas o principio em si 
me parece aceitavel em principio. 

Mas quando se está em deficiencia de meios, tudo 
é difficuldades. 

O SR. DE LAMARE: – Esta razão militava tambem 
para com a magistratura, e no entanto a reforma foi feita. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Não 
ha duvida alguma, V. Ex. tem em parte razão, mas 
comprehende tambem que se formos a fazer desde já pela 
marinha e logo depois pelo exercito a despeza que 
fazemos agora com a magistratura, esta não será 
duplicada mas triplicada. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – E’ questão muito 
grave. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – V. 
Ex. deve considerar que temos actualmente tres almirantes 
reformados, entretanto o quadro dá um, e que já tivemos 
seis almirantes reformados de uma vez, e que entre 
officiaes generaes e superiores da armada, que são em 
numero de 125, se me não engano, ha 65 reformados. 

O SR. DE LAMARE: – Isto acontece em todas as 
marinhas. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Ora, 
se isto se dá actualmente, a reforma cumpulsoria nos 
levará a despeza tal que me desanina a propor qualquer 
cousa nesse sentido. 

O Sr. de Lamare dá um aparte. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 

Parece-me que V. Ex. não tem razão, mas quando mesmo 
fosse menor do que se faz para a marinha, é necessario 
fazer immediatamente pora o exercito. 

O SR. DE LAMARE: – Cada páo aguenta a sua 
véla. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Não 
posso deixar de responder aos apartes do nobre 

senador, pela muita consideração que me merece. 
Direi a V. Ex. que achei sempre injusta a differença 

com que o Estado tratava os officiaes da armada 
relativamente aos do exercito quanto ao meio soldo, 
porque pela lei de 1827 e mais legislação em vigor 
concede-se o meio soldo sem que o official do exercito 
concorra com quantia alguma para esse fim, entretanto, 
que do official da armada exige-se um dia de soldo nos 
termos do plano e resolução de 23 de Novembro de 1795 
que creou o monte-pio para a armada, e querendo eu 
iguala-los formulei um additivo como relator da commissão 
de marinha e guerra, pelo qual ficavam os officiaes da 
armada com as mesmas vantagens dos do exercito, isto 
é, dispunha o additivo: que independente de concorrerem 
com o dia de soldo lhes seriam extensivas as disposições 
da legislação em vigor sobre o meio soldo para o exercito, 
ficando revogada a resolução de 1795 sobre o monte-pio. 

Mas chegando isso ao conhecimento de alguns Srs. 
officiaes da armada procuraram-me e disseram-me que 
não queriam, que preferiam dar o dia de soldo e regular-se 
pela resolução de 1795 esse negocio, a terem a legislação 
do exercito mesmo sem o dia de soldo. 

O SR. DELAMARE: – Certamente, porque tendo já 
contribuido com a quantia de um dia e soldo ha muito 
tempo, perdiam essas quantias. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – As 
razões eram outras, e peço para não entrar de novo nesta 
discussão que levaria muito tempo, e sem resultado 
pratico. 

Por consequencia, hoje os Srs. officiaes não pódem 
mais fallar na vantagem que têm os do exercito sobre 
elles, relativamente ao meio soldo, porque elles mesmos 
não querem igualar-se. 

O SR. DELAMARE: – E’ porque viram que o seu 
monte-pio era uma especie de pensão da Irmandade da 
Cruz. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Disse tambem o nobre senador que a reforma da Escola 
de Marinha não estava nas condições da lei que a 
autorizou, porquanto a lei de 1884 foi sobre as seguintes 
bases: união das duas escolas e simplificação do estudo, 
tornando-o mais pratico, e isto sem augmento de despeza. 

Diz o nobre senador que não só não se simplificou 
o estudo, como até houve um excesso de despeza de 
2:000$ ou 3:000$000. 

Não houve simplificação de estudo, no entender de 
S. Ex., porque aquillo que se fazia em quatro annos, isto é, 
tres no internato e um a bordo, hoje faz-se em tres, e ainda 
com o accrescimo de algumas materias que não haviam 
pelo regulamento de 1871. 

Eu direi que as duas razões por S. Ex. 
apresentadas, por si só não são sufficientes para se poder 
dizer que não houve simplificação no estudo, ou por outra, 
que neste ponto não foi cumprida a lei de autorização de 
1874, porquanto a lei quiz que se simplificasse os estudos, 
tornando-os mais praticos, porque assim produzem mais. 

Por consequencia o facto de ter-se reduzido a tres 
os annos de estudo, quando eram quatro, póde dar em 
resultado accumulação da trabalho, 
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mas não se segue que não seja mais simplificado nem 
mais pratico. 

Ora que tornou-se mais pratico não ha duvida, 
porquanto V Ex. sabe que hoje pelo novo regulamento 
ha os instructores ou auxiliares que repetem a lição que 
os alumnos ouviram theoricamente, tornando-a pratica. 

Parece-me pois que neste ponto e nobre 
senador não tem razão. 

O SR. DE LAMARE: – A pratica está demonstrando 
que essa agglomeração de estudos, complica o ensino. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Entendo a disposição por outra forma, conforme disse, 
a simplificação é questão de methodo de ensino. 

Quanto a economia direi ao nobre senador que 
pelo calculo que aqui tenho a esse respeito, calculo 
official que mandei fazer na contadoria, quando estudei 
esta materia, ha o seguinte: comparando a depeza que 
se fazia com as duas escolas com aquella que 
actualmente se faz encontra-se uma differença para 
menos de 8:720$555. 

O SR. DELAMARE: – A logica dos algarismos é 
incontestavel, e são reaes os que apresentei. 

O SR. CASTIOTO (ministro da marinha): – Ha de 
haver alguma differença, porque os algarismos não 
mentem. Este calculo é official, foi executado por ordem 
minha e está assignado por todos a que me competia 
assignar este papel. 

Por consequencia, emquanto não me fôr 
demonstrado o contrario, continuo a dizer que o nobre 
senador não tem razão, e que ha engano no seu calculo. 

Quanto a instrumentos para os quaes, o relatorio 
pede 20:000$, direi que isto não é questão do 
regulamento. Quer pelo regulamento de 1871, quer pelo de 
1886 serão sempre necessarios instrumentos para ensinar 
os alumnos, e depois note V. Ex., mais uma cousa, e é 
que esses instrumentos não se compram todos os annos, 
e portanto, não é uma despeza annual, e instrumentos ha 
que duram muitos annos. 

Mas estas são questões insignificantes para o caso.
São essas as observações que fez o honrado 

senador. 
Agora passo ás observações feitas pelo nobre 

senador pelo Ceará, e inverterei a ordem em que S. Ex. 
fallou; S. Ex. tratou primeiro de questões relativas ao 
Riachuelo e ao Aquidaban e depois queixou-se de que sua 
provincia fosse muito sobrecarregada na distribuição de 
aprendizes marinheiros... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E’ exacto. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 

...porquanto a escola n. 8, por exemplo, que é relativa ao 
Municipio Neutro e as provincias do Rio de Janeiro, Minas 
Geraes e S. Paulo, isto é, tres provincias grandes, uma 
dellas sem costa, mas as outras duas tendo uma grande 
extensão de costa, dao o mesmo numero... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – A mesma cousa, 
300. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
...que a provincia do Ceará. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Isto é, Córte, 
Rio de Janeiro, Minas e S. Paulo. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Hontem em apartes alguns nobres senadores 
explicaram a V. Ex. a razão: é porque o Ceará concorre 
sempre com maior numero de marinheiros. 

O SR. DELAMARE: – O nobre senador pelo 
Ceará deve ter orgulho de sua provincia fornecer tão 
bonito pessoal. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não quero ter 
orgulho disso, não. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Não ha razão para V. Ex. estar queixoso. Primeiro que 
tudo o nobre senador teria razão para molestar-se, si 
acaso isso fosse obrigatorio, si acaso o Estado exigisse 
do Ceará 300 aprendizes marinheiros, ao passo que 
exigisse do Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas, provincias 
grandes, tambem 300. Si isso fosse um imposto de 
sangue, então bem; mas não é, e V. Ex. devia estar 
portanto satisfeito, por acharem emprego em sua 
provincia 300 meninos desvalidos, ao passo que nas 
tres provincias importantes não ha emprego sómente 
para igual numero. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E’ um 
imposto muito grande. Fallei nisso para monstrar que 
não si cuida do Ceará como se devia cuidar. 

O SR. CASTRO CARREIRA: – Entra para a 
Escola de Aprendizes quem quer entrar. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Acho que o nobre senador tambem pelo Ceará não se 
magôa com isso, desde que declara que entra para a 
Escola de Aprendizes quem quer entrar. 

Já se vê que dá-se maior largueza á provincia do 
Ceará estendendo essa faculdade a 300 meninos, ao 
passo que a provincia de Minas, que é enorme, entra 
na partilha com 100, porque, devemos dar a S. Paulo 
outros 100 e ao Rio de Janeiro o mesmo numero. 

O SR. JAGUARIBE: – E’ preciso declarar que os 
menores não entram voluntariamente, os juizes são 
incumbidos pelos presidentes de apanhar os meninos 
orphãos. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Nenhuma 
provincia se offende com isso, antes agradece; é um 
meio de educação. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Eu não me 
offendo, mas não agradeço. 

O SR. JAGUARIBE: – Nós nos queixamos de 
que não haja compensação. Não é só para a marinha, é 
para o exercito; o Ceará figura entre as provincias como 
aquella que dá maior numero de recrutas. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Isso é outra cousa. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Minha 
provincia já pagou muito imposto de sangue e não 
allega. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E que 
população tem a provincia de V. Ex., em relação á do 
Ceara? 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – A mesma, 
em relação á população que ella tem. Uma escola de
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aprendizes marinheiros, tem um asylo de educação. Vejam 
o flagello da secca e a emigração expontanea. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Tambem 
emigraram dos sertões da Bahia. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – A Bahia acolhe 
gent de toda a parte e della não emigra ninguem por 
motivo de secca ou de fome. O Ceará, além da enorme 
despeza por causa da secca, teve estradas de ferro que 
muito têm custado. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E a provincia 
da Bahia tem tido milhões. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Peço licença aos nobres senadores para continuar. 

Dada a resposta áquella parte, não posso eximir-
me de responder ao nobre senador relativamente a um 
ou outro ponto. Disse S. Ex. que o Riachuelo e o 
Aquidaban são machinas de guerra perfeitas, que 
fizeram inveja á Inglaterra. Muito estimo que tenhamos 
machinas de guerra dessa ordem; sou o primeiro a 
reconhecer que o Riachuelo e o Aquidaban são muito 
importantes machinas de guerra... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Estimo muito 
ouvir essa declaração de V. Ex. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Mas não ha cousa nenhuma deste mundo que não 
tenha seus defeitos. 

Não discutirei tambem a seguinte these: si são 
ou não machinas de guerra importantes. Quanto a mim 
declaro e aceito a affirmativa de que são importantes 
machinas de guerra. O que me cabe dizer, de accôrdo 
com o nobre senador por Mato Grosso, que respondeu 
assim a uma apreciação de meu velho amigo e 
companheiro, senador pela provincia do Rio Grande do 
Sul, é que quanto a mim até hoje ainda representam 
ellas o melhor naquella especie. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E’ exacto; 
muito bem. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Os canhões pneumaticos a que se referiu o nobre 
senador ainda são uma questão a resolver. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Apoiado. 
O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Independente dos 

canhões pneumaticos não se póde dizer que sejam 
aquelles encouraçados a ultima palavra... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – O que é 
pratico é aquillo. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – ...e eu o 
demonstrarei, que a pratica é outra; ha outros 
processos modernos maritimos. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Não entro portanto, nesta questão; apenas digo isto de 
passagem. Mas não posso deixar de tomar em 
consideração uma accusação que resalta das palavras 
do nobre senador sobre officiaes de marinha. 

Emquanto for Ministro da Marinha, permitta-me o 
Senado que me considero camarada delles... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E’ o seu 
chefe. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Si 
estou sempre prompto para os mandar castigar 

quando deliquirem, entendo que devo estar sempre 
prompto para defendel-os, quando accusados 
injustamente. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E’ o seu 
dever. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Sem duvida. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 

Não posso, portanto, deixar passar sem um protesto de 
minha parte, a accusação muito forte que o nobre 
senador apresentou hontem contra officiaes, cujos 
nomes não declinou... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Nem declino; 
mas que fizeram uma experiencia do navio sem estar 
presente aquelle que o havia construido, á revelia delle. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Não são 
responsaveis por isto. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não são. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O 

governo é que podia chamal-o. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – V. 

Ex. permitta que eu continue. 
Vou lêr sómente a parte do discurso do nobre 

senador que diz respeito a accusação porque de mais 
não trato. 

Disse o nobre senador. (lê): 
«Vamos agora as outras accusações que se 

fizeram ao Riachuelo.» 
S. Ex. tinha antes tratado da falta de ar, de 

ventilação no interior do navio, e continuou: 
«Disseram que as carretas não prestavam para 

nada, porque não sustentavam o choque, rebentavam-se 
com os tiros. Aqui preciso fazer o historico da construcção 
deste navio, pedindo ao nobre Ministro toda a sua 
attenção.» 

«Quando se construiu o Riachuelo, as unicas 
carretas possiveis conhecidas, então, eram as em que 
assentavam-se as peças. Isto foi o reconhecido por todos. 
Depois apresentou-se um Sr. Vavasseur que deu ás 
carretas uma direcção inclinada ao convez do navio, de 
modo que o recuo se pudesse fazer, sem nenhum damno. 
Que aconteceu?» 

«Não sendo este systema conhecido na occasião 
em que foi construido o Riachuelo não podia ser 
empregado, mas o foi posteriormente no Aquidabam...» 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E’ exacto. 
O Sr. Castrioto (ministro da marinha) 

(continuando a ler): 
«Entretanto queriam que estas carretas 

pudessem sustentar as peças Withmorth que se 
brocaram, brocando de novo para supportar maior 
carga, etc.,» 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Peço 
permissão para corrigir uma cousa, as peças que 
estavam eram Armstrong e foram alteradas para o 
systema Withworth. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Perdoe-me V. Ex., é o contrario. Vamos liquidar este 
ponto. As peças eram Whithmorth na Inglaterra, e lá 
mesmo foram as mesmas peças aproveitadas ou 
adaptadas ao systema Armstrong. 

O SR. HENRIQUE D'AVILLA: – E por ordem do 
governo. 
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O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Sim, 
senhor; (continuando a ler): 

«Ora, querer-se que uma carreta feita para 
sustentar um certo peso e adaptada a certo recuo sirva 
para outras peças, de muito maior carga, é cousa 
disparatada e absurda. O que aconteceu foi que as 
carretas não puderam sustentar, como se desejava, uma 
carga extraordinaria, enormissima.» 

«O nobre ministro tem na armada um official muito 
distincto, o qual bem conhece a artilharia da armada, o Sr. 
Baptista; ora, este Sr. official consta-me que fez os 
maiores elogios ás carretas das peças, objecto de tão 
acres censuras. S. Ex. póde consultal-o.» 

Até aqui, a razão de ordem dada pelo nobre 
senador. 

E diz o nobre senador mais adiante: 
«A má vontade chegou ao ponto de dizer-se que 

aquelle navio era formado de papier maché...» 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Referia-me ao 

Aquidabam. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Não 

distingo as accusações aqui; mas a que V. Ex. fez aos 
officiaes foi relativa a experiencias feitas em um e outro 
encouraçado. D’aqui em diante o nobre senador no seu 
discurso occupa-se com o Aquidabam, com as 
experiencias por elle feitas na enseada da Ilha Grande. 

(Continuando a ler) «...o que seria defeito ridiculo, 
pois não ha bala que não fure tal substancia. Ora, 
senhores, o papier maché foi empregado unicamente na 
parte interna do navio. O official que dizia isto e cujo nome 
não quero declinar construiu torpedeiras de que, tambem 
têm papier mâché na sua parte interna.» 

«A’ vista disto o que se póde dizer é que estas 
informações que têm sido fornecidas e foram pela má 
vontade dos militares uns contra os outros.» 

«Espalhou-se que os canhões do Aquidabam 
seriam despedaçados quando tivessem de fazer fogo e 
arranjaram de tal modo a cousa que os apparelhos que 
deviam sustentar o choque não o podessem fazer 
satisfactoriamente...» 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Sim, senhores. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – E 

isto provocou o seguinte aparte do nobre senador pelo Rio 
Grande do Sul. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – E’ uma denuncia 
muito grave! 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E eu o que 
quero é que V. Ex. mande indagar. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – «A’s 
experiencias (continúa o nobre senador) não assistiu a 
devida imparcialidade, digo mais: a injustiça ahi foi 
clamorosa...» 

V. Ex. aconselhou-me hontem que eu ouvisse o 
capitão de mar e guerra Baptista sobre este assumpto. 
Sahi d’aqui um pouco magoado por suspeitar haver 
possibilidade de que officiaes da armada brazileira 
procedessem de um modo tão irregular e criminoso contra 
seus camaradas e contra os interesses do Estado, porque 
si os officiaes tivessem procedido pelo modo porque o 
nobre senador aqui hontem declarou, elles teriam 
procedido de um modo reprehensivel con- 

tra o Sr. Barão do Ladario, não tendo duvida. Em dar 
expansão a sentimentos inconfessáveis para satisfação a 
seus ciúmes e inveja. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Infelizmente a 
historia registra factos semelhantes em outros exercitos e 
armadas. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Nada 
tenho com o que se passa em outros exercitos. 
Incommodou-me ouvir o que o nobre senador disse e 
pensei logo em tirar a limpo este negocio; immediatamente 
mandei convidar o director da construcção do Arsenal de 
Marinha e tambem o Sr. Capitão de mar e guerra Baptista 
porque queria ouvir a pessoa que o nobre senador me 
aconselhára que ouvisse e considerava como homem 
habilitado e que officialmente é o director de artilharia. 

V. Ex. vai ouvir os questionarios apresentados por 
mim a um e a outro. 

Os factos foram os seguintes: quanto ao Riachuelo 
fazendo-se a experiencia a artilharia desmontou; quanto ao 
Aquidabam a artilharia não desmontou mas o convez 
abateu-se. 

Diz o nobre senador que isto foi em consequencia 
de ter-se augmentado as cargas de modo extraordinario 
com o fim de quebrar o convez do navio. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não disse isto; 
disse que tinham de tal modo alterado o apparelho que 
dava este resultado. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – V. 
Ex. disse que tinhão por perversidade, empregado taes 
meios para este resultado desagradavel. 

O que notou-se na experiencia foi, disse ainda S. 
Ex., não devido a má construcção ou mau estado das 
machinas, mas á perversidade dos officiaes que fizeram 
este serviço. 

V. Ex. tomou como arbitro o capitão de mar e 
guerra Baptista, vou pois ler o seu laudo. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – No que diz 
respeito á artilharia. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – No que diz respeito 
ás carretas. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Passarei a ler as respostas aos quesitos. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E’ bom ler 
os quesitos. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Os 
quesitos por mim feitos ao capitão de mar e guerra 
Baptista, são estes. (Lê:) 

 
QUESITOS 

 
1º Assistiu V. S. ás experiencias feitas com a 

artilharia do Aquidaban e Riachuelo? 
2º Quantas experiencias realisaram-se com essa 

artilharia? 
3º Que cargas de polvora empregou e em que 

condições foram realisadas taes experiencias? 
4º Quaes os effeitos em um e outro navio? 
Ao 1º quesito respondo: 
Que não só assisti ás experiencias da artilharia do 

Riachuelo e Aquidaban, na Ilha Grande, como até as dirigi. 
Ao segundo: Que na minha presença apenas uma 

vez.
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Ao terceiro: A carga de 28 libras, sendo a marcada 
nas instrucções Armstrong de 30 libras, quanto as 
condições foram as mais favoraveis possiveis. 

Ao quarto: O resultado das experiencias no 
Riachuelo foi o terem sido arrojados no convéz os 
canhões e carretas, e no Aquidaban o convéz não resistiu 
á acção do recúo. 

Devo accrescentar que em meu humilde conceito 
as carretas do Riachuelo são improprias para os canhões, 
e que só poderão resistir reduzindo a carga destes, e por 
conseguinte os effeitos balisticos de seus projectis. 

O systema de carretas do Riachuelo é muito inferior 
ao de carretas do Aquidaban, systema que já existia antes 
da construcção daquelle encouraçado.  

Directoria da artilharia, em 7 de Julho de 1887. 
(Assignado). – Henrique Antonio Baptista, director.  

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Peço a palavra.  
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 

Agora vai V. Ex. ouvir o que disse o director das 
construcções. (Lê) 

IIIm. e Exm. Sr.: 
«Ao primeiro quesito respondo: O convéz do 

Aquidaban não offereccia a necessaria resistencia aos 
esforços dos canhões montados, nos reductos de vante e 
ré do referido encouraçado; ainda mesmo depois de feitas, 
na Europa, as consolidações julgadas convenientes após 
as experiencias alli realisadas com os mesmos canhões.» 

«Ao 2º: Com as experiencias de artilharia 
produziram-se estragos nos convezes dos reductos  de 
vante e ré, aluindo o de vante tres centimetros e o de ré 
cinco.» 

«Ao 3º: Por aviso n. 609 de 6 de Maio de 1886 
foram convenientemente reforçados os convezes dos 
reductos deste encouraçado pelas officinas do Arsenal da 
Corte, no sentido de tornal-os capazes de supportar os 
esforços do recúo dos canhões mencionados; tendo sido 
depois feitas experiencias com resultado satisfactorio.» 

«Rio de Janeiro, em 7 de Julho de 1887. – João 
Candido Brazil, capitão-tenente, director das construcções 
navaes.» 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Verificou-se na 
Europa este defeito? 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Notou-se este defeito na Europa, porque fazendo-se um 
tiro notou-se que havia alguma modificação em um dos 
váus do navio e não se fez mais exercicio algum. Antes 
mesmo na Inglaterra fizeram-se alguns reparos. Isto não 
está escripto, mas declaro que produzia este effeito.  

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Isto quer dizer que 
os navios não foram experimentados na Inglaterra. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Eu responderei 
ao nobre Ministro.  

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Tendo V. Ex. me dado conselho para ouvir o capitão de 
mar e guerra Baptista, em quem reconheço a maior 
competencia nesta materia e a maior honestidade... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não ha duvida, 
estou de accórdo com V. Ex. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
...não posso deixar da considerar que a accusação feita 
por V. Ex. não pode resistir á defesa. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Provarei o 
contrario. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – V. 
Ex. disse que as experiencias não foram feitas perante o 
capitão de mar e guerra Baptista. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Não 

foram?! 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Eu disse que 

não tinham sido feitas perante o constructor deste navio, 
perante o Sr. Barão de Ladarie.  

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Diante da resposta que acabo de ler ao Senado, não devo 
admittir que se possa de agora em diante dizer que foram 
empregados quaesquer meios menos dignos para se 
darem os resultados infelizmente occorridos tanto no 
Riachuelo como no Aquidaban. O que eu quiz sómente foi 
tirar o mau effeito das accusações do nobre senador, 
dirigidas aos diversos officiaes que tomaram parte nas 
experiencias, e principalmente, ao capitão de mar e guerra 
Henrique Antonio Baptista, que foi quem dirigiu as ditas 
experiencias.  

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não, senhor; ou 
não o accusei. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Pois 
si V. Ex. diz que houve má fé nessas experiencias, si 
essas foram dirigidas por este official, pergunto quem foi o 
autor dessa má fé?  

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não foi elle. 
O SR. CASTRIOTO (Ministro da marinha): – 

Seguramente foi o Sr. capitão de mar e guerra Baptista; 
mas si a elle mesmo V. Ex. tomou como arbitro neste 
negocio, ou o consultei, e elle me respondeu pelo modo 
cathegorico porque mostrei. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Eu mostrarei 
onde está o engano de V. Ex.; elle diz o que devia dizer.  

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – E eu digo que elle 
não disse tudo quanto devia dizer. 

O SR. CASTRIOTO (Ministro da marinha): – 
Parece-me que tenho cumprido com o meu dever 
afastando do integro official d'armada Henrique Antonio 
Baptista e dos demais officiaes a accusação feita pelo 
nobre senador. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – A verdade é que as 
experiencias não podiam e não deviam ser feitas sinão na 
presença do Barão do Ladario. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Não 
se me offerece fazer mais consideração alguma, porque 
todas as que foram feitas pelos nobres senadores, as 
tenho respondido e explicado segundo as minhas fracas 
forças. (Muito bem; muito bem!) 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Sr. presidente, o 
honrado Ministro da Marinha praticou justamente aquillo 
que eu esperava que S. Ex. fizesse; isto é, defendeu os 
seus subordinados do que S. Ex. teve como accusação. 

De facto, disse eu que não houvera a lealdade
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necessaria para com o almirante Barão do Ladario nas 
experiencias feitas, não só no Riachuelo, como no 
Aquidaban. 

Senhores, tratando-se aqui do Riachuelo, o que 
affirmei foi que, quando se fizeram as carretas para as 
peças que este navio tinha em seu armamento, essas 
carretas foram constuidas para canhões de um certo 
calibre e para certa carga. As carretas eram boas, eram 
magnificas, e o Sr. Baptista, torne a affirmal-o, achou-as 
perfeitas.  

Depois de feitas e assentadas estas carretas no 
Riachuelo, depois de preparado tudo quanto era 
necessario para o serviço de guerra, que se fez? Mandou-
se alterar o calibre das peças, alteraram-se as condições 
essenciaes para o recúo, sem que se désse ás carretas a 
força necessaria para supportal-o. Era muito natural que 
depois de alterado o calibre do canhão e a carga do 
armamento do Riachuelo, dando-se os tiros com o maximo 
da carga, tudo se destruisse. O Sr. Baptista disse a 
verdade. Mas porque tudo se estragou? Seria por causa 
da construcção das carretas? Foi porque as peças foram 
carregadas no maximo. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – V. 
Ex. desculpe um aparte para não ter eu de responder 
novamente; o Sr. Baptista disse que carregou as peças 
com menos duas libras do que as marcadas nas 
instrucções. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Isso não era 
sufficiente, depois de alterado o calibre da peça. 

Depois de alterado o systema de Withworth para o 
de Armstrong, não era decente que se mandasse fazer 
experiencia com tão pouca differença de polvora. Esta é a 
verdade.  

Agora vamos ao Aquidaban. 
As peças deste navio são de systema que não 

existia no tempo em que se construiu o Riachuelo, que era 
o systema Lavasseur, systema tão complicado que si não 
fosse bem conhecido apresentaria grandes difficuldades 
para o seu uso. Foi o que se deu: as pessoas 
encarregadas de fazerem as experiencias não conheciam 
o meio de fazer a cousa, ou muito de proposito travaram 
todas as peças do apparelho que devia neutralizar os 
effeitos do recúo, e assim fazendo, indubitavelmente este 
recúo tinha de ser sustentado unicamente pelo peão 
central.  

Mas pergunto: isto é cousa que officiaes que se 
respeitam, devam fazer, em relação a um homem da 
ordem do Sr. José da Costa Azevedo? 

O nobre Ministro disse que já se fizeram os 
concertos, e que os navios estão promptos. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Não disse tal; ou 
estava attendendo para ver si o nobre ministro fazia esta 
declaração, e não a ouvi. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Quanto ao Riachuelo, está nas mesmas condições; quanto 
ao Aquidaban, o convéz foi concertado e reforçado.  

O VIRIATO DE MEDEIROS: – Pois agora V. Ex. 
mande fazer outra experiencia pelas mesmas pessoas, e o 
resultado será peior.  

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Já vê o nobre 
ministro?  

Estamos desarmados!  
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não senhor; não 

estamos desarmados, não estejamos em erro; 

todo o mal foi mandar-se fazer experiencias, pondo-se de 
lado o unico homem que devia preserval-as e dirigil-as. Eu 
até disse que devia-se nomear umacommissão, que 
fosse fazer uma experiencia na presença do almirante 
José da Costa Azevedo.  

O SR. NUNES GONÇALVES: – Apoiado; era elle 
quem tinha a responsabilidade da construcção. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Na Inglaterra as 
experiencias foram feitas na presença delle.  

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Desculpe-me; V. 
Ex. está enganado nisto... 

Já o Sr. José da Costa Azevedo estava em más 
relações com o official que tinha o Aquidaban sob suas 
ordens; mandou fazer uma experiencia, o della resultou 
qualquer cousa. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Qualquer cousa? O 
navio quasi que se abriu. 

UM SR. SENADOR: – A luz está se fazendo. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – A luz é está: é 

que o Sr. José da Costa Azevedo, por questões que será 
melhor calar...  

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – E' bom dizel-as.  
O SR VIRIATO DE MEDEIROS: – Pois eu as digo... 

As questões todas provieram de haver-se feito uma 
economia de dois mil e tantos contos. Não tinha havido 
ainda ninguem que, sendo encarregado da construcção de 
navios, fizesse as economias que realizou o Barão de 
Ladario.  

Mas volto á questão. Entendo que o máo resultado 
das experiencias não proveio de quaesquer defeitos de 
construcção, mas dos motivos que já expuz; e para o 
nobre ministro convencer-se das excellentes qualidades de 
um desses vasos, o Aquidaban, leia e mande publicar, 
como já hontem pedi, o relatorio elaborado pelo distincto 
commandante deste navio, o Sr. Maurity. Elle, nesse 
documento, teceu os maiores elogios ao encouraçado que 
commanda.  

Sei que esse official é incapaz de deixar-se levar 
por más intenções, por ciumes desgraçados. Repito, 
mande V. Ex. publicar o relatorio que está em seu poder, o 
que os seus antecessores não quizeram que fosse 
divulgado. 

Terminando, perguntarei ao nobre ministro em que 
ficou a famosa questão do papier machê, com que se 
disse que eram forrados os navios. 

O SR. CORREIA: – Tendo eu tido parte na 
decretação da lei n. 3274 A, de 12 Junho do anno 
passado, relativa ao monte-pio dos operarios do Arsenal 
de Marinha da Córte, julgo dever justificar a minha 
intervenção nesse acto legislativo e dizer algumas palavras 
acerca das questões que, com relação a elle, têm sido 
suscitadas. 

A questão das pensões aos operarios do Arsenal 
da Marinha estava regulada pelo decreto do poder 
executivo n. 5622 de 2 de Maio de 1874. Ahi se dispunha o 
seguinte: (Lê.) 

Art. 154. Os operarios effectivos que contarem 20, 
ou mais annos de serviço, e por avançada idade, ou por 
molestias contrahidas nos trabalhos do Ársenal ficarem 
impossibilitados de continuar a servir, terão direito a uma 
pensão, na proporção estabelecida nos paragraphos 
seguintes: 

«§ 1º O que contar 20 annos de serviço 
(descontado o tempo proveniente de licenças, castigos, 
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faltas, ou molestias que não tiverem por causas os 
trabalhos do Arsenal), perceberá uma pensão igual á terça 
parte do jornal da sua classe, ou da anterior,si não contar 
naquella um anno de exercicio. 

«§ 2º O que contar 25 annos de serviço perceberá 
uma pensão igual a dous terços do jornal de sua classe, ou 
correspondente á classe anterior, conforme a regra do 
§1º.» 

«§ 3º O que contar 30 annos de serviço perceberá 
uma pensão igual ao jornal de sua classe, ou 
correspondente á classe anterior, conforme a citada regra 
do § 1º.» 

«§ 4º O que contar mais de 20 annos e menos de 
25, ou mais de 25 e menos de 30 annos de serviço 
perceberá uma pensão igual a do  menor dos dous prazos 
a que correspondente á differença respectiva.» 

«§ 5º O que contar qualquer tempo de serviço e 
durante o trabalho soffra desastre por motivo alheio á sua 
vontade, competentemente provado, de qual resultado 
lesão que o inhabilite de exercer o officio, percebera uma 
pensão igual ao jornal da sua classe.» 

«Art. 155. Estas pensões serão concedidas pelo 
Ministro da Marinha, depois da inspecção feita pela junta 
de saude, nomeada ad hoc, na Côrte pelo mesmo Ministro, 
e nas provincias pelos presidentes respectivos, ouvindo o 
inspector do Arsenal.» 

«Art. 156. Para as pensões de que trata o artigo 
antecedente, os operarios effectivos contribuirão com um 
dia de jornal em cada mez, dando o governo ao producto 
desta contribuição o emprego que julgar mais conveniente 
ao fim a que é destinada.» 

«Art. 157. Aos operarios extranumerarios que se 
prestarem á contribuição prescripta no artigo antecedente 
se contará, quando entrarem no quadro dos effectivos, 
como tempo de serviço para a pensão de que trata o art. 
154, aquelle durante o qual tiverem contribuido.» 

Foi, como se vê, estabelecida a deducção de um 
dia do jornal dos operarios para o abono das pensões, 
tomando assim a administração publica um encargo de 
protecção ou de beneficencia; quando viesse a succeder 
que as pensões fossem em somma maior do que o 
producto da renda proveniente da quantia descontada ao 
jornal dos operarios, tinha o Estado de responder por esse 
excesso. 

Não houve da parte de nenhum dos membros do 
poder legislativo que concorreram para as mudanças 
realizadas sinão o maior desejo de beneficiar os operarios; 
não tiveram os legisladores a menor intenção de, por 
qualquer fórma, collocal-os em situação mais precarias do 
que a que tinham anteriormente. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – Respondo por mim, que só me 

levou a intervir nesta questão o formal desejo de ser util 
aos operarios, por cuja classe vivamente me interesse. 
Mas esse foi tambem o pensamento da Camara dos Srs. 
Deputados, a idéa dominante no Senado, o intuito do 
Governo. 

O SR. DE LAMARE: – E de V. Ex., que sempre 
defende a boa causa. 

O SR. CORREIA: – Agradeço a V. Ex.; e eu tenho 
motivo de ser grato aos operarios, porque

em todas a occasiões me tém distinguido por tal fórma 
coma sua sympathia, que, tratando-se de assumpto que 
lhes podia ser de utilidade, não podia recusar-lhes meu 
pequeno auxilio. Fil-o, pois, com a intenção firme de 
beneficiar a classe operaria dos nossos arsenaes, com o 
formal empenho de não trazer-lhes qualquer embaraço. 

Demonstrei-o, não só estudando devidamente o 
trabalho que a Camara dos Srs. Deputados enviou ao 
Senado, como aceitando e promovendo adiamentos, para 
que os operarios que julgassem que da medida que se ia 
tomar podia resultar-lhes alguma reclamação para ser 
apreciada e ponderada pelo Senado. 

Foi depois de toda esta delonga, de todos estes 
adiamentos, de se esperarem quaesquer reclamações que 
pudessem apparecer, que o Senado afinal resolveu aceitar 
o projecto com a emendas e remettel-o á Camara do Srs. 
Deputados, onde de novo podiam apparecer reclamações, 
que seriam attendidas, quando justas, porque, repito, outro 
não era o desejo e o proposito de todos. 

Mas, qual o pensamento determinado da reforma 
que se operou? Elle transpira da lei a que forma que se 
operou? Ele transpira da lei a que me refiro: era que os 
operarios dirigissem por si mesmos aquillo que lhes 
pertencia; que fazendo-se deducção no jornal que 
percebem, lhes coubesse a administração dessa 
propriedade, cujo parecia justo. Então determinou-se que a 
administração da somma deduzida do jornal dos operarios 
se fizesse deste modo:(Lê.) 

«Art. 20. O monte-pio será administrado por uma 
directoria e conselho. A directoria se comporá do 
presidente, vice-presidente, 1º secretario, 2º secretario e 
tres directores, formando estes ultimos tres a commissão 
de syndicancia. O conselho será formado de um membro 
de cada officina.» 

«Art 21. O inspector do arsenal será o presidente 
effectivo do monte-pio; em sua ausencia temporaria será 
substituido pelo vice-presidente.» 

Havia no art. 22 a declaração de que Banco do 
Brazil seria o thesoureiro; mas uma da emendas 
approvadas pelo poder legislativo foi que o thesoureiro do 
monte-pio fosse a Contadoria da Marinha. 

Pareceu acertado que, uma vez que com os 
modestos vencimentos dos operarios se constituia o 
monte-pio, a elles coubesse a direcção desse dinheiro, que 
delles provinha; determinando-se porém, a intervenção, 
que se considerou vantajosa, do ministro para fazer 
converter o capital em apolices, do inspector para presidir 
a associação e da Contadoria para o serviço fiscal. 

Além de attenderem a uma consideração justissima, 
qual a de se entregar a administração do capital áquelles a 
quem pertencia, não esqueceram os representantes da 
nação a necessidade de aliviar o Estado de qualquer 
augmento de despeza proveniente destas pensões; e eis 
por que a lei declarou expressamente que – «no caso de 
insufficiencia de fundos para o pagamento integral das 
pensões, o deficit  seria rateado proporcionalmente». 

Realmente era preciso acautelar tambem os 
interesses do Estado,  e deste modo, legislando-se 
favoravelmente aos operarios, não se descurou a 
conveniencia de isentar o Estado de responsabilidade que 
não lhe devêra caber, e que ficou 
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completamente excluida. Pergunto: póde haver intenção 
mais justificada em favor dos operarios, o proposito mais 
demonstrado de simultaneamente resguardar os 
interesses publicos? 

Deu-se tempo aos interessados para reclamarem; 
deu-se tempo ao Governo para estudar maduramente a 
questão. Si os embaraços, que têm apparecido depois que 
a lei foi promulgada fossem manifestados antes de ser ella 
cumprida como deve ser, emquanto outra lei não a revoga, 
não teriamos tido o desgosto de ver as nossas intenções 
sujeitas á apreciação de se haverem desviado do fim a que 
visavam. 

Diz-se que as difficuldades emergentes, ou como 
taes receiadas, provêm da reversão da pensões em favor 
da viuva, filhos menores ou mãi do operario que fallecer 
com 15 a 20 annos de trabalho. Quando desta disposição 
podesse resultar qualquer embaraço, uma vez 
demonstrado este, pelos meios que o Governo tem a seu 
alcance, de certo que eu, que tomei parte na decretação 
da lei, e bem assim os meus nobres collegas, que com tão 
boa vontade me acompanharam no proposito de favorecer 
aos operarios, não teriamos duvida alguma em fazel-a 
desapparecer. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Ao governo 
incumbe propór isto. 

O SR. CORREIA: – Entretanto, não deixarei de 
observar que esta medida é altamente protectora... 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – ...e que a intenção com que foi 

votada não foi sinão a de favor e de benevolencia para 
com os nossos concidadãos que se entregam a rudes 
misteres, e que pelo honrado desempenho de suas 
affanosas profissões mui dignos se tornam do nosso 
applauso e de nosso louvor. (Apoiados.) 

Que se dizia nesta parte da lei? 
«A viuva, filhos menores, ou mãi do operario que 

fallecer com 15 a 20 annos de trabalho terá direito de 
reversão de um quarto do monte-pio que elle receberia 
com 20 annos, si na classe em que fallecer já tiver mais de 
um anno; si não tiver, será regulado pela classe 
antencedente.» 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Para isto 
contribue mais com a gratificação. 

O SR. CORREIA: – E' uma disposição da qual 
reçuma a bóa vontade daquelles que a adoptaram para 
auxiliarem a classe operaria, amparando a viuva, os filhos 
menores e a mãe do trabalhador que succumbe após 
longo tempo de serviço. 

Como desconhecer os benevolos sentimentos do 
legislador nesta parte da lei, especialmente destinada a 
proteger a familia do operario, para que ao menos possa 
escapar ás mais duras provações da miseria? 

O Sr. Castrioto (ministro da marinha) dá um aparte. 
O SR. CORREIA: – Já respondi a isto... 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – 

Justamente. 
O SR. CORREIA: – ...dizendo que o interesse do 

Estado, que devia ser attendido pelos representantes da 
nação, o foi, porque se consagrou expressamente na lei a 
disposição de que, no caso da insufficiencia de fundos 
para pagamento 

integral das pensões, o deficit será rateado 
proporcionalmente. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Mas 
resultará que este rateio, em pouco tempo, será tão 
pequeno que ha de equivaler a cousa nenhuma. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Então 
derogue-se esta disposição da lei; o governo que o 
proponha. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Sem duvida. 
O SR. CORREIA: – Mas poder-se-ha entender que 

tenha influido no animo dos legisladores outra cousa a não 
ser a deliberação de não trazer novos onus para o 
thesouro nas apertadas circumstancias em que elle se 
acha? E' uma disposição esta de grande providencia, 
porque de certo que uma administração zelosa pelos 
interesses que lhe são confiados, pelos interesses que 
tambem são seus, deverá ter muito escrupulo em usar das 
faculdades que a lei dá; porque do abuso póde resultar o 
prejuizo proprio, ficando os administradores inhibidos de 
terem uma penção correspondente ao seu trabalho, e 
suas familias igualmente privadas do beneficio que lhes 
quizeram fazer. 

Póde, porém, resultar d'ahi o que o nobre ministro 
suppõe? Pois então traga a demonstração da 
plausibilidade do seu receio e o parlamento deliberará 
sobre tal base. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – E' facil organizal-a; e póde o 

nobre ministro ficar certo de que ha de continuar o poder 
legislativo a manifestar sempre louvavel tendencia para 
favorecer a classe operaria brazileira, que, pelo seu 
procedimento exemplar, sem duvida merece da assembléa 
geral toda a protecção e favoravel acolhimento. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA E OUTROS SRS. 
SENADORES: – Apoiado. 

O SR. CORREIA: – Não desejamos de fórma 
alguma crear obstaculos á sorte já dura dos operarios; e 
esta lei foi um empenho do Corpo Legislativo para que 
elles ficassem em condições mais supportaveis. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O Governo 
mandou cobrar a gratificação que dá direito á reversão. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – A 
maior parte dos operarios pede a revogação da lei; fizeram 
esta reclamação á Camara dos Srs. Deputados. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Uns pedem 
a revogação, outros a sustentação. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Não 
senhor: a maior parte quer a revogação. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Póde haver meio de 
concilial-os; e a razão por que pedem a revogação da lei 
deve ser conhecida. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Uma 
das razões que se allega contra a lei é que, estando a 
administração a cargo do inspector do Arsenal, não se faz 
despeza alguma; entretanto que a directoria custa dinheiro; 
e o dinheiro para a administração é tirado de parte do 
rendimento. 
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O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Mas com 
isso não sabemos que despeza se faz. O relatorio não toca 
neste ponto. 

O SR. CORREIA: – Si a administração deixou de 
ser gratuita, por isto não cabe responsabilidade ao poder 
Legislativo, já li o que a lei dispõe em relação á 
administração. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – A idéa da 
creação do instituto é previdente e moralisada. O que ha é 
que talvez a contribuição não seja sufficiente para o 
pagamento do seu custeio. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Mas é 
maior do que antes, quando estava a cargo do Governo 
pagar as pensões. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Ha 
ainda a reversão. 

(Ha outros apartes). 
O SR. CORREIA: – Ja tratei da reversão, lendo o 

que a lei dispõe sobre ella e mostrando que o pensamento 
que a determinou é o da maior protecção á classe 
operaria, pois que tende a libertar das angustias e durezas 
da miseria a famillia do operario que tem longos annos de 
serviço. 

Demais, já o disse e repetirei: si desgraçadamente 
esta boa intenção, que é manifesta, vem prejudicar a 
solidez do monte-pio, desde que o facto se demonstre, 
risque-se, ainda que com pezar meu, este artigo da 
legislação. (Apoiados.) 

Confesso que terei magoa si me vir constrangido a 
retirar tal favor concedido á viuva, a mãe e aos orphãos do 
operario que se inutilisa em longos annos de serviço, mas 
cederei á pressão da evidencia, quando esta se patentear. 
(Apoiados.) 

Diz-se que a administração ficou á cargo da União 
Operaria. Vejamos o que a lei preceitua a este respeito; 
(Lê.) 

«Art. 46. O directorio da União Operaria poderá 
assistir e usar da palavra nas reuniões do monte-pio.» 

Resultam embaraços deste concurso de operarios 
para a boa execução da lei? Tambem provado que tal se 
dê, o Poder Legislativo não se opporá que desappareça 
semelhança artigo. 

Qual é o nosso proposito, senhores? Favorecer, até 
onde permittirem as circumstancias do Thesouro e as boas 
razões do Estado, a classe dos operarios de nossos 
arsenaes. 

Demonstrado o que contraria o proposito 
manifestamente enunciado por occasião do debate da lei, 
ninguem, de certo, quererá manter emperradamente o que 
votou, com animo benevolo. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Sem 
duvida. 

O SR. CORREIA: – Fica assim bem definida a 
questão. (Apoiados.) 

Os intuitos que acabo de expôr subsistem; e não 
será, portanto, difficil a reforma de qualquer parte desta lei, 
que se verifique não ser conforme aos mesmos intuitos. 
(Apoiados.) 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Não se póde dizer 
que a lei seja má, quando ainda não tem tido plena 
execução. 

O SR. CORREIA: – Quanto aos fins da lei, não ha 
nada que dizer; só quanto ao seu mecanismo se poderá 
allegar que alguma roda não concorra para que funccione 
com a devida regu- 

laridade; mas essa, creio, será de prompto removida. 
Si o nobre Ministro ou alguns dos meus honrados 

collegas ainda tém quaesquer observações, que fazer a 
respeito do que fica exposto, com muito prazer attenderei 
ás suas observações para responder-lhes como me fôr 
possivel.(Pausa.)  

Si não julgarem necessario, neste momento, 
apresentar as suas contestações, permittir-me-hão dizer-
lhes que, si a materia não está perfeitamente esclarecida, 
por se achar acima das minhas fracas forças (não 
apoiados), julgo, todavia, deixar justificado o generoso 
pensamento daquelles que se empenharam pela 
promulgação da lei de 12 de Junho do anno passado. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – V. Ex. defendeu 
perfeitamente a lei, que contém excellentes garantias; e 
quanto á pratica, nada se póde dizer, porque a lei não foi 
executada. 

O SR. CORREIA: – Si o nobre Ministro julgar que 
será de utilidade, mesmo nesta lei que agora discutimos, 
fazer alguma declaração que sirva para destruir os 
embaraços que S. Ex. tem encontrado na execução, de 
modo que sejam bem resguardados os interesses da 
classe operaria, fique certo que em toda consideração 
tomaremos a palavra do Governo; si porém S. Ex. 
entender que melhor será retardar o assumpto até que se 
vote o orçamento, acredito poder dizer que ainda 
encontrará da parte do Senado o melhor desejo de 
resolver a questão da fórma mais satisfactoria. 

Póde tambem S. Ex. ter por preferivel propor uma 
lei especial; em tal caso, ouso assegural-o, encontrará ella 
nesta casa o mesmo acolhimento que indubitavelmente 
achará na Camara dos Deputados. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Isso é 
urgente. 

O SR. CORREIA: – Passando a tratar de outros 
pontos, direi que ouvi nesta discussão algumas 
proposições que são dignas de maior exame por parte do 
Governo. 

O nobre Ministro tomou em muita consideração 
algumas observações hontem feitas, em que viu que podia 
haver desar, si não descredito, para officiaes da nossa 
armada, o louvavelmente apressou-se em trazer os 
esclarecimentos sobre o assumpto, encarregando-se da 
defesa de actos que julgava merecedores dessa attenção 
por parte do Governo. 

Hoje outras proposições de summa gravidade foram 
igualmente proferidas; e espero que o nobre Ministro ha de 
proceder em relação a ellas pela mesma fórma por que se 
houve para com as que hontem, foram emittidas e que 
affectam o melindre de alguns officiaes da nossa armada. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E’ preciso 
que esse negocio seja tirado a limpo, para não deixar mais 
duvidas. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – V. 
Ex. comprehende que não é possivel ter defesa a 
accusação vaga feita pelo nobre senador pelo Ceará. 

O SR. CORREIA: – Sem embargo de haver 
defeitos na accusação, porque ella não teve o caracter de 
particularisação dos factos, comtudo refere-se a actos a 
que se attribue motivo inconfessavel. E’ ahi que cabe a 
averiguação do nobre Ministro. 
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Tenho em grande conta a probidade dos officiaes 

da nossa armada, e mais de uma vez os tenho elogiado 
nesta casa. 

Ahi está o nobre almirante (referindo-se o Sr. De 
Lamare), que é um dos que nunca mancharam suas mãos 
com indevidas commisões. E foi interrogação minha, que 
um dos ministros da Marinha declarou desse mesmo logar, 
que o  meu nobre amigo occupa actualmente, que um 
official de marinha se havia nobilitado entregando ao 
Thesouro a commissão com que quizeram macular a sua 
dignidade. 

O SR. DE LAMARE: – Muito apoiado. V. Ex.  esta 
fazendo justiça á armada. 

O SR. CORREIA: – Este procedimento é um dos 
abrilhantam a carreira militar de um marinheiro, que desde 
o alvorecer da independencia pertence á nossa marinha, o 
Sr. Visconde de Tamandaré. (Muito bem!) 

O SR. DE LAMARE: – Apoiado; é um digno e 
honrado militar. (Apoiados.) 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O Sr. Barão 
de Ladario é igualmente probidoso. 

O SR. CORREIA: – Nestas condições não posso 
deixar de solicitar a attenção do nobre Ministro para a 
accusação feita. 

A marinha nada me deve, mas ella sabe que sou o 
primeiro a ter a satisfação de proclamar, não só a sua 
incontestavel bravura, mas tambem a sua probidade. 

O SR. DE LAMARE: – Toda a marinha o reconhece 
e agradece a V. Ex.  

O SR. CORREIA: – Não quero que sobre ella pese 
a suspeita de que foi por motivo do interesse pecuniario 
que certos actos se praticaram. 

Ouvi tambem neste debate uma asseveração 
contra a qual quero prestar. 

Tem-se dito, com alguma insistencia, que uma 
guerra entre o Brazil e a Republica Argentina é facto 
inevitavel. O mesmo se disse, durante muito tempo, da 
Inglaterra e da França; e, entretanto, as relações entre 
estes dous paizes acham-se perfeitamente restabelecidas. 
E’ esta a politica que convém prégar. 

Por que havemos de ser inimigos dos Argentinos, 
por que hão de querer elles que o Brazil faça os sacrificios 
de uma guerra? Que pretendemos em relação á Republica 
Argentina? 

Que ella pacificamente liquide comnosco a questão 
de limites, como o Brazil já tem liquidado com outras 
nações vizinhas. (Apoiados.) 

Si a dispeito de nossas cordiaes disposições, de 
nossa solicitude pela manutenção de honrosa paz, a 
desgraça da guerra sobrevier procuro pela minha parte, 
tanto quanto me fôr possivel, evitar que a responsabilidade 
recaia sobre o Brazil. 

Uma vez, porém, que essa desgraça se torne 
inevitavel, hei de concorrer para que a minha patria 
disponha de todos os meios de que possa usar, para que 
briosamente se comporte na luta, que o patriotismo de 
ambos os povos deve prudente arredar. 

Emquanto não se acharem em questão a honra, a 
dignidade e os interesses reaes da nação brazileira, para 
que agitar a idéa de uma guerra, para que dal-a como 
inevitavelmente proxima? 

Não ha negar que a prudencia exige a organização 
de elementos, para que, dada a guerra,

os primeiros embates não sejam desfavoraveis á nossa 
nacionalidade, mesmo por ser de regra que quem se acha 
precatado, raras vezes se vê sujeito a impensadas 
aggressões. Não sou, portanto, avêsso á organização de 
uma esquadra nas condições em que deve estar, e pelas 
quaes não tenho cessado de pugnar, como poderão vêr os 
meus collegas, que já não se lembram das minhas 
palavras, procurando-as em discussões identicas a esta. 
Assim tambem, com relação ao exercito, sustento aquillo 
que em aparte disse, quando orava o meu collega senador 
pelo Rio Grande do Sul, isto é, que concordava com o 
programma de haver um exercito em condições capazes 
de galhardamente enfrentar com o inimigo nos primeiros 
encontros. 

Mas adoptar estas providencias, que ás vezes são 
o meio mais seguro de evitar a guerra, não é manifestar 
tenções de entrar em luta com um Estado vizinho, ao qual 
não menos interessa manter as boas relações que por 
nossa parte não desejamos perturbar. 

Muitas vezes. Sr. Presidente, se tem repetido o que 
eu disse quando, pela primeira vez, fallei nesta discussão, 
para acudir ao convite que me tinham endereçado os 
nobres senadores, pela provincia de Minas, o Sr. Affonso 
Celso, e pela Parahyba, o Sr. Meira de Vasconcellos, com 
relação á emenda approvada na discussão da lei do 
orçamento, votada no anno passado, separando outras 
emendas referentes á Escola Naval. 

Agradeço as expressões de benevolencia com que 
os nobres oradores me têm acabrunhado; e só peço, a 
este respeito, que fiquem bem consignadas as palavras 
que então proferi, aproveitem a quem aproveitarem, nada 
se adiantando nem se diminuindo naquillo que realmente 
contêm.  

Os oradores que nesta discussão tomaram parte 
têm tratado o nobre Ministro da Marinha com a cortezia e 
cordialidade que todos lhe devemos. Conhecendo-o ha 
muitos annos, não esperava sinão que todos dirigissem  ao 
meu nobre amigo felicitações merecidas, pela sua 
ascensão ao elevado cargo em que actualmente se acha; 
mas si a todos cabe o cumprimento desse dever, a mim se 
impõe com maior força, porque o nobre Ministro é meu 
collega, não dos bancos da faculdade juridica, mas do 
tempo em que estudamos juntos preparatorios no collegio 
de Pedro II. 

VOZES: – Muito bem. 
Ficou a discussão adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. Ministro com as mesmas 

formalidades com que fora recebido. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 8 a mesma 

já designada. 
Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

 



Sessão em 8 de julho                                                                             85
  

46ª SESSÃO EM 8 DE JULHO DE 1883
 

RESIDENCIA DO SR.CANSANSÃO DE SINIMBÚ 
 
Summario. – Acta. – Reclamação do Sr. Nunes 

Gonçalves. – Expediente. – Projecto derogando a parte do 
art. 1º do Decreto de 9 de Outubro de 1886 sobre a 
aposentadoria de magistrados. – Apoiamento. – Projecto 
sobre secularisação de ilegível. – Discurso do Sr. Nunes 
Gonçalves. – Pedido de informações. – Discurso e 
requerimento do Sr. Viriato de Medeiros. – Discursos dos 
Srs. Silveira da Motta, Ignacio Martins e Nunes Gonçalves. 
– Adiamento. – Ordem do dia. – Força de mar. Discurso do 
Sr. Henrique d’Avila. – Adiamento da discussão. 

 
A’s 1 1/2 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 33 Srs. senadores, a saber; 
Cansansão de Sinimbú, Godoy, Gomes do Amaral, Paula 
Pessoa, Affonso Celso, Barão da Estancia, Barros Barreto, 
Viriato de Medeiros, Henrique d’Avila, Lafayette, de 
Lamare, Leão Velloso, Barão de Cotegipe, Barão de 
Mamoré, Castro Carreira, Luiz Felippe, Fausto de Aguiar, 
Ignacio Martins, Cruz Machado, Correia, Visconde de 
Paranaguá, Nunes Gonçalves, Barão de Maroim, Paulino 
de Souza, Silveira Martins, Christiano Ottoni, Lima Duarte, 
Saraiva, Antonio Prado, Escragnolle Taunay, Visconde de 
Muritiba, Diogo Velho e Ribeiro da Luz. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs.; Barão de Mamanguape, Barão de Souza Queiroz, 
Franco de Sá, F. Octaviano, Junqueira e Carrão. 

O Sr. Presidente abrio a sessão. 
Leu-se e foi posta em discussão a acta da sessão 

antecedente. 
O SR. NUNES GONÇALVES: – Pedi a palavra, Sr. 

presidente, para reclamar contra a inclusão do meu nome 
entre os senadores que não compareceram á sessão de 
hontem. 

E’ verdade que não estive aqui no principio da 
sessão, mas compareci pouco depois e até ha alguns 
apartes meus no discurso do honrado senador pelo Ceará, 
publicado hoje. 

Portanto, houve equivoco da acta e peço que seja 
restificada neste ponto. 

O SR. PRESIDENTE: – A reclamação do honrado 
senador será attendida. 

Não havendo mais que fizesse observações, deu-
se por approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Cunha e Figueiredo, F. Belisario, Siqueira Mendes, 
Jaguaribe, Paes de Mendonça, Soares Brandão, Silveira 
da Motta, Meira de Vasconcellos, Vieira da Silva, Visconde 
de Pelotas, Dantas, Uchôa Cavalcanti, Teixeira Junior, 
Candido de Oliveira, Fernandes da Cunha e João Alfredo, 

O Sr. 2º Secretario, servindo de 1º, deu conta do 
seguinte 

 
EXPEDIENTE 

 
Officios: 
Do Sr. Senador Barão de Mamanguape, de hoje, 

communicando que por incommodo deixa de comparecer á 
sessão. – Inteirado. 

Da mesas eleitoraes da parochias de Juiz de Fóra 
(1ª e 2º secções), Chacara, Sarandy, S. Pedro de 
Alcantara, Chapéo d’Uvas, S. Francisco de

Paula, S. José do Rio Preto, Rio Novo, Piau, S. João 
Nepomuceno, Dores do Monte Alegre, Rio Preto, Olaria, 
Pouso Alto, S. José do Picú, Passa Quatro, Itajubá, 
Soledade, Carmo do Rio Verde, Virginia, Pedra Branca, 
Conceição do Rio Verde, S. Thomé das Lettras, 
Encruzilhada, Ayuruoca, Alagôa, Bocaina, Passa Vinte, 
Serranos, Livramento, Jacutinga de Ouro Fino, Jaguary, 
Extremoz, Caldas, Aguns do Caldas, Campanha, 
Machado, S. Gonçalo do Sapucahy, Machadinho, Alfenas, 
Trez Pontas, Larmo da Cachoeira, Luminarias, Bramados, 
Conceição, Pará, Piedade da Boa Esperança, Santo 
Antonio de Muriahé, Santa Rita de Passos, Dores do 
Aterrado, Lambary, Carmo do Escaramuça, Mercês do 
Pomba, Limeira, Descoberto, Campestre, Canóas, Santo 
Amaro, Saude de Marianna, Camargos, Furquim, Jequiry, 
Barra Longa, Rio de S. Francisco, Piracicaba, S.Domingos 
do Prata, Itabira, Curral d’El-Rei, Lapa, Contagem, 
Mattosinhos, Sete Lagôas, Matheus Leme, S. Gonçalo da 
Ponte, S. José d´El-Rei, Porto Seguro, Sapé, Guarany, 
Capivary de Pouso Alto, Pirangussú, S. José do Paraiso, 
Sant’ Anna do Sapucahy, Monte Sião, Carmo do Campo 
Grande, Perdões de Lavras, Arcado, Serra Negra, 
Douradinho, Coqueiros, Bambuhy, Piumby, Lamin, 
Cachoeira do Brumado, Santa Maria do Itabirá, Ibituruna, 
S. Caetano do Chopotó, Carrancas, S. José de Toledo, 
Corrego do Ouros Mutuca, Itapecerica, Desterro e 
Formiga, da provincia de Minas Geraes, remettendo copias 
da, authenticas das actas da eleição senatorial a que 
nellas se procedeu ultimamente. – A’ commissão de 
constituição e poderes. 

 
APOIAMENTO DE PROJECTO 

 
Foram apoiados e a imprimir para entrar na ordem 

dos trabalhos os projectos de lei offerecidos pelos Srs. 
Ignacio Martins e Jaguaribe na sessão de 4 do corrente 
mez, e que haviam ficado sobre a mesa. 

 
PROJECTO SOBRE SECULARISAÇÃO DE CEMITERIOS

 
O SR. NUNES GONÇALVES (pela ordem): – Sr. 

presidente, não estava presente hontem, quando o nobre 
senador por Santa Catharina requereu a V. Ex. que désse 
para ordem do dia de nossos trabalhos o projecto que se 
acha submettido ao exame e estudo das commissões de 
legislação e negocios ecclesiasticos, sobre secularisação 
de cemiterios. 

Não sei precisamente em que termos o nobre 
senador fez o seu requerimento, visto como o seu discurso 
ainda não foi publicado; mas, por um resumo que hoje 
encontrei no Jornal do Commercio, notei com estranheza 
que o honrado senador attribue ás commissões um 
proposito, que nada menos seria de que a falta de 
cumprimento de seus deveres, porque nesse resumo se 
diz ter o nobre senador declarado que as commissões não 
queriam dar parecer... 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não sei si está 
isso no discurso; vou ver. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – ...e não era 
possivel deixar de reclamar contra isto, porque os 
commissões sabem o que devem a si e ao Senado para 
não procederem por este modo tão arbitratro. 
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Do que ha com relação a este projecto já o nobre 

senador por Santa Catharina deve ter sido informado, pela 
resposta que lhe deu hontem immediatamente o nobre 
senador pela Bahia. 

S. Ex. apresentou-me um projecto de parecer... 
O SR. LEÃO VELLOSO: – Apoiado. 
O SR. NUNES GONÇALVES: – ...sobre a 

proposição de que se trata, para estudal-o e examinal-o. 
Concluía este projecto de parecer pela adopção da 
proposição da Camara do Deputados. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Apoiado. 
O SR. NUNES GONÇALVES: – Mas, examinando-

o, vi que não podia prestar-lhe o meu assentimento; que, 
ou teria de dar um voto divergente ou devia ser como tal 
considerado esse parecer do honrado senador. 

O nobre senador pediu então que me entendesse 
com os outros membros das duas commissões. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Quem era o 
relator? 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Não havia relator. 
O SR. NUNES GONÇALVES: – Eu entendi-me 

effectivamente com os meus illustrados collegas membros 
das duas commissões e vi que todos elles estavam 
divergentes do voto emittido pelo nobre senador pela 
Bahia... 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Apoiado. 
O SR. NUNES GONÇALVES: – Afinal, fui 

incumbido de redigir o parecer que devia ser apresentado 
á consideração do Senado. 

Declaro ao Senado que as commissões tém-se 
occupado muito seriamente do assumpto; que não tem 
havido de sua parte, nem podia haver, o proposito de não 
dar parecer. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – No meu 
discurso não está esta referencia. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Bem; eu já disse 
que o vi, pelo resumo feito pelo Jornal do Commercio, que 
o honrado senador entendia que as commissões não 
queriam dar parecer; e como li isto, julguei de meu dever 
fazer esta reclamação, porque seria a mais clamorosa 
injustiça que o nobre senador poderia irrogar ás 
commissões. 

O que é verdade, Sr. presidente, é que entre os 
membros da commissões ha divergencias. Com effeito, a 
materia é muito importante e, comtudo, pareceu-me que o 
nobre senador quer que esta questão seja resolvida 
promptamente, como que de afogadilho. 

O SR. ESRAGNOLLE TAUNAY: – Não, senhor. 
O SR. NUNES GONÇALVES: – E’ materia que 

precisa de muita reflexão, de muita meditação... 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – O projecto está 

aqui desde 1879. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Já houve 

muito tempo; não se resolverá de afogadilho. 
O SR. NUNES GONÇALVES: – Está aqui desde 

1879, mas só ha pouco tempo tem sido aqui agitada esta 
questão e se tem reclamado o parecer das commissões. 

Este assumpto é muito sério, precisa de muito 
estudo, de muito exame, porque affecta as crenças 
religiosas do povo brazileiro. (Contestação do Sr. 
Escragnolle Taunay.) Trata-se de uma medida que vem 
inverter os nossos mais invete- 

rados habitos, e as commissões não podiam deixar de ser 
muito escrupulosas a este respeito. 

Eu, pois, declaro ao nobre senador que o nosso 
parecer sobre o projecto de secularisação dos cemiterios 
está sendo muito meditado, muito reflectido, e dentro de 
pouco tempo será apresentado... 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E' o que 
desejo. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – ...será submettido 
á consideração do Senado, que sobre elle resolverá como 
entender em sua sabedoria. 

 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES 

 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Sr. presidente, 

pedi a palavra para apresentar á consideração do Senado 
dous requerimentos. 

Um delles parece que não necessita de ser 
justificado, porque trata de uma questão de facto, que 
anteriormente foi por mim tratada nesta casa na sessão de 
13 de Setembro do anno passado. 

Portanto, não farei mais do que referir-me ás 
palavras que então disse sobre a materia, a respeito da 
qual faço o requerimento que vou ler e sujeito 
silenciosamente a approvação do Senado. 

E' este (lê): 
Requeiro que por intermedio do Ministerio da 

Justiça seja o Senado informado: 
«1º Si o Supremo Tribunal de Justiça concedeu a 

revista pedida pelo procurador da Corôa e Fazenda 
Nacional, de sentença dada pela Relação da Côrte na 
causa, entre partes – Governo Imperial e Compagnie 
Générale des Forges et Chantiers de la Méditerranie.» 

«2º Qual a Relação revisora, no caso de ter sido 
concedida a revista acima referida.» 

«3º Quaes os desembargadores da Relação 
revisora.»  

«Paço do Senado em 8 de Julho de 1887. – Viriato 
de Medeiros.» 

Isto servirá de resposta ao que consta ter sido dito 
contra o Poder Legislativo por um membro do Supremo 
Tribunal de Justiça, que esqueceu-se de que entre todos 
os poderes o Poder Legislativo é o primeiro. 

Não digo mais nada sobre o assumpto, nem prefiro 
o nome desse cavalheiro, porque me consta tambem que 
foi collocado no seu verdadeiro logar pelo muito digno 
presidente daquelle tribunal, um dos mais distinctos 
magistrados deste paiz, uma das probidades com que se 
deve honrar este terra. Tambem não profiro o seu nome, 
porque todos sabem quem é o presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça, magistrado de primeira plana, homem 
incapaz de transigir quando se trata da justiça. 

O segundo requerimento é este; lerei e depois 
justificarei. 

O SR. PRESIDENTE: – Perdôe-me o nobre 
senador; parece-me que é mais regular dar-se o destino do 
regimento ao primeiro requerimento e depois V. Ex. 
justificar o segundo. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Sim, senhor não 
estou muito certo dessas regras do regimento. 

E' apoiado e posto em discussão o requerimento. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Por systema, 
pugno sempre pelo direito mais lato do parlamento para 
pedir informações de todos os actos do governo que o 
podem sujeitar a alguma responsabilidade ou a alguma 
censura do mesmo parlamento; porque este tem o direito 
de investigar para accusar, e tem o direito de investigar 
sómente para censurar. Mas, senhores, este direito tão 
lato do parlamento tem seus limites, e o presente 
requerimento, creio, excede os limites da competencia 
parlamentar. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' natural que o 

nobre senador não apoie, porque é o autor do 
requerimento. Não é necessario dar o seu – não apoiado – 
que quer dizer que V. Ex. não é da minha opinião. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não posso dar 
aparte? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Póde, mas non est 
hie locus. 

Desculpe-me o nobre senador, entendo que este 
requerimento excede os limites da competencia 
parlamentar. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Pois vote contra.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Hei de votar; mas 

quero fazer mais do que votar contra, – quero fallar contra. 
(Riso.) O nobre senador quer agora ser o fallador desta 
casa? 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não, senhor; 
quero profligar os maus actos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' preciso saber 
profligar. 

Ora, que competencia tem o poder legislativo para 
intrometter-se na jurisdicção do primeiro tribunal de justiça 
do Imperio? 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não me metto 
nisso. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto (mostrando o 
requerimento) não é metter-se? (Riso.) 

Sr. presidente, entendo que este requerimento, 
como disse, excede os limites da competencia 
parlamentar. 

Si o Tribunal de Justiça concedeu ou não a revista, 
não é da nossa competencia, porque o poder judiciario é 
tão independente como o legislativo. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não, senhor. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Deixo-me o nobre 

senador fallar, porque, quando V. Ex. falla, não lhe dou 
nenhum aparte. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – V. Ex. aqui já é 
o regimento encarnado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Encarnado é uma 
cór. (Riso.) 

Sr. presidente, estou sendo obrigado a recomeçar e 
a repetir, por causa destas interrupções. 

Quero estabelecer a minha demonstração, para 
provar que o direito do parlamento tem limites em relação 
aos outros poderes, e um dos limites em relação aos 
outros poderes, e um dos limites é este – que o Supremo 
Tribunal de Justiça é independente do parlamento nas 
suas decisões. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Nenhuma instituição 
é independente do parlamento.  

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O parlamento não 
é dictadura. 

Si o Supremo Tribunal de Justiça concedeu ou não 
a revista, os motivos por que concedeu ou não, não são da 
nossa competencia (lê a 1ª parte do requerimento): 

«Si o Supremo Tribunal de Justiça concedeu a 
revista pedida pelo Procurador da Corôa, etc.» 

Não sei com que direito vem o poder legislativo 
intrometter-se em uma questão dependente dos tribunaes; 
curiosidade legitima não tem; não está reconhecido o 
direito de perguntar o parlamento o que pretende fazer o 
Supremo Tribunal de Justiça. 

O segundo paragrapho do requerimento é – qual a 
Relação revisora, no caso de ter sido concedida a revista 
acima referida? 

Qual a Relação revisora! Isto é curiosidade de 
cartorio. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Vá V. Ex. ao 
cartorio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vá o nobre 
senador ao cartorio e ahi saberá qual foi a Relação 
revisora; não é preciso o nobre senador fazer um 
requerimento para saber qual a Relação revisora. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Vá V. Ex. a 
cartorio, porque não hei de rebaixar a posição de senador 
a esta condição. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nesse caso, eu 
rebaixo a condição de senador muitas vezes, porque tenho 
ido aos cartorios. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E' rebaixar. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ah! V. Ex. está em 

tal altura que... 
O SR. JAGUARIBE: – Ir ao cartorio é um direito 

que tem cada cidadão interessado. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não se trata de 

um cidadão interessado, mas de um representante da 
Nação. 

O SR. JAGUARIBE: – Mas o nobre senador não 
rebaixa a sua posição indo aos cartorios. 

O SR. PRESIDENTE: – Attenção! Quem tem a 
palavra é o nobre senador por Goyaz (dirigindo-se ao 
orador): V. Ex. dirija-se á mesa e não aos nobres 
senadores. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu dirijo-me a V. 
Ex. e são os nobres senadores os que se dirigem a mim. 
(Riso.) 

Qual a Relação revisora, no caso de ter sido 
concedida a revista? pergunta o nobre senador. 

Logo, o nobre senador autor do requerimento não 
sabe si a revista foi concedida, porque, si soubesse, não 
precisaria perguntar qual a Relação a que foi distribuida a 
causa para ser revista. O nobre senador, creio, está um 
pouco estranho a estas cousas. 

Por ultimo, pergunto o nobre senador quaes os 
desembargadores da Relação revisora. Isto é de mais! 
Que consequencia póde tirar o corpo legislativo de serem 
taes ou taes os desembargadores da Relação revisora? 

Isto não é objecto de cartorio, mas é objecto de 
almanach. O nobre senador quer saber quaes são os 
desembargadores da Relação revisora? Vá ao almanach, 
e verá quaes são os desembargadores  
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da Relação de Minas, os da Relação do Rio Grande do Sul 
e os das outras Relações. 

E para isto havemos de estar fazendo 
requerimentos, com estas apparencias de offensa á 
suscoptibilidade do primeiro tribunal do Imperio? 

Póde o nobre senador autor do requerimento ter 
muitos bons motivos para querer fazer o seu juizo a 
respeito da justiça e injustiça das decisões dos tribunaes; 
mas nós não temos competencia da uma para nos 
intromettermos nisto. 

Já não basta, senhores, o arbitrio que o governo 
tem, pela nossa organização, de intrometter-se em 
decisões do poder judiciario... 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...já não basta a 

interferencia indebita que o governo tem no poder judiciario 
pela nomeação e remoção de seus membros; ainda quer-
se estabelecer uma dependencia illegitima deste poder ao 
parlamento, para que elle de a razão por que concedeu 
revista, e quaes são os desembargadores. 

Que me importa quaes são elles? Não é da nossa 
competencia, não é da nossa conta. 

Por isso, Sr. presidente, sem contestar as muito 
boas razões que porventura tenha o nobre senador para 
estranhar alguma irregularidade que pudesse ter havido na 
concessão da revista, acho que este requerimento não 
deve se approvado, porque importa uma usurpação de 
poder, um intromettimento de um poder nos dominios do 
outro tão legitimo, tão independente como o nosso. 

Por isso hei de votar contra o requerimento. 
O SR. IGNACIO MARTINS: – Sr. presidente, tenho 

sempre prestado com prazer o meu voto aos 
requerimentos apresentados pelo meu honrado amigo, o 
nobre senador pela provincia do Ceará. Não ha muito 
tempo, S. Ex. apresentou um requerimento pedindo 
informações sobre o numero de causas distribuidas nos 
tribunaes superiores de justiça, e nos juizos de 1ª instancia 
e sobre a demora que tem havido no julgamento dessas 
causas; vi que as informações pedidas por S. Ex. seriam 
bastantemente morosas pelas difficuldade que 
acarretariam para a sua satisfação; mas reconhecia no 
nobre senador o direito de fazer essa exigencia, e prestei 
com muito prazer o meu voto ao seu requerimento. 

Sinto, porém, não poder dar igual assentimento ao 
requerimento apresentado hoje por S. Ex. Si o meu 
honrado amigo tivesse pedido informações ao governo 
sobre as causas que tém sido decididas em certo e 
determinado prazo, não duvidaria votar por esse pedido; 
mas S. Ex., especificando uma causa, pergunta si fora 
concedida ou não revista. 

Acompanho o nobre senador pela provincia de 
Goyaz, porque não vejo ao Senado competencia para 
fazer essa pergunta. 

Si aos membros do parlamento assiste o direito de 
pedir informações sobre o procedimento dos magistrados, 
elles não tém o direito de pedir informações sobre a 
maneira de um magistrado entender uma questão. 

Pareceu-me, por um aparte do nobre senador, que 
essa causa não está decidida. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Si não está 
decidida, devia estar. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Comprehendi, pelo 
aparte do nobre senador, que S. Ex. quer de-

monstrar a demora que tem havido na decisão dessa 
causa; mas, permitta-me o meu honrado amigo que diga 
que não me parece que o Senado tenha competencia para 
indagar do poder judiciario si decidiu tal ou tal causa, qual 
a Relação revisora e quaes os juizes que têm de tomar 
conhecimento delle. 

Por isso não posso dar o meu voto ao 
requerimento. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Pasmo de ouvir 
que um jurisconsulto provecto, como é o nobre senador 
por Goyaz e outro jurisconsulto muito distincto, apezar de 
não ser velho, pois até parece que é o mais jovem desta 
casa, venha dizer que eu não posso exigir estas 
informações, que eu não posso o menos, quando posso o 
mais. 

Sr. presidente, eu não quero que o governo 
profligue cousa alguma, apenas apresento este facto 
notorio, que no dia 13 de Setembro do anno passado fiz 
um requerimento, pedindo certas informações sobre o 
recurso interposto pelo procurador da Corôa, da decisão 
de uma causa julgada por dous desembargadores, que 
não quero dizer que feliz ou infelizmente estão hoje no 
Supremo Tribunal de Justiça. 

Pedi que me dessem alguma resposta, e a resposta 
que tive foi que o Procurador da Corôa, (e já que fallo 
nisto, vou censurar acremente a este cavalheiro), em logar 
de apresentar o recurso que devia apresentar, que era o 
de embargos, recurso que qualquer advogado, tratando-se 
de uma causa particular, apresentaria immediatamente, 
apresentou o de revista. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Teria suas razões 
para isso. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Infelizmente 
tenho dito demandas, e nunca os advogados contrarios 
deixaram de empregar este recurso. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E’ 
empregado quando é licito empregal-o. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Tratando-se de 
uma questão de milhares de contos de réis, o procurador 
da Corôa devia empregar todos os recursos e um delles é 
o de embargos; não o tendo empregado, não cumpriu o 
seu dever, não fez aquillo que qualquer advogado faria, 
tratando-se dos seus proprios interesses ou dos de 
outrem. 

Mas, vamos ao principal. Disseram que o recurso 
foi interposto; mas está para completar-se um anno, e não 
ha decisão alguma, quando nenhum recurso deve passar 
um anno sem ter sentença. 

Até agora não se conhece cousa alguma, e quem é 
o culpado disto? 

Eu quero saber si a revista foi concedida ou não; si 
não foi, a censura que estou fazendo ao Supremo Tribunal 
de Justiça tem toda a procedencia, e eu, como membro do 
poder legislativo, ao qual todos os tribunaes estão sujeitos, 
hei de sustentar sempre, custe o que custar, o direito de 
profligar os maus actos, os actos corruptos e os de 
qualquer outra especie. 

Como é que um membro do Supremo Tribunal de 
Justiça entende que deve censurar a um representante da 
nação que usa de seu direito?! 

Não me admiro disso; admiro-me de que nesta 
casa, constituida dos homens mais distinctos do 
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paiz, se encontrem pessoas que sustentem absurdos 
dessa ordem. 

Por este lado nada mais direi e espero a decisão 
do Senado. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Estava muito 
longe da idéa de tomar parte na discussão do 
requerimento; ella, porém, tem tomado tal rumo, que 
me vejo obrigado a fazer uma observação. 

E’ com effeito para impressionar o argumento do 
tempo decorrido para o julgamento da revista a que se 
referiu o nobre senador; mas S. Ex. não attendeu a 
reforma por que passaram os tribunaes superiores pela 
ultima lei sobre aposentação dos magistrados. 

Quem tem acompanhado os negocios forenses 
sabe perfeitamente quantas causas ficaram 
interrompidas na sua marcha. 

Depois sabe-se que esses processos, antes de 
serem revistos e julgados, passam por muitas 
formalidades. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não vim para 
aqui sem estar muito bem esclarecido a respeito dessa 
materia. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Eu estou 
mostrando que V. Ex. não tem razão, no argumento da 
demora póde haver alguma merosidade, mas não é 
exacto ter decorrido um anno, e além disso, pela nova 
reforma muitos processos, que estavam em termos de 
julgamento, tiveram de voltar ao começo por effeito da 
mudança de juizes. 

Portanto, o argumento do nobre senador não tem 
a força que S. Ex. enxergou; e já que estou com a 
palavra não posso tambem deixar de lavrar um protesto 
contra as expressões de que se serviu S. Ex. a respeito 
do procurador da Corôa e Soberania Nacional, que e 
um magistrado muito digno, muito consciencioso e 
cumpridor do seu dever, e si elle procedeu do modo por 
que S. Ex. disse é porque entendeu que desempenhava 
melhor o seu dever. 

Limito-me a este protesto. Não tem razão a 
accusação feita por S. Ex. ao procurador da Corôa; e a 
merosidade da revista esta explicada pela ultima 
reforma que os tribunaes superiores soffreram. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Sr. presidente, 
pedi a palavra para fazer uma simples observação e 
justificar o meu voto sobre o requerimento. 

Não ha duvida que o Procurador da Corôa era 
obrigado a interpor todos os recursos que a lei lhe 
faculta para defender o direito do Estado, que é 
considerado menor, e o advogado, que não é o proprio 
dono para poder transigir com o direito proprio, usa de 
todos os recursos. 

O Sr. Nunes Gonçalves dá um aparte. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – A desistencia do 

recurso de embargos, muito embora fosse desprezada 
por muitas razões, foi a falta de cumprimento do dever 
do funccionario. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – A censura seria 
bem merecida, si elle deixasse passar em julgado a 
sentença. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – A lei considera 
duas cousas tão distinctas, que os embargos 
suspendem a execução da sentença e a revista não 
suspende; executa-se a sentença independente do 
resurso de revista. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Afinal de contas, 
a causa iria parar ao Supremo Tribunal de Justiça. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – O advogado do 
Estado, si tem repugnancia de usar de qualquer 
recurso, peça sua demissão; mas não póde preterir a 
defesa que a lei tem estabelecido. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Essa não é a 
questão. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – E’ o meu 
entender. Sem duvida nenhuma acho que podemos 
pedir informações, porque penso, ao contrario do nobre 
senador por Goyaz, que não ha poderes irresponsaveis, 
e todos os funccionarios publicos estão sujeitos á critica 
e á censura do parlamento, que é o supremo fiscal. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Muito bem! E’ 
o poder dos poderes. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Senhores, a 
prova é esta... 

O SR. IGNACIO MARTINS: – E’ questão 
pendente. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Aqui não se 
intervem na sentença; são informações que se pedem. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – São questões 
de facto. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Senhores, já o 
poder executivo o mostrou praticamente; si alguem quer 
mal entender a Constituição com essa igualdade que 
não é real, o poder executivo tem aposentado membros 
do Supremo Tribunal de Justiça e o parlamento, que é 
juiz, tem dito que e bem feito. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E muito 
merecidamente. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não tem dito tal.
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Pois não! Qual é 

o procedimento do parlamento? Não responsabilisa o 
ministro, não o accusa, o que quer dizer que foi bem 
feito. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – O processo está 
pendente do poder judiciario. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não está nada 
pendente; o processo foi decidido. Não se trata dos 
juizes que vão julgar; está se tratando do funccionario 
que é advogado do Estado e que devia ter recorrido. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – S. Ex. pergunta 
quaes são os juizes da Relação. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Eu acho que o 
requerimento do nobre senador é conforme o regimen, 
que S. Ex. está em ou direito pedindo informações. 
Infelizmente, nós sabemos que ha magistrados que têm 
por norma condemnar constantemente o Estado... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Muito bem! 
Essa é a regra. 

O SR. SILVERA MARTINS: – ...porque acham 
que o que é do Estado é de todos, não é de nin- 
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guem, e, portanto, o serviço que se faz ao particular é 
muito bem feito, é uma obra de caridade, uma virtude. Eu, 
que não entendo assim, acho que o requerimento é bem 
cabido, sem que supponha que elle possa em nada influir 
no animo do juiz que tem de sentenciar, porque os juizes 
que são indifferentes ao debate. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Muito bem! 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Aqui não ha censura 

de ninguem; ha curiosidade justa: um requerimento que 
offereceu occasião de censurar-se o procedimento, não 
dos magistrados, mas do funccionario que estava 
encarregado de defender os direitos do Estado. 

Julguei do meu dever fazer esta declaração, 
porque por essa theoria, que vejo meus antigos mostros 
estabelecerem, parece-me que o logar de advogado, isto 
é, de um procurador que representa o direito de outro, é 
sómente um cargo de consciencia. 

Deste modo não haveria direito nenhum garantido, 
e principalmente o advogado do Estado é obrigado a usar 
de todos os recursos, por este principio; elle não póde 
transigir, o Estado é menor, está debaixo de tutella. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – E’ sobre o requerimento? 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Sim, 

senhor. 
O SR. PRESIDENTE: – Já deu a hora; a discussão 

fica adiada. 
Ficou a discussão adiada pela hora, e com a 

palavra o Sr. Meira de Vasconcellos. 
 

ORDEM DO DIA 
 

FORÇAS DE MAR 
 
Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro da 

Marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Vieira da Silva, de Lamare e Soares 
Brandão; e sendo o mesmo senhor introduzido no salão 
com as formalidades do estylo, tomou assento na mesa á 
direita do Sr. presidente. 

Proseguiu em 2ª discussão o art. 1º da proposta do 
Poder Executivo, convertida em projecto de lei pela 
Camara dos Deputados, sob n. 4 do corrente anno, que 
fixa a força naval para o 2º semestre de 1888. 

O Sr. Henrique d’Avila pensa que a discussão das 
questões relativas á nossa marinha de guerra tem dado 
plena razão ao conceito do nobre Presidente do Conselho, 
relativamente ao modo por que esta constituida a nossa 
esquadra, cujas condições não estão em harmonia com os 
principios modernos da guerra maritima; e não póde deixar 
de censurar a S. Ex., e tambem o nobre Ministro da 
Marinha, por não terem ainda apresentado um projecto das 
reformas necessarias, para tirar-nos desta posição 
melindrosa. 

Depois de se referir aos navios de guerra de que 
dispõe o Brazil, entra na demonstração de que não 
preenchem todas as condições necessarias, e de que são 
hoje considerados inconvenien- 

tes os grandes encouraçados, sendo-lhes proferidos os 
navios de pequenas dimensões e de grande velocidade, 
como são os cruzadores, hoje admittidos por todas as 
nações. 

E’ evidente que a agglomeração de armas em um 
só navio embaraça o seu jogo, não podendo nenhuma 
dellas ter a maxima efficacia, nem o commando 
conveniente, pois como encontrar um commandante que 
tenha a necessaria capacidade para dirigir todos esses 
armamentos? onde encontrar guarnições e equipagens 
que tenham as habilitações profissionaes para o manejo 
de todos esses armamentos em um só navio? 

Por isso, o orador considera o torpedo como uma 
das armas mais importantes da actual guerra maritima. E 
para o demonstrar ainda mais evidentemente, faz o 
historico de todos os progressos por que elle tem passado, 
desde a descoberta de Fulton até ao presente, e refere os 
actos mais importantes occorridos nas guerras maritimas 
modernas, em que a acção destas machinas de guerra se 
tem mostrado efficaz e decisiva nos combates. 

Refere-se principalmente á inercia da esquadra 
franceza durante a guerra franco-prussiana, em 1870, e á 
da Turquia, em 1877, que tambem não incommodou os 
russos em seus portos. A razão é que em ambos os casos 
os portos eram defendidos por torpedos. 

Na ultima guerra da França contra a China, ficou 
evidenciado que na maior refroga do combate, os 
torpedos, mesmo imperfeitos como eram tinham, como já 
disse, uma acção decisiva, por isso que, introduzindo-se 
as torpedeiras francezas entre as duas esquadras, fizeram 
ir pelos ares um transporte um aviso chinezes. 

Outro exemplo semelhante houve na guerra do 
Chile contra o Perú e a Bolivia, afundando-se em poucos 
minutos e encouraçado peruano. 

Mas já antes da apparição dos torpedos como a 
arma mais destruidora das guerras maritimas já os 
encorouçados estavam condemnados. 

O SR. DE LAMARE: – Entretanto, constituem ainda 
as esquadras das primeiras potencias. 

O Sr. Henrique D’Avila lembra ao honrado senador 
por Mato-Grosso que a Allemanha, nação que está na 
vanguarda dos melhoramentos que dizem respeito á 
guerrá, tanto terrestre como maritima, assim como a todos 
os ramos da actividade humana, a Allemanha já abriu mão 
da construcção dos grandes encouraçados, tendo já 
positivamente declarado o seu almirantado que não se os 
construiam mais, substituindo-se por esquadrillas de 
torpedeiras, transportes e avisos. 

Lê em trecho do notavel escriptor inglez, 
sustentando as mesmas idéas, para provar como tambem 
na propria Inglaterra, que se diz apoiada nos 
encouraçados, não ha confiança alguma nelles. E na 
ultima experiencia feita no mar da Mancha, em um sim 
lacre de combate, em que as torpedeiras se apresentaram 
de improviso a 400 milhas da esquadra, verificou-se que 
ella teria desapparecido pelos effeitos temiveis dessas 
machinas de guerra. A Inglaterra, pois, já está hoje 
convencida de que os seus encouraçados de nada lhe 
servirão em uma guerra, e por isso ella se tem sujeitado ás 
provocações da Russia. 

Tambem não procede contra as torpedeiras o que a 
principio se dizia, – que ellas não poderiam atravessar o 
mar. Contra a evidencia dos factos 
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não se póde argumentar. As torpederias itallanas que 
foram para a Africa fizeram uma travessia magnifica, com 
todos os tempos, portando-se como verdadeiros navios de 
mar. E um temporal a bordo dos grandes encouraçados 
será menos terrivel que na pequena torpedeira? Não crê; 
neste ponto acceita a sentença dos antigos: grande nau, 
grande tormenta. O que está provado, por experiencias 
feitas pela Inglaterra, Italia, Austria e Russia, é que as 
torpedeiras resistem aos maiores temporaes. 

Considerando-se, portanto, a nossa marinha de 
guerra em relação aos principios geraes que regulam 
todas as marinhas, póde dizer-se que os dous navios que 
são apontados como capazes de defender a nossa costa, 
em caso de guerra, não preencherão o seu fim. Não é com 
encouraçados que se faz hoje essa defesa; taes machinas 
são consideradas incapazes para esse serviço. Para o 
demonstrar, entra o orador em grande desenvolvimento 
technico, apoiando-se em autoridades, das quaes lê varios 
trechos, que detidamente analysa. 

Observa em seguida que todas as nações têm as 
suas marinhas organizadas de modo que sobre torpedos 
cada uma tem o seu armamento. Nós, porém, estamos de 
braços cruzados: não temos nada absolutamente. Assim, o 
nobre Presidente do Conselho tem plena razão para dizer 
que a nossa esquadra é composta de calhambeques e 
tartarugas. Si em these os nossos encouraçados 
Riachuelo e Aquidaban não podem ter essa classificação, 
ella lhes cabe si os compararmos com esses cruzadores 
que deitam vinte milhas por hora. 

Considera o orador a nossa situação muito mais 
perigosa do que se afigura a muita gente. Em sua opinião, 
não temos torpedeiras. O proprio torpedo Whitehead, que 
possuimos, é uma anomalia; esse autor tem torpedos 
melhores que vende já para o Chile e para as nações da 
Europa. 

As nossas torpedeiras são antigas; ha-as mais 
aperfeiçoadas em condições nauticas e militares. 

Lê um artigo do Times, para mostrar como na 
Inglaterra não ha em relação a este serviço, o maior 
progresso, não devendo, portanto, o Brazil ser cego para 
só adoptar como modelo os navios inglezes. 

Tambem naquelle paiz o fornecimento do exercito 
tem dado logar a escandalos, como felizmente não ha 
entre nós. Em um fornecimento de espadas ultimamente 
alli feito, reconheceu-se a maior fraude: as espadas, como 
revelou um inquerito, eram reconhecidamente inuteis – 
quebravam-se ao primeiro golpe. Com taes exemplos, é 
evidente que não é para se seguir em tudo o modelo 
inglez. 

O orador já o aceitou em outros tempos mas 
ultimamente a Inglaterra tem decahido da boa fama, de 
que gozava; por isso entende que nos devemos contentar 
com o que temos, convencidos de que o nosso paiz não 
póde ter os traços physionomicos da corrupção. 

Com relação aos encouraçados Riachuelo e 
Aquidaban, diz que são quasi imprestaveis na guerra que 
temos em perspectiva. (Contestações repetidas do Sr. de 
Lamare e do Sr. Ministro da Marinha.) 

As experiencias que nesses vasos se tem feito 
demonstram a verdade do asserto precedente. 

Navios cujo convéz se abate com os primeiros 
tiros, ou cujas carretas se desmontam impedindo a 

continuação do fogo, não pódem inspirar confiança nem ao 
paiz, que se vé desarmado, nem á officialidade e á maruja 
que nelles se embarcam. 

O dever do governo, depois daquellas experiencias, 
era mandar proceder aos concertos necessarios, e repetir 
os exercicios, para que de todo se apurasse qual a 
prestabilidade de taes machinas de guerra. Entretanto 
passaram-se cerca de dous annos e nada disso se tem 
feito. 

Os navios que ora se acham em construcção, 
tambem não satisfazem ás actuaes necessidades da 
marinha de guerra. Si na época em que foram planeados, 
representavam adiantados melhoramentos, hoje não é o 
mesmo, e longe estão do que de veriam ser, quer como 
artilharia, quer como velocidade. (Apartes e contestações 
dos Srs. Meira de Vasconcellos e De Lamare.) 

Relativamente ao pessoal, diz que o nobre ministro 
não satisfez ás interrogações dos senadores que 
perguntaram donde vae S. Ex. tirar os marinheiros 
necessarios para o preenchimento do effectivo, mesmo em 
tempo de paz, uma vez que escasseia o voluntariado, que 
aliás só foi abundante, quando mais recrudescia o flagello 
da sécca nas provincias do norte. 

Accresce, que nesta epocha em que se multiplicam 
os machinismos e os inventos de guerra, cada vez mais 
necessarias se tornam as habilitações especiaes – e não 
ha especialistas em a nossa marinha. A prova está no 
relatorio do honrado ministro, onde se exara a declaração 
de que para machinistas da armada são admittidos 
individuos sem as necessarias habilitações. 

Onde estão os nossos torpedistas? A não serem 
algumas insufficientes manobras, effectuadas na bahia do 
Rio de Janeiro e nas proximidades da Ilha Grande, 
nenhum exercicio de torpedos se tem feito, em condições 
de preparar o pessoal para a contingencia de uma guerra. 
Os torpedos não tém sido carregados, e tudo se ha 
reduzido a simulacros de exercicios. 

Semelhantes exercicios deveram effectuar-se não 
nos locaes em que se tem realisado, mas em locaes 
apropriados, e mesmo nas paragens que mais conviria 
conhecer. 

Porque não organiza o honrado ministro uma 
estação no Rio de Prata com as nossas torpedeiras e 
outros navios? Só assim adquiriria a officialidade toda a 
pratica de que ha mister. 

Accresce que os officiaes generaes de marinha não 
se habilitam a par daquelles a quem, em uma dada 
emergencia, terão de commandar. Com que razão podera 
o governo mandar que commande uma esquadrilha de 
torpedeiras um general que nada ou pouco saiba de 
torpedos? 

Pelos jornaes devera ter sabido o nobre ministro 
que mais precavidos são os argentinos, pois nas paragens 
de seu littoral têm feito manobrar uma pequena esquadra 
de torpedeiras, habituando os seus officiaes a operar nos 
logares onde esperam a aggressão dos que tém por seus 
inimigos. Em vez disto nós mandamos que no Rio da Prata 
estacionem vasos de guerra, e que de lá voltem 
apodrecidos. 

Cita o exemplo da Allemanha, que na defeza do seu 
littoral substituiu as fortalezas pela mais efficaz protecção 
de torpedeiras. O littoral do Brazil é muito mais vasto; 
porém o mesmo systema se poderia adoptar nos trechos 
da costa que mais precisam ser defendidos. 

No relatorio do nobre ministro indigita-se como
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excessivo o numero dos officiaes de marinha. De accôrdo 
com os principios do outro tempo o nobre ministro teria 
razão; mas deve attender a que, modernamente, outro é o 
typo da guerra naval. As armadas fraccionam-se em uma 
immensidade de navios minusculos, e cada torpedeira 
devo ter como chefe um official intelligente e perito. As 
idéas de relatorio apenas demonstram, por conseguinte, 
quão longe se acha o governo de acompanhar com 
attenção o progresso da marinha. 

O nobre almirante, senador por Matto Grosso, fallou 
sobre a necessidade de se adoptar um limite de idade para 
os diversos postos da armada. O orador tem a este 
respeito as mais fundadas duvidas. 

Estudando a questão com referencia ao exercito, 
viu que na historia militar de todos os povos abundam 
exemplos de extraordinario vigor de concepção e audaz 
iniciativa por parte de militares da mais adiantada idade. 
Na luta de 1870 entre a França e a Allemanha, deu-se 
disto o mais notavel exemplo. Naquelle paiz predominava 
o principio da limitação da idade, e na Allemanha, pelo 
contrario, a semelhante medida sempre se oppoz o 
imperador Guilherme. Quando, antes da campanha, o 
general Moltke apresentou ao rei uma grande lista dos 
militares que desejava fossem reformados, o monarcha 
prussiano tomou da penna e inscreveu seu proprio nome 
na cabeça do rol, dizendo que era o mais velho militar da 
Prussia. A medida não foi adoptada; e sabem todos que no 
embate entre as hostes tentonicas e as francezas a victoria 
não se declarou pelas que contavam mais jovens officiaes. 

O Sr. Visconde de Pelotas, em aparte, diz que do 
que se precisa não é de reforma pela idade, pois que com 
mais de 70 annos commandou Caxias o exercito brazileiro 
no Paraguay, e com pouco menos o marquez do Herval: 
do que ha mister é de reformar por incapacidade. 

O Sr. Henrique D’Avila observa que o aparte do 
nobre senador pelo Rio Grande do Sul, preveniu uma 
consideração que o orador ia fazer. No exercito allemão as 
promoções fazem-se por antiguidade, mas antiguidade 
acompanhada de aptidão. Passa-se por cima do official 
inepto, e a preterição de tal forma equivale á declaração de 
incapacidade que de ordinario impõe a retirada do official, 
que logo pede a sua demissão. 

Com esta e outras questões que tem agitado, o que 
o orador procura é principalmente despertar a attenção do 
parlamento e a da nação para os estudos militares que tão 
descurados se acham entre nós. 

Não quer isto dizer que deseje militarizar o paiz; 
longe disso: mas sinceramente deploro que tão pouco se 
attente no que de tão perto interessa á defesa da 
integridade e da honra nacional. 

Não admira que o nobre Ministro da Marinha, a 
cujas habilitações aliás já fez justiça, nada queira realizar; 
o novo programma do gabinete é o immobilismo, e o 
honrado ministro não quer ser infiel á idéa directriz do 
ministerio. 

Quanto ao orador, proseguirá, apezar de tudo, no 
seu intento; e por feliz se dará si na sua patria implantar o 
verdadeiro espirito militar, que outro não é sinão o da 
bravura, do patriotismo e da disciplina. (Muito bem!) 

Retirou-se o Sr. Ministro com as mesmas 
formalidades com que fôra recebido. 

O Sr. Presidente deu para ordem do dia 9 a mesma 
já designada, a saber: 

Continuação da 2ª discussão da proposta do Poder 
Executivo, convertida em projecto de lei pela Camara dos 
Srs. Deputados, sob n. 4 do corrente anno, que fixa a força 
naval para o 2º semestre de 1888. 

Levantou-se á sessão ás 3 horas da tarde. 
 

ACTA EM 9 DE JULHO DE 1887 
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBU 
 

A’s 11 1/2 horas da manhã, fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 28 Srs. senadores, a saber: 
Cansansão de Sinimbú, Barão de Mamanguape, Godoy, 
Paula Pessoa, Viriato de Medeiros, Carrão, Barros Barreto, 
Barão da Estancia, Meira de Vasconcellos, Barão de 
Mamoré, Henrique d’Avila, Lafayette, de Lamare, Correia, 
Jaguaribe, Nunes Gonçalves Leão Velloso, Christiano 
Ottoni, Paes de Mendonça, Silveira da Motta, Escragnolle 
Taunay, Castro Carreira, Fausto de Aguiar, F. Belisario, 
Visconde de Muritiba, Barão de Maroim, Candido de 
Oliveira e Cunha e Figueiredo. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs. Affonso Celso, Uchôa Cavalcanti, Cruz Machado, 
Gomes do Amaral, Antonio Prado, Barão de Cotegipe, 
Barão de Souza Queiroz, Diogo Velho, Franco de Sá, 
Soares Brandão, F. Octaviano, Silveira Martins, Ignacio 
Martins, Teixeira Junior, João Alfredo, Junqueira, Ribeiro 
da Luz, Fernandes da Cunha, Saraiva, Lima Duarte, Vieira 
da Silva, Luiz Felippe, Siqueira Mendes, Dantas, Paulino 
de Souza e Visconde de Paranaguá. 

O Sr. 1º Secretario de conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 

Officios: 
Do Sr. senador Luiz Fellipe de Souza Leão, de hoje, 

communicando que deixa de comparecer ás sessões por 
achar-se anojado pelo fallecimento de um seu irmão. –
Inteirado e desanoje-se. 

Das mesas eleitoraes das parochias de Caeté, 
Lavras, Abaeté, Lagôa Santa, S. Domingos do Rio do 
Peixe, Joanesia, S. João Nepomuceno de Lavras, 
Escalvado, Carmo do Cajurú, Guaxupé, Espirito Santo do 
Prata, S. Sebastião do Rio Preto, Santo Antonio do Rio do 
Peixe, Santo Antonio do Rio-Abaixo, Abbadia, Taboleiro 
Grande, Altié, Patrocinio de Gaanhaes, Morro do Pilar, 
Rocas Novas, Oliveira, Santa Rita de Jacotinga, Antonio 
Dias Abaixo, Candeias, Abre-campo, Quilombo, S. Simão, 
Manhuassá, S. Miguel de Gaanhaes, Pedra Bonita, 
Campo Bello, S. Gonçalo do Rio Abaixo, Canna Verde, 
Pitanguy, S. Sebastião do Paraizo, Boa Esperança, Santa 
Luzia, Buritys, Uberaba, Santa Rita do Sapucahy, Santa 
Rita de Cassia de Caldas, Santa Rita do Rio Claro, Cabo 
Verde, Ouro Fino, Pouso Alegre, Bomfim do Pomba, 
Bartanco Alto e Coimbra, da provincia de Minas Geres, 
remettendo cópias das authenticas da eleição senatorial a 
que nellas se procedeu ultimamente. 
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O mesmo Sr. secretario communicou que o Sr. 
senador Barão de Cotegipe participara que, por motivo de 
serviço publico, deixa de comparecer. – Inteirado. 

O Sr. Presidente declarou que não podia haver 
sessão por falta de quorun, convidou os Srs. Senadores 
presentes para se occuparem com os trabalhos de suas 
commissões e deu para ordem do dia 11: 

A mesma já designada, a saber: 
Continuação da 2ª discussão da proposta do poder 

executivo, convertida em projecto de lei pela camara dos 
Deputados, sob n. 4, do corrente anno, que fixa a força 
naval para o 2º semestre de 1888. 
 

47ª SESSÃO EM 11 DE JULHO DE 1887 
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ 
 

Summario. – Expediente. – Projecto sobre 
aposentadoria de magistrados. – Sobre o projecto que 
revoga a lei de 10 de Junho de 1835. – Requisição do Sr. 
Ignacio Marilas.– A exposição universal em Paris. – 
Discurso e requerimento do Sr. Escragnolle Taunay. – 
Discursos dos Srs. Dantas, Barão de Cotegipe  (presidente 
do conselho), Silveira da Motta e Affonso Celso. – 
Approvação do requerimento. – Ordem do dia. – Forças de 
mar. – Discurso do Sr. Candido de Oliveira. – 
Encerramento da discussão do art. 1º. – Discussão do art. 
2º – Discursos dos Srs. Affonso Celso, Candido de Oliveira 
e Castrioto (ministro da marinha). – Adiamento da 
discussão. 
 

A’s 11 horas da manhã fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 32 Srs. senadores, a saber 
Cansansão de Sinimbú, Barão de Mamanguape, Godoy, 
Gomes do Amaral, Paula Pessóa, Viriato de Medeiros, 
Affonso Celso, Paula Pessóa, Viriato de Medeiros, Affonso 
Celso, Barros Barreto, Carrão, F. Belisario, Barão de 
Maroim, Christiano Ottoni, Siqueira Mendes, Meira de 
Vasconcellos, Castro Carreira, Saraiva, Ignacio Martins, 
Henrique D’avila, Correia, Fausto de Aguiar, Jaguaribe, de 
Lamore, João Alfredo, Nunes Gonçalves, Candido de 
Oliveira, Soares Brandão, Barão de Mamoré, Diogo Velho, 
Escragnolle Taunay, Visconde de Paranaguá, Lima Duarte 
e Leão Velloso. 

Deixaram de comparecer, com causa participada os 
Srs. Cruz Machado, Barão da Estancia, Barão de Souza 
Queiroz, Paes de Mendonça, Junqueira, Ribeiro da Luz, 
Lafayette e Luiz Felippe. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leram-se as actas da ultima sessão e do dia 9 do 

corrente mez, e, não havendo quem fizesse observações, 
deram-se por approvadas. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Barão de Cotegipe, da Ntas, Uchôa Cavalcanti, Visconde 
de Muritiba, Teixeira Junior, Antonio Prado, Vieira da Silva, 
Silveira da Motta, Silveira Martins, Paulino de Souza, F. 
Octaviano, Visconde de Pelotas, Cunha e Figueiredo, 
Fernandes da Cunha e Franco de Sá. 

Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 

Officio do Ministerio da Guerra, de 9 do corrente 
mez, enviando parte da s informações requisitadas em o 
officio de 8 de Junho ultimo, e 

prevenindo de que foram dadas as necessarias 
providencias para que os esclarecimentos que faltam 
sejam prestados com urgencia. – A quem fez a requisição, 
devolvendo depois á mesa. 
 

PROJECTO SOBRE APOSENTADORIA de 
MAGISTRADOS 

 
Foi lido e apoiado o projecto offerecido pelo Sr. 

senador Cruz Machado na sessão de 5 do corrente mez, e, 
a requerimento do seu autor, remettido á commissão de 
legislação. 
 
SOBRE O PROJECTO PARA A REVOGAÇÃO DA LEI DE 

10 DE JUNHO DE 1835 
 

O SR. IGNACIO MARTINS (pela ordem): – Meu 
fim, Sr. presidente, pedindo a palavra na hora do 
expediente, é rogar a V. Ex. que dê para ordem do dia o 
projecto que tive a honra de apresentar, revogando a lei de 
10 de Junho de 1835. Espero que V. Ex. tenha, em relação 
ao meu pedido, a mesma bondade e benevolencia com 
que tem recebido outros aqui apresentados em igual 
sentido. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador pede... 
O SR. IGNACIO MARTINS: – Que seja dado para 

ordem do dia o projecto, que já foi apoiado. 
O SR. PRESIDENTE: – O pedido do nobre senador 

será opportunamente attendido. 
 

A EXPOSIÇÃO UNIVERSAL EM PARIZ 
 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sr. presidente, 
em nome do partido conservador brazileiro, tenho que 
dirigir ao governo do meu paiz uma pergunta e indagar si o 
gabinete actual está resolvido ou não a fazer representar o 
Brazil na exposição universal que tem de abrir-se a 14 de 
Julho de 1889, em commemoração de uma das datas mais 
gloriosas da historia da humanidade. 

O tempo vai-se passando e V. Ex., Sr. presidente, 
sabe quanto é grande a extensão de todo o Imperio. 
Acredito por isto que provincias longiquas, como Matto 
Grosso, e Goyaz, já não poderão mais figurar com honra 
naquelle grande certamen industrial, que, além disto, tem a 
maior significação politica no momento actual. Qualquer 
retrahimento da nossa parte seria com effeito logo 
interpretado como uma prova de desapego ás grandes 
idéas iniciadas pelo esplendido movimento de 1789, que 
matou o privilegio para fazer vingar o direito; que matou o 
privilegio para fazer vingar o direito; que substituiu os 
impostos obrigatorios pelos tributos consentidos; que 
estabeleceu as bases da igualdade humana, essa utopia 
em quase todos os paizes do mundo o bellisima realidade 
no Brazil, graças ao influxo do Soberano philosopho o Sr. 
D. Pedro II; movimento que afinal abriu em todos os 
sentidos e em todos os rumos uma nova éra para a 
dignidade humana. 

A ausencia do Brazil na formosa capital da França 
seria, senhores, uma declaração de guerra aos grandes 
principios de que todos nós somos filhos, os principios de 
1789. 

A nossa propria monarchia emana daquella gloriosa 
evolução e nós precisamos fazer com que o Imperio 
appareça como deve apparecer, ao lado, e, talvez mais do 
que ao lado, á frente das 
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republica mais livres, e que gyram no circulo mais largo de 
aspirações... 

O SR. JAGURIBE: – Muitas vezes só em nome. 
O SR. AFFONSO CELSO E OUTROS 

SENHORES: – Apoiados. 
O SR. JAGUARIBE: – Quanto a factos, contesto. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E’ por isso 

mesmo que digo que nosso paiz póde achar-se á frente 
dos paizes mais livres do mundo. 

O SR. DANTAS: – Apoiado. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E’ tambem por 

isso que desejo, em nome do partido conservador, que o 
Brazil se faça representar condiguamente naquella grande 
festa, que tem, como eu já disse, a mais elevada 
significação. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Quem póde 
fallar em nome do partido conservador é o Sr. Presidente 
do Conselho. 

O SR. DANTAS: – O honrado senador póde fallar 
em nome do partido conservador, mas advoga idéas 
liberaes. (Há outros apartes.) 

O SR. PRESIDENTE: – Attenção! Quem tem a 
palavra é o nobre senador por Santa Catharina. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Si qualquer 
politico manifestar opiniões contrarias, praticará um crime 
de lesa-monarchia, porque esta instituição no Brazil não 
póde ser opposta ás aspirações e ao sentimento do povo 
brazileiro. 

O SR. DANTAS: – Sem duvida. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Ella, estou 

bem certo, firmará cada vez mais seus alicerces no 
pensamento nacional, colimando tambem brilhante futuro, 
e para isto tem de aceitar, como aceita, todas as grandes 
idéas, que devem dominar a humanidade, rompendo por 
todos os obstaculos levantados por espiritos ferrenhos e 
obscurantistas. 

Eis a razão por que tome a liberdade de apresentar 
ao Senado o seguinte requerimento (lê): 

«Requeiro se peçam informações ao Governo 
sobre as providencias tomadas para que todas as 
provincias do Imperio do Brazil sejam condignamente 
representadas na exposição universal que se há de abrir 
em Pariz no dia 14 de Julho de 1889.» 

«Sala das sessões em 11 de Julho de 1887. – 
Escragnolle Taunay.» 

Foi apoiado e posto em discussão. 
O SR. DANTAS: – Poucos assumptos têm tanta 

actualidade, referem-se tanto aos creditos do Brazil, dentro 
e fóra do Imperio, como o que acaba de agitar-se no 
requerimento com que agradavelmente sorprendeu ao 
Senado o honrado senador por Santa Catharina. 

Na sessão do anno passado, de uma das vezes em 
que discuti com o honrado Sr. ex-Ministro da agricultura, 
perguntei qual o pensamento do governo sobre o 
assumpto do requerimento, que ora os occupa. 

Ajuntei é pergunta algumas considerações, para 
mostrar que, ao menos ao meu ver, o Brazil não podia 
deixar de comparecer a essa exposição; que 

a ella, outros paizes mais adiantados, e já velhos, por 
qualquer motivo poderiam escusar-se officialmente de 
apresentar-se; mas, o Brazil, paiz novo, monarchico, unica 
monarchia neste continente americano, em uma época tão 
notavel, quando se vai commemorar um anniversario 
dessa ordem, como o do dia 14 de Julho de 1789, não 
poderia esquivar-se de, por sua parte, demonstrar ao 
mundo as conquistas e os progressos por ella feitos, no 
sentido commercial, industrial, economica, finalmente, em 
tudo que póde interessar ao trabalho e á actividade 
humana. Si contra este pensamento (creio ter 
accrescentado) se levantasse a objecção da despeza, das 
circumstancias difficies das nossas finanças, era o caso de 
não recuar diante de tal consideração, pelas vantagens, 
que tambem a meu ver, o Brazil deveria colher, o com as 
quaes de sobra seria compensado desse sacrificio. 

Parece-me Sr. presidente, que o honrado ex-
Ministro da Agricultura, na resposta que me deu e que de 
momento não posso verificar, sem ter dado certeza de o 
governo tinha o pensamento de comparecer á exposição 
universal de Pariz de 1889, manifestou-se todavia 
inclinado a fazel-o. 

Decorreram muitos mezes; e achamo-nos em 1887, 
quero dizer, faltando muito menos tempo do que então 
para esta exposição. Somos um paiz vasto, de 
communicação ainda difficil. Não é portanto para 
satisfazer-nos que o governo, provocado como, 
directamente, foi pelo nobre senador por Santa Catharina, 
para declarar se já está disposto, ou não a comparecer a 
esta exposição, não dé uma palavra e o requerimento 
passe sem discussão. 

Com estes motivos syntheticamente assim 
expostos, fazendo meu o requerimento do nobre senador 
por Santa Catharina, dirije-me ao nobre Presidente do 
Conselho, para perguntar-lhe si o governo tem, ou não, o 
pensamento de fazer representar o Brazil na Exposição de 
Pariz. 

Si no animo do ministerio sómente peza a 
consideração de despezas, por minha parte, e creio que 
tambem por parte do Senado, aconselho ao governo que 
não recue diante desta necessidade; peça o credito 
necessario, mas não perca tempo em fazel-o, para desde 
já prevenir todas as provincias do Imperio, afim de 
organizarem um trabalho melhor do que se fez em 1867, 
que aliás foi dos melhores, para a grande exposição 
tambem de Pariz. 

Achava-me no ministerio; recorde-me de tudo 
quanto se fez e que deu logar a uma exposição, aqui bem 
perto do Senado, neste edificio da casa da Moeda, 
exposição que animou a todos quantos se interessam pelo 
credito do nosso paiz, e sabe-se que realmente o Brazil 
colheu muitos bons fructos desse seu acto. 

Repito, já é tarde para que o governo nos diga si 
tem o pensamento de fazer representar o Brazil na 
Exposição Industrial de 1889, de sorte que não incorra no 
que eu chamaria uma grande falta, deixando de nesse dia 
firmar uma recordação digna de si diante de estrangeiro. 

Precisamos de immigração; e desde que em uma 
exposição qual a que se vai dar, mostrar-mos o nosso 
adiantamento, será elle conhecido em todos os pontos do 
globo, Isto, a meu vêr serve para augmentar a corrente de 
immigração muito mais do que outras providencias 
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que se possam tomar, e talvez muito mais despendiosas 
do que a de que se trata. (Apoiados.) 

Com estas considerações, por agora ponho ter ao 
que julguei dever ponderar, acompanhando o pensamento 
do nobre senador por Santa Catharina e a aguardando a 
resposta do nobre Presidente do Conselho. (Muito bem!) 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – O nobre senador deseja informações do 
governo sobre o assumpto de que acaba de tratar. 

Creio que o mais regular seria esperar o nobre 
senador que fosse approvado o requerimento para ouvir a 
resposta; e não querer uma resposta prévia, que é mister 
ser attendida pelo governo debaixo de certos pontos de 
vista e decidida em commum. 

Até agora, depois da ultima sessão, apenas temos 
tido communicação de que o governo francez tinha de 
fazer um exposição 14 de Julho de 1889. Esta exposição, 
segundo o seu programma, será industrial e não politica. Si 
e industrial, braremos com toda a liberdade, attendendo ás 
nossas circumstancias; si é politica, não devemos figurar 
nella. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Devemos 
figurar, mesmo como demonstração politica. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – As vantagens da revolução franceza 
ninguem as contesta. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – 1889 não é 
1793. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Ainda que muitos censurem aquella 
revolução, em todo caso é um facto sabido que a 
revolução franceza foi uma grande revolução humanitaria 
em seus resultados: isto ninguem põe em duvida. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 
quando entrei nesta casa, ouvindo a voz do meu collega e 
amigo o nobre senador pela provincia da Bahia, perguntei 
qual era o assumpto. Informou-se-me que estava em 
discussão um requerimento do nobre senador por Santa 
Catharina, perguntando ao governo se tinha tomado 
providencias para que o Brazil fosse representado na 
proxima exposição industrial de Pariz. 

O SR. AFFONSO CELSO: – O requerimento é um 
novo projectil. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não estou 
autorisado para considerar como projectil este 
requerimento; tambem não posso suppôr que o nobre 
Presidente do Conselho tivesse tomado neste pé. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não sei si o tomou 
nem quero saber; considero-o assim e tambem o nobre 
senador pelo Ceará. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E’ uma bomba 
de dynamite. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O aparte do nobre 
senador pela provincia de Minas Geraes desviou-me do 
meu caminho... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não era minha 
intenção; eu queria auxilial-o. 

O Sr. Silveira da Motta ...e isto sempre é prejudicial 
a quem como eu, sóbe á tribuna com sacrificio como 
actualmente. 

Ponho de lado o aparte do nobre senador a que 
considera o requerimento como um projectil. 

O SR DANTAS: – Eu tambem não quero 
consideral-o assim. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tambem não o 
considero como projectil nem em relação á intenção do 
autor do requerimento, nem em relação á intenção nobre 
Presidente do Conselho, que, julgo tambem, não tomou o 
requerimento como projectil. 

Mas, como dizia, senhores, achei na tribuna o nobre 
senador pela provincia da Bahia, não contestando o 
requerimento, mas contestando o silencio do governo a 
respeito do mesmo requerimento, mas contestando o 
silencio do governo ao respeito do mesmo requerimento... 

O SR. DANTAS: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...e então, 

informado de que era intenção do nobre preopinante 
pronunciar-se contra o silencio do governo a respeito de 
um assumpto de tanta importancia como é esta idéa... 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Apoiado a 
idéa. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...achei que, si 
acaso o governo, que a principio conservou-se silencioso 
diante de uma idéa de tanto alcance, acudiu aos reclamos 
instantes do nobre senador pela provincia da Bahia, devia 
escutal-o com a maior attenção, com a mais legitima 
curiosidade, para conhecer a opinião e a intenção do 
governo a respeito da exposição franceza; e então, 
senhores, appludi ainda mais a insistencia do nobre 
senador pela Bahia, por ter provocado uma declaração 
explicita do governo a respeito dessa exposição. 

Essa provocação deu em resultado uma 
declaração, a que sou muito opposto, do nobre Presidente 
de Conselho – que o governo não pretende dar 
providencia alguma para que o Brazil seja representado na 
exposição de Pariz. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Não disse tal cousa. 

O SR. DANTAS: – Será um grande erro. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então o nobre 

Presidente de Conselho, encarando as differentes faces 
por que póde ser considerada a exposição franceza, teve 
uma expansão, e foi que o governo não queria concorrer a 
essa exposição, porque a considerava como politica e não 
como industrial. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Eu não disse tal. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 
imperio): – Elle não disse isso. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ora, senhores, é 
justamente por eu considerar que a exposição franceza 
tem um grande alcance politico... 

O SR. DANTAS: – Apoiado, para o mundo inteiro. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...por ser uma 

recordação gloriosa do facto que mais tem influido na 
humanidade, para o seu progresso desde 
1789...(Apoiados.) 

O SR. DANTAS: – E ainda hoje está influindo.  
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...que não posso 
deixar de oppór-me a esta expansão do governo. 

Esta expansão do governo, reprovando a 
manifestação politica da exposição franceza, por ser uma 
recordação de 1789, caracteriza o mesmo governo.  

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Apoiado; está 
nos seus principios. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Por essa razão 
unicamente não posso acompanhar o governo actual: 
porque não quer aceitar as consequencias de 1789, que 
nós todos devemos aceitar. (Apoiados e apartes). 

Senhores, 1789, como diz o Sr. Jules Simon, não é 
1793. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Apoiado; ha 
muita differença entre 1789 e 1793. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – 1789 é a 
declaração da liberdade contra os abuzos de uma 
monarchia condemnada (apoiados) e as monarchias 
condemnadas, devem ser condemnadas; 1793 é o reinado 
de Terror, é Robespierre, e nós não queremos nem 
Robespierre nem o Terror. 

Mas é preciso distinguir: os liberaes que suspiram 
pelo reinado de 1789 não são os de 1793. 

Si, pois, a exposição de Pariz tem o alcance que o 
nobre Presidente do Conselho enchergou com os seus 
olhos de lynce, é por isso mesmo que desejo que seja 
approvado o requerimento, pedindo ao governo 
providencias pelas quaes o Brazil seja representado 
naquella exposição, porque esse é o espirito de nação 
brazileira. 

Senhores, por associação de idéas, permittam que 
a aproveite o ensejo em que se trata de apagar uma 
recordação gloriosa como o de 1789, para descobrir na 
marcha do governo, alguns signaes que tornam cada vez 
mais repugnante a direcção que levam os negocios 
publicos. 

Não ha duvida; ainda bem eu chegam os 
telegrammas de Dakar! 

Hoje que o paiz tem segurança de que o chefe do 
Estado, retirado do paiz por causa de sua enfermidade, 
continúa no estado satisfactorio e que esse estado torna-
se ainda mais satisfactorio temos o direito de mostrar 
alguma curiosidade a respeito da marcha do governo sob a 
regencia ou no 3º reinado. 

Mas, Sr. presidente, isto que traz ao parlamento o 
direito de ser meramente curioso, não é fazer hostilidade, 
nem projectis, porque creio mesmo que a opposição liberal 
não tem interesse algum na substituição do ministerio 
actual, e a prova é esta entente cordiale em que o governo 
se em achado diante dos chefes mais proeminentes ha 
opposição liberal, dos quaes não tem recebido, não digo 
projectis, mas nem uma setta de brinquedo. 

Mas as circumstancias actuaes dão direito á 
opposição liberal de ser curiosa a respeito da marcha 
futura do governo durante a Regencia. 

Tivemos, creio que um unico despacho a Regencia 
com o ministerio actual; e esse unico despacho quase 
coincidiu com o telegramma de Dakar. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Naturalmente o despacho foi feito lá! 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A conferencia foi 
anterior um ou dous dias e por isso disse e que quasi 
coincidiu. Mas isso é insufficiente para a satisfação da 
legitima curiosidade do parlamento ter, a respeito da 
marcha que a Regencia pretende ter, á vista das 
circumstancias que occorrem. 

E esta curiosidade cresce, desde que o governo 
mostra repugnancia em acceitar o conselho de intervir na 
exposição de Paris de 1889. 

Eu estou descobrindo o pensamento radical do 
governo, e agora pra confirmar esta nossa curiosidade 
legitima, direi: – Sr. presidente, ha duas questões que 
agitam o paiz, ao dominio das quaes não é licito, nem ao 
governo nem ao parlamento, mostra-se quedo e 
estacionario. 

São as duas questões que me caracterisam em 
relação a qualquer governo: – uma é apressar a libertação, 
a emancipação, acabar com o elemento servil quanto 
antes, para tranquillidade de todos; e a outra, tão 
importante, a meu ver, como essa, e da qual eu quereria 
que o governo se occupasse muito principalmente, é a da 
organização das provincias no pé em que ellas devem ficar 
para poderem tratar de si e não andarem mendigando 
sempre tudo do governo central. 

São estas as duas grandes questões. 
Entretanto, vejo com dor, porque não desejava 

sinceramente ter o mais leve motivo de fazer embaraços 
ao actual ministerio, que o governo, a respeito da questão 
do elemento servil, devendo pronunciar-se pela 
necessidade de apressar a decisão dessa questão, 
porque, si elle não tomar a dianteira della.... 

O SR. PRESIDENTE: – Peço licença ao nobre 
senador para lembrar que o assumpto de que se trata é 
relativo á exposição de Paris. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sim, senhor; o 
assumpto é a exposição de 1889, com que se tem de 
commemorar a revolução de 1789, e como consequencia 
de 1789 considero a questão de emancipação. 

O SR. OTTONI: – E' perfeitamente logico. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Portanto, devem, 

senhores, permittir-me continuar nas minhas observações. 
O SR. PRESIDENTE: – Sobre a exposição. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Como 

consequencia de 1789. 
Eu não posso comprehender que o governo se 

apresente agora fazendo opposição a tudo que cheire a 
1789. Não quer a exposição de Pariz, porque cheira a 
1789, e não quer tambem, apressar a solucção da questão 
do elemento servil, por que é uma consequencia de 1789. 

Isto não é possivel. Sr. presidente, eu e que quero é 
que o governo não resista á opinião do paiz. O governo 
actualmente está querendo, a respeito desta questão, 
resistir á opinião do paiz; o paiz o está arrastando para 
apressar a decisão da questão e elle está puxando para 
traz. 

Si o nobre senador pela provincia de Santa 
Catharina, não offerecesse este requerimento a respeito 
da exposição de 1889, eu ja teria para poder tractar desta 
questão, importunado a S. Ex., Sr. presidente, com um 
requerimento, pedindo que désse para ordem do dia o 
projecto que eu assignei, tambem marcando o prazo de 
1889.
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UM SR. SENADOR: – Por que não marcou o dia 
14 de Julho? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Si quizerem 
reduzir para 14 de Julho, eu aceito. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Devia ser. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas enfim, não 

quero que supersticioso a respeito de dias. 
Eu tinha intenção, para evitar que se me 

chamasse ao assumpto, de importunar a V. Ex., 
pedindo que désse para ordem do dia o nosso projecto 
dos 14 decretando o praso de 2 annos, praso que está 
sendo geralmente abraçado até pelos lavradores... 

O SR. DANTAS: – Em toda parte do imperio, 
norte e sul. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Do modo que o 
governo se está vendo envergonhado pelo 
procedimento dos lavradores que lhe estão ensinando o 
caminho. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – E esse caminho está aberto a todos. 

O SR. DANTAS: – Tambem era o que faltava... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Si está aberto 

para todos, porque os senhores não se póem no 
mesmo caminho, porque não aceitão o 89? 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O Sr. Prado 
preferia o dia 25 de Dezembro, outra data luminosa, 
nascimento de Christo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Assim, pois, Sr. 
presidente, não posso deixar de dar o meu apoio à 
moção, não só pelo alcance politico e industrial que ella 
póde ter, como tambem porque o governo oppõe-se a 
ella, com receio de interpretação politica que lhe 
possam dar. Quanto ao projecto dos 14, fallei nisso 
unicamente como uma consequencia dessa recordação 
de 1789.                                            

Voto pelo requerimento. (Muito bem.) 
O SR. AFFONSO CELSO: – Não me envolverei 

na questão da revelação de 1789, mas aproveitar-me-ei 
do requerimento do honrado senador pela provincia de 
Santa Catharina para fazer ao governo uma pergunta, 
que me parece ter maior actualidade do que aquelle 
acontecimento, aliás grandioso. 

Desejo saber si o governo está disposto a 
auxiliar o Club de Engenharia, para que se faça 
representar na exposição de estradas de ferro, que 
proximamente deve ter logar em Pariz. Parece-me que 
convem ao Brazil mostrar na capital do mundo civilisado 
os progressos que ha realizado em materia de estradas 
de ferro. 

O SR. DANTAS: – Uma cousa não exclue a 
outra: ambas são convenientes. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Feita apenas um minuto 
para findar a hora. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Menos do que isso me basta para 
declarar ao nobre senador por Minas Geraes que o 
governo tem intenção de coadjuvar o Club de 
Engenharia para que compareça á exposição franceza, 
que deve ter logar proximamente. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Muito bem! 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, 
encerrou-se a discussão. 

Posto a votos, foi approvado o requerimento. 
 

ORDEM DO DIA 
 

FORÇAS DE MAR 
 

Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro da 
Marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Vieira da Silva, Jaguaribe e Correia; e 
sendo o mesmo senhor introduzido no salão com as 
formalidades do estylo, tomou assento na mesa á 
direita do Sr. presidente. 

Proseguiu em 2ª discussão o art. 1º da proposta 
do Poder Executivo, convertida em projecto de lei pela 
Camara dos Deputados, sob n. 4 do corrente anno, que 
fixa a força naval para o 2º semestre de 1888. 

(A' 1 hora da tarde o Sr. presidente deixou a 
cadeira da presidencia, que passou a ser occupada 
pelo Sr. Nunes Gonçalves, 2º vice-presidente) 

O Sr. Candido de Oliveira diz que a materia, 
sobre que versou a discussão na primeira parte da 
sessão, lhe suggere ainda algumas observações e na 
sua externação aproveitar-se-á deste debate, 
resevando para a 2ª parte de seu discurso occupar-se 
com os negocios da marinha. 

O nobre Presidente do Conselho deu ainda uma 
grande prova de sua alta habilidade; aproveitou-se de 
um derivativo, dizendo-nos que o governo está disposto 
a prestar seu auxilio ao Club de Engenharia para á 
exposição que em Pariz vai ter logar a proposito do 
cincoentenario das estradas de ferro. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E' uma 
exposição particular; não tem nada com o governo. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Com esse 
intuito acredita o nobre Presidente do Conselho que 
satisfaz as aspirações, as necessidades deste Imperio? 

Não, por certo. Não é sómente com sua 
concurrencia a uma festividade de natureza particular 
para a França, e onde aliás o Brazil quase nada poderia 
exhibir, que o governo ha de satisfazer o ideal do 
progresso que se synthetisa na celebração do 
centenario da revolução. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Apoiado. 
O Sr. Candido de Oliveira observa que já o anno 

passado, dicutindo o orçamento do Ministerio da 
Agricultura com o nobre senador pela provincia de S. 
Paulo, teve occasião de formular identica interpellação; 
e S. Ex., aliás espirito adiantado, illudio a questão, 
declarando simplesmente que ainda era cedo para 
occupar-se com o assumpto, mesmo porque o Brazil 
não havia recebido convite official do governo francez 
para a celebração do centenario. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Era razão principal. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Actualmente 

o caso muda de figura, pois o nobre Presidente do 
Conselho declarou que o governo já recebeu essa 
communicação, e assim já é tempo de tratar sériamente 
do assumpto e preparar elementos 
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para que possamos comparecer naquelle grande festim, 
em que se celebra uma grande data historica. 

Mas esteja desenganado o nobre representante de 
Santa Catharina. O governo a nada se moverá; elle 
horrorisa-se com a data de 14 de Julho de 1789, como 
horrorisa-se com todas as outras datas, que lembram ou 
celebram as victorias da liberdade. O governo é um marco, 
é o regresso, é a negação de todas as idéas adiantadas; e 
não será admiração julgar o nobre Presidente do Conselho 
que deva o Brazil abster-se; e mais de uma vez vai ficar o 
imperio ausente de uma destas festas industriaes. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Será um erro 
grave. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Mais uma vez, a 
pretexto de economias, que serão applicadas a 
esbanjamentos de imprensa e outros, o governo não virá 
pedir credito ao parlamento, para colher materiaes 
necessarios, afim de que seja elle representado na 
exposição universal de Pariz. 

E nós, que precisamos estabelecer a corrente 
immigratoria, que devemos aproveitar essa occasião para 
isso, tornando conhecidos nossos productos naturaes, 
nada teremos feito, nada intentado. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O governo 
prejudicará a nação e a monarchia. 

O Sr. Candido de Oliveira não estranha a attitude 
do nobre Presidente do Conselho. Tem este uma Camara 
prompta para manifestar-se sempre no sentido de sua 
politica, não obstante as modificações por que ella passa; 
tem uma Camara de ante-mão sempre disposta a apoial-o 
em todos os sentidos, nessas evoluções por que passam 
sua idéas. Conseguintemente póde á tudo escusar-se, 
contando sempre ser acompanhado pela votação da 
Camara. 

Por essa razão entende o orador que é preciso, 
diante de todas as modificações por que tem passado a 
politica do nobre Presidente do Conselho, ser consultado o 
paiz. 

A politica, que hoje se enthronisa com o nobre 
Presidente do Conselho, não é aquella que foi iniciada em 
1885 e em honra da qual as urnas foram convocadas; e a 
Camara que assim apoia o governo em todas as suas 
modificações, em todas as suas evoluções, não obedece 
com certeza ao pensamento com que se apresentou ás 
urnas na eleição de 15 de Janeiro. 

Si o nobre Presidente do Conselho abandona esses 
principios com que subiu ao poder, neste ultimo quartel do 
seculo XIX, em um paiz avido de progresso e trabalhado 
por uma larga corrente democratica; si S. Ex. acredita que 
lhe é licito sustentar agora outros principios, legitimo sua 
nova politica, iniciada, por uma fatal coincidencia, com o 
periodo regencial; legitime-a com o voto popular e não 
queira simplesmente pavonear-se com a votação de uma 
Camara eleita no dominio de outras idéas e que hoje, em 
1887, com o novo programma de S. Ex., não póde 
representar aquellas que sahiram victoriosas das urnas em 
15 de Janeiro. 

Passando a tratar dos negocios da marinha, diz o 
orador que, si o nobre Ministro da Marinha se vê demorado 
no Senado mais do que fóra agradavel a S. Ex., deve 
queixar-se simplesmente de si, 
 

das asseverações que tem feito aqui, em resposta aos 
oradores que têm occupado a tribuna, asseverações de tal 
modo contradictorias ou inaceitaveis, que os têm obrigado 
a uma réplica prompta. 

Assim é que o orador, contra o seu proposito de 
não intervir mais no debate, é arrancado do silencio, em 
que se queria manter, pelas proposições enunciadas por 
S. Ex., na occasião em que lhe deu a honra de sua 
resposta. 

Recorda ter notado da parte de S. Ex. essa 
negação obstinada a todas as reformas do seu ministerio 
accentuada sómente depois que S. Ex. entrou para o 
gabinete, em contradição completa com os pensamentos 
que enunciara no anno anterior, quando S. Ex. era relator 
da commissão de marinha e guerra da Camara, quando S. 
Ex. formulava um plano de governo, como que 
adivinhando que teria de sentar-se nos altos conselhos da 
corôa em prazo breve. 

Então o nobre Ministro queria a reforma do corpo de 
saude da armada; queria alteração do regimen 
administrativo da marinha; queria autorização para a 
revisão do regulamento das escolas de aprendizes 
marinheiros; queria a organização de um codigo penal, 
feita, por delegação legislativa, pelo proprio Poder 
Executivo. 

Isto S. Ex. accentuava com a mais profunda 
convicção, e formulou emendas conforme ás idéas que 
entendia corresponderem aos melhoramentos que queria 
vêr introduzidos na marinha. 

Ora, quando lhe era dado facilmente realizar essas 
suas esperanças e dar expansão ás suas convicções, o 
nobre Ministro, chamado ao governo, abre mão de tudo e 
contenta-se com uma proposta, que é a reproducção 
litteral da que foi votada no exercicio passado, antes da 
declaração do nobre Presidente do Conselho, de que a 
nossa armada se compunha de calhambeques e 
tartarugas. 

Acreditava o orador que na vida dos homens 
publicos a firmeza nas idéas era uma grande força para a 
legitimação de sua autoridade; acreditava 
conseguintemente que o nobre Ministro, que tinha tão 
arraigadas convicções a respeito das modificações, que 
era necessario introduzir na marinha, aproveitaria sua 
passagem pelo poder para fazer alguma cousa de 
duradouro e estavel, no sentido de tantas opiniões suas já 
manifestadas. 

Mas, ao que assistimos? A essa declaração feita 
pelo nobre Ministro de que nada póde tentar realizar no 
sentido das emendas de 1887, porque ellas já tiveram 
contra si o voto do Senado na sessão do anno passado, 
declaração sobremaneira imprudente e que, ainda mais, 
partindo de tão alto, contribue para o descredito do 
regimen parlamentar. 

Aquelles que levantam a campanha do descredito 
desta fórma de governo, tiram exactamente um dos seus 
principaes argumentos dessa difficuldade com que nas 
casas de parlamento passam as reformas, que se tem em 
vista iniciar e conseguir. 

O nobre Ministro vem dar razão áquelles que assim 
pensam, dizendo que, não obstante ter já as convicções, 
que enunciara na Camara dos Deputados, nada póde 
procurar realizar, porque tem contra si o voto do Senado. 

Grande injustiça feita a desta casa! 
Não é a obstinação na resistencia ás reformas o 

que caracterisa a instituição do Senado. A
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historia parlamentar, o estudo da fórma, por que as leis 
são aqui votadas, protesta contra o enunciado do nobre 
Ministro. O adiamento de alguma materia indica, ao 
contrario, muitas vezes o desejo do detido exame. 
(Apoiados.) Muitas outras causas podem concorrer para 
que uma idéa seja adiada, sem que o adiamento seja 
indefinido e a procrastinação absoluta ou total. Ao 
contrario, o adiamento é um elemento funccional do 
organismo do Senado, que, como camara revisora, tem de 
deliberar mais pausadamente e não sob o influxo de 
momento, não de afogadilho. 

Si o nobre Ministro viu o anno passado pronunciar-
se o Senado, não pela rejeição, mas pela separação 
daquellas emendas, hoje S. Ex., si está convencido da 
necessidade dellas, si está convencido de que urge 
reconstituir-se a marinha, fazendo-lhe as reformas que S. 
Ex. sustentava em outro tempo, era obrigado a vir insistir 
por ellas no Senado... 

O SR. HERINQUE D'AVILA: – Apoiado. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – ...e, si por 

ventura o Senado se mostrasse recalcitrante, S. Ex. tiraria 
de si a responsabilidade; poderia, quando accusado nos 
termos em que o faz o orador, defender-se perfeitamente, 
declarando ter sido vencido na Camara que não faz 
politica, mas que oppõe o seu veto á deliberação de outra 
Camara. 

O nobre Ministro, neste assumpto, não podera 
dizer, como o nobre Presidente do Conselho, que as idéas 
eram fructo da inexperiencia, ou que está servindo na 
administração da marinha ha pouco tempo. Primeiramente, 
si não tinha estudos da sua pasta, S. Ex. não deveria 
aceital-a, e só póde e deve assumir essa posição quem 
está preparado para resolver immediatamente todos os 
problemas que a ella se prendem. Em segundo logar, não 
poderia S. Ex. fazer tal allegação porque tem estudos 
feitos, é soldado da velha guarda, foi relator das forças de 
terra na Assembléa Provincial durante muitos annos, 
descende de uma familia militar, na Camara foi membro 
relator da commissão de marinha e guerra, acompanhou 
dia por dia esta materia naquella casa, e a prova disto, e a 
prova dos estudos que fez, está nas emendas que 
formulou, que alli foram discutidas... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Desde moço que elle 
estuda estas questões. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Mas o orador 
encontra explicação para este procedimento contradictorio, 
S. Ex. está influenciado pelo meio em que vive: isto é, S. 
Ex. pertence ao ministerio 20 de Agosto, ministerio de 
mero expediente, de resistencia obstinada para nada fazer, 
esterilisando forças enormes, quando, dispondo de grande 
maioria na Camara dos Deputados, com ella podia 
manobrar para resolver as questões que exige a 
sociedade. 

O nobre Presidente do Conselho tem bastante 
espirito de talento para saber que no Brazil o partido 
conservador não póde ser o que symbolisa a sua politica 
ha pouco inaugurada; a obrigação do partido conservador 
é ser progressista em uma sociedade nova, em que tudo 
está por fazer, em que é preciso o esforço commum para 
dar solução nos grandes problemas que affectam a 
democracia moderna, porque o Brazil é uma democracia. 
 

O governo não póde contentar-se com as leis 
passadas; muitas, sinão a maior parte, conseguidas em 
um periodo reaccionario, resultado dos movimentos 
sediciosos que trabalharam infelizmente a nossa 
sociedade em outra época. 

Mas o paiz assiste ao triste espectaculo de 
continuar o ministerio a impôr a sua politica em nome da 
maioria que o apoia benevolentemente; nada, porém, 
iniciando, a nada tentando no sentido de restaurar a 
vitalidade das provincias, e contentando-se em conservar o 
systema de administração, reputado detestavel, na opinião 
do proprio governo, o qual nem ao menos póde conseguir 
o grande idéal do nobre Ministro da Fazenda – debellar o 
deficit. 

Com effeito, o segundo orçamento vai ser 
approvado, sob o influxo de sua administração, 
avolumando o deficit com o cortejo das novas despezas 
que o governo não póde resistir. 

O nobre Ministro da Marinha, continuando no seu 
systema de obstinação, não acolheu como devia as 
objecções apresentadas pelo seu illustre amigo, senador 
por Mato-Grosso, official experimentado, de alta patente na 
armada e conhecedor da repartição da marinha. S. Ex. 
reclamou a adopção immediata de um systema de 
reformas obrigatorias pela idade, como meio mais energico 
para a modificação do pessoal da armada e escolha dos 
mais capazes. 

Disse, porém, o honrado Ministro que a satisfação 
ao pedido instante do nobre almirante iria augmentar a 
despeza, e que não era possivel fazer-se a reforma 
compulsiva na armada sem a estender ao exercito. 

Engano completo do nobre Ministro. 
A reforma compulsiva pela idade não é tão urgente 

no exercito como na armada. Primeiramente porque os 
serviços em terra não demandam tanto esforço physico 
como no mar. Os homens de idade avançada podem 
facilmente commandar em terra, e não commandar navios; 
em segundo logar, porque o exercito tem  officialidade 
mais numerosa do que a marinha, o que alli facilita as 
promoções. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – E o governo quer 
restringil-o ainda mais. 

O Sr. Candido de Oliveira diz que, na Inglaterra, ha 
muitos annos, existe a reforma compulsiva pela idade, em 
condições mais  favoraveis, isto é, com um lapso de tempo 
inferior ao da reforma de que cogitou o nobre almirante. 

Pelo almanak da marinha ingleza, que o orador 
apresenta ao Senado, vê-se  que a lei vigente, quando a 
aposentadorias navaes pela idade, naquelle paiz é a 
seguinte: 

Os almirantes da armada têm reforma compulsiva 
obrigatoria aos 75 annos de idade, e facultativa aos 68: o 
simples almirante têm reforma obrigatoria aos 65 annos e 
facultativa aos 60; seguindo-se depois em escala 
proporcional de annos o capitão de mar e guerra; o 
commandante, que corresponde ao nosso capitão de 
fragata, e, por ultimo, os tenentes que correspondem aos 
nossos 1ºs e 2ºs tenentes. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – O systema allemão 
é o melhor. 

O Sr. Candido de Oliveira diz que a questão é de 
maior ou menor numero de annos; entre-
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tanto a legislação ingleza tem excellentes principios. 
Quando ha, pois, a experiencia: quando ha o 

parecer de grande numero de officiaes da armada; quando 
ha o relatorio elaborado pela commissão presidida pelo Sr. 
barão de Jaceguay, que o nobre Ministro póde consultar, 
por que ha de S. Ex. oppôr essa tenacidade á adopção dos 
melhoramentos reclamados pelas autoridades mais 
competentes da armada? por que ha de ser a politica de S. 
Ex. responder a tudo – non possunus?! 

Mas ha uma contradição notavel, que não póde ser 
pelo orador esquecida. No anno atrazado o distincto chefe 
liberal, o illustre representante da provincia do Rio de 
Janeiro, entendeu que era chegado o tempo de se 
introduzirem reformas na magistratura, estabelecendo-se a 
aposentadoria forçada. Por iniciativa pois, do illustre 
senador o Sr. Octaviano, passou rapidamente no Senado o 
projecto que hoje é a lei de 1886. 

Iniciado no governo liberal esse projecto, elle teve 
da nova politica todo o beneplacito, toda a acquiescencia; 
e, levado á Camara dos Srs. Deputados, alli foi convertido 
em projecto ministerial. Já previa o orador o que devia de 
acontecer: viu na nova um instrumento de reacções 
partidarias de um lado, e de outro, um enorme accrescimo 
da despesa com as classes inactivas. 

Oppoz-se por isso ao projecto, mas infelizmente a 
palavra de ordem estava dada: o governo tinha 
recommendado aos amigos a sua passagem. Votou-se, 
portanto a lei, e deu-se-lhe execução; mas quaes foram os 
resultados? Primeiramente o augmento da despeza com 
as classes inactivas , na importancia de 115:000$, pois tal 
é o pedido formulado pelo nobre Ministro da Fazenda. Em 
segundo logar deu-se uma profunda inversão na 
magistratura do paiz, entregue discricionariamente ao 
nobre Ministro da Guerra, então da Justiça. S. Ex. safisfez 
enormemente aos intuitos de sua politica, só promovendo 
para as vagas dadas juizes de sua parcialidade, olhando 
simplesmente para os serviços politicos, e deixando de 
parte o principal elemento que deve intervir na investidura 
dos magistrados – a sua capacidade, os seus estudos 
technicos... 

O SR. MEIRA DE VASCONCELOS: – Esse é o mal 
principal da magistratura. 

O Sr. Candido de Oliveira entende que este 
assumpto reclama immediatas providencias, como 
demostrará por occasião da discussão do orçamento da 
justiça. 

A magistratura está perdida, na phrase do nobre 
Presidente do Conselho, sobretudo pela ignorancia da 
parte do seu pessoal. Pela decadencia dos estudos 
juridicos, vai-se ella tornando de dia para dia um perigo 
para os direitos do cidadão, de modo que, a não serem 
tomadas providencias em tempo, só restará um recurso 
extremo, ante o qual não poderá, porém, a sociedade 
recuar para defender-se. 

A grande causa do mal está justamente no facto de 
que o recrutamento judiciario tem sido feito de accôrdo 
com os pequenos interesses de corrilhos partidarios, e o 
resultado não se tem feito esperar – o desprestigio dessa 
grande classe social, contra a qual já se manifestam altas 
vozes em todo o Imperio, contra a qual já ha até ameaças 
á mão armada. 

Ainda ha poucos dias os jornaes deram noticia 

de que um juiz de direito dos confins de Goyaz foi expulso 
da sua comarca pela população. Infelizmente, esse triste 
recurso já tem sido empregado em outros pontos do 
Imperio, recurso condemnavel, mas, em parte, attenuado 
pela verdadeira impunidade em que se mantem a 
magistratura: porquanto são raras as condemnações 
pronunciadas pelos tribunaes superiores, dando-se assim 
razão ao annexim popular «lobo não come lobo». O 
resultado é o que se vê – a decadencia de um grande 
poder politico do Estado. 

Dos clamores que em ambas as casas do 
parlamento e na imprensa se levantam contra os erros não 
corrigidos da magistratura, grande culpa pertence ao 
governo, que de preferencia tem escolhido juizes 
partidarios, não consultando as condições de capacidade e 
illustração. 

Occupa-se o orador incidentemente deste 
assumpto; mas ha de tratar delle largamente por occasião 
de se discutir o orçamento do Ministerio da Justiça. O que 
quer por agora é mostrar o contraste, em que o governo se 
colloca: por um lado insistiu pela passagem do projecto 
que o autorizava a aposentar os magistrados maiores de 
75 annos; por outro lado, tratando-se da armada, o nobre 
Ministro da Marinha recúa ante a despeza a fazer, que 
será minima, attendendo-se ao quadro resumido dos 
officiaes de marinha, sem se lembrar que por aquelle outro 
projecto, que hoje é lei, elevou-se a despeza com as 
classes inactivas do Ministerio da Justiça a mais 
115:000$000! 

Estas contradições são inexplicaveis: não se recúa 
ante a despeza quando ha uma porta aberta para o 
favoritismo, e ao mesmo tempo diz-se que o governo nada 
póde gastar, porque cumpre-lhe manter uma rigorosa 
economia. 

E' que o governo tem duas opiniões: uma nos seus 
relatorios, e outra nos seus actos. 

No relatorio da marinha, não obstante ser elle 
altamente deficiente, annuncia-se a difficuldade do 
preenchimento dos claros da armada e pede-se a revisão 
dos diversos serviços da marinha, mas não se diz que o 
estado do material é lamentavel, e que ha grande numero 
de navios imprestaveis, dando razão ao conceito do nobre 
Presidente do Conselho. 

O nobre Ministro, por espaço de 15 dias, tem ouvido 
a manifestação dos oradores do Senado no sentido de se 
effectuarem os melhoramentos de que carece a armada, e 
a tudo S. Ex. responde – non possumus. 

A proposta, porém, é a reproducção, até na 
incorrecção da phrase, da lei do anno passado. 

Por isso entende o orador que os relatorios são 
uma cousa vã; mais um meio de ombahir a ingenuidade 
do povo, porque as bellas idéas e os excellentes planos de 
governo nunca são realizados, não passam do papel. 

Essa é a causa principal da nossa decadencia 
parlamentar. A franqueza dessa fórma de governo não 
vem della, nem de seus apparelhos, vem dos meios por 
que a procuram mystificar; vem da pouca ou nenhuma 
comprehensão das necessidades de momento; vem 
muitas vezes da incapacidade daquelles que tomam a seu 
cargo a alta direcção dos negocios do Estado. 

O mal não está no regimen, está nos homens, e 
principalmente na sua incoherencia, na contradição das 
suas idéas, e mesmo em não comprehenderem que é 
necessario, para a manutenção 
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desse regimen, toda a prudencia, todo o esforço e 
reflexão, requisitos que não podem consistir em não fazer 
nada.  

Quando surgiu a politica de 20 de Agosto, disse-se 
que o partido liberal estava desmanchado; o nobre 
Presidente do Conselho declarou que recebia uma casa 
em liquidação, e que a armada compunha-se de 
calhambeques e tartarugas. Mas ha dois annos que o novo 
astro illumina os horizontes e ha dois annos que uma 
Camara amiga circumda o gabinete. Qual era, portanto, o 
primeiro dever daquelle que se levantava sobre as ruinas? 
Era dar remedio ás chagas que encontrava completamente 
abertas.  

Esse trabalho, porém, nem siquer foi intentado. Os 
ministros succedem-se, e dão a desculpa, que não lhes 
póde aproveitar, de que os estudos não estão feitos.  

O orador não pensa com o nobre senador, 
representante do Rio Grande do Sul, de que o Brazil deve 
ser uma nação militarisada.  

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Não disse isso.  
O Sr. Candido d’Oliveira não acredita que seja 

preciso fazer ostentação superflua de forças militares, nem 
mesmo pelo receio de futuras complicações 
internacionaes; mas entende, como condição de 
independencia de um povo livre, como elemento mesmo 
de sua vitalidade, que devem estar organizados os 
apparelhos de resistencia, de modo a poderem ser 
applicados em momento dado.  

Ter um exercito pequeno, mas bem organizado, 
educado nos progressos da sciencia moderna, e uma 
marinha poderosamente armada, embora seja pequeno o 
numero de vasos, preparada pelo estudo  e exercicio para 
as lutas ainda as mais energicas, é o que deve merecer a 
attenção do governo do Brazil.  

Mas diga-se a verdade, por mais dura que seja: o 
que temos é um exercito indisciplinado, e sem 
organização, e que antes póde chamar-se reunião de 
homens fardados do que exercito; e essa marinha, cujo 
pessoal não encontra estimulos em uma legislação 
obsoleta, e cujo material está reduzido aos dois vasos de 
guerra ultimamente adquiridos, e ás pequenas torpedeiras, 
que não fazem exercicios.  

E’ este infelizmente o estado do Imperio no que diz 
respeito ao serviço militar. Esse estado é reconhecido pelo 
nobre Presidente do Conselho, o nobre Ministro da 
Marinha não o nega, e, entretanto, em todas as sessões se 
vem dizer que nada se deve iniciar, não obstante os 
relatorios estarem recliciados de projectos. 

Para que se veja a attenção com que os assumptos 
são tratados pela administração actual recorda o orador 
que, ao passo que o nobre Ministro diz que é insufficiente 
o quadro do corpo de machinistas, e quer augmental-o, 
não póde siquer preencher o quadro existente, a ponto de 
nelle haver 47 vagas, fazendo, entretanto, acquisição de 
officiaes extranumerarios, como S. Ex. declara no seu 
relatorio, adoptando assim um systema que inverte o 
pensamento do governo.  

O nobre Ministro tem incompleto o quadro, e, em 
logar de preenchel-o, contracta extranumerarios, pouco 
habilitados como S. Ex. mesmo confessou e que não 
poderão, por consequencia, desempenhar as funcções que 
lhes cabem pelos regulamentos. 

Esta é a maior das contradições; declara-se que é 
preciso augmentar o quadro, e ao mesmo tempo denuncia-
se nelle um desfalque de 47 machinistas e, em logar de se 
preencher esse deficit pela acquisição de pessoal idoneo, 
vão buscar-se os extranumerarios, sem habilitações.  

Sabe o nobre Ministro da Marinha que a lei de 1874 
não foi executada por governo algum, e que o sorteio é 
impossivel. Entretanto, o art. 3º da proposta diz que os 
claros da marinha serão preenchidos nos termos dessa lei. 

Qual é, porém, a fórma? Já o disse o nobre 
Ministro: é o recrutamento. Mas então cumpra o governo o 
seu dever.  

O corpo de imperiaes marinheiros e o batalhão 
naval estão desfalcados; os viveiros que até agora 
preenchiam esses claros eram as escolas de aprendizes 
marinheiros; mas essas tambem estão desfalcadas em 
mais de 584 aprendizes.  

Uma commissão, incumbida a um official 
distinctissimo, foi mandada aos confins do nobre do 
Imperio para fazer acquisição de voluntarios; mas o 
resultado foi negativo.  

O governo não póde continuar com esses claros e, 
si não os póde supprir pelo voluntariado, não tem remedio 
sinão lançar mão do recrutamento; empregue-o, pois, mas 
diga a cousa como ella é; dê-lhe o nome que tem.  

O nobre Ministro pertence ao partido que dotou o 
paiz com a lei de 1874, e viu o seu naufragio. Sabe que 
ella não foi executada, mas não tem a coragem de dizer 
que vai lançar hoje mão do recrutamento.  

A ambição do governo é nobre, é elevada; mas é 
preciso que seja correspondida pela vasta comprehensão 
do que seja governar; o amor do poder por vangloria não 
está na altura do nobre Ministro, nem o orador póde 
admittir que S. Ex. se contente com a esterilidade.  

O relator da commissão de marinha e guerra que 
hontem condemnava a ordenança militar da armada; o 
Ministro que chamou a attenção do Senado para as penas 
crueis que ali são infligidas e que não só disse que é 
imprestavel o nosso material, sinão tambem que é difficil 
preencher os claros de que o seu relatorio nos dá noticia, 
tem obrigação de iniciar as medidas necessarias para a 
realisação do seu plano de governo; tem o dever de pedir 
ao parlamento todas as providencias que S. Ex. reputa 
necessarias para o desempenho de sua alta missão.  

Contentar-se, porém, com o mal indefinido; nada 
tentar no sentido do bem, não é digno, não eleva a 
ninguem.  

Mas por todas as fórmas se accentua a nova 
politica. Quando falla em nova politica, refere-se áquella 
que foi inaugurada no Senado pelo discurso do nobre 
Presidente do Conselho em resposta ao illustre senador 
por Santa Catharina – a condemnação de todo o 
progresso.  

Foi feitura conservadora a abolição do castigo 
corporal no exercito; essa lei de 1874 constituiu uma da 
glorias da situação da aurora da regeneração; tambem foi 
favoneada pelo governo actual o alacremento recebida 
pelo nobre Ministro da Justiça de então a abolição dos 
açoites para os escravos que ainda existissem no Imperio.  

O SR. DANTAS: – Depois de muita reluctancia.  
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O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Mas afinal 
aceitou. 

O SR. DANTAS: – Mas a principio houve 
reluctancia. 

O Sr. Candido de Oliveira admira-se de que quando 
a Constituição aboliu todas as penas crueis, quando no 
exercito a extincção dos castigos corporaes não têm 
provocado mal, ou pelo menos não tem provocado 
reclamação da parte da autoridade competente; quando 
poucos são os discolos a quem repugna a nova doutrina 
criminal da lei de 1886 em relação á punição dos escravos, 
ainda se mantenha a chibata na armada; admira-se que se 
queira a conservação desse castigo corporal aviltante, 
exactamente quando na armada é que não ha esse grande 
numero de crimes que manifestam as necessidades do 
exercito! 

A esse respeito o quadro levantado pelo nobre 
Ministro é bastante animador. S. Ex. dá noticia dos 
processos julgados em conselho de guerra ou na auditoria 
geral da marinha em 1886, e nesse quadro vê-se que a 
totalidade dos julgamentos foi de 22, sendo 21 
condemnados e 1 absolvido. Ora, no exercito os 
julgamentos foram de seiscentos e tantos no mesmo 
periodo; por conseguinte, o quatro relativo á armada é 
verdadeiramente lisonjeiro. 

Não seria, pois, occasião de se fazer desapparecer 
essa ultima disposição negregada contra a classe da 
armada? 

O castigo corporal estava abolido pela Constituição, 
que extinguiu todas as penas crueis; mas como 
regulamentos especiaes o consignavam, era preciso uma 
lei especial que deliberasse sobre a sua revogação; isto 
mesmo se fez para o exercito em 1874, e no anno passado 
para os escravos, quando é certo que o poder individual 
dos senhores exigia mais força, mas concentração; e 
quando na armada já vozes competentes reclamam essa 
medida, o nobre Ministro diz que nada póde fazer nesse 
sentido. 

UM SR. SENADOR: – Não terá um commandante 
para navio de guerra. 

O Sr. Candido de Oliveira observa que foi o nobre 
Ministro quem confessou que ha difficuldade na acquisição 
do pessoal que preencha os claros da armada; S. Ex. 
declarou que naufragou aquella expedição do capitão de 
mar e guerra Wandenkolk ao Amazonas e Pará. Não seria 
caso de se proceder a um inquerito relativamente ás 
difficuldades que encontra o governo na acquisição de 
praças para a marinha? No Brazil, onde o problema do 
pauperismo já se manifesta, onde ja ha pobreza na classe 
dos proletarios, e emprego publico nas suas variadas 
fórmas ainda é a melhor das industrias; no emtanto, nota-
se essa singularidade das difficuldades no preenchimento 
dos quadros do exercito e da marinha onde o proletario 
tem ao menos sua subsistencia garantida, onde tem, sinão 
o conforto, os meios de não morrer de fome. 

Quem sabe si uma das causas da falta de pessoal, 
com que luta a marinha, não é exactamente a manutenção 
da chibata?! O nobre Ministro preside a um trabalho do 
conselho naval relativamente á confecção de um novo 
codigo penal para a armada, que, segundo o relatorio, está 
quasi propmto, e vai ser apresentado ao parlamento o 
resultado dessas conferencias e estudos.

Por que tambem a respeito da extincção da chibata não 
consulta S. Ex. ouve aos competentes? E’ preciso que a lei 
seja sobretudo igual; que uma classe não seja mais 
rigorosamente opprimida do que outra sinão em virtude de 
necessidade imperiosa, a que cumpre o legislador 
obedecer. Até ha pouco, havia o castigo corporal no 
exercito e na armada; até ha pouco, os escravos soffriam o 
açoite em logar da prisão temporaria; mas para o exercito 
e para os escravos já desappareceu essa tradição do 
passado, em que a lei penal não tinha verdadeira 
comprehensão; portanto, é preciso que tambem 
desappareça em relação á armada. 

Ha poucos dias o Club Militar, logo depois de sua 
inauguração, fez objecto de seu exame a abolição da 
chibata, e, por votação unanime daquelles que alli se 
achavam, em virtude de um eloquente discurso do Barão 
de Jaceguay, deliberou-se que era de necessidade pedir 
ao parlamento que nos livre dessa ultima vergonha. Mas o 
nobre Ministro responde com o seu – non possumus. 

Não quer o orador demorar por mais tempo o nobre 
Ministro; S. Ex. já se queixa da impertinencia da 
opposição... 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Não 
apoiado. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – ...que aliás só 
quer consultar as conveniencias do serviço. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Pelo contrario, o 
governo quer o protelamento desta discussão, porque não 
tem que discutir. 

O Sr. Candido de Oliveira sabe que o Sr. 
presidente, depois que fôr votada a proposta, irá 
desencavar das pastas algum projecto que terá de passar 
contra a vontade do governo, que nada quer fazer na 
presente situação, que devendo ser uma aurora, é 
simplesmente uma agonia. Não quer dar razão ao 
governo, porque deseja que a proposta passe, e assim se 
veja o que terá de ser o dia de amanhã. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Elle não quer que 
entrem em discussão projectos como os dos Bancos e 
outros. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, 
encerrou-se a discussão do art. 1º 

Seguiu-se em 2ª discussão o art. 2º da proposta. 
O Sr. Affonso Celso estranha que o nobre Ministro 

da Marinha se conservasse silencioso depois do brilhante 
discurso, que acaba de proferir o nobre senador por Minas-
Geraes. 

S. Ex. tambem não respondeu a outro importante 
discurso do nobre senador pela provincia do Rio-Grande, 
que aventou questões do maior interesse. 

Deixou encerrar-se o art. 1º, que dá ao debate 
maior amplitude, e nem palavra disse! 

Ousa lembrar-lhe que isto é contra os estylos 
parlamentares, e que veiu a esta casa para dar 
informações sobre os negocios da sua pasta. 

Nunca se deu o facto, que se está observando, e 
até certo ponto parece desconsideração para com os 
membros desta casa que vieram á tribuna! 

Como quer que seja o nobre Ministro falta ás boas 
praticas, mantendo semelhante mutismo, que não tem 
justificação. 

O orador protesta contra semelhante precedente.
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OS SRS. CANDIDO DE OLIVEIRA E HENRIQUE 
DE AVILA: – Apoiado. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Como talvez não 
esteja o nobre Ministro preparado para fallar, aproveitará o 
art. 2º, que o nobre presidente declarou entrar em 
discussão, para tratar de alguns assumptos, que omittiu, 
ou não desenvolveu sufficientemente em seus anteriores 
discursos. 

Considera-os importantes, e como carece de 
informações do nobre Ministro para melhor aprecial-os, 
pedi-las-á desde já, afim de que S. Ex. lh’as dê de 
prompto, se puder ou quando voltar ao Senado. 

Começará perguntando o que ha ácerca de 
emolumentos cobrados na capitania do porto desta côrte, 
pois ao seu conhecimento chegaram queixas graves 
contra exigencias indebitas, que assegura-se serem alli 
feitas. 

Ouviu mesmo que dous officiaes empregados da 
capitania, um como ajudante, e outro ás ordens, debalde 
reclamaram providencias do governo, contra o que 
reputavam verdadeiras extorções, e não as obtendo 
resignaram as commissões. 

Esses officiaes, cujos, nomes declinaram-lhe, os 1ºs 
tenentes Bahia e Pinho, são dos mais respeitados na 
classe. 

Não sabe que fundamento ha para taes queixas, 
pois fórma bom conceito dos funccionarios da capitania. 

Mas, desde que articulam-se factos, e assevera-se 
que de sua veracidade dão testemunho pessoas 
autorizadas, cumpre tiral-os a limpo, para punir a quem 
culpado seja, ou desaggravar-se o credito de quem houver 
sido injustamente accusado. 

Si, effectivamente, têm sido commettidos abusos 
naquella repartição, a prova deverá ser facil, porque as 
disposições em vigor exigem que nos papeis por ella 
processados se declare, sob a assignatura do secretario, a 
importancia dos emolumentos pagos. 

Comprehende o nobre Ministro que negocio desta 
ordem não deve ficar abafado, dando origem a 
commentarios desagradaveis e talvez calumniosos. 

O SR. LIMA DUARTE: – Hão de sel-o 
naturalmente. 

O Sr. Affonso Celso ainda com referencia á 
capitania do porto da Côrte, deseja saber em que 
condições se acha o serviço de socorro maritimo a seu 
cargo. 

Ao que lha consta são deploraveis, achando-se tão 
importante serviço em completo abandono, de modo que 
não será impossivel a reproducção de sinistro identico, ao 
que não ha muito tempo, deu-se dentro de pontas da bahia 
do Rio de Janeiro, e por assim dizer sob as vistas do 
capitão do porto. 

Perderam-se vidas preciosas, por falta de 
embarcações apropriadas a acudir ao navio em perigo, 
como as ha em outros portos de muito menor movimento 
do que o primeiro do Imperio. Lembra-se de que por essa 
occasião do Ministro da Marinha, explicando o 
acontecimento perante o Senado, declarou, e ouviram-no 
todos com o maior prazer, – que se apressara em fazer 
encommenda do material de salvação de que não 
dispunha a capitania do porto, – e com dezar até para o 
paiz. 

Quer, portanto, que o nobre Ministro lhe informe si a 
encommenda foi satisfeita, e o material 

adquirido presta-se aos fins, que se tinha em vista. No 
caso contrario, é preciso que o nobre Ministro providencie 
com urgencia a esse respeito, para não termos de 
lamentar novos desastres. 

Outra informação, que tem o maior empenho em 
obter versa sobre a escola de aprendizes n. 8, isto é, a 
estabelecida neste porto, e a mais numerosa que 
possuimos. 

Estão alli, ha mais de anno, cerca de tresentas 
crianças, que o Estado encarregou-se de educar para os 
duro ministeres da vida do mar, votadas á lento 
assassinato. 

Lento assassinato. – não pensem os collegas que 
haja nisto exageração, é a phrase que cabe; é 
infelizmente, por mais incrivel que pareça, o facto 
averiguado e confessado em documento official. 

Leiam os nobre senadores o relatorio do engenheiro 
das obras civis do Arsenal de Marinha, annexo ao do 
Ministro, apresentado na sessão deste anno, e ao verem 
de que modo vivem aquelles pobres meninos, ficarão 
consternados, como o orador sentiu-se. 

Basta dizer, para que todos se compenetrem de tão 
horrorosa situação, que estão accumulados, além do 
pessoal de fiscalisação da escola, cerca de 300 
aprendizes, em uma casa arruinada, sem ar, sem luz, sem 
nenhuma das condições hygienicas indispensaveis á vida 
e na qual mal poderiam ser alojados 100! 

E note-se que trata-se de meninos, isto é, de 
creaturas ainda não completamente formadas, que acham-
se na idade em que mais precisam de ar, luz e espaço 
para chegarem a todo o seu desenvolvimento, e sem elles 
hão de succumbir ou tornarem-se precocemente invalidos! 

Para que não se pense que está carregando as 
córes do quadro, lerá as proprias palavras do engenheiro, 
e são estas (lê): 

«Relativamente ao incluso pedido, que peço venia a 
V. Ex. para devolver conjunctamente com o aviso n. 241 
de Fevereiro ultimo e o officio n. 62 do commandante da 
escola n. 8 – devo ponderar a V. Ex. que quaesquer 
concertos e reparações, a que possa se proceder no 
edificio em que funcciona, na ilha do Governador, a 
referida escola n. 8, de aprendizes marinheiros, importarão 
despeza completamente improficua, porquanto esse 
edificio é destituido de toda e qualquer condição hygienica 
para servir de quartel ao avultado numero do alumno que 
tem tal escola.» 

«Sob qualquer aspecto que se encare o referido 
edificio, não se póde elle prestar para o fim a que está 
infelizmente, servindo com grande prejuizo para a saude 
dos aprendizes alli aquartelados; e, sobre tudo, ao 
dormitorio – onde pernoitam duzentas e sessenta e tantas 
crianças em espaço insufficiente para 100 – fallecem as 
mais essenciaes condições hygienicas.» 

«Juntas uma ds outras, sem o minimo espaço que 
as separe, respiram essas crianças ar que se não renova e 
que, dentro das primeiras horas, fica infallivelmente 
viciado, não só pela expiração de tão avultado numero de 
pessoas, como tambem pela combustão de algumas 
candeias que, sem ao menos dar ao aposento a claridade 
conveniente para a inspecção exigida pela moralidade, 
servem apenas para roubar ás infelizes crianças, antes 
mesmo della recolhidas, a pequena parcella de oxygenio 
de que cada uma poderia dispor durante o somno.» 
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«E como si o espaço já não fosse excessivamente 
pequeno para a terça parte que fosse das crianças que 
dormem em tão repugnante ambiente, foi esse aposento 
ainda dividido, no sentido de sua altura, por um enorme 
estrado onde são, durante o dia, accommodadas as macas 
e caixas; estrado esse que toma quasi toda a largura do 
aposento, deixando apenas, de um e outro lado, estreitos 
corredores.» 

«Accresce ao que fica exposto que semelhante 
dormitorio não dispõe de uma unica janella, mesanina ou 
fresta que seja, por onde possa estabelecer-se a mais 
insignificante corrente de renovação do ar.» 

«Ao paiol o á aula faltam tambem as 
imprescindiveis condições hygienicas, sendo muito 
sensivel o viciamento do ar que se nota ao penetrar na 
sala da aula durante a classe.» 

«Poderia apontar, um por um, todos os graves 
defeitos de semelhante edificio, mas julgo-me dispensado 
de tão ingrata tarefa depois das visitas ultimamente feitas a 
essa escola n. 8 por SS. EEx. os Srs. Ministro e ajudante-
general.» 

«E' certo que não ha defeitos de construcção que 
não seja possivel fazer desapparecer; a despeza, porém, 
necessaria para transformar o edificio em questão, de 
modo a tornal-o apto a continuar a servir de quartel para 
250 a 300 crianças elevar-se-ia á cifra tão avultada que 
não me parece de bom conselho ser realizada em logar 
tão distante e tão desprovido dos recursos mais 
essenciaes ao regular funccionamento de um 
estabelecimento da ordem da escola n. 8, principal viveiro 
que deve supprir a armada de mancebos, não sómente já 
industriados no officio de marinheiro, mas tambem 
physicamente preparados para resistir aos rudes e 
penosos trabalhos de tão arduo officio.» 

«E, do edificio em que actualmente funcciona essa 
escola, ninguem acreditará que possam sahir marinheiros 
fortes, robustos e sadios, salvo as poucas excepções de 
individuos tão bem conformados de nascimento que 
resistam ao conjunto de circumstancias que ahi se dão as 
mãos para minar a saude e empobrecer o organismo das 
crianças, que só a imprevidencia poderia assim amontoar 
tão sem caridade para ellas como sem respeito para o 
interesse da patria.» 

Portanto, já vê o Senado que o orador não 
exaggerou... 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Apoiado. 
O Sr. Affonso Celso ...qualificando semelhante facto 

de verdadeiro assassinio. 
Impressionado, sem duvida, com a leitura deste 

triste documento, o antecessor do nobre Ministro quiz por 
si mesmo verificar a realidade das cousas, dirigiu-se á ilha 
do Governador, examinou o edificio, e convenceu-se de 
que o Sr. Aarão Reis dera-lhe informação exacta e fiel. 

O que pensa o Senado ter deliberado S. Ex.! 
Naturalmente o que occorreria a todos a prompta remoção 
dos aprendizes para qualquer predio do Estado, para 
qualquer navio, ou mesmo casa alugada com as 
accommodações convenientes. Nada disso; S. Ex. pensou, 
reflectiu, parafusou e... concluiu por ordenar ao director 
das obras civis que lhe apresentasse o plano e orçamento 
de um novo edificio, destinado á escola de aprendizes, 
para cuja construcção teria de pedir credito ao Poder 
Legislativo! 

Comprehende-se que cogitasse nisso depois de 

ter transferido os menores para qualquer outra parte, mas 
deixal-os naquelle matadouro por mais dous annos, que 
tantos são precisos, na opinião do engenheiro, para 
concluir-se a obra, revela, não dirá desidia, mas falta de 
caridade, o que é para admirar da parte de varão tão 
religioso como o nobre ex-Ministro da Marinha, 
actualmente da Justiça! 

Não encontraria o nobre ministro nesta grande 
cidade e suas immediações onde pudesse accommodar, 
ao menos provisoriamente, os pobres aprendizes? 

E' incrivel isso. O orador que não procurou, nem 
tinha obrigação de procurar, lembrou-se, apenas leu estes 
topicos do relatorio, de um edificio publico, que com ligeira 
despeza, e talvez nenhuma, perfeitamente serviria para o 
caso, e está a muito pequena distancia do arsenal de 
marinha. 

E' o asylo de invalidos da patria, na ilha do Bom 
Jesus, que dispõe de vastas accommodações, e conta 
insignificante numero de estrepiados. Facilmente obteria S. 
Ex. do ministerio da guerra, que lhe cedesse alguns 
compartimentos para fim tão humanitario e do maior 
interesse publico. (Apoiados.) 

Si o edificio não servisse, mesmo temporariamente, 
aliás o orador não o affirma, porque ha tres annos lá não 
vai, era facil encontrar outro, e quanto a isto ninguem 
duvida, no Rio de Janeiro ou Nictheroy. 

Não fosse a companhia de aprendizes marinheiros 
uma instituição do Estado, pertencesse ella a alguma das 
muitas associações particulares, que abundam na cidade, 
e já os menores estariam devidamente alojados! 

Diante de tamanha deshumanidade, porque, além 
do mais, o é, não se póde estranhar que esses viveiros da 
armada apresentem os grandes desfalques, que se notam 
nos quadros. 

A vida do mar já é em si por demais rude, para que 
avulte o numero dos que sujeitem seus filhos, parentes e 
protegidos á necessaria aprendizagem. 

Si a esta causa de affastamento vem juntar-se a 
crueldade com que o governo trata os pupillos entregues 
aos seus cuidados, é bem de ver que para esses 
estabelecimentos só irão os que absolutamente não 
tiverem ninguem por si, os abandonados da sorte. 

Pelo que dá-se na Córte bem se póde avaliar do 
que occorre nas provincias. 

Mas, si o nobre ex-Ministro convenceu-se de que 
não havia outro alvitre para remediar tão urgente 
necessidade, sinão construir o edificio, que mandou 
planejar, por que não deu immediatamente principio a elle?

Por falta de recursos? Não. O proprio director das 
obras civis prova em sua informação, que a verba – Obras 
– do orçamento do Ministerio da Marinha offerecia margem 
para applicar-se a essa construcção nada menos de 
190:000$ no corrente exercicio. 

E maiores recursos teria S. Ex. si não houvesse 
ordenado ou consentido em outras construcções, que, si 
não são inteiramente desnecessarias, podiam sem 
nenhum inconveniente ser adiadas. 

Assim é que ultimamente foram desmanchados 
dous edificios que existiam á entrada do arsenal da Côrte, 
e eram de muita utilidade, especialmente os pavimentos 
terreos, nos quaes, 
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não ha muito tempo, tinham-se feito grandes despezas. 

O nobre ex-Ministro mandou arrazar tudo, sem que 
pudesse fazel-o, por não ter autoridade para destruir 
proprios nacionaes. Em compensação determinou que se 
levantasse uma grande casa, cujos alicerces estão sendo 
lançados, e que destina-se principalmente a substituir uma 
insignificante coberta de madeira, na qual recolhem os 
apontadores as chapinhas do ponto dos operarios. 

Por um lado, portanto, destróe-se o que podia servir 
e effectivamente estava servindo, por outro construe-se o 
que póde ser dispensado, e em prejuizo de obras aliás 
tidas imprescindiveis e urgentes! 

E' verdadeiro contrasenso. 
A respeito desta nova construcção o orador quer 

ser informado: 1º, qual o destino que pretendem dar-lhe, 
além do recolhimento das chapinhas de metal; 2º, em 
quanto está orçada e quanto se tem despendido já; 3º, se 
ficará concluida dentro do exercicio corrente. 

Uma das instituições que mais vantagens 
promettiam á nossa marinha de guerra era 
incontestavelmente a escola pratica de artilharia para os 
officiaes. 

O orador, quiz fundal-a quando teve a honra de 
dirigir a repartição: para isso ouviu os profissionaes mais 
autorizados e mandou organizar o respectivo regulamento. 

Não teve, porém, tempo de levar a effeito o seu 
pensamento, que só mais tarde foi executado. Ignora si 
adoptaram o plano que deixou, ou si o modificaram e 
mesmo substituiram; o que é verdade, porém, é que a 
escola não tem produzido os resultados esperados. 

Pouco ou nenhum fructo della se ha colhido e jaz 
em completa decadencia, que cumpre atalhar. (Apoiados.) 

O que denota as condições lamentaveis a que se 
acha reduzida não é tanto a falta imperdoavel de modelos 
e instrumentos indispensaveis ao ensinamento pratico, 
denunciada pelo relatorio, como a repugnancia que inspira 
aos officiaes do corpo da armada. 

Com referencia a ella occorre uma circumstancia 
singular. Neste paiz, onde o annuncio de concurso para o 
preenchimento dos logares mais intimos das repartições 
publicas chama cardumes de pretendentes, a escola 
pratica de artilharia da marinha ainda não encontrou, 
desde sua creação, um só official que aspirasse as 
funcções de instructor e se apresentasse a disputal-as! 

Todos os que alli servem ou têm servido foram 
designados pelo governo, muitas vezes de sorpresa, e não 
raro os que começaram a leccionar no anno lectivo 
deixaram-no em meio. 

Donde vem esta repugnancia? Quaes as causas do 
pouco aproveitamento de instituição tão util e necessaria? 

E' preciso conhecel-as e remedial-as, para que os 
officiaes de marinha possam habilitar-se no emprego da 
arma que é principal e decisiva nos combates navaes. 

O orador pede para este ponto a mais seria 
attenção do nobre Ministro, para que desde já faça o que 
estiver ao seu alcance, no sentido de remover os 
embaraços que se opponham ao desenvolvimento da 
escola, ou solicite do Poder Legislativo os meios 
adequados. 

Annuncia o relatorio que trata-se de alterar o 
uniforme dos corpos da armada, estando encarregado de 
preparar o projecto, quer dizer os desenhos o ajudante-
general. 

Não parece ao orador que seja isto uma 
necessidade, pois os uniformes da marinha, si não são os 
melhores conhecidos, podem soffrer confronto com os de 
paizes mais adiantados. 

Em todo o caso, a medida não seria susceptivel de 
grande reparo limitando-se ás praças do batalhão naval, 
corpo de imperiaes marinheiros, aprendizes, etc. 

Si, porem, é extensiva aos officiaes do corpo da 
armada e classes annexas, o orador não póde approval-a. 

As praças de pret recebem os uniformes do Estado, 
por conta de quem correrão as despezas da substituição; 
mas os officiaes terão da fazel-os á sua custa, o que será 
mais uma imposição penosa aos seus minguados 
recursos. 

Roga, pois, ao nobre Ministro que isempte-os da 
finta, que só aproveitará a negociantes e alfaiates, e 
preoccupe-se de cousas mais sérias. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – A reforma do 
uniforme! E' um dos grandes commettimentos do gabinete 
de 20 de Agosto! 

O Sr. Affonso Celso pensa ser isto até irrisorio, 
quando os mais graves negocios correm á revelia do 
governo. 

Commandava no Maranhão o vapor Lamego o 
capitão de fragata ou capitão-tenente Mancebo, que foi 
demittido por motivos até o presente não divulgados. 

A este official, que o orador tem por cumpridor de 
deveres, deram-se varios successores. 

Alguns dos nomeados, porém, não aceitaram a 
commissão, e outros não puderam aguentar-se nella. 

Convém saber-se o que tem influido para taes 
mudanças, que são prejudiciaes ao serviço publico. 

O menor mal que dahi resulta é não desempenhar o 
navio o serviço, em que o empregaram – levantamento de 
plantas. 

Seguiu, dizem, ha poucos mezes para a Europa, 
em commissão, o 1º tenente Bacellar, que já voltou. 
Pergunta ao nobre Ministro qual a incumbencia de que foi 
encarregado esse official, e si os seus resultados 
compensam as despezas feitas. 

Quando discutiu o art. 1º do projecto, alludindo ao 
mappa da força naval, que se encontra entre os annexos 
do relatorio, disse não ser elle exacto, classificando como 
bom ou regular o estado dos nossos navios. 

Não deu os fundamentos da proposição que assim 
avançou, o que agora vai fazer, descrevendo as condições 
em que, segundo lhe consta, acham-se alguns desses 
vasos de guerra. 

Não fallará do Aquidaban e do Riachuelo, 
comquanto as informações que a respeito desses 
encouraçados deu o nobre Ministro sejam desagradaveis. 
Reserva-se para formar o seu juizo depois de colhidos 
outros esclarecimentos, porque infelizmente não se póde 
contestar que a construcção desses navios suscitou 
pequenos ciumes, e parece haver quem se esforce para 
desacredital-os. Tratará de outros. 

Encouraçado Sete de Setembro – Foi mandado 
construir pelo orador, e, ao cahir ao mar, annos depois, era 
já uma antigualha na especie. 
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O  mappa apresenta-o como bom e sendo de ferro; 
não é de ferro, mas de madeira, e, longe de ser bom, é 
quasi uma poita. 

Não tem mastreação: a couraça está estragada ao 
lume d'agua; a machina e caldeiras precisam de reparos; a 
artilharia não póde funccionar. 

Ultimamente aproveitaram-n'o para o serviço da 
quarentena, mas para que sahisse foi preciso collocarem 
nelle uns paus afim de supprirem os mastros e pedir 
emprestados toldos, escaleres e mais objectos. Correu até 
que ia ser condemnado por não valer a pena despender 
com a reparação completa que reclama. 

Encouraçado Solimões – Acha-se encostado ao 
Arsenal, soffrendo grandes concertos nas caldeiras, no 
casco e na machina; e, no emtanto, o mappa apresenta-o 
tambem como bom. 

Encouraçado Bahia – O orador viu-o com o maior 
prazer, perfeitamente asseiado e na melhor ordem no 
porto de Montevidéo, onde visitou-o. Demorou-se, porém, 
muito tempo por lá e voltou fazendo agua. Portanto, 
demanda concerto, não está bom. 

Vapor Amazonas. E' um invalido glorioso que quasi 
não se póde mais mecher. Quando muito serviria ainda 
para pontão. Convém, entretanto, conserval-o como os 
inglezes conservam a sua Victory. 

Cruzador Guanabara. Só póde navegar á vela; as 
caldeiras estão imprestaveis, e tanto que mandou-se 
comprar outras na Europa. 

Cruzador Imperial Marinheiro. Regressou da ultima 
commissão, como o Bahia, fazendo agua, e 
conseguintemente tambem precisa de reparos. 

Vapor Braconnot. Não ha muito, em um dia de 
vento fresco, veiu abaixo a chaminé da machina, quando 
menos se esperava. Não póde sahir a barro, e já se quiz 
dar-lhe baixa do leve serviço que presta á repartição 
hydrographica. 

Vapor Traripe. E' o celebre navio construido na 
Bahia, que só andava para traz (riso), e d'alli veiu a rastos 
para passar por grandes alterações, ainda não concluidas. 

Cruzador Parnahyba. Chegou da commissão de 
quarentena e precisa acabar os concertos por ella 
interrompidos. Exige forro novo no fundo, e todavia figura 
igualmente como bom no celebre mappa. 

Vapor Lamego, o navio caipora, onde não param 
commandantes. Não póde sahir do Maranhão, tanta cousa 
lhe falta! 

Basta esta ligeira resenha para provar que o mappa 
annexo ao relatorio, – um documento official offerecido aos 
representantes da nação e ao publico, é um amontoado de 
inverdades. 

Voltou a este ponto, não pelo desejo de inventariar 
miserias, mas para justificar dous pedidos ao nobre 
Ministro da Marinha. 

O primeiro é que, si ainda estiver com a pasta na 
proxima sessão legislativa, tenha mais cuidado do que o 
seu antecessor, não recheiando o relatorio com 
documentos desta ordem, que não esclarecem e sómente 
illudem. 

Consiste o segundo em mandar concluir quanto 
antes o plano de substituição do material fluctuante da 
nossa marinha, que, a julgar pelas declarações do Sr. 
Presidente do Conselho, deve achar-se em estudos e 
solicitar do Poder Legislativo os meios necessarios para 
executal-o com actividade e promptidão. 

E' urgente, é indispensavel fazel-o, pois que os

nossos vizinhos tão diligentes se mostram em adextrar a 
sua esquadra, que conta alguns bons navios, quanto 
pouco apressados relativamente aos trabalhos da 
commissão de limites. 

O Sr. Henrique D’Avila dá um aparte. 
O Sr. Affonso Celso tem já alguns navios regulares, 

uma esquadrilha de torpedeiras e officiaes que 
cuidadosamente estudam o seu manejo. 

As nossas torpedeiras devem já estar estragadas; 
as delles são novas, e não se esquecem de exercitar 
officiaes e marinheiros nas suas manobras. 

Não perca isto de vista o nobre Ministro da Marinha. 
Passará a outro assumpto. 

Tanto no Senado, como na Camara, quasi todos os 
oradores que tomaram parte na discussão da lei 
assignalaram a desagradavel declaração, constante do 
relatorio, ácerca do corpo de machinistas, que, além de 
achar-se desfalcado, compõe-se de gente indisciplinada e 
sem habilitações sufficientes. 

O orador tratou tambem da questão, menos pelo 
desejo de censurar o governo, do que pelo de inquirir de 
sua opinião a respeito, e de despertar para elle a attenção 
dos poderes publicos. 

Quiz antes advertir do que criticar, porquanto as 
difficuldades com que nesse particular luta a nossa 
marinha de guerra não nos são peculiares, fazem-se sentir 
em todos os paizes e tendem a aggravar-se de dia para 
dia. 

A differença está em que nas outras nações os 
governos procuram superal-as, e o nosso vive na 
condemnavel indolencia em que o vemos e bem se 
caracterisa pelo facto inacreditavel de vir o ministro 
confessar ao parlamento que as machinas dos nossos 
navios estão confiadas a individuos, que podem fazel-as 
saltar de um momento para outro, e nada propôr, nada 
pedir para conjurar tamanho perigo! 

O nobre senador pelo Rio Grande do Sul, que este 
anno tem-se mostrado tão sabedor das cousas da 
marinha, como o é das do exercito, entre muitas 
considerações judiciosas que adduziu em seu discurso, 
observou que assim como os navios actuaes 
absolutamente não podem comparar-se, não já com os da 
antiguidade, mas com os de 20 ou 30 annos passados, 
tambem para as respectivas tripolações exigem-se 
requisitos, nos quaes talvez então nem se pensasse. 

Até bem poucos annos, nas populações do littoral, 
nos pescadores e nas marinhas mercantes, encontravam 
as grandes potencias navaes recursos sufficientes para 
completar os quadros das equipagens dos vasos de 
guerra. 

Hoje, porém, não é assim, e esse recrutamento, na 
phrase de um escriptor competentissimo, deve ser de 
preferencia feito nas officinas industriaes, nas escolas de 
mechanica, nas estradas de ferro, onde se aprenda e se 
pratique a construcção e uso dos maravilhosos inventos, 
cujos motores são o vapor, a electricidade, a agua e o ar 
comprimido. 

E a razão deu-a o nobre senador; as machinas 
desempenham hoje, a bordo, a maior parte dos serviços 
outr'ora confiados á força muscular, á agilidade e destreza 
do homem, donde resulta que a boa tripolação não é mais 
a que contar maior numero de marinheiros traquejados em 
todas as fainas do serviço, porém a que tiver maior 
numero de especialistas. 
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Ora, esta classe não abunda em parte alguma, e 

d'ahi vem o mal que não nos affecta a nós unicamente, 
mas a todas as nações que possuem esquadras. 

O escriptor a que ha pouco referiu-se o orador, 
lamenta a inferioridade em que nosso ponto acha-se 
ainda a França, apezar das diligencias alli empregadas 
desde 1860, para constituir-se um corpo regular de 
officiaes machinistas da marinha. 

Tambem tentou-se entre nós alguma cousa: 
fundou-se a escola e creou-se o corpo de officiaes 
machinistas. 

O corpo, além do pessoal sem idoneidade, está 
incompleto; a escola conta apenas, segundo o relatorio, 
17 alumnos, 10 no primeiro e 7 no segundo anno. 

Não podemos continuar em semelhante situação, 
e urge adaptar medidas que possam trazer maior 
frequencia para a escola e maior numero de officiaes para 
o corpo. 

O nobre Ministro não disse até agora o que 
pretende fazer, e muito importa sabel-o, porque a questão 
é a das mais melindrosas para a marinha de guerra. E' 
mais perigoso, dizia o vice-almirante Kranz, ter um máo 
mechanico de quarto na machina do que um máo official 
no passadiço; o commandante póde fiscalizar o serviço do 
official de quarto, mas, na maior parte dos casos, as faltas 
do machinista sómente serão conhecidas, quando já não 
houver tempo de reparal-as. 

Naturalmente o nobre Ministro repetirá que vae 
estudar a questão com o maior cuidado, e não se 
descuidará de resolvel-a do melhor modo que puder, etc., 
etc. 

O orador estimaria antes que S. Ex. já a tivesse 
estudado, como era de esperar de quem sempre teve 
pronunciadissima vocação para negocios militares. 

Como, porém, é obrigado a esperar as 
elocubrações do nobre Ministro, pedir-lhe-á licença para 
submetter á sua meditação uma idéa, que talvez nada 
valha, mas parece-lhe de alguma vantagem. 

O regulamento n. 6484 de 1877 não permitte que 
na escola de machinas se matricule individuo que não 
seja brazileiro. 

Esta limitação não tem razão de ser, mórmente em 
um paiz que engaja machinistas estrangeiros, e tanto 
deseja fomentar a emigração. 

A exclusão de estrangeiros concorre 
manifestamente para a insignificante frequencia que alli 
ha; portanto, é mister acabar com ella. 

Permitte igualmente o regulamento que na escola 
sejam admittidos operarios das officinas do estado ou 
particulares, e os aprendizes artifices e artifices militares 
dos arsenaes de marinha, em numero que o governo 
fixará annualmente. Ora, as companhias de artifices 
militares estão extinctas, e, portanto, dessa fonte não 
póde vir contingente para a matricula. 

Convém, pois, suppril-a de outro modo, o que será 
facil determinando-se que cursem as aulas alguns dos 
aprendizes marinheiros e praças do corpo de imperiaes, 
que mais se distinguirem pela intelligencia e applicação. 
Si estas praças, concluido o curso, praticarem algum 
tempo nas officinas dos arsenaes, em poucos annos 
teremos pessoal sufficientes, para preenchimento da 4ª e 
3ª classes de officiaes machinistas, e nellas habilitarem-
se entrar para as primeiras. 

Assim, com uma simples alteração do 
regulamento, o nobre ministro poderá tornar muito mais 
proveitosa do que tem sido desde sua creação a escola 
de machinas. 

Quanto ao corpo de officiaes, reclama tambem 
uma reforma, que, melhorando a sorte dos que a elle 
pertençam, creie incentivo para que se alistem homens 
de merecimento. 

O official machinista não póde ter maior graduação 
que a de 1º tenente; e, todavia, não ha nos navios 
modernos quem preste serviços mais pesados, perigosos 
e importantes. 

E' preciso dar-lhes alguma cousa mais, afim de 
tornar attrahente a profissão. Verdade é que elles 
percebem maiores vencimentos que os officiaes do corpo 
da armada; mas não basta isso. A Russia conta dous 
officiaes generaes, oito coroneis e onze tenentes-coroneis 
entre os seus machinistas; a Inglaterra confere-lhes os 
postos de capitães de navio e capitães de fragata; e a 
França o de capitão de corveta (hoje reservado á classe), 
o qual, como o de navio, corresponde ao nosso de 
capitão-tenente, e os que tratam de reformar nesse paiz a 
marinha de guerra entendem ser indispensavel alargar-
lhes as aspirações. 

Na verdade, porque o machinista que tiver bons 
serviços não podera ser official superior? Desmerecerão, 
porventura, os galões largos adornando-lhes a farda? 

Conseguintemente, é acertado estabelecer no 
corpo alguns postos superiores, embora devam ser 
preenchidos exclusivamente por merecimento, si 
quizermos ter nelle pessoal que inspire confiança e esteja 
na altura de sua difficil missão. 

Tenha o nobre Ministro sempre em lembrança 
estas palavras de outro almirante dos mais notaveis: 
«Quando, dizia elle, durante a noite acontece-me descer 
ao compartimento das machinas, e vejo em movimento os 
orgãos poderosos de que depende a segurança do navio, 
e contemplo aquelles homens entregues a trabalho tão 
rude, espanto-me de ver tamanha responsabilidade 
pesando sobre méros officiaes inferiores.» 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Apoiado; mas não 
basta isso, para que tenhamos bons machinistas. 

O Sr Affonso Celso observa que é preciso tambem 
remuneral-os devidamente. 

Em todo o caso, é mister fazer-se alguma cousa; já 
se tem perdido tempo de sobra; esta inercia não póde 
continuar. 

Pense o nobre Ministro no intervallo da segunda 
para terceira discussão e venha propor o que julgar 
necessario. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Apoiado. 
O Sr. Affonso Celso ouviu com muito prazer os 

discursos do nobre senador pelo Rio Grande, que o honra 
com a sua attenção, e concorda com S. Ex. em quasi tudo 
quanto expendeu. 

Acerca de alguns pontos está em divergencia com 
o seu illustre amigo, mas só tratará de um: o limite da 
idade para o serviço activo dos officiaes de marinha, 
reclamado pelo honrado senador por Mato Grosso, cuja 
competencia todos respeitam. 

O nobre senador pelo Rio Grande combateu essa 
idéa, mas, no seu conceito, sem muita razão. 

Si não tivesse, por outros motivos, opinião 
contraria á de S. Ex., bastaria para abraçal-a o 
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trecho de um pequeno artigo recentemente publicado 
nesta capital, sob a epigrapho – A idade limite. 

A folha que o insere é O Paiz, e o topico diz assim 
(lê): 

«Ha 2os tenentes que contam sete annos neste 
posto, 1os tenentes ha 15 annos, capitães-tenentes ha 13, 
capitães de fragata ha 11, capitães de mar e guerra de 10 
e um chefe de divisão graduado, isto é, o primeiro dos 
capitães de mar e guerra, que conta 18 annos neste 
posto!» 

«Temos chefes de divisão com 74 annos de idade, 
capitão de mar e guerra com 72, capitão de fragata com 
63, capitão-tenente com 62, 1º tenente com 56, 2º tenente 
com 54 e até um 2º tenente de commissão com 65 annos 
de idade!» (Ha um aparte.) 

O Sr. Affonso Celso diz que esta estatistica é 
desanimadora para quantos sintam inclinação pela vida 
do mar, assim como para quantos se preoccupam com os 
immensos interesses representados na marinha de 
guerra. 

Em todas as marinhas bem organizadas vigora o 
principio de idade-limite; o official que attinge a um certo 
numero de annos é retirado do serviço activo, percebendo 
quanto seja preciso para que viva tão commodamente 
como até então vivia. 

Relativamente ao servidor da patria, isto é justo, 
porque todo aquelle que trabalha tem direito a 
remuneração e descanço; com referencia á causa publica 
é necessario e conveniente. 

Os homens de idade avançada não são proprios 
para o serviço que exigem vigor physico, integridade de 
espirito e aspirações de futuro. 

O nobre senador argumenta com os nomes de 
alguns generaes que no ultimo quartel da vida 
perfeitamente desempenharam os seus deveres. Ha, com 
effeito, exemplos desses, nossos e estranhos, mas são 
factos excepcionaes que nada provam. 

A regra geral, sanccionada pela experiencia de 
todas as nações, é o inverso: o homem de setenta annos 
pede repouso de corpo e de espirito, e desde que ao 
serviço da patria dedicou o seu melhor tempo, tem ella 
restricta obrigação de proporcionar-lhe esse repouso com 
dignidade e conforto. 

Admirou-se o orador tanto mais da opposição de 
seu illustre amigo, quantos S. Ex. nesse ponto affastou-se 
do escriptor, cujas doutrinas parece preferir, e foi 
incontestavelmente um dos mais habeis propagandistas 
modernos. 

Esse illustre innovador sustenta que a retirada do 
serviço activo deve ter logar em idade ainda inferior á que 
estabelecem as leis de seu paiz, a França, como as de 
todas as grandes potencias navaes. 

E uma das razões que dá para isso é a 
conveniencia de facilitar o accesso dos postos superiores, 
dos grandes commandos, a officiaes ainda moços; porque 
ao contrario quando a elles chegarem, por maior 
merecimento que tenham revelado nos primeiros annos 
da carreira, não poderão exercel-os convenientemente. 

Elle sustenta e prova que o official, que, durante 
10, 15 ou 20 annos, não desempenhar sinão o serviço de 
subalterno, e só occupar-se de fazer quartos, incapacita-
se para commandar mais tarde, perde toda a inspiração, 
toda a iniciativa, habituando-se unicamente a obedecer, 
mas a obe- 

decer com a maior indifferença, sem dedicação, sem 
interesse, sem enthusiasmo e o arrojo que produzem os 
grandes feitos. 

Em França, os officiaes da marinha reformam-se 
aos 58, 60, 62 e 65 annos, conforme as respectivas 
patentes; pois bem, esse limite é julgado insufficiente, e 
trata-se de fazel-o baixar ainda mais, para que o paiz 
tenha almirantes validos, quando delles precisar, e não se 
veja novamente mas tristes condições em que se achou 
ao emprehender a sua ultima campanha contra a China. 

Sómente dous estavam no caso de dirigir a 
expedição. Pierre, que morreu logo e Courbet, mais feliz 
do que elle, porque succumbiu depois de ter colhido 
novos louros. 

Acção do clima, educação physica mal dirigida, 
resultado de habitos pouco hygienicos, seja qual fôr a 
causa, a verdade é que a velhice entre nós é mais 
precoce do que em outros paizes. 

Portanto, o que nelles é uma necessidade, por 
maioria da razão deve sel-o entre nós. 

A medida reclamada pelo nobre senador por Matto 
Grosso, é, não ha negal-o, de incontestavel e altissima 
conveniencia. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – E o necroscimo de 
onus para o orçamento? 

O SR. AFFONSO CELSO: – Será inevitavel e 
fatal. Si devemos ter por unica aspiração restabelecer o 
equilibrio orçamentario, ou reduzir o peso dos impostos, é 
fóra de duvida que providencias destas ordem devem ser 
postas á margem. 

Resignemo-nos então á nossa triste sorte, e não 
nos occupemos de outra cousa sinão de cortar despezas. 

Mas, não nos esqueçamos, primeiro, de que para 
gastar pouco, é tambem preciso saber gastar bem e 
opportunamente. 

Em segundo logar, cumpre attender a que somos 
uma nação constituida, que não deve descer da posição 
em que se acha, para o que é mister predispôr os meios 
de sustentar o seu pundunor e a sua integridade. 

Por que tem taes despezas por imprescindiveis e 
attende aos escassos recursos financeiros do paiz, o 
orador ha pugnado sempre pela eliminação das que 
parecem inuteis ou dispensaveis. 

Côrte-se ahi, para que possamos despender com 
maior proveito para o futuro do paiz. 

Não póde sentar-se sem dizer algumas palavras a 
respeito da Escola Naval. 

O nobre Ministro defendeu o acto do seu 
antecessor preenchendo as cadeiras novamente creadas 
de um modo infelicissimo; perdôe dizel-o. 

A justificação que S. Ex. produziu foi tal, que 
obrigou o nobre Presidente do Conselho a vir á tribuna 
para explicar o facto; porém mais franco ou mais tactico, 
allegou apenas que o governo não procedera de má fé. 

Está o orador de accôrdo, não attribue ao governo 
má fé, concede que houve sómente um simples engano 
na intelligencia dada ao compromisso solemnemente 
tomado perante o paiz. 

Pede, porém, que a boa fé continue. Reconhecido 
o engano, o que exige ella? Que se repare, se disfaça: – 
não ha fugir. 

Ora, o nobre senador pelo Paraná, que não é, nem 
póde ser suspeito ao gabinete, veio á tribuna declarar, 
com lealdade e franqueza proprias de 
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seu caracter, que as novas cadeiras não deviam ter sido 
preenchidas nem interinamente. 

O testemunho de S. Ex. deve ter para o governo 
maximo valor. Ao nobre senador nada passa 
desappercebido nesta casa; elle interessa-se mais pela 
marcha dos negocios do que os Srs. ministros. O orador 
não duvida affirmar, que aquelles que daqui se 
ausentaram, sahiram Ignorando qual será a ordem do dia 
para amanhã. O nobre senador pelo Paraná, porém, já se 
entendeu com a mesa, e sabe qual ella é. 

S. Ex. disse: as novas cadeiras não podiam ter 
sido preenchidas nem definitiva nem interinamente. 

Pergunta, pois, ao honrado Sr. Ministro da Marinha 
si mandou fechal-as como a boa fé impõe? Aguarda a 
resposta para saber o caminho que deva seguir. 
(Apoiados, muito bem, muito bem). 

O Sr. Candido de Oliveira diz que, como o honrado 
senador pela provincia de Minas Geraes, o Sr. Affonso 
Celso, não póde deixar de estranhar o procedimento do 
nobre Ministro, pois, que S. Ex. parece esquecer-se de 
que vive sob regimen parlamentar, e actualmente se acha 
em uma casa de debate. 

O governo tem obrigação de responder ao 
questionario que aqui é formulado. Entretanto, a 
discussão ia terminar e o honrado Ministro nada queria 
dizer sobre os muitos e variados assumptos de que se 
occupou o nobre senador por Minas Geraes. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Apoiado. 
O Sr. Candido de Oliveira diz que na consciencia 

de todos está, que o governo faltou solemnemente ao 
pacto celebrado com a opposição do Senado, vencedora 
na sessão passada. O nobre Ministro, para explicar o 
procedimento do seu antecessor, deu uma resposta 
jesuitica; o nobre Presidente do Conselho confessou o 
erro, negando a má fé. 

O illustre representante de Minas Geraes pediu ao 
governo que tire as consequencias da discussão, que 
declare si está disposto a apagar os maus resultados de 
um acto praticado em boa fé, mas que era contra o 
estabelecido; S. Ex. perguntou si o nobre Ministro está 
disposto a dispensar os lentes interinos que foram 
nomeados, respeitando-se o pacto aceito pelo governo á 
vista da força das circumstancias. O nobre Ministro nada 
responde, a discussão encerra-se-ia mesmo, sem que a 
palavra do governo fosse pronunciada! 

Ora, estes não são os antecedentes do Senado, 
não é este o systema desta casa; e no proprio chefe do 
ministerio o nobre Ministro tem exemplo mais vivo, mais 
eloquente, do quanto serve a tribuna aos interesses do 
ministerio; o Sr. Presidente do Conselho multiplica-se, 
acode a todas as discussões, intervem em todos os 
debates, – o que significa que neste regimen, que é da 
opinião, a palavra do governo deve estar sempre prompta 
para todas as lutas, sempre preparada para todos os 
debates. E entretanto, o nobre Ministro, que ha pouco de 
responder a um questionario formulado pela opposição, a 
proposito do art. 1º, retrahe-se agora novamente, 
conserva-se silencioso ante essa numerosa serie de 
perguntas, de quesitos formulados pelo nobre senador 
por Minas Geraes, com a alta competencia que lhe 

dão os seus estudos e a sua experiencia nos assumptos! 
Esse silencio, essa reserva não póde admittir que 
exprimam desdem do ministerio. 

Não está na altura do honrado Ministro, nem seria 
digno do Senado um tal desdem. O governo tomou um 
compromisso á que não se póde excusar; e o nobre 
Ministro não tem direito ao silencio premeditado, 
calculado, que será talvez meio do occultar fraqueza, mas 
que não o é de governar um paiz de regimen parlamentar. 

Por seu turno, o orador vem perguntar ao nobre 
Ministro, em relação ao art. 2º em discussão, si julga 
conveniente adoptar-se a modificação que foi 
apresentada ao art. 2º da proposta de fixação de forças 
de terra. O art. 2º, como se sabe, trata do pagamento das 
gratificações aos engajados e reengajados no exercito. O 
systema até a pouco adoptado, era de prestações em tres 
vezes, no começo, no meio e no fim. 

Esse systema provou mal, porque era fonte de 
prejuizos para o thesouro publico. Muitos dos voluntarios 
apresensavam-se, engajavam-se, recebiam suas 
gratificações e não completavam o tempo; de sorte que 
retiravam-se com recursos adiantados pelo thesouro, sem 
a prestação de serviços a que deviam corresponder. 

Quando o orador teve a honra de presidir aos 
negocios da guerra, impressionou-o este mau systema de 
distribuição de credito; viu que havia um grande deficit 
para com o thesouro, durante uma serie numerosa de 
annos em que elle esteve em pratica. No seu relatorio, 
apresentou ao corpo legislativo a conveniencia de se 
adoptar a pratica de fazer-se o pagamento mensalmente, 
como se paga o soldo, como se paga a etapa. Não lhe foi 
dado realisar esta modificação do regimen de então; o 
ministerio de 6 de Junho passou rapidamente pelo poder; 
mas a idéa estava consignada no relatorio e, conforme a 
declaração do nobre Ministro. S. Ex., de accordo com os 
seus companheiros da deputação conservadora, foi 
encontrar naquelle relatorio esta medida, achou que eram 
procedentes as vantagens indicadas, e adoptou-se na 
emenda que hoje é lei de forças de terra para o exercicio 
corrente, á modificação do regimen de então, isto é, 
decretou-se que as praças reengajadas e aos voluntarios 
se pagariam as gratificações, não mais em tres divisões, 
porém mensalmente, á proporção que fossem sendo 
vencidas. 

E' esta a legislação actual do exercito; e, porque o 
nobre Ministro não adopta para a armada o mesmo 
systema? Porque, tratando-se dos serviços similares, S. 
Ex. vai buscar para a armada, medida antiga, que já 
esteve em vigor quanto o exercito... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E que está 
revogada. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – ...que está 
revogada e que no entretanto vai ser continuada na 
armada? 

O orador não ignora que a opinião do nobre 
Ministro é esta, nem podia deixar de ser, em vista das 
declarações que S. Ex. fez na Camara dos Srs. 
Deputados. Mas isto é o resultado do pensamento que 
presidiu á deliberação da proposta de fixação de forças de 
mar; quizeram que ella fosse cópia servil da lei anterior, 
sem conter nenhuma reforma, sem cogitar de nenhuma 
medida nova.
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No entanto, não era de esperar que por tal modo 
procedesse o nobre Ministro, que devia cumprir os 
compromissos que tinha tomado. Por que motivo, si acaso 
S. Ex. sustenta as boas idéas, não aproveita a occasião, 
para applicar á armada a mesma providencia adoptada em 
relação no exercito? Qual o motivo de não emendar a 
proposta? A objecção contra a aceitação da emenda não é 
concludente. Primeiramente o direto de emenda do 
Senado é amplo, completo e constitucional; e a outra 
Camara não se desprestigia aceitando alterações 
conforme as conveniencias do serviço do paiz. 

Em segundo logar, o governo tem na outra Camara 
grande maioria, que o está habilitando a governar; e ainda 
hoje tivemos a prova disto no facto de conseguir o 
ministerio que não houvesse sessão, na qual tinha de 
responder a uma interpellação. E' uma prova de grande 
força do governo, que conseguiu que deputações inteiras 
não comparecessem, evitando que houvesse numero. 
Estava na ordem do dia a discussão do orçamento do 
Ministerio de Estrangeiros, e o Sr. Presidente do Conselho, 
com os seus collegas, conseguiu que a Camara não 
fizesse sessão, porque tinha que responder uma 
interpellação que lhe fôra dirigida. Dá o orador o seu 
parabem ao nobre Ministro, por esta victoria... Mas, si S. 
Ex. conta a Camara, maioria dedicada, não ha razão para 
que não aproveite tão decidido apoio, para que alli sejam 
aceitas as emendas que o Senado fizer na proposta em 
discussão, quando nossas emendas estão de accôrdo com 
as opiniões de S. Ex., no tempo de seus amores platonicos 
ás reformas na marinha, quando S. EX. era relator da 
commissão de marinha e guerra de outra Camara. 

Adoptando essas emendas no Senado, S. Ex. não 
faz mais do que aceitar as reformas de que se cofessava 
estar convencido, mas que hoje, quando tem a 
responsabilidade do governo, abandona, adiando-as para 
as Kalendas gregas. 

Pergunta, pois, orador ao nobre Ministro, si, como 
já foi confessado por S. Ex., em relação ao exercito, não é 
coveniente adoptar para a armada o systema seguido hoje 
no exercito, para o pagamento da gratificação dos 
voluntarios e dos reengajados! Qual a razão de manter-se 
esta disparidade, qual é o motivo que justifica a 
divergencia entre duas legislação tão semelhantes a 
respeito de serviços aos quaes os mesmos principios 
devem presidir? 

Mas, muito receia o orador que o Ministro não lhe 
responda. S. Ex. quer hoje o mutismo, o silencio, porque, 
ao menos por esta fórma, não ha de comprometter-se. 
Sem duvida que é muito bom embuchar, e, quanto menos 
o governo fallar, melhor... 

Mas é preciso não pertencer systhematicamente á 
academia dos silenciosos; é preciso fallar a proposito, 
discutir os assumptos que reclamam a opinião do governo, 
a manifestação de suas convicções, porque della muitas 
vezes depende o voto do Senado. 

O Senado não faz politica systematica; e portanto, o 
nobre Ministro não tenha susto de comprometter-se; pôde 
fallar com franqueza, ainda mesmo renegando o 
programma de governo que apresentou quando relator da 
commissão de marinha e guerra. 

O nobre Ministro não tem direito a esta reserva 
obstimada: attenda S. Ex. a que no debate que

se trava no Senado, a maioria ouve silenciosa, observando 
o regimen parlamentar de que quem sustenta a si proprio é 
o mesmo governo. O nobre Ministro, portanto, deve 
pronunciar-se a respeito de seus actos, tomando neste 
ponto o exemplo do nobre Presidente do Conselho. 

O orador veiu á tribuna para perguntar ao nobre 
Ministro, para quando adia a resposta que está devendo 
ao nobre senador por Minas Geraes, o Sr. Affonso Celso, e 
deseja mais que S. Ex. declare qual a razão que o levou a 
manter em relação á armada um regimen que já foi julgado 
inconveniente e prejudicial em relação ao exercito. 

Tem concluido. (Muito Bem.) 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Sr. 

Presidente, julgo que não mereço a censura que fez-me o 
meu nobre amigo senador pela provincia de Minas-Geraes, 
quando disse que eu fugia de dar a resposta devida ás 
perguntas que me eram feitas por aquelles senadores que 
têm-se occupado com os negocios de força naval. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Censurei-o 
porque não respondeu ao discurso do nobre senador pela 
provincia do Rio Grande do Sul. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Direi 
a S. Ex. que não me tenho esquivado de responder ao 
nobre senador; o que provo dizendo a S. Ex. que está é a 
4ª vez que fallo nesta casa. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Não é muito 
para um ministro que está aqui ha 15 dias. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Perdôe-me o nobre senador, não ha 15 dias de debate. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Já tivemos o prazer de 
ouvir ao nobre Ministro quatro vezes com esta.  

O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 
imperio): – Isto é pouco? 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Comprehendo V. Ex., Sr. presidente, que, si o Ministro 
respondesse a cada um dos senadores, imediatamente 
que elle senta-se, teria de fazer um grande numero de 
discursos e fatigaria a attenção do Senado. Além disto 
senadores têm-se occupado com materia extranha ao 
Ministerio da Marinha, e nestas circunstancias não hei de 
assumir a posição de Presidente do Conselho para discutir 
politica em geral. 

O SR. AFONSO CELSO: – Nisto tem razão; mas 
devia responder aos negocios de sua pasta ou então dizer-
a'os: não posso dar informações. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Quanto no discurso do nobre senador pelo Rio Grande do 
Sul, cujas notas tomei com intenção de responder-lhe, não 
ponho duvida em satisfazer este compromisso; e sinão o 
fiz já, foi porque não sabia si a discussão do art. 1º 
continuava ou si o Senado estava com intenção de 
encerral-a, como vi manifestações neste sentido. 

Por isto reserváva-me para de uma vez responder 
aos nobres senadores que têm-se occupado com materia 
da força naval. 

Principiou o nobre senador pela provincia do Rio 
Grande do Sul declarando que não temos esquadra para a 
guerra moderna porque os dous 
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encouraçados Riachuelo e Aquidabam são duas mumias; 
S. Ex. demorou-se em provar-nos que esses vasos de 
guerra não representavam mais a ultima palavra nos meios 
offensivos e defensivos da guerra actual. O nobre senador 
encareceu a força extraordinaria das torpedeiras, dizendo 
que hoje o meio de guerra que estava collocado á frente 
de todos os melhoramentos erão as torpedeiras. Creio que 
este é o resumo de todo o discurso do nobre senador. 

Quanto ao dizer-se que hoje os navios 
encouraçados como o Riachuelo e o Aquidabam não são 
machinas de guerra aperfeiçoadas, ou, apoiando-me na 
autoridade do nobre almirante que faz parte desta casa, 
direi ao nobre senador que ainda hoje os encouraçados 
são machinas de guerra de 1ª ordem. 

Si as torpedeiras têm tomado um grande 
incremento ultimamente, si são excellentes machinas de 
guerra, nem por isto deixarão de sêl-o os encouraçados, 
porque o nobre senador armado só com torpedos não 
poderá fazer todo o genero de guerra. O nobre senador 
reflicta e verá que as torpedeiras são necessarias nas 
proximidades do littoral; mas, quando tiver de lutar com 
navios poderosos o nobre senador não poderá usar das 
torpedeiras. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Qual o navio 
poderoso diante de um torpedo? 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Perguntarei a S. Ex. qual o navio poderoso diante dos 
canhões que lutam com a couraça, que á proporção que 
se robustece esta, trata-se de preparar um canhão para 
fural-a. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Com os cruzadores 
modernos defende-se perfeitamente o littoral. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – O 
nobre senador disse que a rapidez é a primeira condição 
dos navios de guerra. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – E’ a primeira arma 
de guerra. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Concordo com o nobre senador que a rapidez é uma 
excellente condição de todo o navio de guerra; mas, 
lembro a S. Ex. que não é esta a unica condição. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Mas é a primeira. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – A 

rapidez é necessaria para alcançar o inimigo ou para fugir 
delle. 

Direi a V. Ex. que, si o torpedo Whitehead puder ter 
sempre uma direcção conveniente de modo a não desviar-
se, como tenho visto succeder em exercicios, seria uma 
arma poderosa, a que não poderia resistir esquadra 
alguma, porque é uma arma que ataca por baixo d’agua, 
nos logares mais fracos do navio. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Quando são bem 
lançados e carregados não se affastam. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Quanto a fazer-se exercicios com torpedos carregados 
com polvora, V. Ex. vê que isto fica por um preço 
extraordinario. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Então nunca 
teremos esquadra. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Mas 
comprehende o nobre senador que para fazer-se 
exercicios de torpedo carregado, é necessario pelo menos 
um em cada exercicio, e desde que se estraga e inutiliza-
se será preciso outro torpedo. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Dous exercicios por 
anno são sufficientes. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – V. 
Ex. sabe o custo de um torpedo? 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – 5:000$000. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Si V. 

Ex. acha que despender-se 5.000$000 por tiro não é 
despeza extraordinaria, dir-lhe-ei que é e muito grande. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Quanto gastou-se 
com dous encouraçados que foram fazer quarentena na 
Ilha Grande? Foi um trabalho e despeza inuteis, porque 
uma canóa podia fazer aquelle serviço. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Não 
posso admittir que o serviço de quarentena que era para 
acautellar a saude publica seja um serviço insignificante. 
Como era possivel que uma canóa fizesse este serviço, 
dando-se a hypothese de um navio estrangeiro querer 
desembarcar á força individuos affectados? 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – V. Ex. devia mandar 
uma torpedeira. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Não 
digo que não alcançasse o mesmo fim; mas V. Ex. 
comprehende que os dous encouraçados estavam 
encarregados de serviço importante, e valeu, por 
consequencia, a despeza que com elles fez o Estado. 

Depois disse S. Ex. (é preciso accentuar isto bem) 
que os encouraçados Riachuelo e Aquidaban, além de não 
serem a ultima palavra como instrumento de guerra, estão 
inutilizados. 

Direi a S. Ex. que, com effeito, estes encouraçados 
vieram da Europa com defeitos; o Aquidaban veiu com o 
convés muito fraco, relativamente ao peso da artilharia que 
tinha, porquanto, o convés não póde resistir ao recúo das 
peças; e o Riachuelo trouxe carretas que não estavam na 
proporção de calibre das peças. 

Mas, senhores, porque estes dous navios vieram 
com este defeito, que quanto ao Aquidaban já foi 
remediado, porque já se fizeram os concertos necessarios, 
e elle hoje, segundo a opinião do constructor naval, está 
apto para resistir ao recúo da artilharia; porque o Riachuelo 
trouxe carretas que não tinham a força necessaria para 
resistir ao recúo das peças, cousa que facilmente se 
substitue (ha um aparte); segue-se que estes navios são 
imprestaveis? 

Informo ao nobre senador que, quanto ao 
Aquidaban, as obras já estão feitas, e, quanto ao 
Riachuelo, já foram dadas as ordens para a substituição 
das carretas, ordens que ainda não foram cumpridas 
naturalmente por falta de meios, porque estas carretas 
custam muito dinheiro, e não é possivel que se faça tudo 
quanto precisam os navios da armada em um unico 
exercicio. E’ necessario, como dispomos de poucos meios, 
irmos melhorando pouco a pouco. 

Posso, porém, assegurar ao nobre senador que  
essas carretas serão substituidas dentro de pouco tempo, 
si eu continuar como Ministro... 
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O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Já isto consola. 
O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 

...porque não poderei supportar que tenhamos um navio 
que por falta de carretas proprias não se possa utilizar de 
sua artilharia. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – O convés do 
Riachuelo póde estar nas mesmas condições do do 
Aquidaban; quem sabe si o convés do Riachuelo não 
abaterá quando se fizer outra experiencia? 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – A 
observação do nobre senador é muito justa; S. Ex. 
comprehende que não mandarei substituir as carretas das 
peças do Riachuelo sem que tenha toda a certeza de que 
o convés do navio possa supportar o recúo das peças. 

Sr. presidente, julgo que tenho feito as 
considerações necessarias para responder ao discurso do 
nobre senador pela provincia de S. Pedro do Sul; mas a 
hora está terminada e reservo-me para responder em outro 
dia... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – E as 
gratificações? 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
...aos dous nobres senadores pela provincia de Minas 
Geraes. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. Ministro com as mesmas 

formalidades com que fóra recebido. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 12: 
Continuação da 2ª discussão da proposta do Poder 

Executivo, convertida em projecto de lei pela Camara dos 
Deputados, sob n. 4 do corrente anno, que fixa a força 
naval para o 2º semestre de 1888, principiando pela 
votação do artigo cuja discussão ficou encerrada. 

Levantou-se a sessão as 3 horas da tarde. 
 

48ª SESSÃO EM 18 DE JULHO DE 1887 
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ 
 
Summario. – Explicação do Sr. Jaguaribe. – 

Promoções de generaes no exercito. Discurso e 
requerimento do Sr. Viriato de Medeiros. – Discursos dos 
Srs. Ribeiro da Luz (ministro da guerra), Viriato de 
Medeiros, Visconde de Pelotas e Silveira Martins. – 
Adiamento. – Ordem do dia. – Votação do art. 1º da 
proposta fixando as forças de mar para o 2º semestre de 
1888. – Continúa a discussão do art. 2º – Discurso do Sr. 
Escragnolle Taunay. – Encerramento. – Discussão do art. 
3º. – Discursos dos Srs. Correia e Avila. – Observações do 
Sr. Presidente. – Discurso do Sr. Castrioto (ministro da 
marinha). 

 
A’s 11 ½ horas da manhã acharam-se presentes 33 

Srs. senadores, a saber: Cansansão de Sinimbú, Barão de 
Mamanguape, Godoy, Gomes de Amaral, Paula Pessoa, 
Leão Velloso, Affonso Celso, Visconde de Paranaguá, 
Barros Barreto, Lafayette, de Lamare, Fausto de Aguiar, 
Correia, Barão da Estancia, Henrique d’Avila, Siqueira 
Mendes, Luiz Felippe, Viriato de Medeiros, Escragnolle 
Taunay, Jaguaribe, Cunha e Figueiredo, Ignacio Martins, 
Barão de Maroim, Paes de Mendonça, Christiano Ottoni, 
Silveira da Motta, Castro Carreira, Lima Duarte, Saraiva, 
Paulino de Souza, Visconde de Pelotas, F. Belisario e 
Antonio Prado. 

 
Deixaram de comparecer, com causa participada, 

os Srs. Cruz Machado, Barão de Cotegipe, Barão de 
Mamoré, Barão de Souza Queiroz, F. Octaviano, 
Junqueira, Carrão e Visconde de Muritiba. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo observações, deu-se por approvada. 
Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 

Ribeiro da Luz, Silveira Martins, Candido de Oliveira, 
Soares Brandão, Vieira da Silva, Diogo Velho, Franco de 
Sá, Teixeira Junior, Meira de Vasconcellos, Dantas, Nunes 
Gonçalves, Uchôa Cavalcanti, João Alfredo e Fernandes 
da Cunha. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios das mesas eleitoraes das parochias de 

Cambuhy, Taboleiro do Pomba, S. Gonçalo de Ubá, Tijuco, 
Agua Suja, Alagôas, Campo Mystico, Piedade do Retiro, 
Inficionado, Jaboticatubas, Páo Grosso, Jequitibá, S. João 
Baptista de Bom Sucesso, Santa Barbara do Monte Verde, 
Vargem, Espirito-Santo de Itapecerica, Ouro Preto, Antonio 
Dias, Bagagem, Araxá, Desemboque, Sacramento, Fructal, 
Uberabinha, Theophilo Ottoni, Trahiras, S. Francisco de 
Salles, Prata, S. Roque da Caratinga, Bom Successo, 
Madre de Deus e Santa Margarida, da provincia de Minas 
Geraes, remettendo copias das authenticas da eleição 
senatorial a que nellas ultimamente se procedeu. – A’ 
commissão de constituição e poderes. 

O Sr. 2º Secretario declarou que não havia 
pareceres. 

 
EXPLICAÇÃO 

 
O SR. JAGUARIBE (pela ordem): – Sr. presidente, 

eu deve ao Senado uma explicação e tanto mais valiosa 
para mim quanto importa em ser-me relevada uma falta 
que involuntariamente commetti. 

Ha poucos dias, quando coube-me a honra de 
offerecer á consideração do Senado um projecto, 
recordam-se os meus collegas de que fallei quasi ao 
terminar a hora destinada a este fim; e para obedecer ás 
exigencias do nobre presidente da casa, no pouco que 
disse, foi preciso fatigar-me de modo que, ao concluir 
lendo o projecto, escapou-me lér tambem as assignaturas. 

Foi esta a minha falta. O projecto, além de ser 
assignado por mim, e está tambem por dous illustres 
collegas, os Srs. Ignacio Martins e Silveira da Motta, aos 
quaes eu devia toda a attenção, mesmo porque suas 
assignaturas deram-me animação para offerecer á 
consideração do Senado o referido projecto. 

Dada esta explicação, Sr. presidente, resta-me 
pedir a V. Ex. que tenha a bondade de na primeira 
opportunidade dar para ordem do dia esse projecto, cuja 
materia parece-me urgente e duplamente urgente, porque 
trata de membros do Supremo Tribunal de Justiça, que 
podem ser victimas de uma injustiça e porque deve trazer 
uma grande economia para os cofres do Estado, evitando 
duplicadas de pagamento. 

Peço a V. Ex. que attenda a este pedido, que me 
parece justificado. 
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O SR. PRESIDENTE: – A mesa tomará em 
consideração o pedido do nobre senador. 

 
PROMOÇÃO DE GENERAES NO EXERCITO 
 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Sr. presidente, 

vou fazer um requerimento, que qualificarei de preventivo; 
e digo que é preventivo, porque não desejo que meu 
honrado amigo o Sr. Ministro da Guerra faça uma injustiça, 
além de tantas que tem feito, ao corpo de estado-maior de 
1ª classe do exercito brazileiro. 

Sr. presidente, existem actualmente no corpo de 
estado-maior general 14 brigadeiros. V. Ex. vai ver a serie 
de injustiças clamorosas que se tem feito áquelle corpo. 

Desses brigadeiros ha seis que sahiram de corpos 
de artilharia; tres de cavallaria, dous de infantaria, dous do 
corpo de engenheiros e um só do estado-maior de 1ª 
classe. 

O unico brigadeiro do estado-mais de 1ª classe que 
existe é o Sr. Agostinho Marques de Sá, actualmente 
director da Escola Militar da Praia Vermelha. 

Este cavalheiro, aliás muito distincto, foi julgado 
incapaz de todo o serviço... 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – De paz e guerra. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – ...de paz e de 

guerra; e apezar disto o meu honrado collega o escolheu 
para commandante da Escola Militar. 

Acho que a escolha foi excellente; é preciso fazer 
justiça: é um militar distincto; prestou muito bons serviços 
na guerra do Paraguay. 

Por este lado a nomeação foi muito boa; foi, porém, 
completamente fóra das regras da militança, porque esse 
official, quizesse ou não, fôra julgado incapaz de todo 
serviço de paz e de guerra... 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Por este lado foi 
illegal. 

O SR. JAGUARIBE: – A medicina ás vezes 
engana-se. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Então não 
temos certeza em cousa nenhuma. 

O SR. JAGUARIBE: – Tudo quanto é humano é 
sujeito a engano. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Então não é 
possivel termos confiança em sciencia nenhuma! Fica fóra 
de mim quando ouço dizer isto e tenho vontade de 
declarar-me o mais vermelho de todos os sectarios do 
papa, o mais fervoroso catholico apostolico romano, 
porque ao menos poderia crer em alguma cousa. 

O SR. JAGUARIBE: – Nisto faria V. Ex. muito bem; 
o papa é o chefe da primeira doutrina do mundo. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Erronea na 
minha opinião. 

O SR. JAGUARIBE: – Eu desejo que V. Ex. tenha 
essa loucura que deseja evitar. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Disse que fico 
fóra de mim para mostrar a indignação que me causa ouvir 
sustentar que não póde haver certeza nem em medicina 
nem em outra sciencia, nem em cousa nenhuma. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – E o governo não 
podia deixar de aceitar o resultado da inspecção.

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Os apartes 
levaram-me para longe do meu caminho; volto a elle. 

Sr. presidente, no exercito só tem havido 
promoções, para officiaes generaes, de pessoas 
pertencentes aos corpos de artilharia, deixando-se de lado 
para os accessos, todas as outras armas, especialmente 
aquellas em que existem tantos officiaes distinctos, como a 
do estado maior de 1ª classe. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – Apoiado. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Principiarei pelo 

facto, que para mim é o mais escandaloso que se tem 
dado, occorrido com o coronel Resin, hoje brigadeiro 
graduado. 

Não sei porque, Sr. presidente, esse homem, que 
foi distinctissimo companheiro de uma das glorias 
brazileiras que fez parte do ministerio presidido por V. Ex., 
e inclyto general Osorio, visto que o Sr. Résin, serviu a 
esse general em todas as posições mais elevadas que 
póde exercer um official da ordem d’elle; não sei porque, 
digo, tem elle sido victima de uma grande injustiça. 

Tenho aqui as suas notas. O Sr. Resin foi 
promovido a tenente coronel por merecimento e a coronel 
por actos de bravura; e na guerra do Paraguay serviu 
sempre ás ordens do general Osorio, como chefe do 
estado maior e como deputado de ajudante general, as 
duas posições mais distinctas que podem ter officiaes junto 
ao commando em chefe do exercito... 

Não sei qual a causa de sua perseguição; o facto é 
que elle não tem sido promovido á brigadeiro effectivo 
como o mais antigo que é de sua classe. 

Não conheço o Sr. Rezin, não entretenho com elle a 
minima relação amistosa. 

Recorri ao almanak para saber qual o defeito 
physico moral e intellectual que o impossibilitasse de ser 
promovido, e nada descobri. Demais quem exerceu as 
funcções que até hoje tem exercido o general Resin, póde 
ter defeitos intellectuaes e physicos que o inhabilitem de 
ser promovido a brigadeiro effectivo? 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – O nobre 
ministro ainda não fez promoções de generaes. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – O meu 
requerimento é preventivo. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – O nobre 
ministro, estou certo, será muito escrupuloso nessas 
promoções. 

O SR. LIMA DUARTE: – As prevenções ás vezes 
dão mau resultado. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Pelo almanack 
vi que não é só o coronel Resin o que está posto á 
margem; outros, tão distinctos como elle, foram postos de 
lado pela simples razão de não pertencerem á artilharia. 
Entre estes esta o coronel Simeão. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Foi um dos 
graduados. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – O coronel 
Simeão prestou relevantes serviços ao Estado ao tudo de 
meu amigo, senador pelo Rio Grande do Sul, o Sr. 
Visconde de Pelotas, e por isso dispenso-me de 
mencional-os. 
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O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E’ um distincto 
official. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Este official 
ainda não foi promovido nem tem esperança de sel-o, 
porque teve, como outros, a desgraça de figurar na 
questão militar. 

O SR. LEÃO VELLOZO: – Foram amnistiados. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não... isto não 

se perdôa. 
O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – E’ um distincto 

official do estado maior de 1ª classe. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Ha ainda o Sr. 

coronel Frota, um daquelles officiaes de que não se póde 
dizer senão bem, não só pelo seu merecimento intellectual, 
que o tem patenteado em todos os momentos de sua vida, 
como por ser um bravo militar. E’ um dos officiaes que 
melhor servem ao exercito, e entretanto foi posto de lado. 

Temos ainda outros officiaes distinctos por cuja 
causa tenho aqui constantemente combatido; um delles é 
o tenente-coronel Madureira. Ninguem tem maior 
merecimento do que elle. E’ tenente-coronel e sel-o-ha per 
omnia secula seculorum, porque não é da arma de 
artilharia. Si pertencesse a esta arma estaria ha muito 
tempo coronel. 

Não sei qual a razão que tanto influe no nobre 
ministro para esta predilecção. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E’ a vocação que o 
nobre ministro tem. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Já fiz o que 
desejava, que era chamar a attenção do nobre ministro, 
actualmente o chefe do exercito brazileiro, para que não 
continue a fazer injustiças no corpo de estado-maior de 1ª 
classe. 

Feitas estas considerações, peço desculpa a V. Ex., 
Sr. Presidente, e ao Senado pela linguagem que 
empreguei, talvez não a mais conveniente. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 
Requeiro que por intermedio do Ministerio da 

Guerra seja o Senado informado do numero de brigadeiros 
existentes no quadro do estado-maior general do exercito. 

Paço do Senado, 12 de Julho de 1887. – Viriato de 
Medeiros. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Sr. presidente, comprehendi bem, á vista do discurso com 
que foi justificado, o alcance do requerimento do honrado 
senador pela provincia do Ceará. S. Ex. prevalecendo-se 
da opinião de que a opposição tambem governa... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E não governa? 
O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 

...quiz indicar quaes os coroneis do exercito que devem 
preencher as duas vagas de brigadeiro, que 
presentemente existem. 

Para chegar até a indicação dos nomes proprios, o 
honrado senador declarou que ha notavel pre- 

dilecção da parte do governo pela promoção dos coroneis 
de artilharia ao posto de brigadeiro. 

Ainda não fiz, Sr. presidente, uma só promoção de 
general. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Nem eu disse 
que V. Ex. tinha feito, estou prevenindo apenas. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Sinto não ter sido prevenido para que pudesse expôr no 
Senado quaes as armas e corpos de onde tem sahido os 
29 generaes do nosso exercito. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Eu fallo dos 
brigadeiros. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – S. 
Ex. revelou em seu discurso notavel predilecção pelo 
estado-maior de 1ª classe. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não, senhor; V. 
Ex. está enganado; mostrei que elle tem estado esquecido 
até hoje; não tenho predilecção por nenhuma arma. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Eu corrigirei a phrase; S. Ex. quiz demonstrar que o 
estado-maior de 1ª classe tem sido esquecido, e declarou 
que é a artilharia que tem merecido predilecção para as 
promoções de officiaes generaes. 

Sinto, repito Sr. presidente, não estar prevenido 
para demonstrar ao Senado de que armas e de que corpos 
tem sahido os 29 generaes do nosso exercito; entretanto, 
seja dito de passagem que devera antes causar reparo ao 
honrado senador não terem sido escolhidos os generaes, 
na sua maior parte, da arma de infantaria, que, como se 
sabe, é a mais numerosa de nosso exercito. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E é uma das 
que menos tem. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Não seria, pois, para estranhar que tendo essa arma muito 
maior numero de coroneis do que as de artilharia e 
cavallaria e o corpo de estado-maior de 1ª classe, 
houvesse numero consideravel de generaes sahidos della. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Mas não ha 
esse numero, V. Ex. está enganado; da infanteria não tem 
quasi nenhum. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Pareceu-me querer o nobre senador provar que a arma de 
artilheria é sempre a preferida. 

Sr. presidente, não sei ao certo qual o numero de 
generaes escolhidos dentre os coroneis de cada uma das 
armas do exercito e do corpo de estado-maior de 1ª 
classe. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Eu acabei de 
dizer. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Asseguro, porém, ao nobre senador que não ha lei 
dispondo que o governo escolha os generaes 
proporcionalmente ao numero de officiaes de cada uma 
das armas. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Isso é cousa de 
equidade, nada mais. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – A 
promoção a general se faz só por merecimento, e assim o 
governo tem pleno direito de escolher o coronel de 
qualquer dos corpos do exercito que lhe pareça mais 
merecer, por seus serviços e idoneidade, o accesso.
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O Sr. Viriato de Medeiros dá um aparte. 
O SR. PRESIDENTE: – Peço ao nobre senador que 

não dé apartes. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 

Disse o honrado senador que só temos um brigadeiro 
tirado d’entre os coroneis do estado-maior de 1º classe que 
é o general Marques de Sá... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Muito honrado e 
muito distincto. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
...muito digno, mas o qual foi julgado incapaz de todo o 
serviço do exercito e que, entretanto, eu nomeei para 
commandante da Escola Militar da Côrte. 

Sr. presidente, não é a primeira vez que se faz 
semelhante censura ao governo. O general Marques de Sá 
foi, com effeito, ha 3 ou 4 annos, declarado incapaz do 
serviço do exercito por uma junta de saude; mas o governo 
de então entendeu não dever reformar esse official-
general... 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E fez muito 
bem. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
..sendo elle, logo depois, nomeado commandante das 
armas da provincia de Pernambuco, onde prestou 
excellentes serviços. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Apoiado. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 

Foi daquella commissão que elle passou para o 
commando da Escola Militar da Côrte. 

O ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Optima escolha. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 

Portanto, si o honrado senador teve em vista fazer-me 
censuras, devo declarar: 

Em 1º logar, que essa nomeação não foi feita por 
mim, mas que assumo a responsabilidade della. Tal é o 
vantajoso conceito que fórme desse general, tantos são 
seus bons serviços na Escola Militar da Côrte, onde tem 
procedido de modo tão digno e louvavel, que não posso 
deixar de conserval-o nesse importante estabelecimento. 

Em 2º logar, que esse general, nomeado pelo meu 
antecessor para commandante da Escola Militar da Côrte, 
havia deixado outra commissão muito importante, a de 
commandante das armas da provincia de Pernambuco. 

Em 3º logar, que esse general não foi reformado, 
quando julgado incapaz por um dos meus antecessores da 
ultima situação liberal, sendo, entretanto, certo que elle 
presta muito bons serviços e está em condições de prestar 
ainda outros. 

Indicou, depois, o honrado senador, os nomes dos 
coroneis do exercito que, conforme sua opinião, devem ser 
promovidos a generaes. 

Não posso, desculpe-me o nobre senador, entender 
o seu discurso justificando o requerimento de modo 
diverso. 

Parece-me, Sr. presidente, que havendo duas 
vagas de generaes a preencher, não é muito curial que em 
qualquer das casas do parlamento se queira indicar quaes 
os coroneis, que devam ser promovidos. O que posso 
assegurar ao nobre senador é que procederei a respeito 
desta promoção com a maior imparcialidade e rectidão, 
dando os bordados de general a quem mais merecimento

tiver, pouco me importando a arma ou corpo a que 
pertença, porquanto, o dever do governo está em ir 
procurar o mais merecedor dentre os coroneis, que se 
tenham distinguido por seu zelo, intelligencia e serviços. 

Indicou o nobre senador em primeiro logar o coronel 
Resin, hoje brigadeiro graduado. 

Eu ainda o não preteri; e si elle o tem sido por 
ministros anteriores não sou por isso responsavel, sendo 
certo que agora occupa elle, se me não engano, o 2º ou 3º 
logar na lista dos coroneis do exercito. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – V. Ex. está 
enganado. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Não estou, S. Ex. não me deixa fallar; S. Ex. é quem está 
enganado. 

Em cada arma ou corpo os respectivos officiaes 
contam a sua antiguidade. O coronel Resin é sem duvida 
no seu corpo, o coronel mais antigo; mas não o é 
comparativamente com os demais coroneis de outras 
armas e corpos, S. Ex. deve saber que quando se trata de 
preencher qualquer vaga de brigadeiro, procura-se apurar 
a antiguidade de todos os coroneis do exercito. Na lista 
assim apurada está o brigadeiro Resin collocado em 2º ou  
3º logar. 

Fallou tambem o nobre senador no coronel Frota. E’ 
incontestavelmente, um distincto official de cavallaria, mas 
tambem ainda o não preteri; não tratei ainda de preencher 
as duas vagas de generaes que ha no quadro. 

Tambem fallou o nobre senador no coronel Semeão 
que tem incontestavelmente bons serviços. E’ um official 
distincto e pertence ao corpo de estado-maior de 1ª classe. 
Declinou, finalmente, o nome do tenente-coronel Madureira 
que pertence a 1ª classe do exercito, notando S. Ex. que 
este official não tem sido devidamente considerado. 

Vá a censura a quem couber; não sei quem preteriu 
este illustre official; não fui eu, sem duvida, e penso que 
não foi o meu ultimo antecessor, nem o Sr. Conselheiro 
Junqueira. Do que acabo de expor, infiro que o nobre 
senador indica-me quaes os officiaes que devem ser 
promovidos. 

Não me parece conveniente discutir nesta casa 
assumpto tão delicado, como é o da promoção de officiaes 
do exercito, indicando-se de ante-mão que taes e taes são 
muito distinctos, e merecem ser promovidos. Dar accesso 
a officiaes é acto de exclusiva competencia do governo, é 
funcção administrativa que este deve exercer com toda 
liberdade e pela qual é o unico responsavel. O que é 
regular é esperar pela promoção e si ella fôr injusta 
qualquer dos membros do parlamento a póde censurar, 
assim como a imprensa. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Depois de morto 
não se argumenta. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Então quer S. Ex. tolher a acção do governo? Quer que 
entre as fontes de informações que elle deve consultar 
para promover officiaes, inclua a opinião dos membros das 
duas camaras acerca do merito de cada um, e que seja 
quem fôr o indicado para o accesso, deve ser esse o 
promovido? 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não tive em 
vista fazer indicação alguma. 
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O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Então para que trouxe á discussão os nomes de alguns 
officiaes? 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Para prevenir 
que se fizesse injustiça. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Diz o nobre senador que fez essa observações para evitar 
que se pratiquem injustiças! Desta sorte, ou hei de 
promover os officiaes indicados por S. Ex. ou incorrer em 
sua censura, se não o fizer. 

Sr. Presidente, eu hei de opportunamente trazer ao 
conhecimento do senado a relação dos officiaes generaes, 
indicando quaes as armas e corpos de onde foram elles 
promovidos. 

Póde muito bem acontecer que da arma de 
artilharia haja maior numero de generaes do que das 
outras; mas noto desde já que não é isto motivo para 
reparo, desde que o governo tem a liberdade de ir procurar 
o merecimento em qualquer das armas ou corpos. 

Dadas estas explicações, Sr. Presidente, declaro 
que prestarei o meu voto ao requerimento do nobre 
senador porque nelle limita-se a pedir a relação dos 
officiaes generaes com a indicação dos corpos ou armas 
de onde foram tirados para os postos de general. 

Isto manifesta que S. Ex. fez seu requerimento 
unicamente para prevenir o espirito do governo a respeito 
da promoção que se tem de fazer e ao mesmo tempo para 
censurar governos anteriores pelas promoções que 
fizeram. 

Observo entretanto a S. Ex. que entre os officiaes 
que S. Ex. indicou como tendo soffrido injustiças, ha um 
que maior injustiça soffreu de seus correligionarios do que 
dos meus. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Sr. presidente, 
eu ouvi da parte de um distinctissimo membro do poder 
executivo proposições que não esperava ouvir, 
especialmente sendo esse o meu honrado amigo Ministro 
da Guerra. 

Entender que deve ser prohibido a um 
representante da nação pedir as informações que julga 
convenientes a bem do serviço publico, quer antes, quer 
depois de qualquer acto do governo, é uma theoria que eu 
não esperava da parte do honrado Ministro. 

Senhores, pedir informações depois de feitos os 
males serve para censura, mas censura que não dá 
resultado para cousa alguma, porque nesta terra ainda não 
vi ministro que reparasse os males praticados por elle, que 
fizesse de apparecer injustiças que commetteu ou que 
fosse mesmo enforcado porque as tivesse praticado; e eu 
ouço um membro do poder executivo prégar essa theoria! 
S. Ex. préga nem mais nem menos do que isto: – Deixem-
me fazer quanta cousa me vier á cabeça, porque, si fizer 
bem; e, si fizer mal, fiz mal; neste paiz, os actos 
consummados são tudo. 

Assim como ainda não houve nenhum magistrado 
punido, a não ser por assassino, caso em que houve um, 
assim tambem ainda não foi punido nenhum ministro e 
entre elles alguns que têm praticado verdadeiros crimes. 

Ora, senhores, o que é melhor: que eu peça 
informações no governo para prevenir que elle commetta 
injustiça, ou que peça informações 

depois da injustiça feita, e então o censure, quando não ha 
mais remedio? 

Note-se que muitas vezes esses ministros a quem 
se pedem informações desta ordem entram para as 
repartições com os olhos fechados e acham verdadeiros 
sub-ministros que são officiaes do gabinete; são estes que 
governam e as secretarias. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Apoiado. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E vem o nobre 

Ministro dizer: «O nobre senador faz mal, porque quer 
prevenir actos do governo!» Eu faço um dos maiores 
beneficios que posso fazer ao nosso paiz quando previno 
que o governo commetta injustiças. 

Outra cousa disse S. Ex. com a qual não posso 
concordar. Senhores, quando eu trouxe ao conhecimento 
do Senado esses factos que, na minha opinião, 
verdadeiramente desdouram nossa administração, não 
indiquei ninguem; apenas mostrei o que S. Ex. não póde 
negar, que o numero dos officiaes promovidos a generaes 
na arma de artilharia é maior do que o dos promovidos em 
qualquer outra arma; e, pergunto, qual a razão disso, qual 
a causa dessa protecção extraordinaria que nossos 
governos têm dispensado á arma de artilharia? O que 
explica esse phenomeno? 

Qual é o militar mais distincto do que o brigadeiro 
honorario Resin, os coroneis Simeão e Frota, o tenente-
coronel Madureira e outros? Serão esses os officiaes que 
têm sido promovidos? Não. 

Senhores, o grande mal de nossa administração é 
levar-se pelos empenhos, pelo desejo de ser agradavel ás 
potestudes: e toda vez que a administração chega a esse 
desgraçado estado, não deve existir, deve cahir. 

E note-se que essas injustiças fazem-se com 
aquelles que chegaram á posição em que se acham 
defendendo a patria, ao que nunca se negaram: essas 
injustiças se fazem com aquelles que nos maiores perigos 
porque temos passado, foram os primeiros a arrostar a 
morte com o denodo digno dos tempos antigos; essas 
injustiças se fazem com aquelles que foram companheiros 
do general Visconde de Pelotas, que foram companheiros 
do inclyto general Osorio, que foram companheiros de 
lucta com um dos homens mais distinctos deste paiz, o Sr. 
Duque de Caxias. Os officiaes que acompanharam esses 
generaes, os mais distinctos que tivemos e temos, são 
postos de lado para serem promovidos homens de certo 
merecimento, mas, que não soffrem comparação com os 
que ha pouco mencionei. 

Pronunciando-me deste modo, não faço injustiça 
aos officiaes que têm sido promovidos, porque elles são os 
primeiros a reconhecer isso. Quando apontei os nomes 
daquelles officiaes, não foi para indical-os ao nobre 
Ministro, porque sei muito bem o logar que occupo e a 
posição de um Ministro; o nobre Ministro tem todo o direito 
de nomear a quem quizer entre os officiaes; mas não tem 
o direito de fazer injustiças, de achar preferivel sómente 
uma certa arma; deve escolher aquelles que são os 
melhores e desafio o honrado Ministro que me mostre 
officiaes mais distinctos do que aquelles que já mencionei. 

Não sei si devo mais alguma resposta a S. Ex.; 
mas, qualquer que seja a falta que eu tenha commettido 
não respondendo logo, peço ao meu 
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honrado amigo o Sr. Visconde de Pelotas que suppra 
minha defficiencia, fazendo aquillo que costuma fazer a 
seus camaradas. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – Tem razão o 
meu honrado amigo senador pela provincia do Ceará 
no reparo que fez em relação a promoção dos officiaes 
generaes do exercito; não é possivel admittir que só na 
arma de artilharia se encontrem coroneis no caso de 
merecer promoção á officiaes generaes. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E' sómente 
onde si tem achado. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – Isso se deu 
na ultima ou penultima promoção do exercito: quatro 
coroneis dessa arma, si não me falha a memoria, foram 
promovidos a brigadeiros. 

Não venho prevenir o espirito do honrado Sr. 
Ministro da Guerra, não ousarei fazer indicações. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Nem eu as 
fiz. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – 
...lembrando-lhe os coroneis que devem ser 
promovidos: mas, Sr. presidente, uma promoção de 
officiaes generaes deve merecer muita attenção do 
governo; em primeiro logar, é o reconhecimento de 
serviços prestados ao paiz, e em segundo logar, é 
preciso que o governo não esqueça que nesse posto os 
officiaes commandam na guerra, hão de ser-lhes 
confiadas forças em operações, e póde muitas vezes 
uma batalha depender de um desses generaes. 

A promoção de generaes depende de muito 
criterio do governo que a fizer. 

Estou convencido de que o honrado Ministro da 
Guerra, na promoção que tem de realizar, porque ha 
duas vagas de brigadeiro, não se deixará levar pelas 
recommendações que lhe fizerem, nem pelas 
sympathias. S. Ex. irá estudar na fé do officio dos 
officiaes quaes os que têm maiores serviços á patria e 
seguramente recahirá sua escolha nos dous que 
melhores serviços tenham prestado o que a esses 
serviços reunam o preciso merecimento. 

Foi, Sr. presidente, apenas para estas poucas 
observações que pedi a palavra. (Muito bem.) 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Sr. presidente, 
não vou aconselhar ao nobre ministro o modo porque 
deve proceder. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – Eu não o fiz.
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não digo que o 

fizesse... nem tão pouco indicar-lhe candidato ao 
generalato, que o não tenho. 

Conheço que nesta e em outras materias a 
posição do parlamento é a do fiscal... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Apoiado. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – ...e o governo, o 
unico responsavel... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Apoiado. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – ...devo obrar 
livremente segundo o seu criterio; nos membros do 
parlamento resta o direito de apreciar a nomeação, de 
censural-a; aos amigos do governo o de louval-o; os 
adversarios, quando se calam, 

elogiam, porque um adversario não tem que elogiar 
senão assim. 

Devo, porém, fazer algumas observações sobre 
a materia de que se trata: si ha serviço, que deveria 
estar mais bem regulado por lei do que está... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Apoiado; 
nisto estamos de perfeito accôrdo. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – ...é o da 
promoção. Mas entre nós o Estado maior não é o 
Estado maior da Prussia, nem mesmo da França e de 
outros paizes militares. E' um corpo não organizado de 
superioridades das varias armas do exercito, do qual 
deve ser o cerebro. Na Prussia, seus officiaes, são 
tirados da cavallaria, da infantaria, da artilharia por 
concurso; de maneira que o estado-maior não é 
propriamente alli um corpo sinão em serviço; é onde se 
reunem as capacidades das armas do exercito. 

Entre nós não é assim; entre nós o estado-maior 
tem uma organisação viciosa; é um corpo que na 
escola se forma, porque na escola se graduam os 
alumnos, conforme suas notas: os de 1ª ordem são 
engenheiros; os de 2ª do estado-maior; os de 3ª vão 
servir na artilharia, se estão promptos para seguir os 
estudos superiores das sciencias militares. 

Assim é que o estado-maior forma-se fóra dos 
corpos; forma-se completamente de alumnos que 
estudam mathematicas, mas que são inteiramente 
ignorantes na sciencia das armas do exercito... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Mas não se 
póde dizer isto dos officiaes que acabei de apontar; 
todos elles têm a sciencia e têm a pratica. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – Estes sim. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – Senhores, isto é 

uma profissão; o que significa servir com intermittencia 
no exercito? Isto não habilita na profissão militar, sobre 
a qual repousam a grandeza, a integridade e a honra da 
patria. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E' por isso 
que devem ser muito justo. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Portanto, servir 
com intermittencias na guerra um official de Estado 
maior não quer dizer que elle tenha aptidão na sua 
profissão. Na arma da cavallaria, infantaria ou artilharia 
vão os officiaes gradualmente subindo desde inferiores; 
mas todas as profissões têm a parte scientifica e a 
parte pratica, que representa a profissional. 

Acontece o mesmo em outros ramos da 
actividade humana; póde qualquer ser theorista, grande 
jurisconsulto, grande economista, grande mathematico, 
mas não constructor, não financeiro, não medico clinico, 
ainda muito embora professor de Universidade. 

Uma das maiores notabilidades das sciencias 
medicas neste seculo é Claude Bernard e estou 
convencido de que apezar de seus descobrimentos, 
nenhum pobre, nenhum desgraçado o quereria á sua 
cabeceira para receitar. Elle conhecia perfeitamente as 
sciencias medicas; mas não era medico, não tinha a 
profissão, não tinha o officio. 

E' o que succede com os nossos officiaes do 
Estado maior. São sabios, são muito mathematicos, 
mas não sabem commandar um pelotão e muito menos 
um batalhão. 
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O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não se póde 
dizer isto dos officiaes que apontei. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Mas é a regra. E' por 
isso que reclamo todos os dias a reorganização do 
exercito. Os officiaes devem ser tirados, e nem sempre o 
tem sido, principalmente e com preferencia das armas do 
exercito e o estado-maior não é arma. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – E' 
um corpo. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Devem ser tirados 
primeiramente da infantaria que é a classe mais 
numerosa... 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Apoiado. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – ...e para generaes 
deve-se procurar sem duvida a capacidade. 

Ora, essa theoria é conforme á nossa pratica. 
Ainda no ultimo ministerio liberal presidido pelo 

nosso eminente collega, o Sr. conselheiro Saraiva, 
promoveram-se a brigadeiro 3 coroneis: sahiu da infantaria 
o general Eneas Galvão; da artilharia o general Clarindo de 
Queiroz e, quanto á cavallaria, sem duvida o primeiro 
official desta arma no lmperio, o Sr. Isidoro Fernandes de 
Oliveir. Ahi estão tres generaes tirados das tres armas. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Mas nem 
sempre se faz assim; nem sempre se faz justiça. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Foram muito bem 
promovidos. Não se devem promover para o estado maior, 
que é o cerebro do exercito, senão officiaes que nas 
diversas armas tenham mostrado capacidade. 

Ora na artilharia, por exemplo, ha o coronel Felinto, 
que é com effeito um dos mais distinctos officiaes de sua 
arma. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado; distinctissimo... 
O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – Muito distinto. 
O SR. SILVEIRA MARTINS: – ...que não cede a 

nenhum dos outros coroneis. O que digo ao nobre ministro 
é que nesta materia deve tirar do seu espirito toda idéa de 
politicagem, toda idéa de camaradagem... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Disto está V. Ex. 
livre. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – Eu fiz justiça 
ao nobre ministro. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – ...porque deve haver 
justiça severissima em relação a uma classe que tem por 
brazão a honra, por dever o sacrificio da vida no campo da 
batalha; é perigosissimo, por qualquer principio de 
condescendencia politica, preterir serviços passados. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E' o que V. Ex. 
ha de ver. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – O nobre Ministro 
deve guiar-se não só pelos serviços já feitos, que devam 
ser recompensados, mas sobretudo pelos serviços que 
espera o que o general é capaz de fazer. 

O tenente-coronel Maria Coelho pertence á arma de 
infantaria e é mais antigo do que o 

Visconde de Pelotas; organisou um exercito em Matto-
Grosso, tomou Corumbá e repelliu a invasão inimiga, 
entretanto foi promovido a coronel por antiguidade na 
ultima promoção feita pelo ministerio do meu nobre amigo, 
senador pela Bahia. 

Foi para fazer estas ponderações ao nobre Ministro 
que tomei a palavra, porque os serviços dos officiaes 
devem ser considerados; e muito considerados o 
merecimento e o futuro. A aptidão é indispensavel, mas 
esta encontrar-se-á de preferencia na classe dos que têm 
vivido nos acampamentos, nos quarteis e com soldados e 
não na dos que, não sendo profissionaes, tem vivido em 
commissões honrosas e lucrativas. 

Desejo que o nobre Ministro da Guerra se inspire 
nos principios de justiça. (Muito bem.) 

Ficou a discussão adiada pela hora e com a palavra 
o Sr. Henrique d'Avila. 

O Sr. 1º Secretario, pela ordem, leu um officio do 
Sr. senador Barão de Mamoré, participando que por 
incommodo de saude deixa de comparecer á sessão de 
hoje. – lnteirado. 

 
ORDEM DO DIA 

 
FORÇAS DE MAR 

 
Votou-se e foi approvado com a emenda da 

Camara dos Srs. Deputados o art. 1º da proposta do Poder 
Executivo, convertida em projecto de lei pela mesma 
Camara, sob. n. 14 do corrente anno, que fixa a força 
naval para o 2º semestre de 1888. 

Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro da 
Marinha foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs.: Nunes Gonçalves, Diogo Velho e 
Christiano Ottoni; e sendo o mesmo senhor introduzido no 
salão com as formalidades de estylo, tomou assento na 
mesa á direita do Sr. presidente. 

Proseguiu em 2ª discussão o art. 2º da proposta 
acima referida. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sr. presidente, 
não pretendia tomar parte na presente discussão da 
fixação da força naval. Aproveito-me, porém, da occasião 
para procurar chamar a attenção do nobre Sr. Ministro da 
Marinha para alguns pontos que me parecem 
interessantes e dignos de merecer algum estudo por parte 
de S. Ex. 

Pergunto ao nobre Sr. Ministro porque razão não 
olha, como representante do governo, para o esplendido e 
mais importante porto da provincia que tenho a honra de 
representar. Não ha melhor ancoradouro em todo o sul do 
lmperio; é vasto e segurissimo abrigo, conhecido em todo 
o mundo maritimo e tido na conta de um dos melhores que 
possa procurar e encontrar o navegante. 

Entretanto, Sr. presidente, ha mais de um decennio 
que este porto, tão bem dotado, está completamente 
abandonado das vistas do governo. Quando deputado, 
levei alguns annos a clamar na Camara dos Srs. 
Deputados para que os poderes publicos soubessem 
devidamente aproveitar aquella verdadeira maravilha da 
natureza, legitima joia de inapreciavel valor... 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 



Sessão em 12 de Julho                                                                       119
 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...outr'ora, com 
toda a razão, considerada chave maritima do Sul do Brazil. 

O porto de Santa Catharina, Sr. presidente, já 
serviu de ancoradouro e estação a grandes divisões 
navaes. 

O SR. DE LAMARE: – E ainda hoje a isto se 
presta. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Bôa duvida; e 
é por isto que estou lamentando o abandonno em que os 
governos têm deixado aquella esplendida paragem. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Apoiado; era melhor 
que os nossos navios estivessem alli do que no Rio da 
Prata. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sr. presidente, 
aquelle porto já contou nada menos de 18 navios da 
armada nacional fazendo exercios, e ancorados naquella 
successão de optimas bahias e surgidouros, como bem 
nos póde informar o illustre almirante presente ao debate. 

O SR. DE LAMARE: – Tem toda a razão. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Por exemplo, 

no Sambaqui ha profundidade bastante para as maiores 
naus do mundo. 

O SR. PRESIDENTE: – Sem querer perturbar o 
nobre senador no seu discurso, peço a sua attenção para 
o objecto do art. 2º, que não tem nada com portos. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Creio, Sr. 
presidente, que não me afasto da discussão, que é sobre 
negocios da marinha. 

O SR. PRESIDENTE: – Só chamo a attenção de V. 
Ex. para o objecto da discussão; não quero perturbar o seu 
discurso. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sim, senhor; 
mas V. Ex. me permittirá que continue na ordem de 
considerações que ia fazendo. 

Sr. presidente, haveria toda a vantagem em se 
determinar o estabelecimento de uma estação naval no 
porto de Santa Catharina, da qual resultaria grande 
economia, pois a alimentação alli é baratissima. Ha, além 
disso, outra ponderação de grande valor: é que se notam 
muito menos estragos nos cascos dos navios, porque são 
aguas especiaes que não consentem a expansão e vida 
exagerada que em outros portos se observa de ostras, 
mariscos e outros molluscos, além de vegetaes que se 
aggregam aos costados das embarcações e damnificam 
consideravelmente nas suas qualidades nauticas. 

O SR. DE LAMARE: – Não se esqueça V. Ex. da 
excavação do Taboleiro. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Vou fallar 
nisso. Como dizia, Sr. presidente, no porto de Santa 
Catharina haveria mais essa vantagem em relação ao que 
se está verificando no porto do Rio de Janeiro, porque é 
observação feita que nos mares por demais salgados, a 
vida animal e vegetal marinha desenvolvem-se com muito 
mais força. 

Eis porque em varios mares da Europa não existem 
ostras ou mariscos, como, por exemplo, no mar Baltico, 
onde tambem não se conhecem vegetaes que, comtudo, 
em mares do Sul alastram com rapidez immensa e 
adquirem enorme expansão. 

Eu tomaria a liberdade de chamar as vistas tão 
intelligentes e esclarecidas do nobre Sr. Ministro da 
Marinha para um excellente trabalho do Sr. capitão-tenente 
João Justino de Proença, indicando as condições 
excepcionaes do porto de Santa Catharina, trabalho digno 
de leitura, não só pelos conhecimentos especiaes que 
esse distinctissimo official manifesta na materia, como 
tambem pelo estylo corrente e ameno que convida á 
conclusão da leitura, mal se começam as primeiras linhas. 

O SR. DE LAMARE: – Apoiado. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E' um trabalho 

importantissimo e que dá idéa exacta da proficiencia e dos 
conhecimentos deste official, que julgo mais que no caso 
de merecer provas de apreço especial por parte do 
governo. 

Sr. presidente, o porto da cidade de Santa 
Catharina, para ser completamente franco, apresenta um 
obstaculo que mui facilmente poderia e deveria ser 
removido para vantagem de todos nós e para o bom nome 
do Brazil. Si não houvesse o Taboleiro, como se chama 
um grande banco de areia e de vaza que se estende em 
uma linha talvez de 10 a 12 kilometros; si não fosse esse 
obice, aquelle seria um dos melhores portos do Imperio. 
Assim mesmo elle não impede a entrada dos vapores, 
porque o movimento das rodas só levanta vaza, mostrando 
bem quo o tal obstaculo não é invencivel; não é, por 
exemplo, uma formação coralloide, um banco de pedra; 
emfim, não obrigará a grandes despezas para sua 
remoção. 

Haveria irrecusavel vantagem em se manter uma 
estação naval no porto do Desterro, para que se cuidasse 
séria e persistentemente da remoção desse taboleiro, 
podendo as equipagens dos navios ser empregadas nesse 
mister, porque é trabalho simplesmente de dragagem. 

Já que fallo nisto, pedirei ao Sr. Ministro que 
attenda para o facto de haver na barra o porto da cidade 
do Rio Grande duas dragas de alguma força e que não 
estão trabalhando. 

Eu quizera que o governo se utilisasse dessas 
machinas, bastante poderosas para conseguir a remoção 
de um empecilho que prejudica a chegada de navios de 
grande calado até defronte da cidade do Desterro. 

A provincia que tenho a honra de representar nesta 
casa, Sr. presidente, não ha até agora merecido dos 
poderes publicos a devida attenção. E' uma zona do 
Imperio muito interessante e que se tem desenvolvido 
muito. E' além disso um dos exemplos mais brilhantes do 
quanto são uteis as idéas que tenho prégado. Provincia de 
immigração, ella vai mostrando progressivo incremento de 
suas forças vivas, unicamente pela expansão natural das 
quaes nella foram introduzidas, ha mais de 10 annos. 

V. Ex. sabe que as idéas do ministerio Rio Branco 
foram na questão na questão immigratoria qualificadas de 
imprudentes, quando, entretanto, eram proveitasissimas e 
quanto possivel previdentes. E' uma censura que faço e 
sempre farei ao dominio liberal, quando subiu ao poder em 
1878, ter condemnado in limine o desenvolvimento das 
idéas do ministerio Rio Branco, cortando, com exageração 
immensa, todas as despezas que se faziam para dar bom 
desempenho ao serviço da colonisação e da immigração. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Os senhores não 
deixaram dinheiro, como se havia de pagar?
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O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Si tivessem 
sido augmentadas as fontes de producção, estas dariam 
muito mais do que as economias que VV. EEx. fizeram, e 
que foram denominadas no parlamento – economias de 
bananas e palitos. 

Mas não quero entrar em discussões irritantes. 
Economias, senhores, economias! 

Aluda não houve ministerio algum que realizasse 
um systema bem travado de economias, e é por isso que 
appello para a immigração, porque o tal programma de 
economia não passa de verdadeira banalidade atirada ao 
parlamento. 

Não ha gabinete que no primeiro dia de exhibição 
não se revista de toda a solemnidade e deixe de proclamar 
que a sua politica será toda de bem entendidas 
economias, afim de chegar ao eterno e sempre adiado 
desideratum: equilibrio da receita com a despeza, palavras 
ôcas que já perderam todo o prestigio. 

Por esse lado não vamos bem, olhemos para os 
meios mais faceis e promptos de augmentarmos as fontes 
de producção, de modo a que se attendam não só todas 
as despezas, como tambem desperdicios. 

Em politica brazileira não se deve só cuidar das 
despezas a fazer, é preciso igualmente abrir margem não 
pequena, bem larga, para os esbanjamentos que são 
proprios de todas as organizações sociaes, sobretudo da 
raça latina. 

Ha pouco tempo li a este respeito um brilhante 
artigo de Leroy-Beaulieu. Com toda a proticiencia e a 
autoridade universal que tem, dizia o eminente escriptor: – 
acabemos com essas promessas vãs, sempre repetidas de 
equilibrar receita com despeza. 

Difficilmente podem-se verificar resultados com a 
organisação parlamentar que temos e com a pressão que 
o eleitorado exerce sobre os eleitos. A tendencia, pelo 
contrario, é augmentar-se cada vez mais a despeza, sem 
se olhar para a receita. 

Em algumas provincias do Imperio, a confirmação 
desse conceito é estupenda, chega-se a fazer pretendidos 
orçamentos, do seguinte modo: especifica-se, decreta-se 
tão sómente a despeza, o que deve ser gasto, e a receita 
vai em branco. Os membros das assembléas provinciaes, 
com esse systema original, dizem ás claras e com toda a 
ingenuidade. «Tudo isto é uma comedia. O que queremos 
é fingir que attendemos aos nossos eleitores. Agora, 
quanto aos meios de executar aquillo que determinamos, o 
presidente da provincia que se arrange como bem puder. 
Nosso fim é unicamente olhar ou parecer olhar para as 
exigencias dos eleitores.» 

Foi o que encontrei na provincia do Paraná. A 
assembléa provincial marcara a despeza, mas sem orçar a 
receita. 

V. Ex. vê que isto é um meio completamente 
illusorio e até ridiculo de fazer orçamentos. Ainda 
ultimamente, a assembléa provincial liberal da provincia do 
Paraná acabou de decretar dispendios no valor de 900 e 
tantos contos e entretanto está na consciencia publica que 
a receita não póde exceder de 500. Isto é serio, Sr. 
presidente? E porque assim de pratica? Pelo espirito de 
politica pequenina. O deputado provincial, voltando aos 
logares de sua influencia politica, quer ter o direito de 
affirmar com pretendida seriedade aos seus eleitores: «Eu 
vos satisfiz; 

mandei construir a ponte que vos era precisa mandei 
levantar ou reparar a matriz, etc, etc. O presidente é que é 
pessimo, mostra só má vontade, elle não quer fazer estas 
obras, nunca as fará, etc. 

Vocês devem votar commigo, porque deixem estar, 
chegando ao poder, mando construir tudo, faço pontes, 
levanto matriz, etc.» Agora, uma vez de cima, a sua eterna 
desculpa é – falta de dinheiro. 

Tudo isto mostra a pouca sinceridade da nossa 
politica; nem sei como ainda não penetrou isto no espirito 
publico. 

Verdade é que os politicos estão em geral bem 
desacreditados; inspiram desconfiança e muita descrença. 
E o peior é que merecem. 

Entretanto, não ha governo algum que não venha 
proclamar o seguinte lemma: «O meu primeiro cuidado 
será buscar equilibrar a receita com a despeza.» Le-Roy 
Beaulieu diz perfeitamente: «São palavras banaes, é a 
celebre chapa do systema.» Ninguem tende ver 
equilibrada a receita com a despeza; cada vez mais esta 
se avoluma. O que é preciso é augmentar as fontes de 
receita. E qual o meio de conseguir este augmento o mais 
rapidamente possivel? Pela immigração; pelo plantio do 
homem na terra apropriada... 

O SR. PRESIDENTE: – Perdoe-me o nobre 
senador, mas não é isso que está em discussão. 

O SR. ESCRAGNOLLE TUNAY: – E' verdade, 
acho o assumpto deslocado. 

Dizia eu que a provincia de Santa Catharina é uma 
daquellas que têm dado completa vasão a todas essas 
minhas idéas, a toda a minha propaganda que hoje está 
levantando uma poeira tão grande na imprensa governista, 
apresentando-se-me como um elemento de subversão e 
de desordens, como homem perigoso, socialista, 
anarchista, traz do dynamite no bolso. 

Senhores, eu sou um homem pacato (riso); não ha 
ninguem mais pacifico do que eu: estava quasi dizendo 
como um illustre companheiro de opposição, sou 
philosopho, si me satisfizesse com philosophar. Mas não, 
não é assim: chegada a occasião, afianço a V. Ex. e ao 
Senado que hei de fazer o possivel para dar applicação e 
pratica a todos os principios que tenho pregado. Para isto 
sou e serei empurrado por uma grande força, o 
patriotismo. (Pausa.) 

Sr. Presidente, outro assumpto referente á provincia 
que tenho a honra de representar no parlamento, e para o 
qual chamo muito principalmente a attenção do nobre 
Ministro da Marinha, é a indeclinavel necessidade de 
collocar-se um pharol no cabo de Santa Martha. 

V. Ex. sabe perfeitamente, Sr. presidente, que a 
navegação da costa brazileira é em geral facil; não são 
praias batidas de temporaes regulares e terriveis. Dão-se, 
de certo, naufragios, mas muito pouco frequentes. Alguns 
até são bem pouco explicaveis; é preciso ir buscar a razão 
desses desastres na impericia, ou melhor, na desidia 
propria dos que dirigem a navegação. Mas quem andar 
com cuidado, não encontrará da parte da natureza essas 
immensas revoluções, quer no elemento, quer na 
atmosphera, que causam grandes catastrophes maritimas. 
Ainda mais um favor de Deus ao Brazil. São costas 
mansas, principalmente até ao porto de Santa Catharina. 
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Quando se passa, porém, o estreito em que se 
acha a ponta dos Naufragados, então começa-se a 
encontrar mares muito mais agitados, perigosos, 
paragens mais arriscadas até á barra do Rio Grande do 
Sul, e não ha abrigo algum. Falla-se muito do porto das 
Torres, mas não presta. Depois, continuando-se viagem, 
o unico ponto em que se póde encontrar ancoradouro 
mais seguro é o porto de Montevidéo. 

O SR. DE LAMARE: – Apoiado. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Pode-se 

affirmar que a navegação até á Ilha de Santa Catharina 
é fácil... E que bella ilha, Sr. Presidente! E que provincia 
sympathica e hospitaleira! Com quanta generosidade e 
grandeza me acolheu; fez de mim um verdadeiro filho! 

A ella devo, sem duvida, os maiores beneficios o 
serviços que pódem ser prestados a um politico. Devo-
lhe esta cadeira, esta posição, a melhor do mundo para 
se fizerem verdades e proclamal-as em todos os 
sentidos. Verdade é que mesmo na Camara dos 
Deputados sempre procurei dizer o que no intimo sentia, 
seguindo caminho certo e tenho seguro pharol diante de 
mim, pharol que nunca apagou os seus fogos. Assim 
fosse o de Santa Martha. (Riso.) 

Mas, Sr. presidente, volto á costa que se estende 
da ponta dos Naufragados até áquelle cabo. E' uma 
costa em que não existe uma só luz para guiar os 
navegantes. 

Não posso agora discriminar bem. Alli ha dous 
cabos, um chamado de Santa Martha grande, outro de 
Santa Martha pequena. Não sei exactamente qual o 
preferivel; deixo isto aos conhecimentos especiaes do 
nobre Ministro. S. Ex. deve saber fazer essa distincção; 
mas o que peço a S. Ex. é que mande collocar uma luz 
em qualquer desses pontos; creio que é no de Santa 
Martha grande. 

O SR. DE LAMAR: – Cabo de Santa martha. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas ha 

dous. Si o nobre Ministro fizer isso, esteja certo que 
prestará um bom serviço ao paiz, um bom serviço á 
provincia que represento, e ainda mais um bom serviço 
humanitario, porque naquella passagem os navios são 
açoitados por um perigoso vento que, quando os leva á 
praia os impelle com verdadeira faria. 

E' por isto chamado carpinteiro, e reina com 
insistencia na costa desde a ponta dos Naufragados até 
ao Albardão e á barra do Rio Grande do Sul. Acossa um 
navio com tanta violencia e teima tanto na sua obra de 
destruição, que parece não querer amainar a iras 
emquanto não o deixa feito pedaços e todo espelhado 
em fragmentos pela praia. E um carpinteiro de 
destruição. 

Pois bem, Sr. presidente, si o nobre Sr. Ministro 
da Marinha attender a esta reclamação que lhe faço 
com toda a urgencia, esteja certo que o nome do S. Ex. 
será bemdito pelos marinheiros, quando se acharem a 
braços com alguma temporal desfeito. Olharão com 
reconhecimento para a luz de Santa Martha. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mas as opiniões de 
V. Ex. são tidas como subversivas. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Pois pedir 
um pharol para um cabo é uma idéa subversiva? 

Pensam, porventura, que isto faça parte da 
propaganda perigosa? 

O SR. AFFONSO CELSO: – Pensam. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não queira 

V. Ex. acirrar a minha opposição. Resisto ás suas 
insinuações; não acredito que o governo imperial 
supponha que, quando peço um pharol para o cabo de 
Santa Martha, eu desejo accender uma luz enganadora 
e perdida, e por meio della levar o partido conservador 
á perdição e ao naufragio. O que estou pedindo a S. 
Ex. é que se salvem preciosas vidas de muitos homens 
ameaçados da morte e de horrivel desastres. 

O SR. DE LAMARE: – O pharol serve para 
illuminar o bom caminho. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sem 
duvida alguma. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Estou dizendo que 
se suspeita. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Em todo o 
caso, Sr. presidente... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Vá pedindo 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...peço ao 

nobre Sr. Ministro da marinha que attenda para estas 
minhas singellas observações. Si perdurar no poder, 
como desejo, e por muito tempo, afim de poder mostrar 
a largueza de seu espirito e toda a amplitude de suas 
patrioticas aspirações, busque por todos os meios 
beneficiar a marinha, tirando-a do mortal lethargo em 
que jaz, o dando razão solida para que se modifique o 
juizo deprimente e desfavoravel, que politicos de alta 
categoria fazem do desgraçado estado em que ella se 
acha. Eu, apresentando votos pela prosperidade de S. 
Ex. e pelo bom nome que naturalmente ha de ganhar 
na pratica mais longa dos negocios publicos, peço 
instantemente ao governo que faça alguma cousa, 
peço ao Sr. conselheiro Castrioto que deixe qualquer 
assignalamento de sua passagem pelo poder. S. Ex. 
de certo não é desses espiritos vulgares, que se 
contentam com as honrarias transitorias e zumbaias 
inherentes ao cargo, que tocam a quantos sobem ao 
pinaculo do poder. Não, S. Ex. tem ou deve ter diante 
dos olhos objectivo muito mais nobre, muito mais 
digno: é que seu nome não figure simplesmente em 
almanaks da marinha, como simples e banal data, 
entre os ministros daquella pasta. 

S. Ex. ha de desejar que, quando se fale na 
marinha brazileira, immediatamente acuda ao 
pensamento, quer dos profissionaes, quer dos politicos, 
quer do paiz, a lembrança sinão gloriosa pelo menos 
respeitada, que S. Ex. tem de deixar. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Lembro alguma 
cousa que não seja a mudança do uniforme. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, nem 
numero para votar-se, ficou encerrada a discussão e 
reservada a votação para a sessão seguinte. 

Entrou em 2ª discussão o art. 3º da proposta. 
O SR. CORREIA: – Não trago ao Senado 

novidade, lembrando que é deploravel a situação de 
um Estado indefeso. Não póde haver meio mais seguro 
de provar agressões irreflectidas.  

Só uma situação peior se me affigura, a de ser
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a força publica impotente no exterior e elemento de 
perturbação no interior. 

Estará o Brazil na condição que figuro? Poderemos 
consideral-o indefeso? Creio que ainda não. 

Mas como o artigo em discussão é o que permitte o 
exame da questão, esperei por elle; trata-se agora de 
saber de que modo se ha de preencher a força naval, e 
qual o estado dessa força. 

Esse estado é lastimoso: o relatorio mostra que no 
corpo de imperiaes marinheiros ha falta de 274 praças, e 
no batalhão naval de 200. 

Ha esperança de que esses claros se encham com 
a facilidade que exigem as conveniencias publicas? Não 
ha; e para este ponto capital julgo dever chamar a 
esclarecida attenção de meu nobre amigo a esclarecida 
attenção do meu nobre amigo Ministro da Marinha. 

Continuando as cousas quaes se acham não se 
terá em breve de annunciar ao parlamento que é ainda 
maior o numero de praças que faltam no corpo de 
imperiaes marinheiros e no batalhão naval? Não se poderá 
então dizer que tocamos quasi á posição que se considera 
indefesa? 

O SR. MEIRA VASCONCELLOS: – Apoiado. 
O SR. CORREIA: – O nobre Ministro já disse nesta 

casa que não vê como preencher os claros que se 
encontram no batalhão naval; que sómente podia ter 
alguma esperança quanto ao corpo de imperiaes 
marinheiros, porque as escolas de aprendizes sempre 
fornecem algum contingente. 

O SR. DE LAMARE: – Mas é preciso completal-as 
e que os presidentes tomem interesse por ellas... 

O SR. AFFONSO CELSO: – E principalmente que 
não as matem como a estão matando no Rio de Janeiro. 

O SR. DE LAMARE: – Si as completarem será um 
meio. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Faltam, 
segundo o governo mesmo declara, 500 e tantas praças. 

O SR. CORREIA: – Para que o presente estado de 
cousas não continue, deve o Senado empregar os 
esforços do seu patriotismo. 

A situação, já critica, muito se aggravaria si se 
dessem circumstancias estraordinarias. 

O governo, sentindo quenão se podia manter tal 
situação, recorreu ao meio de incumbir a um official 
competente o agenciamento de voluntarios. 

Qual o resultado? Inteiramente nullo. 
Assim sendo, qual o aspecto do dia de amanhã? O 

horizonte nada tem de promettedor e auspicioso. 
E' o momento de observar que, si não é possivel 

preparar com a conveniente celeridade e recruta destinado 
ao exercito, a difficuldade cresce para convertel-o em 
marinheiro. (Apoiados.) 

Esforços lentos são necessarios para dar-lhe as 
precisa aptidão. E si turvarem-se as relações 
internacionaes, onde encontrar de prompto marinheiros? 
Póde fornecel-os a marinha mercante? Desgraçadamente 
a legislação mais recente prejudicou a marinha mercante 
nacional, que deixou de ser auxiliar da marinha de guerra 
em uma nação como o Brazil, que a natureza dotou de 
meios para ser uma daquellas em que mais pudesse 
preponderar a industria maritima. (Apoiados.) 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Mas o nobre 
Ministro não pensa nisto. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Nada faz. 
O SR. CORREIA: – O nobre Ministro reconheceu 

que não é satisfactoria a situação da força naval. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Disse que ia estudar. 
O SR. CORREIA: – Ia estudar as reformas de que a 

sua repartição podia carecer; mas, em relação á força 
naval, S. Ex. pronunciou-se de maneira que dá a 
esperança de que se ha de empenhar para que melhorem 
as suas condições. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA:  – Não apresentou 
nenhuma medida, não fallou em um unico expediente. 

O SR. CORREIA: – Como tem de ser preenchida a 
força naval em virtude da lei que discutimos? Na fórma da 
lei n. 2556 de 26 de Setembro de 1874. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Ahi está a 
condemnação; esta lei não será executada como declarou 
o nobre Ministro da Guerra. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mas si o governo não 
a executa? 

O SR. CORREIA: – A lei de 1874 dispõe que o 
ministerio da guerra fornecerá, dos recrutas de que trata a 
mesma lei, os que forem idoneos para o serviço da 
marinha, tirados com preferencia dos districtos maritimos e 
fluviaes. 

O SR. DE LAMARE: – Irão recrutas para a 
marinha. 

O SR. CORREIA: – Mas não se realisando este 
meio, pois que não se procedeu ao sorteio, pelo qual hei 
sempre pugnado; não se cogitando de quaesquer 
alterações que para a execução do systema da lei possam 
ser precisas, o recurso legal para o preenchimento da 
força votada é o recrutamento. 

Deploravel meio, mas, em tal caso, imprescindivel! 
O presente estado de cousas é que não póde 

absolutamente continuar. 
Os claros, já sensiveis na marinhagem e no 

batalhão naval, têm de avultar ainda mais, si energicas 
providencias não forem tomadas. 

 Si houver inercia, o relatorio futuro dará 
testemunho de nossa decadencia militar. 

Nem voluntarios nem recrutas, e os claros a 
augmentarem pelas baixas aos que concluem o tempo de 
serviço, pela morte, pela deserção, por incapacidade 
reconhecida em inspecção de saude, por sentença 
condemnatoria. 

A responsabilidade do nobre Ministro é grande 
diante desta situação verdadeiramente embaraçosa. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não sei como 
S. Ex. dorme. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mas não preoccupa-se 
com a sua posição. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Preoccupa-se. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Si se preocupasse, já 

teria tomado algumas providencias e ainda não as tomou. 
S. Ex. já tinha tempo para isto, por que não é um novato, 
um caloiro. 

O SR. CORREIA: – Está, pois, o governo em  
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presença da dura necessidade do recrutamento forçado, 
em consequencia da inexecução da lei quanto ao sorteio, 
que se evita. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E' que em 
muitas provincias não se tem feito o alistamento. 
Principalmente em Minas. 

O SR. CORREIA: – O cumprimento da lei é tanto 
mais importante quanto d'ahi provirá a acquisição de 
voluntarios em condições favoraveis. 

E' disposição expressa que: tres mezes antes de se 
fazer o sorteamento annual, serão convidados os 
voluntarios para assentar praça no exercicio e na armada, 
podendo apresentar-se os cidadãos comprehendidos no 
alistamento, e deduzindo-se do contingente da parochia o 
numero dos voluntarios apurados. 

As influencias locaes hão de esforçar-se para que o 
contingente se complete independentemente do sorteio. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Quando não 
ha alistamento completo... 

O SR. CORREIA: – Ha meio para chamar á 
observancia da lei as parochias que se obstinam em 
desrespeital-a. Applique-se-lhes, e só a ellas, o 
recrutamento forçado até que se apure o numero dos 
recrutas a que são obrigadas. E isto é de justiça rigorosa. 
Por causa de algumas parochias não ha de ficar todo o 
Imperio sujeito ao recrutamento. 

Tenho ouvido que a lei do alistamento não póde ser 
cumprida. Póde, e tem sido em grande parte das parochias 
do Imperio. 

N'estas deve levar-se a seu termo a execução da lei 
para que, por culpa que não é sua, não se vejam sob o 
rigor da legislação anterior. 

A presente questão não luta com o embaraço de 
objecção tirada da falta de meios, do estado do thesouro. 

Os creditos estão votados; o governo dispõe dos 
meios pecuniarios precisos para fazer com que a marinha 
se mantenha na posição pedida na proposta e votada pelo 
parlamento. 

O SR. DE LAMARE: – A marinha até é chamado 
para o serviço das quarentenas. 

O SR. CORREIA: – Ha meios legaes para 
completar a força naval, ha meios pecuniarios para as 
despezas, e a situação é affictiva, e pode tornar-se 
perigosa! 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Clamamos no 
deserto (Ha outros apartes.) 

O SR. CORREIA: – O nobre Ministro vê que o 
Senado manifesta-se unanime ácerca da conveniencia de 
completar a força naval. 

O nobre senador pela provincia de Santa Catharina 
desejou ao honrado Ministro uma administração gloriosa; 
esse é tambem o voto que faço; mas para conseguir 
recommendar o seu nome, S. Ex. não deve deixar a força 
naval como se acha. (Apoiados.) 

O SR. DE LAMARE: – O marinheiro não se 
improvisa como o material, que se obtem com dinheiro de 
um dia para outro. 

O SR. CORREIA: – Eis ahi uma observação do 
maior peso. 

Voto pelo art. 3º, porque, como acabo de mos- 

trar, habilita o governo para completar a força naval. 
E' porém, necessario que o governo recorra ás 

providencias que a lei põe á sua disposição. 
O SR. JAGUARINE: – E' voltar á caçada humana? 
O SR. CORREIA: – E' fazer o que a lei manda, 

evitando perseguições e excessos, desde que é urgente 
completar a força naval. (Ha outros apartes.) 

Tenho sempre chamado para nos collocarmos em 
situação que dispense o recrutamento, e é a execução da 
lei de 1871 que traz esse resultado, assim como o de 
facilitar o apparecimento de voluntarios. 

O SR. DE LAMARE: – Ha mais vantagem em ser 
voluntario, de que ser sorteado. 

O SR. CORREIA: – Lamento que não se tenha 
executado plenamente essa lei, até porque de outra sorte 
não se póde apreciar a sua efficacia. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – A época de hoje é 
muito diversa. 

O SR. CORREIA: – E' mais favoravel para a 
observancia de lei, porque a população tem crescido, e a 
força militar foi reduzida. 

Reservei estas observações para o art. 3º, em que 
ellas cabem, porque a importancia do assumpto aconselha 
uma discussão especial, sem divagações, sem o enxerto 
de materia estranha. 

Com essa discussão o paiz só tem a lucrar. E, 
esclarecendo a materia, o Senado se recommenda, e 
justifica-se da increpção que lhe foi feita de esquecer a sua 
posição moderadora até ao ponto de tornar-se reformador, 
por excellencia, da igreja e da familia, quando aliás de taes 
reformas não se ha occupado. (Apoiados; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE: – Não ha mais nenhum Sr. 
Senador inscripto para fallar. (Pausa.) 

O SR. HENRIQUE  D'AVILA: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador. 
O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Sr. presidente, o 

nobre Ministro da Marinha mostrou pouca vontade de dar a 
resposta a que se comprometteu hontem, e que eu, como 
antigo camarada de S. Ex., esperava que fosse 
satisfactoria... 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Perdoe-me V. Ex. darei a resposta; esperava que mais 
algum Sr. senador fallasse. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Persuado-se V. Ex. 
que serei o ultimo a occupar a tribuna nesta importante 
questão? Depois de mim ha de haver ainda algum outro 
senador com a palavra, e portanto, mais razoavel se me 
affigura fallar o nobre ministro em 1º lugar; até porque a 
sua resposta poderá dispensar as observações que 
tenciono fazer. Uma vez, porém, que a discussão ia ser 
encerrada sem que o nobre ministro pedisse a palavra, 
remedio não tive senão pedil-a... 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Ministro da 
Marinha me havia declarado que fallaria sinão estivesse 
nenhum Sr. senador com a palavra. 
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O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Bem; neste caso 
desisto agora de fallar. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
pronunciou um discurso. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. Ministro com as mesmas 

formalidades com que foi recebido. 
O Sr. 2º Secretario, pela ordem leu um officio do Sr. 

Secretario da Camara dos Deputados, de hoje, remettendo 
as seguintes «Emendas approvadas pela Camara dos Srs. 
Deputados, á proposta do Poder Executivo, que fica a 
despeza do Ministerio do Imperio para o exercicio de 
1888.» 

Accrescente-se no logar competente: 
A Assembléa Geral decreta: 
Art. O Ministro e Secreatrio de Estado dos Negocios 

do Imperio é autorizado a despender no exercicio de 1888 
a quantia de 8.859:150$497 assim distribuida: 

 
1º  Dotação de Sua Magestade o 

imperador (como na 
proposta)............ 800:000$000

2º  Dotação de Sua Magestade a 
imperatriz (como na proposta)........... 96:000$000

3º  Dotação da Princeza Imperial a 
Senhora D. Isabel (como na 
proposta)............................................ 150:000$000

4º  Alimntos do Principe do Gram-Pará 
o Sr. D. Pedro (como na proposta).... 8:000$000

5º  Alimentos do Principe o Senhor D. 
Luiz (como na proposta).................... 6:000$000

6º  Alimentos do Principe o Senhor D. 
Antonio (como na proposta)............... 6:000$000

7º  Dotação do Senhor Duque de Saxe, 
viuvo de Sua Alteza a Senhora D. 
Leopoldina (75:000$000) suprima-
se.. 

8º  Alimentos do Principe o Senhor D. 
Pedro (como na proposta)................. 12:000$000

9º  Alimentos do Principe o Senhor D. 
Augusto (como na proposta)............. 12:000$000

10.  Gabinete Imperial (como na 
proposta) 1:000$000

11.  Subsidio dos senadores (como na 
proposta)............................................ 540:000$000

12.  Secretaria de Senado (como na 
proposta).......................................... 175:840$000

13.  Subsidios dos deputados (como na 
proposta)............................................ 750:000$000

14.  Secretaria da Camara dos 
Deputados, em vez do 197;140$ 
diga-se: supprimida a consignação 
para impressão e encadernação em 
avulso dos annos anriores a 1857 
(30:000$000)...................................... 167:140$000

15.  Ajuda de custo de vinda e volta dos 
deputados (como na proposta).......... 45:000$000

16.  Conselho de Estado (como na 
proposta)............................................ 48:000$000

 17. Secretaria de Estado, em vez de 
183:040$, como na proposta, diga-
se: reduzida a 10;000$ a 
consignação para publicação de leis, 
decretos, relatorios, actos, 

 

 expediente e a 1:000$ a 
consignação para moveis................. 178:840$000

18. Presidencias de provincias, em vez 
de 200:703$333, diga-se: elevados 
a 10:000$ os vencimentos dos 
presidentes das provincias da 
Bahia, Mato-Groso, Pernambuco, S. 
Pedro, Maranhão, Minas Geraes, 
Pará, Rio de Janeiro e S. Paulo, a 
9:000$ e dos presidentes de todas 
as outras........................................... 268:703$333

19.  Ajudas do custo aos presidentes de 
provincia, em vez de 66:000$ diga-
se: supprimida a consignação para 
despezas de primeiro 
estabelecimento (40:000$000)........ 26:000$000

20. Culto publico (como na proposta)..... 798:000$000
21. Seminarios Episcopaes (como na 

proposta)........................................... 110:250$000
22. Pessoal do ensino das Faculdades 

de Direito (como na proposta).......... 202:895$000
23. Secretarias e bibliothecas das 

Faculdades de Direito, em vez de 
44:164$, como na proposta, diga-
se: não attendido o augmento de 
1:200$ na consignação para 
serventes da Faculdade de Direito 
de S. Paulo, nem o de 100$ para 
despezas diversas extraordinarias, 
inclusivo a publicação na Imprensa 
Nacional............................................ 42:864$000

24. Faculdades de Medicina, pessoal 
do ensino (como na proposta).......... 404:200$000

25. Secretarias, bibliothecas e 
laboratorios das Faculdades de 
Medicina, em vez de 373:920$, 
diga-se: reduzidas: 

 Na Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro a 4:000$ a consignação 
para acquisição e encadernação de 
livros e assignaturas de jornaes; a 
2.000$, a para publicação da 
Revista de que trata o decreto n. 
9311 de 25 de Outubro de 1884; a 
24:000$, a destinada ás despezas 
de reactivos, utensilios dos 
laboratorios; a 1:200$, a indicada 
para limpeza de instrumentos; a 
2:800$, a pedida para papel, 
pennas, etc.; e a 2:220$, a proposta 
para eventuaes, inclusive 
publicações na Imprensa Nacional. 

 Na da Bahia, a 2:000$ a quantia 
consignada para publicação da 
Revista, de que trata o decreto n. 
9311 de 25 de Outubro de 
1884.................................................. 348:920$000

26. Escola Polytechnica, pessoal do 
ensino, em vez de 205$700$, como 
na proposta, diga-se: elevado a 23 
o numero de lentes, por 
comprehender-se entre elles o da 
cadeira de biologia industrial, nos 
termos do decreto n. 5600 de 25 de 
Abril de 1874, e supprimida a 
consignação de 
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 12:000$ para o professor 

contractado para a cadeira de 
biologia industrial, por já não existir 
esse contracto.................................. 198:500$000

27.  Secretaria o gabinete da Escola 
Polytechnica, em vez de 92:412$, 
como na proposta, diga-se; 
reduzida a 1:800$ a consignação 
para despezas extraordinarias e 
eventuaes, como: Illuminação, 
compra de moveis e publicações..... 91:212$000

28.  Escola de Minas de Ouro Preto 
(como na proposta).......................... 84:800$000

29.  Inspectoria da instrucção primaria e 
secundaria do municipio da Côrte, 
pessoal e material da instrucção 
primaria, em vez de 560:180$, 
como na proposta, diga-se: elevada 
a 3:000$ a para papel, pennas, 
tintas, etc.......................................... 561:180$000

30.  Pessoal e material do internato de 
Pedro II: reduzida a consignação 
para a enfermaria, medicamentos e 
dietas a 2:800$; a para as 
despezas extraordinarias a 1:600$ 
e elevada a consignação para o 
medico a 1:400$.............................. 212:580$000

31.  Pessoal e material do Externato de 
Pedro II, em vez de 181:209$, 
como na proposta, diga-se: 
supprimida a consignação de 
20:000$ para as despezas com 
exames preparatorios, competindo 
aos professores publicos, se outra 
remuneração além da dos proprios 
cargos, a obrigação de examinar os 
estudantes de preparatorios............ 151:209$000

32.  Escola Normal (como na proposta). 67:500$000
33.  Academia Imperial das Bellas Artes 

(como na proposta).......................... 87:550$000
34.  Imperial Instituo dos Meninos 

Cegos: deduzidos 300$ de cada 
uma das consignações de 
alimentação, acquisição de 
materiaes de ensino e despezas 
extraordinarias e applicada a 
importancia de 900$ para 
melhoramentos de materiaes das 
officiaes............................................ 75:168$000

35.  Instituto dos Surdos-mudos (como 
na proposta)..................................... 61:805$000

36.  Asylo dos Meninos Desvalidos 
(como na proposta).......................... 116:580$000

37.  Estabelecimento das educandas do 
Pará (como na proposta)................. 2:000$000

38.  Imperial Observatorio (como na 
proposta).......................................... 63:300$000

39.  Archivo Publico(como na proposta). 27:000$000
40.  Bibliotheca Nacional(como na 

proposta).......................................... 75:000$000
41. Instituto Historico, Geographico e 

Ethnographico Brazileiro (como na 
proposta)....................................... 9:000$000

42.  Imperial Academia de Medicina 
(como na proposta).......................... 3:000$000

43.  Lyeens de Artes e Officios (como 
na proposta)..................................... 70:000$000

 

44. Inspectoria Geral de Hygiene (como 
na proposta)...................................... 231:710$000

45. Inspectoria Geral de Santos dos 
Portos (como na proposta)................ 204:940$000

46. Lazaretos e hospitaes maritimos, em 
vez de 70:722$500, diga-se: 
reduzidas no lazareto da Ilha 
Grande as consignações para 
guardas-serventes, cozinheiros, etc.; 
a 4:000$ e a 6:000$, a para 
alimentos e medicamentos, e no 
hospital maritimo de Santa Isabel e 
7:000$ as consignações 
discriminadas na tabella sob a 
rubrica – Material............................... 51:722$500

47. Soccorros publicos (como na 
proposta)........................................... 100:000$000

48. Limpeza da cidade e praias do Rio 
de janeiro, em vez de 627:986$664, 
como na proposta, diga-se: 
supprimida a consignação para 
gratificações dos inspectores das 
diversas limpezas.............................. 599:486$664

49. Irrigação da cidade do rio de 
Janeiro(como na proposta)................ 100:000$000

50. Obras (como na proposta) sendo: 
100:000$ para desappropriação e 
obras de um edificio para a 
Faculdade de Direito do Recife e 
100:000$ para desappropriação e 
obras do edificio da Faculdade de 
Medicina da Bahia............................. 400:000$000

51. Despezas eventuaes, ficando o 
governo autorizado a auxiliar a 
publicação de documentos ineditos 
sobre o dominio hollandez, 
possuidos pelo Instituto 
Archeologico e Geographico de 
Pernambuco...................................... 35:000$000

 
§ 1º Ficam supprimidos na Escola Polytechnica os 

cursos de sciencias physicas e mathematicas e o de 
minas, sem prejuizo dos lentes cathedraticos e substitutos 
providos pro concurso. 

Poderá o governo nomeal-os para as cadeiras 
vagas, ou que vagarem na mesma escola, bem como na 
escola de minas de Ouro Preto, para cuja regencia 
estiverem habilitados. 

Poderá tambem aproveital-os em outras 
commissões para as quaes estejam igualmente 
habilitados, ou distribuindo melhor as materias do ensino, 
incumbil-os de leccionarem aquellas que hoje 
sobrecarregam varias cadeiras dos referidos cursos. 

§ 2º E' o governo autorizado a reorganizar o curso 
de artes e manufacturas, nomeando lentes cathedraticos, 
como os direitos e vencimentos, que a esta classe de 
lentes competem, os actuaes professores contractados, 
creando mais uma cadeira de chimica Industrial 
supprimindo o logar de substituto e nomeando, com 
vencimentos de 3:000$, preparador habilitado que possa 
auxiliar os lentes, completando o ensino por elles dado. 

§ 3º O governo dará, para fazer parte do patrimonio 
de Instituto dos Meninos Cegos, o edificio da praia da 
Saudade destinado ao mesmo Instituto, que fica autorizado 
a despender, por conta do seu patrimonio, até á quantia de 
150:000$ para concluir as obras do edificio, necessario ao 
estabelecimento do Instituto. 
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§ 4º Fica revogado o art. 399 do regulamento que 
baixou com o decreto n. 9311 de 25 de Outubro de 1884. 

Paço da Camara dos Deputados, 12 de Julho de 
1887. – Augusto Olympio Gomes de Castro, presidente. – 
João Ferreira de Araujo Pinho, 1º secretario. – José Luiz 
Coelho e Campos, 2º secretario. 

 
Proposta do governo 

 
O ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 

Imperio é autorizado a despender, com os serviços 
designados nas seguintes verbas, a importancia de 
9.079:855$497. 

A saber: 
 

1º Dotação de Sua Magestade o 
Imperador.......................................... 800:000$000

2º Dotação de Sua Magestade a 
Imperatriz.......................................... 96:000$000

3º Dotação da Princeza Imperial a 
Senhora D. Isabel............................ 150:000$000

4º Alimentos do Principe do Gram 
Pará, o Senhor D. Pedro................... 8:000$000

5º Alimentos do Principe o Senhor D. 
Luiz.................................................... 6:000$000

6º Alimentos do Principe o Senhor D. 
Antonio.............................................. 6:000$000

7º Dotação do Senhor Duque de Saxe, 
viuvo de Sua Alteza a Princeza 
Senhora D. Leopoldina..................... 75:000$000

8º Alimentos do Principe o Senhor D. 
Pedro................................................. 12:000$000

9º Alimentos do Principe o Senhor D. 
Augusto............................................. 12:000$000

10. Gabinete Imperial.............................. 1:000$000
11. Subsidio dos senadores.................... 540:000$000
12. Secretaria do Senado....................... 175:840$000
13. Subsidio dos deputados.................... 750:000$000
14. Secretaria da Camara dos 

Deputados......................................... 197:140$000
15. Ajudas de custo de vinda e volta 

dos deputados................................. 45:000$000
16. Conselho de Estado....................... 48:000$000
17. Secretaria de Estado....................... 183:040$000
18. Presidentes de provincias................ 208:703$333
19. Ajudas de custo nos presidentes de 

provincias.......................................... 66:000$000
20. Culto publico..................................... 798:000$000
21. Seminarios Episcopaes................... 110:250$000
22. Pessoal do ensino das Faculdades 

de Direito........................................... 202:895$000
23. Secretaria e bibliothecas das 

Faculdades de Direito....................... 44:164$000
24. Pessoal de ensino das Faculdades 

de Medicina...................................... 404:200$000
25. Secretarias, bibliothecas e 

laboratorios das Faculdades de 
Medicina............................................ 373:920$000

26. Pessoal de ensino da Escola 
Polytechnica...................................... 205:700$000

27. Secretaria e gabinete da Escola 
Polytechnica...................................... 92:412$000

28. Escola de minas de Ouro Preto........ 84:800$000
29. Inspectoria da instrucçao primaria e 

secundaria do Municipio Neutro, 
pessoal e material da instrucção 
primaria............................................. 560:180$000

 

30. Pessoal e material do Internato de 
Pedro II............................................... 212:580$000

31. Idem, Idem do Externato de Pedro II.. 181:200$000
32. Escola Normal.................................... 67:500$000
33. Academia Imperial das Bellas Artes... 87:550$000
34. Imperial Instituto dos Meninos Cégos 75:168$000
35. Instituto dos Surdos-mudos................ 61:865$000
36. Asylo dos Meninos Desvalidos........... 116:580$000
37. Estabelecimento de educandas, no 

Pará.................................................... 2:000$000
38. Imperial Observatorio......................... 63:300$000
39. Archivo Publico................................... 27:000$000
40. Bibliotheca Nacional........................... 75:000$000
41. Instituto Historico, Geographico e 

Ethaograpico Brazileiro..................... 9:000$000
42. Imperial Academia de Medicina......... 3:000$000
43. Lyceu de Artes o Officios.................... 70:000$000
44. Inspectoria geral de hygiene.............. 231:710$000
45. Inspectoria geral de Saude dos 

Portos................................................. 204:940$000
46. Lazaretos e hospitaes maritimos........ 70:722$500
47. Socorros publicos............................... 100:000$000
48. Limpeza da cidade e praias do Rio 

de Janeiro........................................... 627:980$564
49. Irrigação da cidade do Rio de Janeiro 100:000$000
50. Obras.................................................. 400:000$000
51. Eventuaes........................................... 35:000$000

 
A' commissão de orçamento. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 13: 
Continuação da 2ª discussão do art. 3º da proposta 

do Poder Executivo, convertida em projecto de lei pela 
Camara dos Deputados, sob n. 4 do corrente anno, que 
fixa a força naval para o 2º semestre de 1888, principiando 
pela votação do artigo cuja discussão ficou encerrada. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 

49ª SESSÃO EM 13 DE JULHO DE 1887 
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBU' 
 

Summario. – Expediente. – Negocios da Bahia. – 
Discurso e requerimento do Sr. Dantas. – Approvação do 
requerimento. – Subsidio às companhias de navegação. – 
Discurso do Sr. Viriato de Medeiros. – A exposição 
universal em Pariz. – Discurso e requerimento do Sr. 
Excragnolle Taunay. – Approvação do requerimento. – 
Negocios de Minas. – Requerimento adiado. – 
Approvação. – Pedido de informações. – Requerimento 
adiado. – Discurso do Sr. Meira de Vasconcellos. – 
Adiamento. – Ordem do dia. – Forças do mar. – Adiada a 
votação do art. 2º por falta de numero para votar-se. – 
Continua a discussão do art. 3º. – Discurso do Sr. 
Henrique d'Avila. – Adiamento da discussão. 

 
A's 11 1/2 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 34 Srs. senadores, a saber: 
Cansansão de Sinimbú, Barão de Mamaguape, Godoy, 
Gomes do Amaral, Paula Pessoa, Viriato de Medeiros, 
Escragnolle Taunay, Affonso Celso, Barros Barreto, João 
Alfredo, Barão da Estancia, Henrique d'Avila, de Lamare, 
Lafayette, Luiz Felippe, Correia, Jaguaribe, Dantas, Fausto 
de Aguiar, Saraiva, Nunes Gonçalves, Castro 
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Carreira, F. Belisario, Ribeiro da Luz, Siqueira Mendes, 
Christiano Ottoni, Visconde de Muritiba, Paes de 
Mendonça, Teixeira Junior, Soares Brandão, Paulino de 
Souza, Barão de Cotegipe, Antonio Prado e Barão de 
Mamoré. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Cruz Machado, Barão de Maroim, Barão de Souza 
Queiroz, Diogo Velho, F. Octaviano, Ignacio Martins, 
Junqueira e Carrão. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Meira de Vasconcellos, Cunha e Figueiredo, Silveira da 
Motta, Candido de Oliveira, Vieira da Silva, Franco de Sá, 
Leão Velloso, Visconde de Paranaguá, Lima Duarte, 
Visconde de Pelotas, Fernandes da Cunha, Uchôa 
Cavalcanti e Silveira Martins. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
 Officios: 
Do Ministerio do Imperio, de 11 do corrente mez, 

declarando, em resposta ao officio de 27 de Junho tindo, 
que a directoria da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro acabava de informar que no concurso a que 
ultimamente se procedeu naquella Faculdade para o 
provimento do logar de adjunto de clinica obstetrica e 
gynecologica, não se observou o disposto nos estatutos de 
25 de Outubro de 1884, relativamente a prova de uma 
operação praticada sobre cadaver; pelo que, á vista do art. 
203 dos mencionados estatutos, resolveu ouvir a Secção 
dos Negocios do Imperio do Conselho do Estado sobre o 
referido concurso. – A quem fez a requisição, devolvendo 
depois á mesa. 

Do Ministerio da Guerra, de igual data, enviando, 
em additamento ao officio de 9 do corrente mez, o mappa 
estatistico criminal dos corpos do exercito, concernente ao 
anno de 1886.– O mesmo destino. 

Do Ministerio da Fazenda, de igual data, 
devolvendo, sanccionado, um dos autographos da 
resolução da Assembléa Geral autorizando o governo a 
conceder ao 2º escripturario da Thesouraria de Fazenda 
da provincia da Bahia, Bonifacio Calmon de Cerqueira 
Lima, um anno de licença, com o ordenado a que tem 
direito, para tratar de sua saude. – Ao archivo o 
autographo e communique-se á outra Camara. 

Das mesas eleitoraes das parochias de S. José do 
Paraopéba, S. Thiago, Pinheiro, S. Caetano da Vargem 
Grande, Muzambinho, Passos, Tres Corações, Conceição 
da Boa Vista de Alfenas e Rosario do Rio Verde, da 
provincia de Minas Geraes, remettendo copias das 
authenticas da eleição senatorial a que nellas se procedeu 
ultimamente. – A' commissão de constituição e poderes. 

O Sr. 2º Secretario declarou que não havia 
pareceres. 

 
NEGOCIOS DA BAHIA 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra pela ordem 

o Sr. Dantas; mas peço ao nobre senador que se lembre 
do que quer dizer a palavra pela ordem.  

O SR. DANTAS (pela ordem): – E' simplesmente 
para duas palavras. Recebi ha pouco uma carta que vou 
passar ás mãos do honrado Sr. Presidente do Conselho, 
escripta do engenho Aurora, termo de Entre-Rios, 
provincia da Bahia, pelo Dr. Portirio Ferreira Velloso, 
conhecido pelo illustre Sr. Presidente do Conselho e 
considerado por todos como cidadão respeitavel, pai de 
familia exemplar, formado em direito pela academia de S. 
Paulo, achando-se aqui alguns collegas nossos que foram 
seus contemporaneos, entre os quaes o Sr. Ministro da 
Guerra que o conhece. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Conheço-o, e tenho-o na melhor conta.   

O SR. DANTAS: – Não terei a carta; ella porém 
contém noticia de factos da maior gravidade, praticados 
contra o Dr. Portirio Ferreira Velloso e que se repetem, 
ameaçando-o em sua pessoa, em sua propriedade e em 
pessoas de sua familia. 

No dia em que me escreveu, disse-me elle que 
passava a dar desses factos conhecimento ao publico pelo 
Diario da Bahia; o que não impede que perante o governo 
eu reclame a attenção que merece taes factos, pedindo 
providencias promptas e efficazes para que não se repitam 
com tanto maior escandalo quando nelles estão envolvidas 
autoridades policiaes. 

E' quanto tenho por ora a dizer, passando a carta 
ás mãos do Sr. Presidente do Conselho. 

 
COMPANHIAS DE NAVEGAÇÃO SURVENCIONADAS 

 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS (pela ordem): – 

Sr. presidente, pedi a palavra pela ordem para remetter á 
mesa as informações que o honrado Sr. Ministro da 
Agricultura teve a bondade de enviar ao Senado, em 
consequencia de requerimento por mim feito; informações 
que dizem respeito aos ordenados dos diversos directores 
e gerentes das companhias subvencionadas. 

A informação é completa; nada tenho a dizer contra 
o que aqui está; ao contrario; admiro apenas que, á vista 
do escandalo que existe a este respeito, houvesse um 
ministro que tivesse a ousadia de mandar estas 
informações; e quando digo que houve ousadia do 
honrado ministro, é porque, Sr. presidente, o negocio 
parece realmente fóra de todo o proposito. 

Vou ler o aviso do Sr. ministro e V. Ex. notará que 
tenho muita razão. 

Chamo principalmente a attenção do Senado para a 
parte relativa aos ordenados dos empregados das 
companhias (lê): 

«Ministerio dos Negocios da Agricultura, Comercio 
e Obras Publicas. – Directoria do Commercio. – 1ª secção. 
– N. 6. – Rio de Janeiro 5 de Julho de 1887.» 

Illm. e Exm. Sr. – Rogo a V. Ex., em resposta a seu 
officio de 14 do corrente, se sirva de apresentar a essa 
Augusta Camara as seguintes informações acérca dos 
quesitos formulados no mesmo officio: 

1º – Qual o numero de companhias de navegação 
subvencionadas pelo Governo Geral? 

O Estado subvenciona nove companhias de 
navegação á vapor. 
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2º – Quaes as subvenções provincines que auferem as 
companhias acima referidas além da subvenção geral? 

Companhia Brazileira, 54:000$ da provincia do 
Amazonas; 

The Amason Steam Navigation Company, 
limitaded, 196:000$ da provincia do Amazonas e 120:000$ 
da do Pará; 

Companhia Maranhense, 9:300$ da do Pará. 
Companhia Parnahyba, 12:000$ da provincia do 

Piauhy; 
Companhia Pernambucana, 24:000$ da provincia 

de Pernambuco; 
Companhia Bahiana, 128:000$ da provincia da 

Bahia; 
Associação Sergipense, 12:000$ da provincia de 

Sergipe; 
3º – Qual o capital das diversas companhias que 

gosam da subvenção quer geral, quer provincial? 
 

Da The Amason Steam Navigation, 
limited......................................... 5.390:000$000

 » Brazileira................................... 5.000:000$000
 » Nacional.................................... 4.000:000$000 
 » Bahiana..................................... 2.000:000$000
 » Pernambucana.......................... 2.000:000$000
 » Maranhense.............................. 2.000:000$000
 » Espirito Santo e Caravellas....... 1.600:000$000 
 » Parnahyba.................................   150:000$000
 » Associação Sergipense..........   150:000$000

 
4º – Qual a despeza feita com a administração 

superior das companhias, isto é, com as directorias, 
especialmente com os presidentes e cada um dos 
diretores? 

 
Companhia Brazileira, presidente e dous 
directores, 3:600$ cada um.....................

 
18:000$000

Companhia Nacional, presidente 
gerente 14:000$, director 
superintendente 10:000$, 3º, director 
6000$000.......................................................

 
 

30:000$000
The Amason Comp., presidente e mais 
4 directores com 4:800$ cada um...........

 
24:000$000

Companhia Espirito Santo e Caravellas, 
presidente 10:000$, dous directores 
3:600$ cada um ........................................

 
 

17:200$000
 

Associação Sergipense, presidente e dous 
directores... Da renda liquida tiram-se 8% sobre o capital 
para dividendo, 15% para fundo de reserva e 5% para 
deterioração de material, do restante 30% são distribuidos 
pela directoria, tocando 2/5 ao presidente e os restantes 
3/5 são repartidos pelos dous directores. 

 
Companhia Bahiana, presidente e mais quatro 
dorectores, 5% dos lucros liquidos repartidos 
igualmente por todos.................................................

 
 

$
Companhia parnahyba, presidente............................ $
Companhia Pernambucana, administração  gratuita.
Companhia Maranhense............................................ $

Releva notar que as companhias Brazileira e do 
Amozonas, além de sua administração tem gerentes que 
percebem, e daquella a remuneração de 30:000$ e o 
desta 10:000; e bem assim que a directoria da Companhia 
Espirito Santo & Caravallas, além de serviço das linhas de 
navegação a seu cargo, superintende os trabalhos de 
construcção, na provincia do Espirito Santo, de uma 
estrada de ferro de sua propriedade com 72 Kilo-

metros de extensão, que consta será brevemente aberta 
ao trafego; finalmente, a Companhia Maranhense 
despende com ordenados a seus empregados a quantia 
de 11:000$000, como se vê da demonstração da conta 
das despezas geraes annexa ao seu ultimo relatorio, na 
qual não se especifica qual a remuneração da directoria, 
parecendo pela insignificancia da verba, ser gratuita. 

Por ultimo devo declarar que, depois da lei n.3150 
de 4 de novembro de 1883, não dependendo do Governo 
Imperial a encorporação ou constituição destas 
companhias, e as alterações do seus estatutos, é possivel 
que tenha havido modificação no capital de algumas 
companhias que não tem sua sede nesta cidade sem que 
se possa de momento saber afficialmente. 

Deus guarde a V. Ex. – Rodrigo A. da Silva. – Sr. 
1º Secretario da Camara dos Srs. Senadores.» 

Vê-se desta informção que as companhias 
«Brazileira» e «do Amazonas», além de sua 
administração, têm gerentes que percebem, o desta a 
remuneração de 10:000$ e o daquella a de 30:000$000. 

Ora, na realidade, si isto não é roubo ao thesouro 
publico, não sei o que seja... 

O SR. NUNES GONÇALVEA: – Que companhias 
são estas? 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – A companhia 
«Brazileira» e a do «Amazonas». 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Mas cada um dos 
directores tem esta quantia? Não póde ser. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não é o 
senador da opposição que está fallando; é o governo 
quem até usa desta expressão – releva notar, – como que 
chamando attenção para este escandalo. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Vai ser 
publicada a informação? 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E’ o que quero; 
acho isto uma cousa espantosa.. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Si é assim, não ha 
explicação. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não ha 
explicação possivel, meu nobre collega, e por isso já disse 
que isto é um roubo: é o nome que tem. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço ao nobre senador 
que se dirija sempre á mesa. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – V. Ex me 
desculpe; foi um aparte que o nobre senado me deu aqui 
deste lado e por isto virei-me. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Fiquei 
impressionado. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E ha de 
impressionar a todo o mundo, e sem duvida ao proprio 
governo, que, enviando esta informação, como que quiz 
dizer: – veja isto, o escandalo está aqui. 

Peço, portanto, a attenção do honrado Presidente 
do Conselho, do Senado e da commissão de orçamento. 

O SR. AFFONSO CELSO: – A commissão de 
orçamento propoz ha dous ou tres annos que se acabasse 
com esta subvenção. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não sei de que 
serve um director do commercio na secretaria da  
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Agricultura, que, vendo esses escandalos, não faz com 
que o governo acabe com elles. 

O SR. AFFONSO CELSO: – O que pode fazer o 
director do commercio? 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Muito pode, 
porque os ministros entram cegos e os directores são os 
verdadeiros ministros; é o director  quem devia, quando 
escandalos desta ordem se praticam, dizer – não se faça 
tal. 

Além disto não sei de que serve um Sr. fiscal do 
governo para as companhias subvencionadas, que, tendo 
meios de acabar com esta verdadeira... (dirigindo-se ao 
Sr. Nunes Gonçalves) não digo o nome, porque não quero 
que o nobre senador se incommode. 

O fiscal das companhias sabem que os navios das 
companhias subvencionadas não ha um si que tenha 
compartimentos estanques, porque do contrario não se 
dariam os desastres que se tem dado. 

O fiscal tem meios para obrigar as companhias a 
rescindirem os seus contractos. 

Entretanto, reconhecendo o fiscal das companhias 
esses escandalos, conserva-se em silencio completo e o 
thesouro vai sendo roubado. 

Um paiz em que taes cousas se passam, está 
votado á bancarrota, á perdição, ao desprezo do mundo 
inteiro. 

Tenho concluido. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sr. 

presidente, embora em opposição radical ao illustre 
Sr.Presidente do Conselho, julgo dever de iculdade avisar 
a S.Ex., que nos resumo da resposta dada ao honrado 
senador pela provincia da Bahia ácerca do meu 
requerimento, apresentado na sessão de ante-hontem, 
occorreu, segundo me parece, uma inexactidão. Julgo 
que ouvi S.Ex. dizer que, si a Exposição Universal de 
Pariz tivesse feição politica, era caso de ainda pensar e 
não tomar resolução, sinão depois de consulta e 
discussão no seio do ministerio. 

Entretanto, no extracto que apparce no Jornal do 
Commercio, uma das folhas de maior circulação no 
Imperio... 

SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não, senhor. O 
Diario Official tem maior circulação. 

SR. ESCRAGNOLLE TAUNY: – ...e ao mesmo 
tempo das mais conhecidas no estrangeiro, apparece 
uma affirmativa do nobre Presidente do Conselho, que 
considero muito grave e do mais alto alcance. 

Diz o resumo (lê): «Si fôr essa exposição politica, 
entende o orador que nella não deve figurar a nossa 
patria.» 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Foi isto mesmo 
que ouvimos. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Ora, pois a 
causa da minha estranheza e a razão por que subo á 
tribuna neste momento. 

Si a Exposição Universal de Pariz, senhores, fosse 
meramente industrial, julgo que o governo estava no seu 
direito de entrar em duvida si o Brazil devia ou não nella 
figurar, porque as exposições industriaes perderam já 
muito do seu valor.  A Inglaterra, com seu espirito 
eminentemente pratico declarou positivamente que não 
faz mais dessas exposições, por as considera até 

prejudiciaes, servindo mais para as falsificações, o que 
em francez se chama la contrefaçon, do que para o 
elasterio da industria e das relações de commercio. 

O governo brazileiro, conhecedor desses 
antecedentes, poderia então com algum fundamento dizer 
que si a exposição fosse meramente industrial iria estudar 
o nosso estado economico e mandaria ou não os 
productos de procedencia nacional para figurarem 
naquelle pacifico certamen. 

Mas, Sr. presidente, dar como não razão do nosso 
comparecimento justamente a causa que forçosamente 
nos deve obrigar a figurar no campo de Marte, em Pariz, é 
de summa gravidade. Eis porque lavro um protesto em 
nome do paiz, do partido conservador e, sobretudo, em 
nome dos grandes interesses da immigração, 
prejudicados por semelhante declaração. 

Em relação a estes, ha a falsa crença e a 
supposição arraigada em muitos que o immigrante é só, e 
nada mais, um ente acessado pela miseria, o que busca a 
todo transe furtar-se á fome e ao frio, dando-se por muito 
feliz de entrar em um paiz que o abrigue das primeiras 
necessidades da existencia. Esta é uma maneira falsa de 
considerar-se o elemento de que tanto necessitamos. O 
immigrante, antes de tudo, é um desanimado da vida 
européa; é o homem que quer sahir daquelle meio 
apertado em que elle se sente preso e com quebra de não 
poucas condições de dignidade. Não são os necessitados 
só os que buscam pão para si e para sua familia, são os 
desalentados e desgostosos da existencia européa, 
trabalhada intimamente por grandes agitatações e por 
sentimentos que emanaram quasi todos de movimento de 
1780. 

O que quer a grande massa dos immigrantes é 
vêr-se livre de preconceitos ferrenhos, que no velho 
continente ainda imperam com muita força, oriundos da 
disctincção de classes e dessa aristocracia que se suppõe 
de natureza differente, de outra origem, de barro diverso 
daquelle de que foi feito o primeiro homem. 

Ella busca fugir da penosissima opressão do 
militarismo, sustentado pelos interesses dymnasticos; ella 
quer libertar-se da acção continua e deprimente das 
monarchias autocraticas que estão em lucta diaria com os 
principios da democracia em seus esforços de expansão. 

E’ tudo isto que annualmente impelle centenas de 
milhares de europeos para fora da sua patria, fazendo-se 
procurar os paizes onde se respirem as sãs e puras 
auras, da liberdade, e estes paizes sãp principalmente os 
da America que se constituiram sobre outras bases que 
não as do feudalismo e o poder concentrado nas mãos de 
um só homem, como autoridade suprema. 

Quantos preconceitos, senhores! Basta nos 
lembrármos como os grandes lords da Inglaterra se 
suppoem acima de toda a humanidade! 

Estão sinceramente convencidos que não provém 
como os mais do homem da biblia, mas tem uma origem 
especial. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Darwin provou 
entretanto que todos descendemos do macaco. (Riso.) 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Darwiu não 
disse totalmente isto; assentou as leis da evolução; mas, 
Sr. presidente, peço licença pra referir no Senado um 
facto, uma especie de anecdota 
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interessante, perfeitamente authentica, que concretisa 
todas as considerações que neste sentido poderiam ser 
feitas. 

Lord Stanhope, senhores, ora tão orgulhoso da 
sua ascendencia, que tinha uma extensa galeria cheia de 
retratos dos seus antepassados. Alli todas as épocas 
estavam representadas. Fidalgos de vestes roçagantes 
das côrtes dos Stuarts; cavalheiros armados de ferro; 
outros, mais affastados, em trajes primitivos até o último 
que era um homem completamente nú trazendo na 
moldura a seguinte inscripção Adão de Stanhope e tendo 
ao lado uma mulher igualmente parca em roupagens’s e 
que nada menos se chamava Eva de Stanhope. 

Era esse mesmo lord, que dizia que não podia 
queixar-se da Providencia, porque Ella o tinha tratado 
sempre conforme a sua posição no mundo social. 

«Soffro, declarava elle com ingenua tolice, da 
gotta: mas isto mesmo é uma molestia de caracter 
aristocratico e mais uma prova da alta consideração que 
mereço.» 

Sr.presidente, este sentimento mais ou menos 
accentuado está, ainda muito espalhado na Europa. 

Cada qual o que procura é collocar-se acima dos 
outros, e é justamente isto que de lá expelle centenas de 
milhares de homens, que comprehendem que a 
humanidade tem o deve ter outros objectivos. 

Ora, quando nas monarchias do velho mundo 
existem idéas tão restrictas e vexatorias a par de outras 
idéas igualmente deprimentes em relação á organização 
social, é que o Brazil, pela especie de repudio dos 
principios de 1789, vai collocar-se no seu lado, ao passo 
que a verdade é que não temos quasi que pontos de 
contacto com ellas? 

Mas, senhores, é justamente por sermos um 
Imperio americano, uma monarchia sui generis, que 
devemos ir figurar no Campo de Marte. Do contrario 
daremos razão àquelles que proclamam que a monarchia 
neste continente é uma planta parasitaria e exotica. V. 
Ex., Sr. presidente, sabe que a palavra republica attrahe o 
immigrante, porque ella lhe representa instituições 
diversas daquellas que o opprimem na Europa. E nós, por 
manifestação imprudente, iremos robustecer no seu 
espirito suspeitas que, a nosso respeito, são falsas e 
infundadas? Refflictam bem; isto tem muitas 
consequencias. Attendam que, com estas palavras e esta 
minha attitude, defendo com ardor as idéas monarchico-
americanas que tenho. 

E’, senhores, justamente como demonstração 
politica, que o Brazil deve e tem de figurar na Exposição 
Universal de 1889. 

Sei bem que ha criticos modernos e de fama que 
buscam tirar grande valor á propaganda feita por 89. 
V.Ex., Sr presidente, conhece que o vazo dos criticos em 
nossos dias é esmiuçar factos pequenos e delles tirar 
conclusões gigantescas e demasiado syntheticas. 

Não vemos, não lemos ultimamente num estudo 
feito por Taine, esse eminente autor, unicamente por 
informações intimas e destacadas de Memorias, tentar 
generalizar tudo e lançar sobre o grande vulto guerreiro 
de Napoleão I até a pécha de poltrão? Porque n’um 
momento de enorme desanimo, o vencedor de Austerlitz, 
batido pela sorte, pela desventura, no terrivel anno de 
1815, mostrou  

signaos de receio como homem que era, composto de 
musculos e nervos sujeitos a violentissima reacção, quiz 
logo concluir Talne que no fundo Napoleão era um 
cobarde, não tinha a coragem que lhe attribuem e que o 
tornou uma legenda. Ha escriptores, e de nota, que, 
usando dos mesmos processos, procuram, sinão 
desprestigiar o movimento de 1780, pelo menos diminuir-
lhe a importancia e o papel preeminente que está na 
consciencia universal. 

Dizem – «A revolução franceza pouco fez, já havia 
muitas sementes lançadas no espirito poblico no espirito 
universal, e por evolução, embora lenta, havia-se afinal de 
chegar nos mesmos resultados.» 

Mas, senhores, esses juizos pessoaes, essas 
opiniões isoladas podem porventura tirar com justiça o 
valor, prestigio e gloria pela revolução de 1780? 

Não, senhores; nós temos e devemos ter muito 
orgulho em nos declaramos filhos dessa época 
memoravel que, póde-se afiançar, foi um dos mais 
brilhantes e poderosos instrumentos da missão de Jesus 
Christo na terra! 

O SR PRESIDENTE: – Presumo que V. Ex. está 
justificando um requerimento que tem de fazer. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sim, senhor, 
estou justificando um requerimento. 

Devemos scientificar bem claro, e sem rebuço á 
Europa, que somos uma monarchia eminentemente 
democratica, livre, que não temos ponto de contacto com 
essas organizações ferreas da Europa, rodeadas de luxo, 
da pompa e da ostentação! 

O SR. DANTAS: – Tem toda a razão. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Que a 

Prussia, que a Russia, que a Austria repillam o 
comparecimento no Campo de Marte, receiando que com 
sua adhesão cresçam os symptomas de reacção que 
existem naquelles paizes, perfeitamente; mas em nós 
brazileiros podem porventura, senhores dominar esses 
sentimentos? Que temos aqui? Um imperador estoico, 
melhor que quanto chefe de republica haja, um homem 
que quanto chefe de republica haja, um homem 
admiravelmente pobre. Quando ha estadistas de 
republicas que alcançam enormes cabedaes e vivem em 
esplendidos palacios rodeados de gozo, de todas as 
satisfações do poder e do mundo, ou então fruem em 
Pariz as delicias do absenteismo, nós temos uma 
monarchia que habita paços em ruina. Na verdade 
aquelles que consideram as posições supremas como 
meio de gozar e abusar e instrumento de compressão 
sobre os mais homens hão de rir-se daquelles tapetes 
estragados, daquellas cortinas em pedaços; mas, 
senhores, esse desapego ás grandezas mundanas é que 
impressiona com razão o nosso povo e tanto o prende ao 
seu monarcha, elle, em uma paiz ainda infelizmente de 
escravos, escravo tambem, escravo do dever. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Culpa dêlle. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Por culpa 

delle. Ah! Senhores, quanta injustiça! E já que toquei 
incidentemente nesse ponto, direi que foi a distracção do 
nosso parlamento discutir , annos e annos, si havia ou 
não poder pessoal. 

Quanto um partido cahia, affirmavam logo os seus 
mais illustres membros: «Ha poder pessoal».  
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O partido que estava de cima dizia: «Não ha poder 
pessoal»; mas quando descia, deixava pelo menos, suspeitar 
que com effeito houvesse. Estou certo que, si tivesse havido 
no longo periodo em que já reinou o Sr. D. Pedro II, verdadeiro 
poder pessoal, ha muito tempo não existiria mais no Brazil 
escravidão, e aqui vigorariam grandes idéas que ainda estão 
bem longe de sua realização. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Culpa delle. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sr. Presidente, 

pelas razõe; que ligeiramente expendi, convido portanto o 
governo de meu paiz a fazer explicitas declarações, para 
sabermos a attitude que ao para lamento convem tomar. E’ 
em nome dos inolvidaveis principios de 80; é em nome desta 
nossa monarchia especialissima, que póde marchar ao lado 
das republicas mais livres do mundo; é em nome de todas as 
idéas americanas e na maior parte suscitadas pelo grandioso 
movimento do fim do seculo passado, que o Brazil deve 
figurar, de modo o mais condigno e saliente possivel na 
grande festa do campo de Marte a 14 de Julho de 1889. 

Assim pois, envio a V. Ex. para que seja presente no 
Senado o seguinte requerimento.(Lê) 

Foi lido, apoiado, posto em discussão o approvado o 
seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Requeiro se peçam informações ao governo, si 

pretende fazer com que o Imperio do Brasil não figure na 
Exposição Universal de Pariz de 1889, por considerar aquella 
grande festa signal de adhesão e applauso aos principios 
pregados em 1889. 

Sala de sessões, 13 de Julho de 1787.– Escragnolle 
Taunnay. 

 
NEGOCIOS DE MINAS 

 
Proseguiu a discussão, adiada na sessão de 5 do 

corrente, do requerimento do Sr. Candido de oliveira, 
solicitando informações sobre o andamento que tiveram os 
processo instaurados na cidade de Uberaba em Minas, a 
proposito dos disturbios de 15 de Janeiro de 1880. 

Não havendo quem pedisse a palavra, encerrou-se a 
discussão. 

Posto a votos, foi approvado o requerimento. 
 

NEGÓCIOS DE SERGIPE 
 
Proseguiu a discussão, adiaida na sessão de 6 do 

corrente mez, do requerimento do Sr. Barão da Estancia 
pedindo informações sobre a razão por que o presidente da 
provincia de Sergipe mandou suspender e processar a camara 
municipal de Aracajú, e sobre o motivo que tem para não dar 
solução á questão sujeita a sua dellberação a respeito de 
duas camaras que na villa de Japaratuba, empossaram-se e 
disputam entre si a gestão dos negocios muncipaes. 

Não havendo quem pedisse a palavra, encerou-se a 
discussão. 

Posto a votos, foi approvado o requerimento. 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES 
 
Proseguiu a discussão, adiada na sessão de 8 do 

corrente mez, do requerimento do Sr. Viriato 

de Medeiros para que seja informado si o Supremo tribunal de 
Justiça concedeu a revista pedida pelo procurador da corôa e 
Fazenda Nacional da sentença dada pela Relação da Côrte, 
na causa entre partes – Governo Imperial e Conpagnie 
Genérale Forges e Chantiers de la Mediterranée, e, no caso 
affirmativo, qual a Relação revisora e os desembargadores 
desta. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Sr. Presidente, 
não venho oppór-e ao requrimento do nobre senador pela 
provincia do Ceará. Sou sempre inclinado a votar por qualquer 
pedido de informações. Respeito em toda a sua integridade o 
direito de critica e de censura, que tem o Senado, e que é um 
das suas prerogativas mais importantes; por isto não obstante 
reconhecer que o requerimento contém minudencias, que com 
a devida venia, confesso escusadas e que o  nobre Senador, 
quando tiver de fazer uso dos esclarecimentos que pede, 
naturalmente ha de reconhecer, sendo que ás vezes as 
minudencias com que o nobre senador pede informações, têm 
concorrido para motivar que seja ellas fornecidas com a 
promptidão que deseja, dando isso logar, como já succedeu, a 
que S. Ex. julgasse necessario reclamar contra a demora, não 
deixarei entretanto de dar o meu voto ao requerimento. 

Direi apenas que, si fosse o nobre senador, eu 
reduziria os quesitos de seu requerimento a um sómente, e 
teria melhor conseguido o fim, que deseja. 

S. Ex. pergunta, em dous quesitos, si o Supremo 
Tribunal de Justiça já decidiu o recurso de revista pedida pelo 
Procurador da Corôa e Soberania Nacional, n’uma questão 
em que figuram uma companhia estrangeira como autora e a 
Fazenda Nacional como ré, e qual a Relação revisora.. 

Si fôra S. EX. , pederia simplesmente que me fosse 
fornecida cópia do accórdão que tivesse negado ou concedido 
a revista. Por esse fórma, ficaria sabendo si a revista tinha 
sido concedida e qual a Relação revisora, ficando assim S. Ex. 
com mais esclarecimentos para formar o seu juízo, visto como 
á vista do accórdão podia apreciar os fundamentos da 
decisão. 

Mas não insisto n’isto, e, uma vez que o  nobre 
senador mantenha o seu requerimento, sem alteral-o não lhe 
negarei o meu voto, e nem pediria a palavra si tivesse 
sómente por fim dar esta explicação. 

Pedi a palavra principalmente, Sr. Presidente, para 
pronunciar-me contra esta prevenção ou preconceito, que 
nestes ultimos tempos se tem manifestado com insistencia, de 
uma maneira vaga e indefinida, contra a magistratura do paiz. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Peço a palavra. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Esses 

preconceitos, esses juizes desfavoraveis a uma instituição tão 
importante, além de serem profundamente injustos, são até 
perigosos. 

São injustos, porque comprehendem uma classe 
importante de funccionarios, que incontestavelmente se tem 
distinguido pelo seus serviços, pela illustração e patriotismo de 
muitos dos seus membros, e sobretudo pelo amor ao trabalho 
e pela probidade nunca desmentida, probidade que muitas 
vezes é posta a prova até de ne- 
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cessidades e privações, a que sómente uma abnegação 
quasi heroica póde resistir. (Apoiados.) 

E’ perigosa semelhante manifestação contra a 
magistratura, nos termos em que é feita, sem se 
especificarem factos, sem se apontarem aquelles sobre 
quem a censura póde recahir, porque isso concorre para o 
descredito de um dos poderes politicos, reconhecido pela 
nossa constituição, e que é tão independente como outro 
qualquer, um poder a que estão confiados os mais 
importantes direitos da sociedade brazileira (apoiados) e 
que concorre para garantia e manutenção das instituições. 
(Apoiados.) 

Desacreditar o poder judiciario, como se está 
fazendo todos os dias, é um erro, é mesmo um grande 
mal. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Apoiado, por amor 
a alguns maus, não se deve lançar o estygma sobre uma 
classe inteira. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Si o nobre 
senador pelo Ceará pede documentos para fundar a sua 
accusação e censura, e si esses documentos mostrarem 
que a censura é procedente, eu estou do lado de S. Ex.; 
contra o que protesto, é contra essas censuras vagas e 
indefinidas, comprehendendo toda a classe. Isso é que é 
perigoso e injusto. 

Não contesto, infelizmente sou obrigado a 
reconhecer, que existem alguns magistrados ignorantes e 
outros partidarios, mas é necessario que a censura recaia 
sobre aquelles, que por ignorancia praticam erros ou faltas 
graves, assim como sobre aquelles que, levados pelo 
interesse do partido e arrastados quasi sempre pelo 
governo, atiram-se ás lutas eleitores, sacrificando a acção 
da justiça e o fiel cumprimento da lei, em prejuizo da 
propria dignidade pessoal. 

Contra esses, por mais energica que seja a 
censura, ainda não será sufficiente. 

Mas esses constituem, felizmente, a excepção, e 
não se deve levar do roldão e confundir os bons com os 
maus; a censura positiva e individualizada é efficaz, e 
corrige; mas, a censura generalizada é inefficaz, não 
corrige e incommoda. (Apoiados.) 

Mas perguntarei, si existem magistrados maus que 
por ignorancia praticam erros e commettem faltas; si 
existem magistrados partidarios que sacrificam a justiça 
por interesses de partido; qual é o responsavel, a causa 
principal de mal tão grande? 

Não era necessario que eu dissesse; está na 
consciencia de todos, ninguem ignora, nem póde ignorar, 
que o primeiro responsavel pelo enfraquecimento do poder 
judiciario, é principal e exclusivamente o governo; sim, o 
governo de todos os partidos, de todas as situações... 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Apoiado. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – ...é o 

governo que, em vez de inspirar-se no verdadeiro 
patriotismo para fazer as nemeações de primeira instancia, 
esforçando-se por escolher os mais idoneos e capazes, 
prefere sempre os amigos politicos, e d’entre esses os 
mais partidarios e que melhores serviços eleitoraes 
tenham prestando, sem attender ao merecimento dos 
candidatos. 

Essa é a regra; reconheço, entretanto, que alguns 
ministros, por excepção, têm sido escrupulosos na primeira 
investidura, têm procurando 

acertar; esses mesmos são as vezes induzidos a erros 
deploraveis. Em regra, infelizmente, o governo tem mais 
attenção aos interesses do partido e ás exigencias 
inconfessaveis da politica, na nomeação, remoção e 
accesso dos magistrados.  

O responsavel, pois, é o governo, que conserva a 
magistratura sob a ameaça permanente do castigo ou da 
recompensa. 

Os ministros são fracos para resistir ás exigencias 
de seus amigos politicos, que querem ter á sua disposição 
juizes que protejam suas candidaturas. A sorte dos 
magistrados está discrictonariamente entregue ao 
governo que nomeia, remove e promove sem correctivo 
legal; si o governo tivesse patriotismo, e soubesse 
respeitar os altos interesses confiados ao poder judiciario, 
podia, si quizesse, collocar a magistratura na posição que 
lhe é destinada, bastava não abusar do arbitrio que tem, 
para a primeira inverstidura, e respeitar, o merecimento 
nas promoções e remoções. (Apoiados.) 

E’ o governo, portanto, senhores, que não tem tido 
o patriotismo necessario para restituir á magistratura as 
prerogativas, que a lei lhe garante, respeitar sua 
independencia e afastal-a das lutas politicas. 

E’ incontestavel que o governo actual tem, durante 
a presente situação, muito contribuido por actos violentos e 
illegaes, principalmente praticados por seus agentes, para 
descredito de alguns magistrados e desprestigio de muitos.

O nobre senador pelo Rio Grande do Sul, em uma 
das sessões passadas, avançou uma proposição que 
pareceu talvez exaggerada, mas que é verdadeira, quando 
disse que o gabinete actual era o que mais tinha intervindo 
nas eleições. 

Pareceu talvez que era exaggerada semelhante 
proposição, porquanto o regimen eleitoral, que se acha 
estabelecida, offerece meios de sufficiente resistencia ás 
imposições do poder, na escolha dos candidatos. 

O regimen passado, desacreditado como estava, 
dava ao governo todas as faculadades para eleger 
deputados e facilitava sua intervenção indebita na eleição. 

Mas, no regimen actual que tão boas provas havia 
dado até estão; para que pudesse o governo constituir 
uma Camara quasi que em unanimidade de seu partido, 
foi-lhe sem duvida necessario empregar meios tão 
violentos quanto maiores foram as resistencias que 
encontrou. 

Para isto, senhores, elle procurou apoio na 
magistratura; por um lado, procurando o auxilio de seus 
amigos partidarios e, por outro lado, reagindo contra 
aquelles magistrados que não se queriam submetter ás 
suas imposições... 

O SR. BARÃO DE ESTANCIA: – Apoiado. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Os factos 

ahi estão; constam dos annaes. O governo manobrou com 
a magistratura, e reagiu tambem contra a mesma 
magistratura. E a intervenção indebita do governo, tão 
evidentemente se manifestou que até inventou-se um novo 
recurso, até então desconhecido, para impedir que a 
magistratura podesse livremente exercer uma de suas 
mais importantes attribuições para proteger a liberdade 
individual. 

O habeas corpus foi constantemente abafado por 
um novo recurso illegal o arbitrario, levantando-se 
conflictos, para que os tribunaes não po-
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dessem garantir, por esse meio, as victimas das 
autoridades; e quando este conflicto, violento e illegal, não 
era empregado, lançava-se mão da força armada, 
empregada pela policia para arrancar o paciente á acção 
dos juizes e tribunaes. (Apoiados.) 

O SR. DANTAS: – Não ha empregado do governo, 
hoje, que se importe com habeas corpus. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – ...de 
maneira que nestas condições ficava a magistratura sem 
meios para fazer prevalecer a lei e proteger o direito. 

O magistrado tem a maior de todas as forças, 
porque apoia-se na força da lei e do direito, mas não póde 
resistir á força bruta; o magistrado não tem espada, não 
sabe manobrar a espingarda para se fazer respeitar, é 
fatalmente vencido pela força bruta. Reclamam, pedem 
providencias as autoridades superiores, mas debalde.  

Receberam os presidentes de provincia 
representações, recebeu tambem o governo geral; mas 
nenhuma providencia foi dada, ficaram abafadas, os factos 
consummados estabeleceram precedentes, e amanhã hão 
de ser imitados da mesma fórma, as mesmas violencias 
serão empregadas, continuará a mesma perseguição, e os 
agentes do poder evocarão a seu favor esses pessimos 
precedentes, tacitamente approvados pelo governo. 

O SR. PRESIDENTE: – Devo lembrar ao nobre 
senador que a hora está dada. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – V. Ex. 
permitta que eu conclúa; comecei muito tarde, vou abreviar 
quanto me for possivel. 

No entretanto, Sr. presidente, o gabinete que assim 
procede, que assim procurou comprometter a magistratura 
nas lutas eleitoraes, é o mesmo que, pelo seu orgão, no 
nobre Presidente do Conselho, declara do alto da tribuna 
parlamentar que magistratura está perdida!! 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Foi o Sr. 
Presidente do Conselho quem generalisou. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – 
Semelhante sentença seria realmente esmagadora, si 
fosse verdadeira; mas felizmente estou convencido de que 
S. Ex. não proferiu a verdade, e foi assás injusto. 

Até hoje, tenho esperado que o nobre Presidente 
do Conselho procurasse uma opportunidade para explicar 
semelhante proposição, para rectifical-a, para dar-lhe uma 
2ª edição, como tem feito a respeito de outros assumptos; 
mas, não obstante diversos oradores nesta e na outra 
Camara terem feito constantemente referencia a esta 
sentença injusta, S. Ex. recolhe-se ao silencio, dando 
assim a entender, que está convencido de que assim é! 
que a magistratura está realmente perdida!! 

Eu perguntei a S. Ex., que sinto achar-se ausente, 
si com effeito está sinceramente convencido que a 
magistratura do paiz acha-se perdida. Si S. Ex. Está 
convencido disto, então permitta-me que lhe diga que não 
tem sabido cumprir o seu dever. Si o governo, pelo seu 
primeiro ministro, está certo dessa verdade, que seria uma 
verdadeira calamidade, o seu dever era ter empregado os 
meios ou tomado providencias energicas para remover mal 
tão profunco. 

O SR. LUIZ FELIPPE: – Apoiado. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Mas nada o 
governo tem feito neste sentido, isto quando ha cerca de 
um anno, que foi proferida esta sentença, e, portanto, deve 
estar convencido o nobre Presidente do Conselho que a 
magistratura do Brazil não póde offerecer as garantias 
necessarias ao cidadão brazileiro; deve, pois, empregar, o 
quanto antes, já devia ter empregado medidas energicas 
para regeneral-a, collocal-a na sua verdadeira posição, e 
tiral-a da decadencia em que, segundo manifestou, chegou 
a cahir; não consinta que continúe esse estado de cousas. 
Si não tem recurso na lei, já devera ter pedido providencias 
ao parlamento; era esse seu dever. 

Mas, senhores, a magistratura não está perdida, 
todos os dias ella está dando provas de que é 
principalmente no poder judiciario onde poderá ainda o 
cidadão brazileiro encontrar garantias sufficientes para os 
seus direitos; e não só garantias para os seus direitos, 
como resistencia ás imposições e á intervenção indebita 
do poder executivo. 

O nobre Presidente do Conselho tem disso exemplo 
no seu proprio governo; farei menção de um facto que vem 
a proposito: 

Na cidade do Recife falleceu um cidadão portuguez 
cujos herdeiros estavam ausentes, em Portugal. O Juiz 
dos ausentes iniciou a arrecadação do espolio, com a 
assistencia do consul portuguez, na fôrma da lei; mas, 
apenas havia praticado os primeiros actos da arrecadação, 
isto é, a apposição de sellos e a nomeação do depositario, 
quando os herdeiros necessarios, que residiam em 
Portugal compareceram em juizo, habilitados e 
representados por seu procurador legitimamente 
constituido. O juiz dos ausentes muito legal e 
legitimamente julgou finda a arrecadação pelo seu juizo; e, 
de facto, desde que havia herdeiros necessarios, não era 
possivel que elle continuasse na arrecadação, onerando o 
espolio de despezas inuteis em favor de terceiros. 

Julgou, portanto, finda a arrecadação, para que os 
herdeiros podessem haver sua herança pelo juizo 
commum. 

O agente consular não conformou-se com esta 
decisão, que era definitiva, interpoz recurso de embargos, 
que o juiz na fôrma da lei aceitou. Mas o agente consular 
ou por que não confiasse na efficacia dos embargos, ou 
por que contasse com outro recurso, embora illegal, porém 
mais efficaz, e de effeito immediato, dirigiu uma 
representação governo por intermedio do ministro 
estrangeiro nesta Côrte; e o nobre Presidente do Conselho 
acolheu a representação, expedindo um telegramma ao 
juiz dos ausentes da cidade do Recife, determinando que 
revogasse sua sentença e entregasse e espolio ao consul 
portuguez! 

E’ manifesta e evidente a intervenção indebita do 
governo em uma questão de exclusiva competecia do 
poder judiciario. 

Si havia sido proferida uma sentença, da qual a 
propria parte havia interposto embargos, como o governo 
podia determinar, por um telegramma ou por qualquer 
outro meio, que o juiz revogasse esta sentença? O 
telegramma do nobre Ministro de Estrangeiros não 
respeitou a independencia do poder judiciario. 

Como é que o governo podia intervir para resolver 
uma questão, na qual já tinha sido proferida uma sentença 
e a parte tinha interposto recurso legal?
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No caso nem ao menos cabia levantar conflicto. A 
incompetencia do governo é manifesta. 

O juiz infelizmente, foi condescendente e cumpriu o 
telegramma, revogando em virtude delle a sentença 
embargada; mas os herdeiros, que se julgaram 
prejudicados, interpuzeram, como era de seu direito, 
recurso para Relação; aggravaram do despacho do juiz 
revogando a sentença. 

O tribunal da Relação decidiu muito juridicamente; 
preferiu um accôrdo que faz honra ao Tribunal, aliás 
composto de liberaes e conservadores. Nesse accôrdão, o 
Tribunal declarou que o governo não podia determinar a 
revogação da sentença, attenta a independencia do poder 
judiciario, e que o juiz não devia revogar a mesma 
sentença em virtude do telegramma.  

Isto é evidente e não supporta a menor 
contestação. 

Vou terminar esse incidente lendo o accôrdão da 
Relação que se recommenda pelos seus juridicos 
fundamentos e convém ficar nos Annaes. 

O SR. LUIZ FELIPPE: – Faz honra á Relação do 
Recife. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Sem duvida 
(lendo): 

«Accordão. – Accordão em Relação: Que feito o 
sorteio, expostos e discutidos estes autos, em que é 
aggravante José Corrêa de Vasconcellos, e aggravado o 
juízo de ausentes desta capital; dão provimento 
unanimemente ao aggravo, para que o juiz a que, 
reformando o despacho aggravado, continue a considerar-
se incompetente para proseguir na arrecadação do espolio 
do portuguez Antonio Corrêa de Vasconcellos, filho do 
aggravante; porquanto, tendo assim se declarado pela 
sentença definitiva de folhas III, só a póde revogar por 
meio de embargos, como é expresso na ordenação do livro 
3º, tit. 86. § 6º, e nunca, como faz, pelo despacho 
aggravado, proferido em obediencia ao telegramma de fls. 
137 do Ministro de Estrangeiros, que, por modo algum, e 
attenta a independencia do poder judiciario, póde intervir 
em processo pendente de decisão do mesmo poder, como 
na hypothese, além de outras decisões e disposições 
legaes, foi reconhecido pelo aviso circular do Ministro de 
Estrangeiras de 6 de Fevereiro de 1865, e pelo qual se vê, 
que qualquer questão que sobrevenha na arrecadação, 
administração e liquidação dos espolios, são levados ao 
conhecimento do poder judiciario, e emquanto este não 
profere seu julgamento, ficam aquelles actos suspensos; 
custas na fôrma da lei. Recife, 4 de Março de 1887. – 
Quintino de Miranda, presidente. – Pires Ferreira, relator. – 
Foi voto vencedor o do Sr. desembargador Monteiro de 
Andrade. – Pires Ferreira. – Delfino Cavalcante.» 

Esse accôrdão restabeleceu a verdadeira doutrina, 
não consetindo que o executivo viesse se intrometter 
illegalmente em negocio pura e exclusivamente judiciario. 

Já vê o governo e especialmente o nobre 
Presidente do Conselho que a magistratura não está 
perdida. 

Temos ainda juizes em Berlim; temos felizmente 
juizes e tribunaes que sabem pugnar pela sua 
independencia. (Apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE: – Advirto ao nobre senador 
que a hora está finda.

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Fazendo 
ligeiras observações, terminarei em breve tempos. 

Estimei que o nobre senador pelo Ceará tivesse 
accentuado duas censuras, uma dirigida ao conselheiro 
procurador da Corôa, e outra ao Supremo Tribunal de 
Justiça, sahindo assim do terreno da divagação. 

Senti porque o nobre senador não estivesse, 
segundo me parece, habilitado para fundamentar e provar 
as suas censuras, como cumpria, visto serem positivas e 
individualizadas; era preciso que viessem acompanhadas 
de documentos e provas. 

O nobre senador censurou o conselheiro villaboim 
porque desprezou o recurso de embargo e preferiu o de 
revista na sentença proferida na causa a que acima me 
referi. 

Para que o nobre senador pudesse formular a sua 
censura com procedencia, era necessario que S. Ex. 
estivesse de posse das razões e motivos que teve esse 
distincto magistrado para proceder de modo por que o fez. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não havia nem 
ha nenhuma. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Certamente 
o nobre senador não pôz em duvida a probidade de 
Conselheiro Villaboim... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E’ outra 
questão. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – ...porque, si 
puzesse teria um protesto solemne de todos quantos 
conhecem este distincto magistrado. 

O SR. LUIZ FELIPPE: – Apoiado. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O 

Conselheiro Villaboim tem occupado posição elevada em 
diversos cargos administrados, ja representou sua 
província na Camara, e nesses cargos, como na 
judicatura, tem dado provas de funccionario distincto pela 
intelligencia e probidade. 

O SR. LUIZ FELIPPE: – Apoiado. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Entretanto 

errou. 
O S.R MEIRA DE VASCONCELLOS: – O nobre 

senador não póde peremptoriamente dizer que esse 
magistrado errou. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Elle até foi procurar 
esclarecimentos na secretaria da Marinha. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O 
procurador da Corôa, na interposição de recursos por parte 
da Fazenda, não é, um instrumento cégo, que não 
raciocinio, não é um automato. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não podia 
deixar de ser instrumento, segundo a lei. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Não se 
póde dizer que o procurador da Corôa violou a lei, quando 
manifestou revista, em vez de embargar a senteça; 
acredito que teve justo motivo para assim o ter feito. Podia 
até ter deixado de interpor qualquer recurso, desde que 
estivesse convencido de que a sentença era justa; nem por 
ser a Fazenda condemnada, o recurso é sempre 
fatalmente necessario. 

O Sr. Viriato de Medeiros dá um aparte. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Isso, 

porém, não se verificou; o procurador da Corôa não se 
conformou com a sentença e usou do recurso que
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lhe pareceu, em consciencia, mais efficaz, naturalmente 
abriu mão do recurso de embargo por consideral-o 
inefficaz ou por qualquer outro motivo de nós 
desconhecido. 

O nobre senador nada deve affirmar desde que não 
conhece quaes as razões e motivos do procedimento 
desse funccionario. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – V. Ex. procure 
na lei. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E’ de 
conformidade com a lei que estou argumentando. 

A lei estabeleceu os recursos; sua escolha e 
applicação pertence ás partes ou a seus representantes 
em juízo. 

Nem ao menos póde-se allegar que o embargo 
suspende a execução da sentença, porquanto, tendo a 
sentença condemnado a Fazenda a pagar a indemnização 
que fosse arbitraria, a execução seria iniciada pelo 
arbitramento, mas o arbitramento é de processo 
demorado; a execução, portanto, seria retardada, e não 
adiantava inicial-a antes de decisão final, e tanto isto é 
verdade que a parte, segundo estou informado, ainda não 
procurou executar a sentença, esperando que seja 
decidida a revista. 

Tambem censurou o nobre senador o Supremo 
Tribunal de Justiça, porque esse recurso tem sido 
retardado. A unica razão que o nobre senador allegou foi a 
de lapso de tempo, quasi um anno. Realmente o tempo é 
longo, mas o nobre senador não verificou, nem 
demonstrou, si são ou não procedentes as causas que 
concorrem para a demora da decisão.  

O nobre senador pelo Maranhão já allegou na 
sessão passada algumas razões, que pódem justificar a 
demora do julgamento no Supremo Tribunal de Justiça. 

A revista foi pedida no fim do anno passado, os 
autos têm de ser arrazoados pelas partes, é preciso 
extrahir traslado do processo, que naturalmente é 
volumoso, e seguiram-se as ferias. 

O processo tem de percorrer os juizos revisores, e 
cada juiz tem um prazo, que póde ser prorogado, para 
estudar os autos. Estes prazos interrompem-se ás vezes, 
como succedeu esse anno, com a mudança de juizes. 

Muitas vezes, quando os autos já estão preparados 
para serem levados á mesa de julgamento, são mudados 
os juizes revisores, e começam a correr novos prazos. 
Tudo isso póde levar muito tempo. 

Entretanto, devo declarar que nada affirmo de 
sciencia propria, nem por informações de alguem; estou 
raciocinando com factos e circumstancias provaveis, e que 
podem muito bem ser a verdade. 

E realmente não são essas as circumstancias que 
têm concorrido para absorver o lapso de tempo, em que se 
fundou o nobre senador para censurar o Supremo Tribunal 
de Justiça, composto aliás de magistrados de verdadeira 
reputação, e alguns acima de toda excepção. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então, para que 
vota pelo requerimento, com essas razões? V. Ex. não tem 
logica. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Cada um 
tem a sua logica; eu estou satisfeito com a minha. 

O Sr. Silveira da Motta dá um aparte.

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Eu não 
estou discutindo o requerimento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ o que está em 
discussão. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Sr. 
presidente, vou terminar. Convido o nobre senador para 
formular suas accusações com documentos e provas, mas 
não tirando conclusões de bases incertas e duvidosas; 
censuras vagas ou infundadas somente servem para 
prejudicar a classe da magistratura, sem proveito para a 
justiça, sem proveito para a lei. 

Respeito a prerogativa do parlamento para censurar 
os funccionarios publicos; é direito que a Constituição 
reconhece; mas, por isso mesmo que a censura recabe 
sobre funccionarios tão elevados, membros de um poder 
independente, é preciso que seja acompanhada de prova 
irrecusavel, e que seja feita com prudencia e criterio e 
segurança. (Apoiados; muito bem.) 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
 

ORDEM DO DIA 
 

FORÇAS DE MAR 
 
Indo proceder-se á votação do art. 2º da proposta 

do Poder Executivo, convertida em projecto de lei pela 
Camara dos Deputados, sob. n. 4, do corrente anno, que 
fixa a força naval para o 2º semestre de 1888, verificou-se 
não haver no recinto numero legal de Srs. senadores, pelo 
que ficou adiada a votação para a sessão seguinte. 

Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro da 
Marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Nunes Gonçalves, Christiano Ottoni e 
Escragnolle Taunay; e, sendo o mesmo introduzido no 
salão, com as formalidades do estylo, tomou assento na 
mesa á direita do Sr. presidente. 

Proseguiu em 2ª discussão o art. 3º da proposta 
acima referida. 

O Sr. Henrique d’Avila julga poder congratular-se 
com o paiz por ver que as questões referentes ao seu 
estado militar já impressionam o parlamento e 
principalmente o Senado. 

O orador, que desde que tomou assento nesta 
Camara chama a attenção do paiz para essas questões, 
alegra-se vendo e sentindo o benefico effeito do reforço 
poderoso, que lhe trouxe o nobre senador pelo Paraná. 

Tambem S. Ex. se sente impressionado com a 
situação militar do Brazil, considerando que, si não 
estamos desarmado de todo, não temos elementos 
militares para fazer face a uma aggressão que possa surgir 
de repente. Ao nobre senador afigura-se perigoso o nosso 
estado, e, com a sua autoridade e prestigio, como membro 
da maioria e prestimoso amigo do governo, por sua vez 
interpellou o nobre Sr. Ministro da Marinha. 

E’ para lastimar, que o nobre Ministro, em presença 
de movimento tão significativo e tão geral, não tenha 
mudado da attitude que assumiu, desde a primeira vez que 
occupou a tribuna no Senado. S. Ex., consevando-se de 
longe respondeu hontem em seu breve discurso áquelle 
nobre senador, que havia perguntado de que meios 
dispunha o nobre Ministro para pre- 
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encher esse pequeno effectivo de paz, que pode na lei de 
fixação de forças de mar, que se discute. 

O nobre Ministro não póde desculpar-se, nem 
offerece razão procedente da sua inatividade, quando 
allega que não teve ainda tempo de elaborar projecto a 
respeito da organização da marinha. O nobre Ministro tem 
estudos a respeito da materia, e, sendo as necessidades, 
que se observam já de muitos annos, acham-se 
geralmente apontadas as medidas indispensaveis a tomar. 

Parece ao orador que o nobre Ministro está 
soffrendo da molestia funestissima do que padece todo o 
ministerio. A todas as questões referentes aos varios 
problemas que pedem solução immediata, nos 
variadissimos serviços da administração, o governo oppõe 
invariavelmente como objecção o estado financeiro do paiz 
dizendo que elle não permitto operar reforma alguma; 
porque todas as reformas trazem augmento de despeza. 

Considera este programma governamental, de 
economias a todo o transe, funesto ao paiz, tratando-se de 
necessidades da despeza nacional, quando mesmo haja 
da parte do governo o desejo de lhe dar fiel execução, e o 
proposito de o cumprir com inteira lealdade. 

Lê em apoio de sua opinião algumas palavras do 
cardeal de Mouning, pronunciadas em um meeting contra 
a política do governo inglez, de adiar reformas 
imprescindiveis na marinha, a pretexto tambem de 
economias. 

 Depois de commentar essa política patriotica dos 
homens de Estado da Inglaterra, que não hesitam em ir 
perante o povo accusar os poderes publicos de seguir o 
systema de economias, desprezando as medidas 
necessarias para collocar a nação em estado de defeza, 
passa a responder ao nobre senador por Minas Geraes, 
que declarou não poder acompanhar o orador nas suas 
tendencias de militarizar o paiz. 

Tendo-se esforçado para conhecer os fundamentos 
dessa opinião do nobre senador, chegou ao conhecimento 
de que S. Ex. confunde cousas inteiramente distinctas. 

Julga o nobre senador que o orador advoga o 
odioso militarismo, quando só advoga a educação militar 
do paiz, innoculação, no povo, do espirito militar. 

Desenvolvendo este pensamento, faz largas 
considerações, mostrando quanto essa educação é 
differente do militarismo. E para justificar esta opinião cita 
trecho da mensagem do presidente dos Estados-Unidos, 
em 1874, e ainda algumas palavras proferidas em França 
pelo ministro da instrucção publica, do ministerio presidido 
por Gambotta. 

Da leitura desses documentos deduz que o nobre 
senador por Minas Geraes, accusando-o de querer 
militarizar o paiz, esqueceu-se da feição actual dos 
exercitos modernos. E cita, ainda neste ponto, o exemplo 
da guerra franco-prussiana, em 1870, fazendo notar como 
todos os escriptores allemães são úniformes em asseverar 
que os triumphos obitdos pelos seus exercitos foram 
principalmente devidos á falta de espirito e educação 
militar no povo francez. Cita ainda algunas episodios da 
guerra, para justificar esta opinião. 

Parece ao orador que o nobre senador por Minas 
Geraes é dos que pensam que é possivel dar-se uma 
epoca em que a paz se torne perpetua, sendo a guerra 
banida dos fastos humanos. Com essa generosa e 
ingenua disposição, não se admira que S. Ex. 

lhe attribuisse o intuito de militarizar o paiz; o nobre 
senador por certo nem exercito permanente pode admittir, 
e será desnecessario organizar-se a marinha, porque a 
humanidade tende para a paz perpetua, e em pouco tempo 
não se verá mais guerra em parte alguma do mundo. 

Não se dá ao trabalho de refutar essa aspiração 
generosa, porque os factos se encarregarão de responder 
eloquentemente aos que sustentam essa theoria tão 
humanitaria e tão christã. 

Crê o orador que a guerra ha de existir emquanto o 
mundo for mundo; o julga mais, que ella é um elemento 
poderoso de civilisação. Os progressos da humanidade 
têm sido assignalados sempre com a espada. 

Trata com largo desenvolvimento deste ponto, e em 
seguida respondo ao nobre Ministro, combatendo mais 
uma vez a opinião, por S. Ex. sustentada, de que o 
encouraçado é a machina de guerra mais perfeita, e que 
constitue o elemento mais forte de poder maritimo de uma 
nação. Sendo a ligeireza a qualidade por excelencia, o 
factor que primeiro se considera actualmente, na 
construcção de um navio de guerra, é evidente que o navio 
blindado de pôpa á prôa está por esse principio 
condemnada. 

Recordando que o Riachuelo, quando veiu da 
Europa, trouxe dentro uma torpedeira, deduz dessa 
circumstancia que elle não representava os ultimos 
progressos na construcção e no armamento de um navio 
de guerra. Já então, a Allemanha, tinha feito a esse 
respeito experiencias no Baltico, e, pelos trechos que lê ao 
Senado, mostra que o que fôra alli condemnado se 
adoptou nesse navio, que se apresenta como o mais 
formidavel da nossa esquadra. 

Nota igualmente o grande defeito de concentrarem 
em si tanto o Riachuelo como o Aquidaban, todas as 
armas de guerra, tendo assim os commandantes de 
attender em combate a todas essas variadissimas 
especialidades, e precisando de guarnições especialmente 
habilitadas para todos esses serviços. 

O orador mostra os graves inconveniente deste 
systema, e, chamando ainda para elles a attenção do 
nobre Ministro, sustenta que são imprestaveis esses 
navios, que aliás se consideram os primeiros da nossa 
armada. Apoia ainda esta opinião, não só nos documentos 
officiaes, como nas palavras do nobre Ministro, quando se 
referia ás experiencias que se fizeram naquelles navios, e 
aos estragos que estes soffreram. 

Julga necessario que o nobre Ministro mande 
sujeitar os dous encouraçados a novas experiencias, que 
já se deviam ter feito, para que se não prolongue por mais 
tempo a desconfiança de que esses navios são 
imprestaveis para a guerra. 

Repete o que já disse com franqueza e lealdade na 
ultima vez que tratou desta questão: que não está em 
discussão a honradez e proficiencia do official de marinha, 
que foi assistir á construcção dos dous navios na Europa. 
Considera esse official muito distincto e honesto. Não se 
admira mesmo de que um official da marinha brazileira 
seja logrado, quando o governo inglez, junto de suas 
officinas tem recebido navios imprestaveis, artilharia que 
rebenta aos primeiros tiros, e espadas e bayonetas, que 
quebram como si fossem de vidro. 

Falando da Inglaterra, diz que o tempo em que ella 
servia de espantalho ao mundo pelo seu

 



                                                                                    Sessão em 14 de Julho                                                                            137 
 
grande poder marítimo, o tempo, em que era a rainha dos 
mares, já passou; hoje, os mares estão libertados, e nação 
alguma se póde dizer senhora delles. Hoje, a própria 
Inglaterra se arreceia de qualquer nação, pois, com as novas 
machinas de guerra, até a mais fraca póde offender a mais 
poderosa. 

Sobre a reforma compulsiva pela idade, manifesta-se 
contra as idéas do honrado senador por Mato-Grosso. 
Entende que a incapacidade, e não a idade adiantada, deve 
servir de motivo de exclusão dos quadros da armada. Pela 
regra do honrado senador, e dos que adoptam o seu modo de 
vêr, Moltke, o glorioso general prussiano, que nasceu no 
começo deste seculo, ter-se-ia aposentado em 1865, e nem 
houvera feito a brilhante campanha da Áustria em 1866, nem 
a da França em 1870. 

O homem, que de coração se atira ao exercicio de 
uma profissão mais honrosa do que lucrativa, alimenta a 
esperança de nella manter-se emquanto tiver forças. Com que 
direito impedir que um militar, de organização sadia e 
vigorosa, seja arredado das fileiras, só porque attingiu 
determinada idade? 

O orador inclina-se antes ao systema allemão, no qual 
a preterição do inhabil o obriga a retirar-se do exercito. 

Si o honrado Ministro quer limpar de officiaes 
imprestáveis os quadros da armada, em suas mãos está e 
fazel-o com facilidade. Organize no Rio da Prata uma boa 
estação naval, obrigue os officiaes a exercicios constantes a 
trabalhos profissionaes, a provas continuas de sua aptidão; e 
esteja certo de que taes labores, que são gratos ao official 
avido de saber e cheio de estimulo, incommodam ao madraço 
e ao ignorante, que não poderão toleral-os. 

E’ preciso, tambem, que nas promoções se deixe de 
attender ao patronato, que desanima o homem de merito e 
acoroçôa o mau official. Tudo isto para o fim proposto servirá 
melhor do que a reforma pela idade. 

Talvez que o honrado Ministro não chegue a realizar o 
que o orador lhe aconselha; e talvez, quando realize parte, 
veja contrariados os seus planos pelo Ministro que lhe 
succeder. Esta é a sorte de nosso paiz. Succedem-se os 
ministerios com tal rapidez, que não póde haver unidade de 
vistas na administração, principalmente porque cada ministro 
parece fazer timbre em traçar um cordão sanitario entre o seu 
e o transacto ministerio. 

Varias considerações faz o orador sobre os males que 
disto decorrem; e, passando a tratar dos claros que se notam 
na força naval, observa que o honrado Ministro ainda não 
respondeu ás interrogações do nobre senador pelo Paraná 
acerca do modo por que o governo tenciona preencher esses 
claros. 

A marinha moderna demanda aptidões especiaes; e o 
nobre Ministro não poderá de chófre obter praças 
sufficientemente adestradas nos multiplos serviços de bordo. 

O modo pelo qual actualmente se completa o effectivo, 
quando é dado completal-o, leva para a armada grande 
numero de individuos que, além de não preparados, têm sido 
desde a sua mais tenra infância habituados a rigorosos 
castigos. Por isso, o orador não participa da opinião dos que 
têm falado contra o uso da chibata como 

castigo do marujo. E’ sem duvida vergonhoso que se açoitem 
homens livres; porém, mais vergonhoso ainda é que, sendo a 
patria de todos nós, a defeza della só se confie a pobres 
miseraveis, que, ou acodem engodados pelo premio, ou serão 
arrastados contra a sua vontade. 

Entende, como já tem dito varias vezes, que, mais 
cedo ou mais tarde terá o Brazil uma guerra com os 
argentinos. Estes, no territorio das Missões, já têm tirado 
cartas militares, recusando entender-se com a commissão 
brazileira de limites. Ora, nestas condições, muito receia o 
orador pelo exito da luta, desde que o effectivo da armada nãs 
está completo, e o material da nossa esquadra tanto se affasta 
do que devera ser. 

Não ha encouraçado que possa resistir a tres 
torpedeiras; aquelle custa 4.000:000$ a 5.000:000$, e de 
ordinario tem de 600 a 700 praças; as tres torpedeiras não 
exigem reunidamente mais de 39 homens, e não custam mais 
de 300:000$000. 

Que differença enorme! – exclama o orador. 
Entretanto, quando todo o futuro da marinha de guerra 

está no torpedo, o nobre Ministro hesita em gastar 10 contos 
annualmente para fazer exercicios com torpedos carregados! 
Que confiança póde incutir a officialidade e á tripolação de 
uma torpedeira uma machina de guerra, de que nunca 
assistiram á explosão, e cujos effeitos destructivos nunca 
puderam visualmente apreciar? 

Diante do estrangeiro, o Brazil acha-se desarmado. O 
dia do triste desengano póde ser hoje, póde ser amanhã, 
ninguem póde dizer quando... Mas quando elle chegar, prenhe 
de infortunios e amargas tristezas, ninguem accusará aos 
bravos militares de mar e de terra, que terão de sacrificar 
inutilmente as suas vidas: a enorme responsabilidade recahirá 
sobre os utopistas, que ainda neste seculo prégam a paz 
universal, e tambem sobre os partidistas de exageradas e 
culpaveis economias! 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. Ministro, com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 14 a mesma já 

designada, a saber: 
Continuação da 3ª discussão da proposta de Poder 

Executivo, convertida em projecto de lei pela Camara dos 
Deputados, sob n. 4, do corrente anno, que fixa a força naval 
para o 2º semestre de 1888, principiando pela votação do art. 
2º 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 

30ª SESSÃO EM 14 DE JULHO DE 1887 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ 
 

Summario. – Expediente, – Parecer, – Negocios de 
Minas Geraes – Discurso e requerimento do Sr. Candido de 
Oliveira, – Discurso dos Srs. Barão de Mamoré (ministro do 
Império) e Ribeiro da Luz (ministro da guerra). – Retirado a 
pedido de seu autor. – Pedido de informações, – 
Requerimento adiado, – Rejeição do requerimento, – 
Promoções de generaes no exercito, – Discurso do Sr. Ribeiro 
da Luz (ministro da guerra), – Discurso do Sr. Henrique 
d’Avila, – Adiamento, – Ordem do dia, – Forças de mar, – 
Votação do art. 2º – Continúa a discussão do art. 3º – 
Discursos dos Srs. Candido de Oliveira e Escragnolle Taunay. 
– Adiamento da discussão. 

 
A’s 11 1/2 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presente 33 Srs. Senadores, a saber: 
Cansansão de Sinimbú, Barão de Mamanguape, 

Godoy, Gomes do Amaral, Paula Pessoa, Barros 
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Barreto, Viriato de Medeiros, Barão da Estancia, Luiz 
Felippe, Affonso Celso, F. Octaviano, Lafayette, Henrique 
d’Avila, Teixeira Junior, Christiano Ottoni, Castro Carreira, 
Fausto de Aguiar, Escragnolle Taunay, Candido de 
Oliveira, Visconde de Paranaguá, Nunes Gonçalves, 
Correia, Paes de Mendonça, João Alfredo, Antonio Prado, 
Siqueira Mendes, Barão de Mamoré, Ignacio Martins, Leão 
Velloso, Dantas, F. Belisario, Cunha e Figueiredo e 
Saraiva. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Cruz Machado, Barão de Cotegipe, Barão de 
Maroim, Barão de Souza Queiroz, Junqueira, Carrão e de 
Lamare. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e não 

havendo observações, deu-se por approvada. 
Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 

Ribeiro da Luz, Jaguaribe, Silveira da Motta, Visconde de 
Muritiba, Lima Duarte, Vieira da Silva, Meira de 
Vasconcellos, Diogo Velho, Paulino de Souza, Soares 
Brandão, Visconde de Pelotas, Fernandes da Cunha, 
Silveira Martins, Franco de Sá, e Uchôa Cavalcante. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Do Ministerio da Justiça, de 12 do corrente mez, 

remettendo, em satisfação á requisição do Senado de 10 
do mez findo, as informações prestadas pelo presidente do 
Supremo Tribunal de Justiça, quanto aos motivos que tem 
obstado a tomada de assentos para intelligencia das leis 
civis, commerciaes e criminaes, em cumprimento do art. 2º 
da lei n. 2684 de 23 de Outubro de 1875. – Aquem fez a 
requisição devolvendo depois á mesa. 

Do mesmo Ministerio, de igual data, remettendo, em 
satisfação á requisição do Senado de 27 de Maio ultimo, 
as informações prestadas pelo conselheiro presidente da 
Relação da Côrte e juizes da provedoria, feitos da fazenda, 
1ª e 2ª varas civeis e 2ª vara commercial acerca das 
causas em julgamento nos juizos e tribunaes da Côrte. – O 
mesmo destino. 

Do mesmo Ministerio, de igual data, declarando, em 
satisfação á requisição do Senado de 28 do mez findo, 
que, não constante ao governo si o Procurador da Corôa 
da Relação de Cuyabá interpoz recurso de revista do 
accordão que reformou a sentença pela qual foram 
libertados 134 africanos importados depois da lei de 7 de 
Novembro de 1831, exigiu naquella data informações do 
presidente da provincia de Matto Grosso; e outrosim, as 
disposições em que o mesmo presidente fundou-se para 
suspender o juiz substituto de Cuyabá, bacharel Antonio 
Augusto Rodrigues de Moraes, do exercicio das funcções, 
que reassumira, em virtude do decreto imperial pelo qual 
fóra perdoada a pena de perda do emprego, imposta pela 
assembléa provincial, até que o mesmo perdão fosse 
julgado comforme a culpa, formalidade essencial para que 
produza os seus effeitos aquelle acto do Poder Moderador 
e sobre cuja execução tinham surgido duvidas que 
submetteria ao governo imperial, a cujo conhecimento 
ainda não chegou o respectivo officio de consulta da 
presidencia. 

Das mesas eleitoraes das parochias de S. José da 
Lagôa. Sant’Anna de Ferros, Tapera, Corregos, Porto de 
Guanhães, Santa Quiteria, Maravilhas, Pompeu, Dores 
d’Indaiá, Inhaúma, Bom Despacho, Japão, Sant’Anna do 
Sapucahy-Mirim, Arcos, Porto Real, S. Roque, Apparecida, 
Pimenta, S. João Baptista da Gloria, Campo Formoso, 
Serro, Dores de Guanhães, S. José dos Botelhos, Estiva, 
S. Sebastião do Jaraguary, Monte Alegre, Carmo da 
Bagagem e S. Francisco da Gloria da provincia de Minas 
Geraes, remettendo copias das authenticas da eleição 
senatorial a que nellas se procedeu ultimamente. – A’ 
commissão de constituição e poderes. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte: 
 

PARECER 
 

Foi presente á commissão de legislação o projecto, 
letra J, apresentado ao Senado na sessão de 5 do corrente 
mez pelo Sr. senador Antonio Candido da Cruz Machado, 
interpretando o § 2º do art. 1º da lei n. 3309 de 9 de 
Outubro de 1886, para o fim de declarar que a disposição 
do referido paragrapho não impede que o magistrado 
nomeado desembargador ou ministro do Supremo Tribunal 
de Justiça, antes de contar 75 annos de idade, continue no 
exercicio do cargo, depois de ter essa idade, unicamente 
para completar o triennio de exercicio offectivo de que trata 
o § 1º do mesmo artigo, ficando assim entendida a 
mencionada disposição. 

A commissão reconhece muito plausiveis os 
fundamentos com que foi o projecto justificado pelo seu 
illustrado autor, entendendo que não esteve na mente do 
legislador prejudicar o magistrado que é forçado a aceitar 
uma aposentadoria por elle não solicitada, com perda das 
vantagens a que teria direito pelo effectivo exercicio do seu 
cargo. 

Si alguma cousa póde attenuar a violencia das 
aposentadorias obrigatorias, prescriptas na lei de que se 
trata, desde que o magistrado conta 75 annos de idade e 
10 de serviço, é só e exclusivamente a consideração de 
que elle nada perde de seus vencimentos, os quaes 
continúa a perceber integralmente como si estivesse no 
exercicio de suas funcções. Fazer, pois, depender a 
percepção desses vencimentos de uma outra condição 
estranha, que não está nas mãos do magistrado 
preencher, seria uma verdadeira iniquidade, sem outro 
alcance sinão o de tornar a lei ainda mais odiosa em sua 
execução. 

Si tem de continuar a vigorar o principio das 
aposentadorias obrigadas, subsista embora a exigencia do 
triennio de exercicio, para dar direito a totalidade dos 
vencimentos, mas só com relação ao magistrado que por 
si mesmo pede a aposentadoria, porque então o prejuizo 
resultante da falta dessa condição é acto todo de sua 
vontade, para não ser lançado á conta da lei, a menos que 
se não verifique alguma das hypotheses previstas no § 10 
do art. 29 da lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871. 

Convencida, pois, como está a commissão de que o 
projecto submettido a seu exame interpreta fielmente o 
pensamento do Senado, já manifestado da tribuna por 
alguns de seus membros e até pelo governo, por occasião 
da ultima dis- 
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cussão que teve a lei acima alludida, é de parecer que 
entre elle em discussão e seja approvado. 

Sala das commissões em 13 de Julho de 1887. – 
Antonio M. Nunes Gonçalves. – Leão Velloso. 

 
VOTO EM SEPARADO 

 
Sinto divergir do parecer da maioria da commissão: 
1º, porque a disposição do projecto, não obstante a 

sua fórma, é derogatoria e não interpretativa do § 2º do art. 
1º da lei n. 3309 de 9 de Outubro de 1886, o qual tornou, 
nos termos os mais positivos e absolutos, obrigatoria a 
aposentação do magistrado, logo que este complete 75 
annos de idade; 

2º porque semelhante providencia legislativa só 
podia ser determinada, como foi, por uma razão de ordem 
publica, pela necessidade da boa administração da justiça, 
que deve ser respeitada. O legislador, já tendo acautelado 
outros casos de impossibilidade para o magistrado 
continuar no exercicio do cargo (§§ 10 e 11 do art. 20 da 
lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871), creou pela citada 
lei de 9 de Outubro a presumpção legal de invalidez para o 
magistrado que completa os 75 annos de idade. Só assim 
se podia justificar a restricção feita ao principio da 
perpetuidade, estabelecido pela Constituição do Estado 
como garantia de independencia dos magistrados. As 
vantagens da aposentação, por si só, não seriam 
suficientes para tirar áquelle acto da aposentação 
obrigatoria o caracter de violencia, ou derogação do 
principio constitucional; 

3º, porque o projecto fere o principio da lei quando, 
querendo interpretal-a, permite que o magistrado nomeado 
desembargador ou ministro do Supremo Tribunal de 
Justiça, antes de completar 75 annos de idade, continue 
no exercicio do cargo, depois dessa idade, unicamente 
para completar o triennio do exercicio effectivo de que trata 
o § 1º do mesmo artigo. Assim a conveniencia do individuo 
é anteposta á razão de ordem publica, o bem do juiz a 
necessidade da boa administração da justiça. 

Si o legislador não teve a intenção de prejudicar o 
magistrado que é forçado, aos 75 annos de idade, a 
aceitar uma aposentação por elle não solicitada, com a 
perda das vantagens a que teria direito pelo effectivo 
exercicio do seu cargo, dêse-lhe a aposentação com 
essas vantagens, uma vez que tenha os 40 annos de 
effecivo exercicio na magistratura, embora não tenha 
podido completar, á vista da lei, o triennio exigido. 

Si o principio é verdadeiro, deve ser mantido, no 
caso contrario, deve ser revogada a lei que estabeleceu a 
obrigatoriedade da aposentação do magistrado que 
completar 75 annos de idade. 

Nestes termos, offereço por me parecer mais 
euqitativo e conforme com o principio fundamental da lei 
do anno proximo passado, a seguinte emenda substitutiva 
ao projecto: 

«Artigo unico. Será aposentado com todo o 
ordenado e gratificação, independente dos tres annos de 
exercicio no cargo, o ministro do Supremo Tribunal de 
Justiça que completar 75 annos de idade, comtanto que 
satisfaça a condição dos 40 annos de serviço; ficando 
nesta parte derogado o § 2º do art. 1º da lei n. 3309 de 9 
de Outubro de 1886.» – Visconde do Paranaguá.» 

 

A imprimir para entrar na ordem dos trabalhos com 
o projecto a que se refere. 

 
NEGOCIOS DE MINAS GERAES 

 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Sr. presidente, 

aproveito a presença dos nobres Ministros da Guerra e do 
Imperio, para dar-lhes  noticia de uma gentileza que acaba 
de praticar o presidente de Minas Geraes. 

Sendo incompativel o exercicio do emprego de 
cirurgião do exercito com o de inspector de hygiene 
publica, por occasião de discutir-se aqui o projecto de 
fixação de forças de terra, chamei a attenção do Sr. 
Ministro do Imperio para o facto de achar-se o Sr. Dr. 
Cesinio Pontes, na capital daquella provincia, 
accumulando com o seu emprego de cirurgião do exercito 
as funcções de inspector da hygiene publica, exercendo 
tambem as de lente interino da Escola de Pharmacia. 

O nobre Ministro do Imperio promptamente 
providenciou no sentido do restabelecimento da lei, isto é, 
verificada a exactidão do exposto, demittiu do logar de 
inspector de hygiene o Sr. Dr. Cesinio Pontes. 

O que se fez, porém, o presidente de Minas 
Geraes?  

Chegando alli o decreto de demissão e feita a 
communicação ao demittido, nomeou-o no mesmo dia, 
interinamente para aquelle mesmo emprego, do qual fôra 
exonerado pelo governo geral... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Um acinto no nobre 
Ministro do Imperio. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – ...que espero ha 
de tomar na devida consideração este acto de seu 
delegado na provincia, do qual tive noticia, e estou certo de 
que S. Ex. dará a providencia que o caso reclama, isto é, 
manterá o seu acto ainda mesmo contratiando os 
potentados da provincia de Minas Geraes. 

Espero que assim procederá o nobre Ministro do 
Imperio... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Que não embuche. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Tambem, Sr. 

presidente, aproveito a occasião para dar ao meu illustre 
comprovinciano, o Sr. Ministro da Guerra, uma nova, a de 
que foi afinal condemnado pelo conselho de investigação 
do corpo policial na capital de Minas, o celebre tenente 
Valamiel, que durante a eleição do dia 15 de Janeiro de 
1886 na cidade de Uberaba, dirigiu os disturbios que tanto 
escandalisaram aquella parte da provincia. Ha receio, 
porém, de que a junta presidida pelo presidente da 
provincia altere aquella sentença. 

E’ um facto gravissimo. Como sabe o Senado, o 
presidente Dr. Portella tomou providencias naquella 
occasião; mas agora receia-se que seja tudo isto 
annullado. 

Ainda continua, Sr. presidente, a faina de 
demissões dos agentes fiscaes. Não foram sómente tres 
os collectores demittidos... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Apoiado. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – ...foram mais de 

10 ou 12; e agora mesmo foi demittido o colector de Ouro-
fino que servia com grande vantagem para os cofres 
publicos e contra o qual não havia nenhuma queixa. 

Só a necessidade de se crear no 12º districto 
maioria eleitoral para o partido da situação ex- 
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plica semelhante demissão e alli consta que estão 
ameaçados os collectores liberaes, que ainda restam, 
de serem todos removidos. 

Não me queixo das demissões; acho que o 
governo está no seu direito decretando-as e até é isto 
um meio de arredar nossos comprovincianos desta 
industria de empregos publicos que prejudica 
grandemente as outras industrias. Mas é preciso que na 
substituição haja todo o cuidado e todo o criterio; que 
esses empregos não sejam dados a agentes eleitoraes 
como premios dos seus serviços para que elles fiquem 
usufruindo proventos dos cofres publicos, como 
aconteceu na cidade de Uberaba. 

Veíu à mesa o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Requeiro que do governo, por intermedio do 
Ministerio do Imperio, se peçam informações sobre o 
acto do governo provincial que nomeou interinamente 
inspector da saude publica de Minas Geraes o cirurgião 
do exercito Dr. Cesinio Pontes. 

Sala das sessões, 14 de Julho de 1887. – 
Candido de Oliveira.  

Foi lido, apoiado e posto em discussão. 
O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 

imperio): – Posso dar já a informação pedida pelo 
nobre senador pela provinica de Minas. Com effeito o 
inspector de hygiene daquella provincia foi exonerado 
porque accumulava o logar de cirurgião do exercito. 

Eu ignorava, porém, que o presidente de Minas o 
tivesse nomeado interinamente para o mesmo logar do 
qual foi exonerado; mas declaro ao nobre senador que 
expedirei hoje mesmo um telegramma áquelle 
presidente recommendando-lhe que annulle o seu acto, 
que incontestavelmente não foi regular. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Duvido que elle 
obedeça. 

O SR. LIMA DUARTE: – Ha muito tempo que 
reclamamos. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – E si elle não 
obedecer? 

O SR. LUIZ FELIPPE: – Isto é exautorar o 
presidente de Minas. (Ha outros apartes.) 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA (pela ordem): – 
Sr. presidente, em vista da resposta do nobre Ministro 
do Imperio eu requeiro a retirada do meu requerimento. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Mas eu quero fallar. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não fallou ainda o 
governo? 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Quantas partes tem o requerimento? Tem uma só? 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Bem; neste 
caso mantenho o requerimento. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Sr presidente, não tratarei da primeira parte do 
requerimento do honrado senador, porquanto o nobre 
Ministro do Imperio acaba de dar 

explicações a este respeito. Vou occupar-me do outro 
assumpto que fez objecto da segunda parte do discurso 
do illustre senador. 

Ha de permittir-me S. Ex. que me queixo da sua 
parcialidade. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Não apoiado. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 

Contava que S. Ex. viesse tecer elogios á 
administração publica por ter sido processado e 
condemnado o capitão Valaniel, e entretanto, S. Ex. 
veiu nos fazer censura por este motivo, quando em 
logar de censuras deveria antes louvar o governo. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Quiz prevenir 
o futuro, como se me manda dizer da provincia. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Não sei por que facto foi elle processado e nem si foi 
condemnado. Assegurou o nobre senador que fôra em 
consequencia de faltas por este official commettidas na 
cidade de Uberaba. E’ isto verdade? Si é o nobre 
senador devia dirigir congratulações e agradecimentos 
ao governo. Mas S. Ex, receia que este official tenha de 
ser absolvido no conselho de recurso, estabelecido no 
regulamento do corpo policial da provincia de Minas 
Geraes. 

Acho que o nobre senador não deve ter receio; 
estou persuadido de que o conselho de recurso ha de 
proceder com toda a justiça e rectidão. 

Quanto aos collectores... 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não 

compete a V. Ex. fallar sobre os collectores. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 

Tratando-se de minha terra póde-se abrir uma 
excepção e o nobre Ministro da Fazenda dá-me, sem 
duvida, licença para discutir semelhante assumpto. 

Fallou o nobre senador da demissão do collector 
de Ouro Fino. 

Permitta-me que lhe diga que S. Ex. nenhum 
fundamento tem para asseverar que a administração 
procedeu bem ou mal, demittindo esse collector. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Recebi 
communicação da cidade de Ouro Fino nesse sentido. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
O nobre senador sabe por que foi exonerado esse 
collector? Si não sabe, bem póde ser que elle tenha 
commettido alguma falta, como seja a de estar 
alcançado. 

Nada póde o nobre senador assegurar-nos 
ácerca de tal demissão. 

Portanto, aguardemos outras informações. Si 
porventura o collector tiver cumprido bem os seus 
deveres e tenha sido demittido injustamente, as 
censuras do nobre senador tém todo cabimento. 

Por emquanto, peço que fique suspenso o juizo 
do Senado sobre este assumpto. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Apoiado. 
O Sr. Candido de Oliveira pede a retirada do seu 

requerimento. 
Consultado, o Senado consentiu na retirada. 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES 
 

Proseguiu a discussão adiada na sessão anterior 
do requerimento do Sr. Viriato de Medeiros, para 
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que seja informado si o Supremo Tribunal de Justiça 
concedeu a revista pedida pelo procurador da Corôa e 
Fazenda Nacional da sentença dada pela Relação da 
Côrte, na causa entre partes – Governo Imperial e 
Companhia Genérale da Forges et Chantiers de la 
Mediterranée, e, no caso affirmativo, qual a Relação 
revisora e os desembargadores desta. 

Não havendo quem pedisse a palavra, encerrou-se 
a discussão. 

Posto a votos, não foi appravado o requerimento. 
 

PROMOÇÕES DE GENERAES NO EXERCITO 
 
Prosseguiu a discussão, adiada na sessão de 12 do 

corrente mez, do requerimento do mesmo Sr. Viriato de 
Medeiros, para que o Senado seja informado do numero 
de brigadeiros existentes no quadro de estado maior 
general do exercito. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Sr. presidente, quando ante-hontem fallei sobre este 
requerimento, pareceu-me que o nobre senador pela 
provincia do Ceará desejava saber: 1º, qual o numero de 
brigadeiros do exercito; 2º, de que arma ou corpo tinham 
sahido os officiais que occupam este posto. 

Não ouvi a leitura do seu requerimento, mas do 
discurso de S. Ex. inferi que o seu intuito era verificar de 
que arma ou corpo tinham sahido os officiaes que são hoje 
brigadeiros. 

Pela leitura do requerimento que V.Ex. acaba de 
fazer e pela publicação do mesmo no Diario Official, 
verifico agora que o nobre senador deseja saber 
simplesmente quantos brigadeiros ha no exercito. Para 
este fim entendo que não é preciso pedir informações ás 
repartições da guerra. O numero de brigadeiros é 
conhecido, está determinado em lei e consta do Almanak. 

Temos 16 brigadeiros, mas presentemente so ha 
14, por existirem duas vagas. Portanto, a não modificar o 
nobre senador o seu requerimento, eu terei de votar contra 
elle por inutil. 

Por occasião de justificar o nobre senador o seu 
requerimento declarou que dos brigadeiros existentes 14 
precediam da arma de artilharia. 

Ha completo engano da parte de S. Ex. 
Dos 14 brigadeiros existem actualmente tres que 

pertencem á arma da cavallaria, seis á de artilharia, dous á 
de infantaria, dous ao de engenheiros e um ao estado-
maior de 1ª classe. 

A arma de artilharia tem sem duvida maior numero 
de brigadeiros do que as outras. Mas como já observei, e 
agora repito, não ha lei que restrinja a faculdade que tem o 
governo de promover a brigadeiro os coroneis de qualquer 
das armas e corpos do exercito. 

Portanto, Sr. presidente, não estando presente o 
nobre senador pela provincia do Ceará, devo declarar que 
voto contra seu requerimento por parecer-me inteiramente 
desnecessario. 

Pela leitura que S. Ex. fizer do meu discurso verá 
que o numero de brigadeiros do exercito é de 16, e que só 
ha presentemente 14 por existirem duas vagas. 

SR. PRESIDENTE: – Nas notas da mesa consta 
que está com a palavra o Sr senador Henrique d'Avila.

O SR HENRIQUE D'AVILA: – Si V. Ex. m'a dá, eu 
fallarei. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra. 
O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Parece que o meu 

nobre collega senador pelo Ceará, autor do requerimento 
em discussão, enganou-se na sua redacção, porque no 
seu discurso, fundamentando esse requerimento, elle 
pediu informações ao governo sobre o modo por que tem 
sido feita a promoção de generaes em referencia ás varias 
armas e corpos do exercito. A sua curiosidade era saber 
qual a quota com que cada uma das armas e corpos do 
exercito tem entrado para a constituição do generalato do 
nosso exercito, Isto, porém, parece não deprehender-se da 
redacção do requerimento que se discute. 

O nobre Ministro da Guerra respondeu, no 
entretanto, ao requerimento, e dando as informações 
pedidas pelo nobre senador pelo Ceará, informou ao 
Senado como têm sido feitas as promoções dos coroneis 
ao generalato, e fez ver que a quota com que tem entrado 
a arma de artilharia é muito maior que a das outras armas 
e corpos; e sem que explicasse S. Ex. esse facto, apenas 
limitou-se a dizer: isto se dá porque não ha lei alguma que 
limite o arbitrio que tem o governo de promover a 
brigadeiro um coronel de qualquer das armas e corpos do 
exercito, a seu juizo. 

Esta declaração era escusada, porque está na lei. 
Não é isto o que o meu nobre collega queria saber, nem o 
que o paiz e o Senado necessitam saber; o que todos 
desejamos averiguar, é porque o governo se colhe sempre 
maior numero de coroneis de artilharia para promover a 
brigadeiro. 

Senhores, é realmente uma questão importante 
esta levantada pelo meu illustre collega pelo Ceará. O 
edificio militar de um paiz tem por base uma lei de 
recrutamento e por cupula uma lei de promoção. Si a lei é 
defeituosa, si é mal executada, podemos dizer e affirmar 
que não é possivel possuir um edificio militar solido no 
nosso paiz. Por tres razões não ha governo algum que 
possa fazer boas promoções entre nós: a primeira razão é 
porque não temos um lei de recrutamento de officiaes 
conveniente. Os nossos officiaes não têm uma só origem, 
não têm homogeneidade, e assim mal recrutados, elles 
não têm uma lei de promoção em harmonia com esta 
pessima lei de recrutamento. 

Assim é que o governo que tem um corpo de 
officiaes mal constituido, que tem uma lei de promoção em 
desharmonia com esta lei de recrutamento de officiaes, 
luta com sérias difficuldades para poder não errar muito 
em uma promoção, mesmo admittindo que elle esteja 
sempre bem intencionado. 

Mas uma terceira causa existe e actua para tornar 
pessimas as promoções do nosso exercito, e essa terceira 
causa é a falta do estudo por parte dos ministros da guerra 
sobre a lei de recrutamento: elles limitam-se a ler 
superficialmente a lei, não se dão ao trabalho de entendel-
a convenientemente, e dahi resulta que cada ministro dá 
intelligencia diversa ás disposições desta importante lei. 
São dispensadas as formalidades prescriptas pela lei, é 
dispensada a lei na sua execução em uma grande parte de 
suas disposições 
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má interpretação, que alguns ministros lhe têm dado. 
Por estas tres razões podemos affirmar que não ha 

nenhum ministro da guerra capaz de fazer uma promoção 
conveniente. 

A estas tres causas aggrava a circumstancia de 
nenhuma estabilidade dos governos entre nós; os 
ministros, em nosso paiz, como o nosso systema apurado 
de parlamentarismo, têm duração muito curta no poder. 

Assim é que si na situação passada tivemos dous 
ministros da guerra por anno, termo médio, na actual 
situação, que não conta dous annos ainda de existencia, 
já registramos tres ministros da guerra; e devo dizer ao 
Senado e ao paiz que os ministros da guerra da actual 
situação têm commettido maior somma de attentados 
contra os direitos e prerogativas do exercito do que todos 
os ministros da guerra da situação passada. 

Não necessito demonstrar essa proposição, 
fazendo agora mesmo a analyse da administração de 
cada um dos ministros da Guerra desta situação; no 
entretanto, eu a farei no correr da sessão em occasiões 
opportunas, como já tomei o compromisso. 

Hoje, com o tempo limitado que tenho para 
discutir, apenas indicarei ao Senado e ao paiz que o 
actual Sr. Ministro da Guerra, em mais de um ponto, está 
com opinião inteiramente errada sobre principios 
prescriptos na nossa lei de promoções. 

Assim, a lei de promoção estabelece que a 
promoção não poderá ser demorada por mais de um 
anno; e sempre que se pedem explicações a S. Ex., 
sempre que se diz que a promoção está um pouco 
demora, como esta de que tratamos, S. Ex. responde 
invariavelmente: tenho um anno para fazel-a. 

Esta resposta dada por S. Ex. indica que o nobre 
Ministro ainda não fez o estudo conveniente da lei de 
promoções. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Acho que V. Ex. é que não a estudou. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Essa lei 
estabelece, é verdade, que a promoção não poderá ser 
demorada por mais de um anno, porém: vejamos como 
tem sida regulada esta disposição na sua applicação. 

Em 1855, sendo ministro da guerra o Duque de 
Caxias, fez publicar ao decreto n. 1634 de 5 de Abril de 
1855, no qual se estabelecia que as promoções fossem 
feitas em um só dia do anno. 

Nessa época, entendendo-se que a promoção 
devia ser feita de anno a anno e pensando-se, como 
pensa hoje o nobre Ministro da Guerra, que os ministros 
têm um anno inteiro para fazer a promoção em qualquer 
caso, considerou o governo de então que era mais 
conveniente marcar um dia só, accumulando as 
promoções, para nelle serem feitas, afim de evitar 
confusões que se podessem dar, quando ellas 
houvessem de ser feitas em varias épocas do anno; e por 
isso ficou assentado em virtude desse decreto, que as 
promoções se fariam todos os annos no dia 2 de 
Dezembro. 

O decreto, porém, n. 3168 de 29 de Outubro de 
1863 revogou aquelle outro decreto nestes termos (lê): 

«Sendo conveniente ao serviço do exercito que as 
promoções dos postos que vagarem 

 

nos differentes corpos e armas do mesmo exercito deixem 
de ser annuaes, como se acha determinado pelo decreto 
n. 1634 de 5 de Setembro de 1855; hei por bem revogar o 
referido decreto, e outrosim determinar que aquellas 
promoções tenham logar á proporção que se verificarem 
as vagas nos corpos e armas do exercito.» 

Vê o Senado que em 1863 o governo 
compenetrou-se do gravame que havia para o serviço do 
exercito e da offensa que se fazia nos direitos dos 
officiaes que deviam ser promovidos, no facto de 
demorar-se a promoção por um anno, e então 
estabeleceu, como principio, que ella fosse feita á 
proporção que se dessem as vagas. 

Esta disposição foi confirmada pelo aviso de 21 de 
Maio de 1881, dirigido ao presidente da commissão de 
promoção, e qual diz o seguinte (lê): 

«Declaro a V. Ex., para seu conhecimento e fins 
convenientes, que d'ora em diante, logo que se der 
qualquer vaga de official nos corpos especiaes e nos das 
differentes armas do exercito, deve a commissão de 
promoção apresentar a respectiva proposta a este 
ministerio, afim de que, na fórma  do decreto n. 3168 de 
29 de Outubro de 1863, possa a mesma vaga ser 
immediatamente preenchida.» 

«Deus guarde, etc.» 
Mas, ainda não é tudo, Sr. presidente, o primeiro 

ministro da guerra desta situação, o Sr. conselheiro 
Junqueira, tambem fez publicar em Abril de 1865 uma 
resolução imperial que referendou, firmando este principio 
nos seguintes termos (lê): 

«Quando a lei n. 3168 de 29 de Outubro de 1863 
determina, positivamente, que as promoções se façam á 
proporção que as vagas se derem, e quando o aviso de 
21 de Maio de 1881, de certo para evitar demoras nesse 
assumpto ainda tornou mais clara a determinação da lei, 
mandando que, logo que houver qualquer vaga de official 
nos corpos e armas do exercito, a commissão de 
promoção deve apresentar a respectiva proposta para o 
seu preenchimento immediato. Pensa a secção que a 
recommendação deste aviso responde ao argumento 
deduzido da resolução de consulta de 23 de Dezembro de 
1865, em que se funda o chefe e secção do expediente 
da secretaria, dizendo que o maximo de prazo marcado 
ao governo para preencher qualquer vaga é o de um 
anno. ficando-lhe a faculdade descricionaria de fazer as 
promoções antes de terminado esse prazo, conforme as 
necessidades e conveniencias do serviço. Seguramente 
as palavras do aviso – para o seu preenchimento 
immediato –, não se coadunam com a liberdade de 
preencher as vagas no prazo de um anno, e, portanto, 
com o espaçamento que houve entre as promoções de 27 
de Agosto de 1880 e a de 14 de Maio de 1881, etc.» 

E então nesta Resolução Imperial explicou-se a 
determinação anterior de que as vagas serão preenchidas 
á proporção que ellas se derem, e o mais prompto que fôr 
possivel. 

O Senado vê bem que não póde ser outra a 
verdadeira intelligencia da lei de promoções a este 
respeito. 

Aberta uma vaga em qualquer corpo ou arma do 
exercito, sente-se immediatamente a necessidade de 
preenchel-a; em primeiro logar, para satisfazer as 
necessidades do serviço. 
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Aberta a vaga, naquelle serviço que corresponde ao 
posto vago, fica pesando sobre os outros officiaes; assim o 
capitão de uma companhia, sendo substituido pelo 
tenente, nunca o commando póde effectuar-se 
convenientemente; falta a cabeça áquella unidade ou 
fracção do exercito, e os outros sem officiaes ficam mais 
ou menos sobrecarregados de trabalhos, e a unidade mais 
ou menos anarchisada. O commandante interino não póde 
desembaraçadamente exercitar o commando e nem a sua 
autoridade é a mesma do commandante effectivo; terá 
sempre paralisados os seus movimentos. 

O mesmo succede em relação ao batalhão, á 
brigada, á divisão, não só quanto á vaga do commandante, 
como dos postos intermediarios, em qualquer corpo ou 
arma do exercito. 

Além da exigencia do serviço dos corpos e armas 
do exercito para que seja immediata a promoção dos 
postos vagos, temos em segundo logar a considerar que a 
demora da promoção é um attentado commettido contra o 
direito dos officiaes que devem ser promovidos, que não 
só com essa demora perdem o soldo do posto para o qual 
devem ser promovidos, como perdem, o que ainda é mais 
importante, o tempo de intersticio que têm de contar e que 
não contam da data da vaga, mas da da promoção. 

Ha, pois, uma dupla offensa a seus direitos; o 
official não deixa de perceber o accrescimo do soldo, a que 
tem direito, desde que a vaga se abre, como perde tempo 
de exercicio que contaria no intersticio, o que muito influe 
nos seus destinos. 

Ora, por essas razões todas a lei de promoção 
estabelecendo que não será demorada a promoção por 
mais de um anno, abriu margem sufficiente para ser 
regulado esse importantissimo serviço em todos os casos 
e circumstancias nesse espaço de tempo, de modo que, 
dentro desse prazo, deve ser feita a promoção, nos seus 
varios casos, tendo-se em vista acautellar o melhor 
possivel os interesses tão elevados, tão importantes que a 
este facto tem ligados o corpo de officiaes. E para 
satisfazer esse elevado intuito é que o governo promulgou 
esses decretos e resoluções imperiaes e aviso, que 
mencionei tornando bem explicita a obrigação de realizar a 
promoção o mais depressa possivel, á proporção que se 
abrirem as vagas. 

Ora, o Senado sabe que as promoções se fazem 
pelos principios seguintes: antiguidade, estudos e 
merecimento. 

A promoção por antiguidade e por estudos é feita 
por methodo que dispensa ao governo o trabalho, porque a 
commissão de promoções aprompta os seus 
esclarecimentos, indica ao governo quaes são os officiaes 
mais antigos, aquelles que têm os estudos, e nem siquer 
envia os documentos comprobatorios de suas asserções. 
O governo recebe a indicação e não tem outra cousa a 
fazer sinão promover immediatamente: não necessita 
tempo para estudar. Logo, em referencia a essas 
promoções, o governo tem a obrigação, obrigação 
restricta, de fazel-as tão logo quanto receba o parecer, a 
indicação da commissão de promoções. 

Quanto ás promoções por merecimento, o governo 
recebe igualmente parecer da commissão de promoções, e 
então esse parecer vem acompanhado dos documentos 
que o justificam. Mas necessita o governo de muito tempo 
para estudar? 

Quando elle tem em suas mãos o parecer da commissão 
de promoções, quando tem os documentos que o 
comprovam, esse tempo não póde ser sinão muito curto, e 
um governo cioso no cumprimento de seus deveres, 
compenetrado da grande missão que tem a desempenhar, 
vendo as importantes relações que tem de regular com a 
promoção, apressa-se, sacrifica outros trabalhos para 
fazel-a o mais breve possivel. 

Quanto á promoção de generaes, a escolha é feita 
ao arbitrio do governo, elle é quem delibera a este 
respeito, independente de parecer da commissão de 
promoções. E' mais grave nesse caso o assumpto, é mais 
difficil o trabalho do governo; mas o governo tem a vida 
inteira de um official que chegou a coronel, conhecido não 
só no exercito como fóra do exercito; porque um militar que 
chega a coronel tem dado de si, na sua vida publica, todas 
as provas para se tornar bem conhecido. 

Quem acompanha o movimento de nosso exercito, 
os homens publicos que têm obrigação de conhecer esse 
movimento, não tem difficuldade em dizer quaes são os 
melhores e os peiores coroneis, conhece a graduação, tem 
os documentos entre mãos, póde fazer o estudo em muito 
pouco tempo. Póde, pois, um governo dizer que demora 
uma promoção destas por dous, tres, cinco e seis mezes 
pela necessidade de estudal-a? Creio que o ministro que o 
disser, emitte uma proposição que não lhe é dictada pela 
consciencia; o ministro que o disser, não faz mais do que 
apparentar defeza, porque na realidade não tem defeza 
alguma: elle prejudica direitos importantes do corpo de 
officiaes; ou, porque não se queira dar ao trabalho de 
estudar, o que é sem duvida uma falta grave; ou, porque 
não tem independencia bastante para poder 
desembaraçar-se do circulo de ferro em que o encerram os 
empenhos e as influencias estranhas a actos tão serios e 
decisivos na vida do official do exercito. E' o que significa e 
o que importa essa defeza dos ministros, dizendo que tem 
um anno para fazer a promoção; em um caso desses nem 
o ministro tem um anno, nem póde deixar passar um anno 
inteiro sem commetter uma falta grave. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Não póde ir além do anno. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Podem perguntar-
me: Por que, pois, a lei marcou o prazo maximo de um 
anno? Vou dizer a razão. Nem sempre o Ministro da 
Guerra tem de fazer promoção em tempo de paz, nem 
sempre tem uma vaga aberta, os esclarecimentos precisos 
acompanhando essa vaga; a lei de promoções a todos os 
principios estabelecidos por ella para a promoção prefere 
os actos de bravura praticados em campanha, os actos 
que revelam grande intelligencia, grande patriotismo, actos 
de grande almegação, aos principios de antiguidade e 
estudos, e então, desde que ella estabelecia essa 
excepção ás regras geraes, era necessario que désse ao 
governo tempo para estudar, porque as guerras são se 
fazem sempre em terreno proximo, ás vezes as guerras 
são sustentadas em paiz estrangeiro e longinquo, os factos 
da guerra não chegam ao conhecimento do governo sinão 
com demora, sobretudo em seus detalhes, como é 
necessario que aconteça para que elle bem os conheça; e 
então a lei estabeleceu para casos excepcionaes esse 
prazo mais longo de 
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um anno; é o caso em que o governo póde adiar uma 
promoção até no prazo maximo da lei. Mas em uma 
promoção de paz, correndo as cousas normalmente, em 
caso algum o governo póde fazel-a com o prazo de um 
anno, em caso algum o governo póde justificar a demora 
della, dizendo que tem um anno para effectual-a. 

O nobre Ministro, pois, tratando-se de uma 
promoção que tem de realizar-se em tempo de paz, como 
a de generaes, que está pendente, não póde legalmente 
responder: – «Tenho um anno de prazo para fazel-a.» 
Não tem um anno de prazo, si quer cumprir seus deveres 
como prescreve a lei, como lhe dita a consciencia e como 
é conveniente ao engrandecimento e ao estimulo dessa 
nobre classe militar, já tão abatida pela desidia dos 
poderes publicos. Voto pelo requerimento. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
 

ORDEM DO DIA 
 

FORÇAS DE MAR 
 
Votou-se e foi approvado o art. 2º da proposta do 

Poder Executivo, convertida em projecto de lei pela 
Camara dos Deputados, sob n. 4  do corrente anno, que 
fixa a força naval para o 2º semestre de 1888. 

Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro da 
Marinha, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Leão Velloso, Soares Brandão e Luiz 
Felippe; e, sendo o mesmo senhor introduzido no salão 
com as formalidades do estylo, tomou assento na mesa á 
direita do Sr. presidente. 

Prosseguiu em 2ª discussão o art. 3º da proposta 
acima referida. 

O Sr. Candido de Oliveira pensa que o nobre 
Ministro da Marinha, ante a extensão que tem tido este 
debate, deve estar convencido de que é necessario olhar 
seriamente para os assumptos militares e, ao contrario do 
que suppõe S. Ex., é indispensavel que alguma cousa se 
faça para o melhoramento da nossa marinha, para o 
restabelecimento dos verdadeiros principios que em um 
paiz como o Brazil devem presidir a administração militar. 

Depois do 13 annos da publicação da lei de 1874, 
chegamos a uma tristissima conclusão: a de que é 
preciso voltar ao recrutamento antigo, á caçada humana, 
para preenchimento dos claros do exercito e da armada. 

E' esta situação em que se acham os mais notavei 
s homens politicos do Imperio que se pronunciaram 
contra o systema das instrucções de 1822. 

A situação conservadora, inaugurada pela aurora 
da regeneração de 16 de Julho de 1868, fez seu padrão 
de gloria da lei de 1874, que aboliu o recrutamento 
forçado e o substituiu pela larga base do voluntariado 
para a prestação do serviço militar. 

No entanto o nobre Ministro da Marinha, 
acompanhando o seu collega da guerra, vem dizer que 
não estão preenchidos os claros da armada, como não 
estão preenchidos os do exercito, desde que falhou o 
recurso do voluntariado, e que se deu o naufragio 
completo da commisão do capitão do mar e guerra 
Wandonkolk, desde que o viveiro 

unico que abastecia a marinha, as escolas de aprendizes 
marinheiros está incompleto, faltando nellas 584 praças; 
e afinal declara que é preciso lançar mão do meio antigo 
da caçada humana. 

Esta declaração do restabelecimento de normas 
condemnadas pelo legislador em plena execução da lei 
que as substituiu, mostra que ou o legislador não soube 
apprehender a situação do paiz para o qual legislava, o 
que é a condemnação do regimen; ou que o governo 
nunca seriamente se preoccupou com a execução da lei. 

Ao orador parece que esta segunda asserção é a 
verdadeira; e que o governo se tem completamente 
descuidado do exame e da critica que a lei devia soffrer 
na sua execução, para propor os remedios e para lembrar 
os meios, afim de que a sua exequibilidade se 
manifestasse. 

Ha provincia do Imperio em que os alistamentos 
têm sido feitos e conseguintemente preparado o sorteio; 
mas o governo conserva-se impassivel, não trata de 
propor ao parlamento medidas revogatorias ou 
modificativas da lei de 1874, cujo grande mal, na opinião 
do orador, é exactamente a uniformidade que ella 
estatuiu para a sua applicação. 

De sua letra e de seus principios deduz-se que o 
sorteio só póde ter logar quando o alistamento estiver 
feito em todas as parochias do Imperio; e este parece ser 
exactamente o ponto vulneravel da lei, porque exigir essa 
uniformidade absoluta do preenchimento dos trabalhos do 
alistamento, em todas as numerosas parochias do 
Imperio, é tornar a lei inexequivel. 

Pergunta o orador ao nobre Ministro da Marinha si 
não acredita que seria conveniente desde já fazer um 
retoque na lei, no sentido de se permittir o sorteio 
naquellas parochias em que o alistamento fosse regular, 
e estabelecer para as outras o regimen do recrutamento, 
visto como estas devem soffrer as consequencias da sua 
desidia e indifferença na execução da lei. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Apoiado, 
é preciso modificar a lei. 

O Sr Candido de Oliveira notando que o nobre 
Ministro declara não se poder effectuar o sorteio em todo 
o Imperio, porque em differentes parochias não se deu 
execução ás disposições da lei de 1874, pergunta ainda 
si só por isto se deve pronunciar a condemnação 
absoluta da lei. 

O que é preciso, o que é dever rigoroso do 
governo, é examinar os pontos vulneraveis da lei, os 
pontos em que deve ser modificada ou alterada. 

Chama o orador a attenção do nobre Ministro para 
a conveniencia do desapparecimento desta uniformidade, 
que quasi nos é funesta em toda a nossa legislação 
(apoiados), e que tem concorrido para não execução dos 
preceitos da lei de 1874. 

Vê-se que no Rio Grande do Sul, aqui na Côrte, e 
em outros logares o alistamento foi feito, com a maior 
regularidade; que em certo numero de parochias do 
Imperio o mesmo se observa, e que no entanto em 
grande ou no maior numero de Minas, S. Paulo e varias 
outras provincias deixou de se fazer o alistamento no 
tempo determinado pela lei. Mas por causa destas 
provincias que deixaram de cumprir a lei, deve-se voltar 
ao systema condemnado, do antigo recrutamento em 
todo Imperio, ou sómente naquellas provincias
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em que o alistamento não foi feito e onde portanto o 
sorteio não se póde fazer? 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Apoiado. 
O Sr. Candido de Oliveira, como tem dito mais de 

uma vez, não quer o paiz militarisado; não quer nelle 
desenvolvida a tendencia para o espirito militar. Prova-se 
que o Brazil não é nem póde ser um potencia militar pelas 
suas condições topographicas e mesmo pela sua direcção 
politica nesta parte da America, pelas suas relações 
internacionaes, assistindo-lhe sómente a posição de 
campeão da paz, de mantenedor das industrias politicas 
em todo o seu desenvolvimento, e nunca a posição de 
preponderancia militar. 

Mas é preciso que estejamos preparados para as 
contingencias futuras; é preciso que tenhamos meios de 
resistencia em qualquer eventualidade que possa 
apparecer; e a lei de 1874 não cogitou simplesmente do 
preenchimento das fileiras do exercito e da armada; 
cogitou tambem, visto como coincidiu sua decretação com 
a extincção de facto da guarda nacional, de reservas que 
preparadas nos quarteis fossem um elemento com que o 
governo pudesse contar em crises que por ventura 
surgissem. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O governo 
sabe a necessidade que ha das reservas. 

O Sr. Candido de Oliveira recorda a doutrina do art. 
4º § 2º, que é a seguinte: 

«Os designados, que se não evadirem ao 
cumprimento deste dever, servirão por seis annos, findos 
os quaes serão licenciados com obrigação de se 
apresentarem para o serviço em circumstancias de guerra 
interna ou externa, dentro dos tres annos subsequentes.» 

E' esta a base da nossa reserva nacional, com que 
o governo podia contar para fazer face ás lacunas 
resultantes da suppressão da guarda nacional; mas o 
governo a este respeito conserva-se em um indifferentismo 
que póde ser criminoso e altamente prejudicial aos 
interesses do Imperio. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O governo 
declarou que não precisa executar a lei. 

O Sr. Candido de Oliveira diz que, depois do 
desastre de Iena, a Prussia no tratado de paz imposto por 
Napoleão I sujeitou-se a ter um exercito apenas de 40.000 
homens. Essa acção, porém, teve a previdencia de obter 
um exercito não de 40.000 homens, mas de 400.000; 
exactamente pela successão do serviço militar, e pelos 
reservas habilmente organisadas o exercito era pequeno, 
mas a nação estava preparada para a luta. 

Entre nós o que vemos? Abriu-se mão da guarda 
nacional, ou conservam-se apenas os seus officiaes para 
serem mandados fardar por ordem do ministro da guerra 
unicamente com intuitos partidarios. 

A lei de 1875, fazendo apenas excepção do que diz 
respeito ás fronteiras, licenciou os cidadãos da obrigação 
do serviço de defesa da patria; mas era obrigação do 
governo nesta occasião tratar de sanar o mal, mantendo 
as normas de que cogitava a lei em 1874, isto é o meio por 
que as reservas nacionaes se formassem. 

Mas nada disso se tem feito. 
Os voluntarios que se recrutam são da peior 

especie, e nem são alistados de accordo com os principios 
da lei. E licenciados não constituem 

elemento de reserva porque é no designado que é imposta 
a obrigação de servir no exercito, e não ao voluntario; o 
que quer dizer que faltam os nucleos habituados a vida de 
caserna, ao serviço de campanha para serem reunidos aos 
corpos militares nas horas de perigo. 

O nobre Ministro tem bem recente um facto que 
devia tornar mais previdente o governo de que S. Ex. faz 
parte. O paiz esteve sob a pressão de uma sedição militar, 
para que occultal-o? Supponha-se que o governo quizesse 
lutar, que entendesse ser do seu dever manter a sua 
autoridade, ainda mesmo com affusão de sangue. Não o 
poderia ter feito porque lhe faltava o ponto de apoio na 
sociedade; faltava-lhe o elemento em que se pudesse 
firmar para a resistencia. 

Não existindo a guarda nacional, licenciadas as 
reservas, é esse o triste estado da nossa sociedade no 
que diz respeito á defesa do seu mais immediato interesse.

Ora, si por uma solução, que o orador não quer 
mais apreciar, porque já pertence á historia, foi removida 
essa grande difficuldade, esse desastre que parecia 
eminente, qual devia ser a obrigação do governo que 
reflectisse sobre uma situação tão cheia de perigos? Era 
exactamente tratar de providenciar para a creação de 
forças, e as suas providencias deviam consistir sobretudo 
na execução modificada da lei de 1874. 

Comprehende que se justifique a extincção da 
guarda nacional, que era aliás uma grande instituição da 
liberdade como foi em França; mas as reservas 
disciplinadas constituem um importante nucleo para a 
defesa e para a luta. O governo, porém, olha indifferente 
para isso, contentando-se em reproduzir uma proposta 
esteril com palavras tabellióas, compendiadas de relatorios 
anteriores, em fazer uma revista da nossa administração, 
nada definindo, nada propondo, acastellando-se na 
indifferença que é criminosa no governo a quem está 
confiado tão grande somma de interesses. 

O nobre Ministro tem, é verdade, difficuldades 
enormes para preencher os quadros da força naval. O 
batalhão naval está desfalcado, os imperiaes marinheiros 
da mesma sorte; a companhia do Matto Grosso está 
reduzida á metade, e os voluntarios não apparecem. Mas 
S. Ex, no art 3º diz que para o preenchimento de todas 
essas vagas contenta-se com os recursos da lei de 1874. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O Ministro 
da Guerra não quer executal-a. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Nota que o 
primeiro recurso de que cogita a lei é o do art. 3º que diz; 
«O Ministro da Guerra fornecerá ao da marinha os recrutas 
idoneos para os serviços desta, tirados com preferencia 
dos districtos maritimos e fluviaes que forem designados 
no regulamento». 

Será por essa maneira que o nobre Ministro 
pretende executar a lei? Já cumpriu S. Ex. o dever de se 
dirigir ao Ministro da Guerra para que lhe forneça os 
recrutas idoneos para os serviços da armada, como manda 
a oi? S. Ex. ha de dizer que isso é impossivel. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – O nobre 
Ministro não tem pessoal para preencher os claros do 
exercito. 
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O Sr. Candido de Oliveira diz que o nobre Ministro 
da Guerra, como lembra em aparte o nobre general, não 
tem nem si quer, meios para preencher os claros das 
fileiras do exercito, onde já servem pessimos voluntarios; e 
mesmo assim esse meio vai escasseando; muito menos 
porém S. Ex. poderá fornecer as levas de recrutas 
reclamadas em circumstancias especiaes. 

O nobre Ministro da Marinha necessita resolver o 
problema; precisa sahir da posição de indifferença em que 
o governo se conserva ante os mais palpitantes interesses 
do Estado, dormindo somno tranquillo á sombra de uma 
paz octaviana. 

Convém em parte com o nobre representante da 
provincia do Rio Grande do Sul, de que ainda é 
infelizmente uma utopia o pensamento do abbade 
Bernardin de Saint-Pierre, isto é, a paz universal. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – Para nós a 
hora do perigo póde estar muito proxima. 

O Sr. Candido de Oliveira não sabe si já se 
accumulam nuvens tempestuosas no horizonte; mas acha 
melhor prevenir antes, do que depois chorar lagrimas de 
sangue, como diz o nobre senador pelo Rio Grande do Sul, 
porque a hora do perigo talvez esteja bem proxima, e não 
sabe o orador o que poderia resultar para o Imperio de um 
embate com alguma das potencias da America do Sul, não 
sabe mesmo o que poderia resultar para o nosso systema 
de governo de uma luta internacional. 

E' preciso olhar seriamente para estes pontos; mas 
infelizmente o nobre Presidente do Conselho limita-se a 
considerar a armada como composta de calhambeques e 
de tartarugas, e o nobre Ministro da Marinha a dizer que o 
material é pessimo; mas os dias correm, as sessões 
succedem-se, e nada absolutamente é tentado no sentido 
de tirar o paiz desse estado deploravel. 

Comprehendo, como já uma vez o disse, e pede 
licença para o repetir ao Senado, que o governo com rude 
franqueza descreve perante o parlamento a pessima 
situação do paiz nesses assumptos; mas nesse caso é sua 
immediata obrigação propor medidas que possam corrigir 
os defeitos ou emendar as faltas. 

Assim, o nobre Presidente do Conselho podia dizer 
que a magistratura está perdida, mas a sua obrigação era 
immediatamente propor medidas no sentido de remediar 
esse mal; também o nobre Ministro da Marinha podia dizer 
que o estado da armada é deploravel, mas falta aos seus 
deveres, falta mesmo aos seus sentimentos de patriotismo, 
não pedindo correlativamente ao parlamento os meios 
efficazes para melhorar esse estado de cousas. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Apoiado. 
O Sr. Candido de Oliveira ouviu dizer que era 

empenho do governo realizar duas medidas de alto 
alcance: a alteração do systema policial da cidade do Rio 
de Janeiro e a creação de um corpo auxiliar. 

UM SR. SENADOR: – Até se disse que o 
parlamento ia ser convocado extraordinariamente para 
esse fim. 

O Sr. Candido de Oliveira ouviu mesmo dizer que 
uma sessão extraordinaria ia ser convocada para isso; 
mas esses estimulos na deploravel ostedidade da 
situação desappareceram inteira- 

mente; o governo, desprezando a pujança que teve no seu 
nascimento, não quiz aproveitar-se dos desastres do 
partido liberal dividido, não quiz aproveitar-se dos effeitos 
da grande victoria conseguida na batalha eleitoral de 15 de 
Janeiro. 

A estagnação, o laisser aller, essa indifferença que 
nenhuma idéa nova o alevantada estimulam – eis a triste 
situação do governo, que, infelizmente, vai cada vez 
tornando-se mais incapaz de vencer as grandes 
difficuldades do momento, só querendo prolongar os seus 
dias, que é o segredo da actual phase politica do paiz. 

E' possivel que a nação a isso se resigne, é 
possivel que essa seja a comprehensão do paiz 
representada por uma Camara que todos os dias 
acompanha o governo em suas diversas evoluções; mas 
ha responsabilidades para com o futuro que não podem 
ser esquecidas. 

O governo que dispunha de tantos elementos de 
vitalidade, que podia tão facilmente tornar-se o arauto, o 
pregoeiro das reformas necessarias, terá um dia de 
responder por essa estagnação, que se vai constituindo o 
germen da morte do regimen parlamentar. 

Pode, pois, ao nobre Ministro da Marinha que 
seriamente cogite da execução da lei de 1874. 

O paiz não póde voltar para o recrutamento antigo 
como o meio ordinario de acquisição de forças para o 
exercito e para a marinha. 

Isso seria retrogradar; seria restabelecer o regimen 
condemnado por todos os partidos; entretanto, foi 
confissão do nobre Ministro, quando por parte da 
opposição se inqueria do S. Ex. quaes os meios com que 
contava para o preenchimento dos claros da armada, que 
o recurso era voltarmos ao recrutamento antigo, visto não 
se ter feito por emquanto o sorteio. 

Mas por que não se fez o sorteio? 
Ha uma lei publicada a 13 annos, em pleno vigor, 

mas não se executa; o governo, que é pela Constituição, o 
executor do pensamento do legislativo, crusa os braços, 
limita-se a confissão da sua impotencia sem tratar de 
apontar ao parlamento os meios efficazes para remediar o 
mal. 

Já lembrei ao governo o meio talvez de, em grande 
parte, tornar executiva a lei: é a determinação do sorteio 
parcial nas parochias em que os alistamentos foram feitos 
regularmente, subsistindo para as parochias relapsas o 
systema do recrutamento antigo. (Apoiados.) 

Outro ponto que talvez devera merecer retoques é o 
que diz respeito á substituição pecuniaria. 

Quando em 1874 se intruduziu na lei o systema da 
remissão do serviço mediante indemnisação, muitos 
estranharam que em lei que se dizia de igualdade no 
serviço militar se firmasse esse principio, que era a 
proclamação da superioridade do rico sobre o pobre. A 
resposta que se deu então a favor da remissão por 
dinheiro foi que o paiz ia passar por uma profunda 
transformação com o novo regimen da lei de 1874. 

Outr'ora o recrutamento apanhava as classes 
ultimas da sociedade; recahia quasi que sobre os 
proletarios; os ricos estavam sempre isentos delle. O novo 
regimen estabelecia a igualdade de prestação de serviço; 
mas para não ferir directamente os preconceitos que 
existiam, tolerava-
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se a remissão por dinheiro, comquanto ella fosse 
annualmente  fixada pelo parlamento, isto é, acompanhado 
o desenvolvimento economico do paiz, e como méra 
medida transitoria, porque a regra devia ser absolutamente 
o pagamento do imposto de sangue por todos os 
brazileiros. (Apoiados) 

Mas o nobre ministro vê o naufragio da lei de 1874. 
E o senado sabe que o voluntariado é a primeira base para 
o preenchimento dos claros do exercito. Isto está no art. 1º 
da lei. 

Mas em que condições pode admittir-se o 
voluntariado? Nas mesmas da lei; isto é, só pode sentar 
praça no exercito e na marinha o cidadão que estiver apto 
para o serviço, quer se ache ou não incluido nos quadros 
das parochias. 

Mas que se tem visto? Que o voluntariado até hoje 
tem abastecido o exercito e a armada, é de pelar especie; 
é tirado não das classes sociaes que podem ser inclinadas 
no alistamento. Nos termos da lei, mas das ultimas 
camadas da sociedade, dos hospedes das casas de 
correição e de detenção, e do grupo daquelles que são um 
perigo para a sociedade. 

O nobre Ministro sabe que as maltas de capoeiras 
recolhidas pela policia á Casa de Detenção, tem sido um 
viveiro fecundo para o exercito. 

Pergunta ao nobre Ministro: é desse voluntariado 
que cogita a lei de 1874? E’ desse voluntariado que cogita 
o plano de S. Ex. no seu relatorio? Não é! 

A primeira condição do voluntario é mostrar-se 
isempto de culpa e pena; é ter folha corrida e limpa. Esse é 
o pensamento da lei, que garante em compensação do 
serviço pesadissimo do exercito e da armada, certos 
favores. 

A lei de 1874 quer que se apresente livremente 
para o serviço um cidadão digno, não quer que com esse 
nome se apresentem os que deviam ter os seus nomes 
nos livros da policia, e nos termos de bem-viver. 

Mas os governos não têm admittido isso, e ahi está 
a causa da serie numerosissima dos crimes commetidos 
pelas praças de pret. do exercito, das excessivas 
deserções que em exercito tão pequeno constituem 
porcentagem tão elevada; e tudo isto, porque se não tem 
querido attender ao pensamento primordial da lei. que é 
constituir um exercito de brazileiros, que tenham interesses 
a defender, e honra a zelar. 

Mas o nobre Ministro confessa que tem esse meio, 
mas diz que nada pode remediar; o nobre Ministro limita-se 
ao recrutamento, quando tem bastante comprehensão 
para conhecer os retoques por que deve passar a lei de 
1874, devendo apresentar a respectiva reforma ao 
parlamento. 

E’ por isso que a discussão da materia não terá 
sido totalmente improticua para o paiz e para o governo. 
Ella mostra que se trata com interesse da questão tão 
descuidada até aqui. O Brazil não quer paiz militar; mas 
precisa estar preparado para a defeza, e não o poderá 
conseguir pelo modo por que estão organizados os 
negocios da marinha e da guerra. 

Ha como um fermento de desgosto que lavra 
surdamente em nossa sociedade; já os clamores contra o 
predominio de uma classe começaram abertamente a 
apparecer, e por mais de uma vez se tem feito ouvir 
reclamações por se contarem as pastas do exercito de mar 
e terra a paisanos. 

No actual regimen, em que os ministros hão

de ser tirados do parlamento, ha um meio efficaz dos 
officiaes de mar e terra poderem entrar na administração 
publica: é fizeram parte do parlamento; mas, como pela 
nossa situação parlamentar; muito poucas são as altas 
patentes que figuram entre os representantes da nação, 
ainda é necessario que aos homens civis pertença a alta 
administração da marinha e da guerra. 

Para combater, pois esses preconceitos que se vão 
enraizando, para não dar razão a esses clamores que vão 
predispondo a opinião em desfavor do parlamento, cumpre 
que os homens civis que estão á testa dos negocios da 
marinha e  guerra, olhem sériamente para o serviço das 
suas repartições. 

O exercito e a armada não se desgostam dos 
paisanos quando estes curam dos seus interesses; o que 
não querem ver é a indiferença do governo; o que não 
querem ver é a indifferença do governo; o que não podem 
tolerar, nem a nação tambem, é essa repetição annual das  
mesmas queixas, dos mesmos males, sem que nada se 
providencie no sentido de melhorar esse pessimo estado 
de cousas. 

Ao governo cabe uma grande iniciativa, mas 
tambem uma grande responsabilidade. A elle, como 
principal conhecedor dos negocios, compete o dever de vir 
pedir ao parlamento as medidas que garantam a efficacia 
das leis; mas as Camaras assistem a uma deploravel 
situação; os ministros não pedem providencia alguma, 
limitando-se ás jeremiadas de que estão cheios os 
relatorios. 

Quando a discussão terminar, e o nobre Ministro 
ficar restituido á liberdade de seus estudos de gabinete, S. 
Ex. levará ao menos a convicção de que o Senado deseja, 
interpretando a opinião da nação, que se cogite dos 
assumptos militares. 

O que ha ahi de exercito não é exercito, mas sim 
um grupo de homens fardados; o que ha na marinha é a 
desigualdade nos serviços, é essa difficuldade immensa no 
preenchimento dos claros das praças, que hoje 
francamente se confessa não poderem ser preenchidos. 

O nobre Ministro tem, não sabe o orador. Si um 
grande defeito, si uma grande qualidade: é o ser pertinaz e 
teimoso nas suas opiniões. Assim é que respondendo ao 
illustre relator da commissão de marinha e guerra, o nobre 
Senador pela provincia de Matto-Grosso, a proposito da 
reforma compulsiva pela idade, S. Ex. declarou que, ainda 
não havia bastantes estudos a respeito, nem opinião bem 
madura. 

Mas, ha longos annos que essa reforma é indicada 
ao parlamento. Desde o ministerio da marinha do Sr. 
Affonso Celso em 1868, que ella é lembrada, e 
successivamente recommendada pelos diversos ministros. 

Os Srs. Almeida e Oliveira, Delamare, Carneiro da 
Rocha, Pereira Franco, e tantos outros, constantemente 
têm aconselhado a convivencia de se introduzir o que hoje 
está em vigor nas grandes nações militares. A Inglaterra 
tem o seu quadro da reforma compulsiva, existente 
actualmente, conforme a distribuição feita pela lei de 1870. 
A Italia igualmente, a Austria e muitos outros paizes da 
Europa o tem introduzido. 

Se essa é a generalidade das legislações europeas, 
de paizes em que o clima é mais benigno para as idades 
avançadas, em que o robustez physica mais se prolonga 
não abstante o crescido numero de annos, porque no 
Brazil paiz intertropical, em que as forças se esgotam com 
mais  
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anticipação, não se adopta uma providencia no sentido de 
se dispensar da prestação dos serviços militares da 
marinha o official que já está avançado em idade? 

Essa conservação, nos altos postos, de offociaes já 
invalidos ou quasi invalidos, não só é um descanço para 
elles, porque não são os mesmos efficazes para o 
desempenho das funcções que lhes incumbe, como é, por 
assim dizer, a manutenção do desalento em que se acham 
os officiaes inferiores inhabilitados para a promoção pela 
difficuldade do apparecimento de vagas. Com um quadro 
reduzido como o da armada, e com essa prolongação de 
prestação de serviços, não obstante o decurso de largos 
annos, isto é, o official mesmo habilitado é obrigado a ser 
conservado por muito tempo no posto inferior. 

Demais, o serviço da marinha de Guerra é rude e 
aspero, elle exige outras condições de validez que não são 
necessarias para o serviço que presta o official de terra, e 
que isso não procede o argumento do nobre Ministro de 
que a adoptar-se essa providencia para a armada, 
forçosamente ella se havia de introduzir no exercito; não 
ha parallela, não ha semilhança. O serviço militar da 
marinha é muito diverso daquelle que presta o official de 
terra, é muito mais pesado, conseguintemente as razões 
para reforma compulsiva pela idade são muito mais 
preponderantes em favor da armada. 

O orador pede ao nobre ministro que a esse 
respeito reflicta; S. Ex. tem junto de si orgãos consultivos 
os mais  capazes; e assim como ouviu o conselho naval 
sobre um codigo penal que não vem ao parlamento, pode 
sobre esse ponto formar um questionario, e sobre tudo 
tratar de abrir um inquerito relativamente as difficuldades 
que o governo encontra para execução da lei de 1874. 
Este é o mais imperioso dever do governo na actualidade; 
examinar as lacunas de que se resente a lei e pedir ao 
parlamento remedio é obrigação rigorosa. 

Pela mesma fórma insistiu o nobre Ministro no seu 
retrahimento em relação á extincção da chibata na 
armada. Na argumentação do orador, tirada da 
comparação da estatistica criminal do exercito com a da 
armada, viu S. Ex. em argumento contraproducente, isto é, 
S. Ex. attribue o pequeno numero de processos e de 
condemnações de que dá noticia o relatorio da marinha á 
manutenção do regimen da chibata. Mas é outro engano 
de S. Ex., não é pela existencia do castigo disciplinar que 
se evitam os processo. O exercito tambem tem as penas 
disciplinares que são impostas discricionariamente, sem 
forma de processo, pelos commandantes de corpos. Estes 
castigos não figuram no quadro. O orador se ocupou das 
penas crimminaes impostas em conselho de guerra e 
confirmadas pelo conselho Supremo Militar, as quaes são 
para crimes militares e não para as faltas, infracções de 
disciplina, cuja penalidade é imposta disciplinarmente. 
Portanto, o argumento que S. Ex. quiz tirar do pequeno 
numero de penas criminaes impostas na armada não 
prevalece. 

Outros poderão ser os motivos que autorizem a 
continuação da pena civel; mas é dever do S. Ex. que por 
parte do ministerio que aboliu o açoito para escravos, 
examinar e indagar com todo o cuidado se póde 
actualmente fazer desapparecer 

essa ultima reminiscencia da barbaria colonial, a chibata 
na armada. 

A Europa está dando, na maior parte das nações, o 
exemplo da extincção dessa pena cruel. 

Si na Inglaterra ainda ha chibata, grande numero 
das nações daquelle continente tem eliminado os castigos 
corporaes e não ha queixas, não ha reclamações para sua 
restauração. Em todo caso é um ponto que convém ser 
estudado, porque já a opinião de officiaes competentes se 
manifesta a respeito, isto é, já muitos delles julgam 
conveniente  a extinção da chibata. 

Não quer o orador fatigar por mais tempo a 
attenção do nobre ministro, já cumprio o seu dever, já 
mostrou ao nobre ministro que é preciso cogitar-se de 
outro meio para o supprimento da armada que não o do 
antigo recrutamento; é preciso executar-se a lei de 1874, 
modificando-a  na parte em que se verificou ser impossivel 
executal-a. 

Um governo que deseja prolongar-se no poder, que 
não toma como máos os signos do tempo, mas, antes vê 
tudo cor de rosa, falta nos mais comesinhos de seus 
deveres, vindo denunciar males para os quaes não pede 
remedio. 

Tem concluido. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Quando ante-

hontem, Sr. presidente, nos despedimos saudozos do 
nobre Sr. Ministro da Marinha, alimentando, porém, em 
nossos corações a grata esperança de o vermos hoje 
voltar a esta casa, bem como o astro radioso do dia que se 
se deita é para levantar-se mais bello e brilhante em 
risonha madrugada, S. Ex. quasi que manifestou desprazer 
da insistencia com que pretendiamos aqui reter sua 
sympathica pessoa. 

Pode-se quasi affirmar que nos fez uma careta de 
desgosto (riso), mas nisso S. Ex. mostrou bem sensivel 
ingratidão. 

O que queremos é conseguir do nobre politico que 
dirige os negocios da marinha todos os esclarecimentos 
possiveis para ficarmos completamente tranquilos a 
respeito do estado da nossa marinha de guerra, do nosso 
grande meio de defeza, do nosso principal elemento de 
preponderancia na America meridional; sobretudo, 
senhores quando, como muito bem ponderou o nobre 
senador pelo Rio Grande do Sul, já começam a surgir no 
horizonte nuvens, que para os maritimos devem ter alguma 
significação e inspirar certos receios. 

Sr. presidente, a insistencia do Senado em discutir 
essas questões da marinha tem toda a justificação 
principalmente depois que o emineuto politico á testa dos 
negocios geraes do paiz foi um dos primeiros a mostrar 
quanto era deficiente e ruim o nosso material de guerra. 
Exarado aquelle peremptorio e severo juizo tão celebre 
pela sua concisão, precisamos saber si o nobre e actual 
ministro da marinha está disposto a encostar d’uma vez os 
imprestaveis calhambeques ou a pôr em leilão as 
inserviveis tartarugas. Precisamos aquietar-nos a esse 
respeito, saber quaes os elementos de que dispõe o 
governo para reformar radicalmente esse material que em 
um momento dado e critico póde comprometter tanto a 
dignidade e a honra de toda a nação brasileira. 
Precisamos tambem ao mesmo tempo conhecer qual meio 
de que vai lançar mão o nobre Mi- 
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nistro da Marinha para reerguer do abatimento em que se 
acha o espirito do pessoal de tão importante corporação. 

E’ portanto dupla a missão de S. Ex. De um lado 
dar a esse pessoal as machinas e instrumentos 
convenientes para que elle possa corresponder 
condignamente á confiança que todos nós, cidadãos 
brasileiros depositamos na proficiencia, no patriotismo  e 
na bravura dos nossos officiaes de marinha. (Apoiados.) 

Acredito até Sr. presidente que esta parte da 
missão em que o Sr. Ministro da Marinha pode adquirir um 
bonito nome, é mais importante e de muito mais alcance 
do que mesmo reformar o material de campanha e pol-o 
em condições de bem servir a nação. V. Ex. sabe que vale 
mais um bom e valoroso official de marinha cheio de vida e 
aspirações de gloria em um máo navio, do que um máo 
official tendo sob suas ordens uma excellente machina de 
guerra. A historia maritima está cheia destes exemplos. Ha 
poucos dias ainda com a sua elogiada fluencia de palavra, 
o nobre, senador pela provincia do Rio Grande do Sul nos 
contava os feitos do almirante Tegethoff que dispunha de 
um material muito inferior ao do almirante Persano, e 
contudo ganhou brilhante victoria em Lissa sobre a Italia. 

Pergunto a S. Ex. qual o meio que já acudiu no seu 
espirito, depois que com um relancear intelligente de olhos 
se apossou de todos os assumptos attinentes á sua pasta: 
qual o modo que S. Ex. encontrou para levantar o espito 
da nossa officialidade de marinha, tão abatido, tão 
desalento, vendo ainda mais que o material de que ella 
dispõe é, na opinião dos nossos melhores politicos, um 
conjuncto de navios dignos só de absoluta condemnação. 

Desejo saber de S. Ex. si considera aquella opinião, 
que veio de tão alto, como exacta e bem fundada, ou como 
simples exageração e mais um gracejo do governo. Serão, 
na verdade, todas as nossas machinas de guerra uns 
trambolhos, deficientissimos e até inconvenientes, ou 
houve naquella qualificação, que já se tornou historica e 
tem sido repetida aqui á sociedade, um desses 
arrastamentos habituaes ás pessoas de espirito, que não 
desperdiçam qualquer dito engraçado que lhes venha á 
lembrança? 

Tenho para mim que a marinha nacional deveria 
ficar mal impressionada com o qualificativo que mereceu o 
material collocado ás suas ordens e debaixo do seu 
mando, pelo governo imperial. 

Os officiaes que já tenham commandado esses 
navios estão mais ou menos no caso de apreciar a justiça 
ou não da denominação dada a esse material, já 
conhecem essas machinas. Mas V. Ex. vê bem, que 
officiaes novatos, ou que embarcarem pela primeira vez 
nesses navios, para elles irão com muita desconfiança. 

Conviria, portanto, que os representantes da nação 
e a classe toda da marinha se ouvissem dos labios de S. 
EX. palavras que, ou deixassem a todos mais tranquillos, 
ou então nos obrigassem a medidas extraordinarias para, 
quanto antes, modificar-se aquillo que é radicalmente mau, 
radicalmente inservivel. Precisamos, ou de contestação ou 
de confirmação. 

Creio, Sr. presidente que é dever de todo 
representante da nação procurar ajudar o governo na 
difficil tarefa da administração e dar boa direcção aos 
negocios publicos. 

E’ um dever de lealdade e assim, pois, eu, do 
mesmo modo que fizeram os oradores que me precederam 
na tribuna, insistirei muito em uma medida que acredito de 
grande alcance para modificar o desanimo que grassa na 
parte militante da marinha. 

Estudo o nobre Sr. Ministro da marinha com 
attenção a questão das reformas obrigadas, do limite de 
idades. Parece seguro que seja este o meio mais prompto 
para abrir horisontes novos e mais largos á nossa distincta 
officialidade; e tiral-a portanto do lethargo em que se 
acha. 

O Senado bem sabe que a maio aspiração do 
official é subir em postos, galgar accessos, augmentando 
de importancia e de vencimentos. 

Uns conseguem isto pela paciencia e tenacidade 
com que se conservam na corporação, fazendo jus a 
promoção por antiguidade; outros então, graças ao 
merecimento comprovado por muitos modos e em todos os 
sentidos é que sobem. 

Portanto, Srs. todos os meios conducentes a 
manter viva e animada esta aspiração, crescer, subir, 
augmentar, são os mais certos para se infundir estimulo na 
classe militar. 

Sr. presidente, não pode haver duvida possivel, 
que qualquer medida neste sentido modificaria logo as 
condições actuaes moraes do exercito e da marinha. 

Chamo a atenção do nobre senador para um artigo 
que appareceu, creio que propositalmente, no Paiz de 
hontem. 

Esta providencia tem sido apontada nos relatorios 
de todos os nosso ministros; desde 1870 insistem na 
conveniencia de se tirar das diversas classes da 
officialidade, aquelles que pela sua idade vão se tornando 
mais ou menos impropios para bem desempenharem os 
deveres que correspondem aos differentes postos. 

O nobre Sr. Barão de Cotegipe, que fez um 
brilhante ministerio na marinha, deu a essa providencia 
grande alcance, mostrando no seu relatorio, á toda 
evidencia, quanto fora de vantagem a sua applicação. 

Sinto que S. Ex. hoje a testa do governo, tambem 
deixasse de lado mais esta idéa que advogou com tauta 
proticiencia, adduzindo tão valiosos argumentos. 

Senhores, é innegavel que devemos com todo o 
cuidado e com todo zelo patriotico, procurar modos de 
reerguer o espirito da officialidade da marinha e guerra, de 
reorganisar de found en comble tão importantes 
corporações. 

Como a todos é sensivel, estamos caminhando por 
estrada cheia de perigos, em que a gastarem-se sommas 
consideraveis de dinheiro, pode comtudo o governo levar a 
nacionalidade brazileira a momentos bem angustiosos e 
terriveis, em que corra até imminente risco a honra 
nacional. 

Precisamos com urgencia ver meios de dispor 
melhor as causas, podendo-se gastar muitissímo menos 
do que se gasta. Tudo isto depende do estudo e da 
meditação do nobre Sr. Ministro da Marinha. Assim pois, 
sobre S. Ex pesa gravissima responsabilidade. Eu já disse 
em aparte que nem sei como elle póde conciliar o somno. 
(Riso.) 

Si S. Ex., entretanto, entrar bem amargo das 
questões da marinha, com calma e energia, póde introduzir 
nella melhoramentos quasi radicaes, que terão benefica 
repercursão, quer no sentido do aperfeiçoamento do nosso 
material de guerra, quer no da modificação do espirito, 
hoje vigente
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na officialidade; realisando ainda mals economias reaes, 
muito agradavelmente sensives aos cofres publicos. 

S. Ex. quando tomou conta da pasta, devia 
naturalmente ter a convicção de que o logar que ocupa é 
de muito trabalho, de continuas canseiras, um logar de 
espinhos e não uma risonha e deleitavel estação da vida. 

Bem sei que muitas vezes não se calculam bem as 
causas. 

O poder tem fascinações violentas, á que em geral 
os nosso politicos nem sequer tentam resistir. 

Acredito porém, que S. Ex. não se deixou levar por 
esse arrastamento e por canticos seductores de sereias. S. 
Ex. levou alto posto a que chegou a consciencia da grande 
tarefa que lhe incumbe e o desejo de prestar reaes 
serviços ao nosso paiz. 

Eis, Srs., porque acho que são descabidas estas 
desculpas com que os nobres ministros costumam e 
procuram responder ás censuras e observações que lhes 
faz o parlamento: «Ainda sou novo na materia, ainda não 
estudei tantos assumptos, ainda não pude de prompto 
apanhar todas as questões que se prendem aos serviços 
desta pasta, etc.etc.» as chapas de costume. 

Não, Srs. os ministros devem chegar a esta posição 
com juizos e estudos feitos; devem attingir o pinaculo do 
poder, tendo armazenado uma cópia importante de 
observações e de idéas, ficando reservada para então a 
applicação immediata dos principios de que se acham 
possuidos e que patentearam nas discussões 
parlamentares. 

S. Ex. não está no caso desses politicos vulgares. 
S. Ex. tem-se mais ou menos dedicado a estes estudos 
com relação á marinha de guerra, e na Camara dos Srs. 
Deputados, a meu lado, como membro da commissão 
respectiva, revelou-se algumas idéas e até apresentou 
projectos. 

Causou-me, pois, Srs., verdadeira estranheza que 
S. Ex. de repente, uma vez chegado á posição de poder 
realizar essas idéas as tivesse abandonado. Quanto é 
contagioso o exemplo. (Riso.) 

Pois S. Ex. não se lembra de haver concordado na 
urgente necessidade de reforma-se o corpo de saude da 
armada? 

S. Ex. não examinou, não estudou nenhum dos 
projectos que ha sobre a materia? S. Ex. não foi um dos 
que no anno passado reconheciam a importancia do 
assumpto? E como é que agora nada nos diz, e deixa que 
continue aquella repartição, sem estimulos, nem 
esperanças, como tem vivido? Fico triste e desconsolado 
quando vejo officiaes dos meritos e valor scientificos do 
meu especial amigo Dr. João Ribeiro de Almeida, 
verdadeira illustração, e outros, marcarem passo no 
mesmo posto, ha mais de 20 annos, apezar de serviços 
continuos de guerra e paz. E’ isto toleravel, senhores?  

Sr. presidente, não ha duvida que o corpo de saude 
da armada urgentemente exige reforma. Basta dizer ao 
Senado que a lei que o reguia, é de 30 de setembro de 
1857. Ha portanto 30 annos quasi completos, que não ha 
modificação alguma nos moldes da promoção. 

Creio que ha nesse corpo nada menos de 69 
cirurgiões: Assim pois, verifica-se nelle um numero 
exagerado de officiaes, quando a serviço poderia ser feito 
com muito mais economia e me- 

lhores vantagens para os interessados. Eis porque sempre 
e sempre appello para as boas economias que podem ser 
feitas e tornar-se uma realidade, não servindo só de 
simples pretexto, de méra e corriqueira desculpa de 
momento. 

Falla-se (é sabido na marinha) que ha hospitaes 
montados com verdadeiro luxo; pharmacias 
espantosamente fornecidas de medicamentos para 
attender tão somente á molestia de tres ou quatro homens, 
de tres ou quatro menores. 

E’ citado como exemplo desses disperdicios o 
hospital maritimo da Bahia. Mas porque é que se mantém 
um estabelecimento neste pé quando não ha necessidade 
para tanto? 

Isto é afiançado por um distinctissimo official de 
marinha o Sr. Wandenkolk, que foi ao norte alliciar 
voluntarios para a armada. 

E pergunto agora. Como é que o governo lança 
mão de um dos mais distinctos membros da corporação de 
marinha para uma commissão que não está na altura dos 
meritos desse official? 

Entretanto é o relatorio que o declara. 
O Sr. Wandenkolk que pode já e ha de ser um dos 

melhores generaes da nossa marinha e em quem a 
officialidade brazileira tem a maior confiança, foi nomeado 
para alliciar voluntarios, quando é este um serviço 
reservado na Inglaterra a simples sargentos. Aqui mesmo 
tem sido um pretexto para dar-se algum dinheiro á 
protegidos. (Ha uma parte.) 

Pois não. Já na provincia de Minas, o tempo dos 
liberaes, deu-se a nomeação de um padre áfim de alliciar 
voluntarios para o exercito. (Riso). Creio que tal sacerdote 
esteve nessa commissão annos, recebendo bons cobres 
mensalmente e não mandou para o Quartel-General em só 
voluntario. 

Quer-se maior escandalo? 
O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Angarlou, sem 

duvida, votos. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Creio que nem 

angariou votos; quando muito deu o seu. (Riso.) 
O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Pagárão muito 

caro. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O padre era 

commodista e naturalmente não sahia da sua casa para 
andar percorrendo collegios eleitoraes, no que fazia muito 
bem. Só queria voluntarios; não forçava a vontade de 
ninguem. (Riso.) 

Acho censuravel ter o governo determinado 
commissão desta ordem, tão abaixo dos merecimentos 
desse notavel official. Elle porém não perdeu o tempo e 
apresentou substancioso relatorio. Dando á sua ida ao 
norte caracter mais largo, examinou diversos 
estabelecimentos, estudou varios factos relativos á 
marinha e sobre elles exarou juizo sincero e produz 
medidas de facil adopção. 

O governo não quiz apresentar ao parlamento esse 
relatorio, não sei porque. 

Consta-me que o Sr. Wandenkolk apresentou 
economias reaes superiores a 200:000$. 

Ora não estamos com finanças em tão bello pé não 
seja vantajoso realisarestes córtes que, assegura o Sr. 
Wandenkolk, em nada perturbam o serviço maritimo e 
trazem até vantagem. 

A quantia já consideravel, digna de ser attendida. 
O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Em todo o 

Norte? Em qualquer repartição fazem-se córtes muito 
maiores.
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O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Si se estender 
ao commissão do Sr. Wandenkolk ao sul S. Ex verificaria 
talvez outras economias e mais que provavelmente 
400:000$ desappareceriam do orçamento geral do imperio 
só na repartição da marinha. 

Não tenho certeza mas disseram-me que uma das 
economias refere-se a um ponto do Brazil que tem 
merecido especiaes favores do governo refere-se ao 
arsenal da Bahia. 

Sr. presidente o arsenal da Bahia deve ser 
collocado nas mesmas condições das do arsenal de 
Pernambuco. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Porque? 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Porque ambas 

são provincias de primeira ordem, igualmente importante. 
O FERNANDES DA CUNHA: – A Bahia tem outro 

littoral maritimo outro porte. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Ja vê o 

Senado que apenas toquei na Bahia, o nobre senador 
levantou logo protesto. 

Estou dizendo o que consta do relatorio e das 
economias propostas pelo Sr. Wandenkolk: estou fallando 
sem prevenções e em geral. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Esta V. Ex 
muito enganado. Não proferi um aparte em apoio á falta de 
economia. O que digo e que regateia-se duzentos contos 
em todo o Imperio quando aqui se dispende os milhares. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas se nós 
não formos attendendo pouco a pouco a esses pequenos 
córtes nunca chegaremos a fazer economias avultadas. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Comecemos 
por aqui. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Estou prompto 
a decretal-as por toda a parte. Estou estribado na opinião 
de um profissional distincto, que bem sabe e conhece as 
condições maritimas da Bahia. Afinal o que tem feito o 
arsenal da Bahia? Fez a Traripe, que foi em construcção 
um verdadeiro desastre. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Qual desastre! 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Já se fez a 

conta do custo a que sobe um simples escaler construido 
no arsenal da Bahia e alcança somma consideravel. 

Isto e natural meu nobre collega; o pessoal do 
arsenal da Bahia é exagerado, não tem muito com que se 
occupar. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – E o pessoal 
Immenso do Arsenal de Marinha desta Córte que esta 
percebendo ordenados extraordinarios, e que leva 5 annos 
para construir um navio? 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não estou 
defendendo o systema de manter operarios em numero 
consideravel unicamente para empregal-os em certa 
occasião. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Isso é que V. 
Ex dever ver; ha operarios ganhando 3$, 5$ e 10$ por dia. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sr. presidente 
é sinceramente e sem desejo de magoar o nobre senador 
pela provincia da Bahia... 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Não em magoa 
hei de reclamar contra esta injustiça; a minha providencia 
está condemnada á perseguição. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não, Senhor; 
pelo contrario, é as providencias mais querida, mais 
bemquista do Brazil; é a provincia cujos filhos governam a 
todos nós. 

Por todos os pontos do paiz se encontram 
bahianos; eu não quero deixar de reconhecer que elles; 
pelo seu talento pelo geltinho dos seus modos (riso) pela 
sua amabilidade, conseguem os melhores logares. Na 
provincia de Santa Catharina meu nobre collega, ha muitos 
bahianos que occupam bem bons empregos. 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – E em todo o Brazil.
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Eis a verdade, 

em todo o Brazil. 
O Bahiano e muito intelligente é de comprehensão 

muito viva. Sou o primeiro a fazer-lhe justiça inteira. 
O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Não e só nos 

empregos publicos que elles vivem; derramam o seu 
sangue quando e preciso. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – V. Ex. mesmo 
é uma das glorias da Bahia, é um orador notavel. Esta 
tribuna sempre que é honrada por V. Ex. refulge de novos 
brilhos. Os nossos melhores estadistas são quasi todos 
filhos da Bahia. Eis ahi o perigo em fallar-se nessa 
provincia porque logo se levantam paladinos da mais tina 
tempera e armados para todos os combates. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – A minha 
provincia rende de dez mil contos para cima. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sim; senhor; é 
uma provincia de primeira ordem. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Por 
consequencia ella não deve nada. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas, Srs. não 
devemos deixar rebaixar a provincia de Pernambuco.... 

O SR. AFFONSO CELSO: – E’ o leão do norte. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...O leão do 

norte, com bem diz o meu nobre collega Sr. Affonso Celso; 
quando elle ruge muito tremem de susto... 

O SR. AFFONSO CELSO (rindo-se): – Elle 
assusta mesmo quando está calado. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – A provincia de 
Pernambuco deve merecer tanto como a da Bahia. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 
imperio): – Assim como todas. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Ha provincias 
do 1ª e 2ª ordem, mas V. Ex. não póde querer deixar de 
collocar a Bahia ao lado de Pernambuco. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E o Pará que tem 
dous ministros? 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Dizia eu, 
porém, que o pessoal do arsenal de marinha da Bahia é 
exagerado, deve ser igualado ao de Pernambuco. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – V. EX ha  
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pouco fallava a respeito do hospital agora e relativamente 
ao arsenal. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Quando ao 
hospital da Bahia, os medicos são os primeiros a dizer que 
alli ha até luxo. As vezes não tem senão um doente, no 
entretanto muito dinheiro se gasta só em medicamentos 
que se estragam. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – De onde vão 
elles? 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Vão d'aqui 
muitos; outros são comprados lá. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – O negocio é 
feito aqui, não é lá. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Tudo isto 
mostra e disperdicio que ha. 

Assim, pois, appello para o espirito administrador, 
eminentemente administrador o Sr. conselheiro Castrioto, 
S. Ex. que olhe para essas minudencias; o cargo não é só 
de satisfação, de pompas e galas, de fardas bordadas, de 
ordenanças e golope atraz do coupé, de refos de tambor e 
continencias de guardas. Não; o cargo é de vigilancia, de 
muito trabalho, canseiras responsabilidade e fiscalisação 
continua S. Ex. deve á um tempo occupar-se com as 
questões de vulto resolvel-as, examinar os grandes 
encouraçados, deve conhecer por miudo as suas 
qualidades nauticas, deve enfronhar-se até em tactica 
naval, e tambem esmerilhar attentamente todos os 
pequenos assumptos da administração... 

O SR. AFFONSO CELSO: – E sobretudo não 
mandar madeiras d'aqui para o Pará, como fez o seu 
antecessor. Quanto a isto o nobre Ministro nada nos disse. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...Concordo 

que não deva mandar madeiras daqui para o Pará. (Riso.) 
Si o nobre Sr. Ministro da Marinha tiver energia 

bastante para realizar as economias propostas pelo Sr. 
Wandenkolk, sem haver nenhuma desorganização do 
serviço, daria logo do si boas provas, podendo então tratar 
do gravissimo assumpto que aqui foi tão bellamente 
explauado pelo nosso distincto collega, o nobre senador 
pela provincia do Paraná (Apartes.) 

Mas, senhores, os apartes me desviaram do rumo 
que eu ia seguindo... 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Institua V. Ex. 
um exame sobre as repartições desta córte. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Estou 
prompto, tanto mais quando isso teria em resultado reter 
aqui durante muitas sessões o nobre Ministro da Marinha, 
com grande satisfação de todos nós, pois é pessoa 
sympathica e nunca serão bastantes os signaes de apreço 
que lhe daremos. 

UM SR. SENADOR: – Tem necessidade de ir para 
a Camara discutir o orçamento. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas não póde 
discutir o orçamento com todo o conhecimento de causa, 
sinão depois de prolongada discussão em que o Senado 
lhe mostre os pontos todos, em que podem ser feitas boas 
economias. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E depois o relatorio 
não é de S. Ex.; é do Sr. Mac-Dowel. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E’ verdade e 
esse Ministro tomou até precedencia ao seu nobre collega, 
o que foi cousa desagradavel para os amigos de S. Ex. 
que estranharam essa invasão de attribuições. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Contra a qual S. Ex. 
não reclamou. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Que quer, meu 
nobre collega? Os nossos ministerios têm entre si muitos 
laços; albardam muita cousa; ha momentos bem crueis: 
assim o abandono de opiniões formadas de longa data e 
entretanto, postergadas, esquecidas, unicamente pelo 
desejo de não romper-se essa admiravel homogeneidade 
de vistas do gabinete. Disso nos deram já tão bello 
exemplo, alguns membros deste ministerio. 

Ha occasiões muito duras, muito penosas, mas é 
quando o estadista só deve attender para os grandes 
resultados. Lá comsigo pensam esses homens do 
sacrificio: «Eu por mim atirava já tudo pelos ares, mas é 
preciso olhar para o bem publico, para a salvação do 
Estado. A nação antes de tudo». E assim renovam actos 
de verdadeira abnegação que mereceriam ser contados 
pelos grandes historiadores, como o daquelle que queimou 
o punho sobre um brazileiro, como de Cedro que se atirou 
em um abysmo porque isso era exigido pelo oraculo como 
indispensavel a victoria da patria. 

Quero, Sr. presidente, dizer com sinceridade ao 
nobre Sr. Ministro da Marinha, que elle tem meios 
immediatos do influenciar de modo benigno sobre os 
espirito geral da officialidade da marinha que, força é 
confessar, está abatido. Nella existe descrença, desalento. 
E não é só nella; é iste geral em todas as classe do paiz. 

A nação já se acha adiante dos politicos. Este paiz 
tem-se adiantado, tem progredido bastante e os nossos 
politicos ainda estão gyrando em circulos muito apertados 
de 1850 a 1860. Ha como em geral pouca confiança nos  
nossos homens publicos. Na consciencia publica existe o 
sentimento de que estamos sendo arrastados pela nação 
em logar de sabermos guial-a, em logar de estarmos a sua 
frente. Caminhamos atrás, demasiado junto ao couce. 

A nação brazileira quer avançar, caminhar, correr, e 
acho que está em seu pleno direito. Por todo este Imperio 
ha uma vitalidade enorme. Os germens são colossaes. Si 
todos desabrocharem na effervescencia de selva 
ascendente, ha grandes perigos em não terem os nossos 
politicos sabido prever, adivinhar e dirigir esse gigantesco 
movimento ascencional. Ha muito tempo que os espiritos 
pensadores procuram explicações a esse quasi divorcio 
entre a nação e os politicos. Muitos, aliás erradamente, 
attribuem esse mau estar, esse desgosto geral, á 
instituição monarchica; chegam até a fazer do Imperador o 
Sr. D. Pedro II o culpado desse estado de descrença em 
que cahiram as cousas politicas. 

Não ha, porém maior injustiça. O Imperador, 
durante muitos decennios que já tem reinado deu sempre 
a todos os brazileiros o exemplo de como sabe 
comprehender os seus deveres e desempenhal-os. 

Aos estrangeiros causava pasmo e parecia 
exagerada essa minuncia com que o primeiro cidadão do 
paiz examinava todos os negocios, descendo aos menores 
detalhes. Estou bem 
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certo que nos estabelecimentos publicos ja se vai 
notando muitas modificações para mal, depois iá não se 
esperam as visitas do imperador, que tinha o grande 
merecimento de não se fazer annunciar. Os 
empregados das repartições do Estado tinham como 
imminentes o exame e o apparecimento do primeiro 
magistrado do paiz. 

Se é notorio que Imperador se conservou 
sempre nos limites marcados pela Constituição, 
fazendo pressão e pondo obstaculos a seus proprios 
sentimentos e estimulos, como podemos imaginar que 
elle influisse tão poderosamente sobre o espirito dos 
politicos e dos ministros de modo a tornal-os meros 
tutellados os simples instrumentos da sua vontade? O 
que ha no sentimento geral, é o patriotico empenho 
com que o Imperador sempre procurou encaminhar as 
grandes questões; mas tambem todos sabem que 
quando encontrava resistencia e obstaculos diante dos 
quaes era obrigado a transigir, nunca procurou tomar o 
mando supremo, arvorando-se em autocrata. 

Quando, senhores, muito se fallava em poder 
pessoal, houve uma occasião no parlamento em que eu 
senti verdadeiro pezar, vendo desvirtuadas as melhores 
intenções do manarcha. Foi na celebre questão da 
passagem de Venus. Afinal o Imperador, o chefe, que 
diziam, supremo desta nação, que tinha ao seu dispór 
tudo, tudo neste paiz... 

O SR. PRESIDENTE: – Peço ao nobre senador 
que se recorde de que o regimento não permitte que a 
pessoa do chefe do Estado entre em discussão. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sim, 
senhores, já esperava por esta observação de V. Ex.: 
mas minha intenção era buscar a verdade e mostrar 
que no desanimo que se observa na marinha o 
geralmente em todas as classes do paiz ha dolorosa 
injustiça em se attribuir semelhante resultado á 
influencia monarchica e á acção pessoal do Imperador. 

Achando razão com V. Ex. não me deixar 
proseguir nesse caminho fóra do regimento, volte á 
questão a que me estava referindo. 

Dizia eu, que o nobre Sr. Ministro da Marinha 
tinha meios immediatos, uns mais efficazes, outros 
menos, para influenciar benignamente o espirito da 
nossa officialidade de marinha, meios que podem ser 
tomados já e já por uma simples portaria ou decreto na 
verdade insignificantes na apparencia, mas que sempre 
tem sua importancia; outros então que dependem de 
mais estudos e devem ser motivo de reflexão ao nobre 
Sr. Conselheiro. 

Ha Sr. presidente, annos que os officiaes de 
marinha reclamam uma ligeira modificação na 
denominação dos ultimos postos, modificação que 
parece cousa de nonada, mas que tem sua significação 
e alcance. Os ultimos postos são qualificados de modo 
seguinte: chefe de divisão, chefe de esquadra, vice-
almirante e almirante. Ora, senhores, como na 
marinhas estrangeiras não existem esses postos com 
as mesmas denominações, tem-se levantado objecções 
e questões, na troca reciproca de salvas, em assumpto 
de tratamento e de etiquêta. 

A marinha ingleza, segundo me consta, entra em 
duvida si o chefe de divisão deve ser considerando 
official general ou simples official superior. 

Entretanto V. Ex. sabe, Sr. presidente, que não 
ha duvida alguma. O chefe de divisão é official general. 
Porque, então apesar de se mencionar a necessidade 
dessa pequena alteração em quasi todos os relatorios, 
o nobre Ministro não resolve de uma vez para sempre 
essa duvida, acabando com essa differença de 
qualificações entre os nossos primeiros postos de 
marinha e os da marinha estrangeiras? Por que não 
adopta a denominação geral de contra-almirante vice-
almirante e almirante? 

Não estou certo, mas peço informações ao nobre 
Sr. Ministro da Marinha, si ate em Portugal já não se 
adoptou essa alteração. 

E entretanto, estamos mostrando grande aferro 
ás idéas coloniaes. Não sei se o nobre Ministro póde 
informar si em Portugal se conservam ainda essas 
denominações. (O Sr. Ministro fez signal affirmativo.) 

O SR. AFFONSO CELSO: – Que entre nos já 
deram logar a uma questão internacional. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Pois não? 
Já a isto alludi; mostrando a V. Ex. que dessa causa 
pequena podem originar-se factos bem graves. Desejo 
portanto, obter do nobre Sr. Ministro a certeza de que 
S. Ex. vai com uma pennada resolver essa questão 
simples, simplissima, a que se não póde oppôr 
consideração alguma. Insisto porém em interpellar 
directamente o nobre Sr. Ministro, é ou não verdade 
que já se deu em Portugal essa ligeira modificação? E’ 
uma pergunta que faço a S. Ex. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Responderei. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sr. 
presidente, é cousa extraordinaria esse affero as velhas 
idéas portuguezas quando lá, no berço dellas, já estão 
ou de todo modificadas ou vão se modificando. 

Nós ainda nos rogamos pelas Ordenações do 
Reino, quando entretanto, Portugal tem seu Codigo 
Civil, e creio que muito bem feito; é um bello trabalho. 
Pois, nós ainda nos guiamos por disposições antigas. 

Aqui a idéa do casamento civil provoca 
verdadeiro terror, ao passo que lá no velho Portugal já 
está aceita, embora de modo falso. E’ facultativo  

Permitta-se-me agora, senhores um parenthesis 
e que eu manifesto intensa alegria por ver emfim o 
nobre Sr. Presidente do Conselho declarar na Camara 
dos Srs. Deputados que, estava disposto a fazer 
alguma cousa neste sentido! Eis porque em aparte eu 
dizia em 1 de Julho a S. Ex.:«Podemos caminhar 
juntos, não provoque rompimentos violentos.» 

O SR. AFFONSO CELSO: – Afinal de contas 
aceita o projecto na repelle? Elle declarou outro dia que 
era um projecto de moço. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Mas na Camara 
declarou que em alguns retoques póde ser aceito. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Si S. Ex., 
senhores, aceita o projecto de 1847, é o que podem 
querer os espiritos mais adiantados. Seja juiz o Senado.

Eu vou lêr tão sómente o art. 7º desse projecto 
apresentado em 7 de Agosto de 1847, pelo Sr. João 
Mauricio Wanderley. Creio que 
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é o mesmo, Sr. Barão de Cotegipe. Diz este artigo (lê): 

«Sem se preencherem as formalidades acima 
indicadas, isto é, civis, o casamento não produziá effeito 
algum civil, tanto em relação as contrahentes como os 
filhos, e o parocho deverá disso mesmo avisal-os quando 
elles pretenderem casar-se sem as formalidades 
reformadas.» 

E, Senhores, pelo art. 9º, si o parocho casar esses 
nubentes que almejam só o casamento religioso, incorre 
elle em multa que poderá ir de 100$ a 300$» Toda a 
congrua (Riso.) 

E’ o casamento civil obrigatorio, obrigatorissimo. 
O SR. PRESIDENTE: – Se o nobre senador me 

permitte, direi que essas considerações não tem relação 
com aquillo que se está discutindo. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Eu já previa 
esta observação de V. Ex. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Podem ter relação 
com os machinistas protestantes... 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não. Assim 
tambem poderiamos tratar de tudo; são os nobres 
senadores que me estão guiando mal. V. Ex. Sr. 
presidente é que está correcto. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Isso prova que não se 
póde conhecer a opinião do governo a respeito de cousa 
nenhuma. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não é essa 
conclusão que quero tirar; quero desculpar-me dizendo ao 
Senado que não pude conter impetos de alegria vendo o 
Sr. Presidente do Conselho fazer habil contramarcha, 
confessando implicitamente que levava caminho errado... 

O SR. F. OCTAVIANO: – Depois de ter 
reprehendido a V. Ex. aqui. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...depois de 
ter-me aqui censurado com visivel acrimonia, tomando 
papel de mestre de escola e ameaçando-me de ferula em 
punho. Mas S. Ex. via que o discipulo tinha alguma razão, 
fallava em nome de outros sentimentos que não os da 
politicasinha subterranea. Não, S. Ex. andou mal e a prova 
disso está na declaração proferida em plena Camara dos 
Srs. Deputados. Pois o que e que eu pedia, sinão que se 
tratasse de tão importante assumpto? O nobre Presidente 
do Conselho respondendo-me, pareceu levantar uma 
barreira invencivel; na qual entretanto elle proprio deu os 
primeiros golpes de picarêta. 

Sr. presidente, os projectos de lei do Sr. J. Mauricio 
Wanderley estão aqui na minha carteira; tenho-os lido e 
muito meditado sobre elles. O Brazil adiantado não póde 
querer menos do que S. Ex. propoz em 1847 como 
deputado da nação. Voltemos á marinha. 

Creio que apontei ao nobre Ministro uma reforma 
pequena, mas util. Tratarei agora de uma reforma de mais 
vulto e utilissima, a das idades limites. 

Não podemos continuar como vamos. Precisamos 
abrir horisontes á nossa officialidade de guerra e marinha. 
Não podemos entregar as nossas machinas mais 
poderosas de guerras, e que em um momento dado pelo 
pavilhão nellas arvorado representam tudo o que ha de 
mais caro ao paiz, representam a nossa dignidade, 
representam 

a nossa honra; não podemos entregar essa machinas a 
officiaes velhos, cansados, enfraquecidos pelos annos e 
soffrimentos... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Apoiado. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...sem 

incentivo mais, desejosos tão sómente, e com toda a 
razão, do descanço, da paz, da tranquilidade anciosos de 
conseguirem no lar da familia o socego a que têm direito 
pelos seus serviços, pela sua idade. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não se esqueça de 
bater a theoria do nobre Ministro contra a admissão dos 
estrangeiros. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – V. Ex. sabe 
que é um dos pontos em que facilmente me irrito. Para que 
puxa por mim? (Riso). 

O SR. AFFONSO CELSO: – E’ um dos pontos que 
V. Ex. póde desenvolver com os seu talento conhecido. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sr. presidente 
estou agora tratando das idades limites. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não se esqueça 
daquelle ponto. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O nobre 
Ministro da Marinha responde-nos com a desculpa de 
costume – Não ha dinheiro, e a verba de reformados 
augmentará extraordinariamente. 

Já o honrado senador pelo Rio de Grande do Sul 
fez considerações muito luminosas a respeito dessa razão 
e pretexto. 

Agradou-me muito o que disse S. Ex. Desenvolveu 
com proticiencia os gravissimos inconvenientes que 
resultam desse argumento de economia, quando dellas 
podem vir os mais graves damnos, os mais tremendos 
riscos para toda uma nação. 

Pois, senhores, ha economia que valham, quando 
da iniciativa de um navio, isto é, da coragem pessoal, da 
força de vontade, do golpe de vista de um homem, 
depende toda a existencia e o futuro de uma grande paiz? 
De bom grado não se dariam de antemão milhares de 
contos de réis para termos a certeza de que Barroso havia 
de fazer do seu navio de madeira formindavel ariete, e 
afundar no seio do rio Paraguay os ousados navios que o 
atacavam? Ha dinheiro que pague serviços desses? Ha 
dinheiro que possa compensar a falta de uma dessas 
resoluções sublimes? 

Senhores, faça o nobre Ministro cortes 
imprescindiveis em muitos esbanjamentos de sua pasta; 
faça o governo economia nos enormes desperdicios de 
todas as pastas. 

Gasta-se um dinheiro louco em pura perda. No 
orçamento da marinha, no orçamento do imperio, no 
orçamento da justiça, no orçamento da agricultura, no 
orçamento dos estrangeiros, quasi que annualmente se 
apontam os muitos cortes que podem ser feitos. Na 
marinha, não busquei chamar a attenção de V. Ex. para o 
relatorio do Sr. Wandenkolk? 

Consta-me que está em baixo da mesa do Sr. 
ministro, quando deveria estar em cima; daqui a pouco 
passa para o archivo, sinão fôr jogado na cesta dos papeis 
inuteis. Atira-se para o lado o resultado do estudo, do 
exame de um official de grande proticiencia. 
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O SR. AFFONSO CELSO: – Ha muitos a este 
respeito. Ha o do Sr. Angra do Sr. Silveira da Motta. Não e 
por falta de material que não resolvem a questão. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Cada uma 
dessas pastas, sem offensa ao nobre Ministro que é muito 
intelligente, muito habilitado em varios ramos dos 
conhecimentos humanos, deveria ser occupada por um 
estadista de força comprovada, de grade prestigio, e que 
precedesse como cirurgião que está bem certo de si e 
conhece bem o instrumento que maneja, cortar a torto e a 
direito sem, se importar com os gritos do paciente. No caso 
vertente o clamor é para que se gaste mais e mais... 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Sem se importar 
com o parlamento. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Na Camara 
dos Deputados, a pressão do eleitorado é na verdade 
terrivel. Aqui os taes estadistas de pulso encontrariam todo 
o apoio ás economias que propuzessem. 

Ha uma que o nobre Ministro póde já e já fazer com 
vantagem para todos, principalmente para a minha 
provincia, de sorte que S. Ex. tem promptos meios de 
satisfazer a um opposicionista. 

Eu, então, viria logo da tribuna render-lhe graças. E 
esses elogios teriam mais valor que os de um amigo, 
obrigado pelos laços da solidariedade ministerial. 

Porque é que o nobre Ministro não remove muitos 
navios que estão no porto de Montevidéu, sem nada 
fazerem, recebendo as equipagens, os seus vencimentos 
em ouro? Emquanto o governo não puzer o cambio a 27, 
isto representa uma grande desperdicio. 

Em Santa Catharina receberiam elles os seus 
soldos nesse sujo e esfarrapados papel moeda, cujo valor 
real e afiançado pela palavra governamental.(Ha um 
aparte.) 

Não ha duvida. Quem for no Thesouro com uma 
nota de 500$ tem direitto a receber meia barrasinha de 
ouro. Não sahirá de lá sem ella. E’ o que se lê: «O 
Thesouro pagará em moeda real o valor desta nota.» 

Mas, senhores, parece-me que esse ouro custa 
muito caro. Cada mez de soldo traz uma differença muito 
grande; o cambio esta a 22 1/4 e sustenta-se, não se sabe 
porque, mas a tendencia é para a baixa. Si não tomarem 
tento, elle escorrega até 17. Veja V. Ex. quanto dinheiro se 
tem gasto na marinha, pagando-se equipagens com o 
cambio que oscilla em torno de 22 e desce a 17. 

Na guerra do Paraguay, por causa desse maldito 
papel-moeda, foram fabulosas as sommas despendidas. 
Verdade é que mesmo isso dava prova cabal da força e 
poder do Brazil. Os officiaes recebiam lá libras esterlinas 
no valor de 8$890 e mandavam vendel-as aqui, ganhando 
8$, 10$, 12$ e mais. De sorte que o Brazil pagou essa 
guerra com todos os tres Gold... de marechal Moltke, 
quando podia ter pago só com um. 

O que o Brazil fez além disso, foi contribuir para 
desenvolver em todos os sentidos as republicas platinas, 
com grande desvantagem das nossas forças vivas. Hoje 
estão a nos fazer picardias. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Até que os  
asinemos. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sim, senhor; 
sou do parecer do nobre senador pela Bahia. Estou certo 
que si fór necessario, todos nós iremos sustentar a honra 
do Brasil. Os que foram militares hão de se lembrar de sua 
antiga profissão; estarão promptos a desembainhara 
espada. Será caso até de apparecerem as velhas 
espingardas (Risos.) 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Velhas espingardas 
em uma guerra hoje para que servem? 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Ah, meu 
collega!... 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Até os fabricantes já 
as renegam. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...todo o tiro 
mata. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Isto é conforme. 
O SR. F. OCTAVIANO: – Si a mão está tremula... 
O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Estas espingardas 

não existem sinão na tradição. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas, Sr. 

presidente, quizera ter a certeza que o nobre Sr. Ministro 
da Marinha tomará alguma providencia a respeito da 
remoção dos navios da nossa esquadra de Montevidéo. 

Si S. Ex. passal-os para o porto de Santa Catharina, 
eu direi á boca cheia: é um bom ministro, já fez alguma 
cousa, porque, senhores, a provincia de Santa Catharina é 
muito sympathica principalmente aos militares. 

O militar brasileiro é em geral um cidadão que vive 
com dignidade, mantendo-se com o respeito que deve a si 
mesmo a poder de vencimentos muito pequenos. E é esta 
uma das causas porque os nossos militares apreciam 
muito aquella provincia. A vida alli é muito barata, é muito 
commoda. 

Além disto, a população é muito amavel, é muito 
generosa e eu sou a prova viva disto. Acolheu-me com 
uma espontaneidade inexcedivel. E’ para mim um dos 
bellos actos do Sr. Barão de Cotegipe ter-me mandado 
para presidir Santa Catharina. 

O SR. AFFONSO CELSO: – V. Ex. devia aproveitar 
occasião para agradecer ao eleitorado da provincia. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Já tenho 
agradecido um sem numero de vezes... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mais uma vez não faz 
mal. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...e por todos 
os modos; e sinto muito prazer sempre que confesso a 
minha divida de gratidão. 

Mas, Sr. presidente, é por essa razão que os 
militares gostam da provincia de Santa Catharina. Conheci 
aquella cidade muito animada, musicas militares a tocarem 
nas praças, exercicios frequentes, muitas reuniões, uma 
convivencia, quanto possivel deleitavel. Muitos 
casamentos se faziam, pois, os nossos officiaes em geral 
encontram alli, meios de agradavel consorcio. 

Entretanto, o que fez a maldita politica? Havia lá o 
batalhão 17º aquartelados nas melhores condições em um 
excellente edificio, o quartel do campo do General Osorio, 
vastissima construcção que custou nos tempo coloniaes a 
quantia de 600$000. E o governo portuguez achou a
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despeza tão exaggerada que mandou submetter a 
conselho de guerra, por prevaricação, o pobre do official 
que o construiu. 

E’ um edificio que hoje só se faria com dezenas de 
contos de réis, sobretudo com os habitos da nossa 
administração; custou então uma ninharia. E’ um 
excellente quartel; eu o conheci habitado pelo batalhão 
17º. Mas num bello dia a officialidade desse batalhão votou 
por sua livre vontade com o partido conservador, em uma 
elei elei de vereadores. 

A consequencia foi ordem immediata para que todo 
o batalhão sahisse da provincia. E foram assim 
transferidos todos aquelles homens ligados pelos laços da 
familia e do parentesco. Foi um dia de desolação para toda 
a cidade do Desterro a sahida daquelle batalhão e dahi 
veiu muita maldição aos liberaes. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não, senhor. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Si eram os 

autores do mal... 
O SR. AFFONSO CELSO: – O nobre senador 

convença-se de que esta accusação é historia da 
opposição naquelle tempo. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E’ facto; o 
partido liberal catharinense foi o causador. Si fosse 
praticado por conservadores eu me calaria pelo menos. 
Não; eu os denunciaria do mesmo modo. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mas acredito que a 
razão que o governo teve não foi essa. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Naturalmente 
o que se allegou foi a necessidade de passar o batalhão 
para outro logar; mas todos sabiam que era preciso tirar 
dalli aquelle grupo de conservadores. Não havia outra 
causa. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Este é que é o mal; é 
fazer do exercito ninho de conservadores e liberaes. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E’ um mal; 
mas o que quer? Os officiaes de 17º entenderam que 
deviam votar naquella eleição com os conservadores. 
Estavam no seu pleno direito. Era até nobre e digna essa 
manifestação legal. 

O SR. F. OCTAVIANO: – No fim são elles que 
soffrem. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Para acautelar 
das arbitrariedades do governo, cortas classes de 
eleitores, fóra necessario retorcar em muitos pontos a 
nossa legislação. 

Outras deveriam ficar fóra das paixões eleitoraes. 
Por exemplo, Sr. presidente, os telegraphistas não deviam 
ser chamados a votar. Não pode ter sentimentos 
partidarios, devem ser homens eminentemente imparciaes, 
porque, isto é da natureza humana; ao receberem uma 
communicação que interessa vivamente ou que affecta o 
partido a que pertencem, muito lhes ha de custar guardar 
impenetravel o segredo. Pelo seu proprio interesse, o 
telegraphista devia ser conservado fóra de todas as lutas 
da paixão politica. Assim tambem em relação a padres V. 
Ex., que é tão instruido, sabe que na Hespanha elles não 
têm direitos politicos completos. Si isto fosse adoptado 
aqui, eu não seria victima de todas as abjurgatorias que 
sobre mim cahem como raivosa saraivada na Camara dos 
Deputados. Os padres devem-se conservar em es-

phera muito mais serena, superior a todas estas 
instigações violentas. Quando elles se possuem do 
sentimento politico, levam-no ao extremo, chegam sem 
custo ao que faziam os padres carlistas na Hespanha, o 
padre Santa Cruz, por exemplo: fazilam a torto a direito – 
«Ah! não é carlista, pois bem, fogo nelle. O unico favor que 
lhe faço é dar a benção e a absolvição para que vá quanto 
antes comparecer sccundum artem perante o Padre 
Eterno.» E com toda a sinceridade de bom crente, 
mandava espingardear o podre coitado. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mas ha algum destes 
na Camara dos Deputados? 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não sei; estou 
fallando agora dos padres carlistas. A politica é arena 
impropria para sacerdotes... 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Não devia 
então serem só elles os excluidos, deviam tambem ser os 
militares, os funccionarios publicos e outros. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – A classe 
militar via-se muito cercada nesses direitos pelo legislador 
brazileiro 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Não; senhor. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – V. Ex. sabe 

que o militar que chega ao parlamento não póde ter mais 
aspirações na carreira. E’ uma restricção e restricção muito 
dura e penosa. O official membro do parlamento só póde 
pretender promoção por antiguidade, e pelo systema 
vigente ao Brazil, isto é indefinido, indeterminado. 

Mais uma razão para que o nobre Sr. Ministro da 
Marinha olhe com attenção para esta questão das idades 
limites. A antiguidade absoluta mata todos as aspirações. 

O official sabe que si tiver paciencia, cumpra ou não 
o seu dever, mostre amor á profissão ou não, seja bom 
soldado ou desidioso, ha de ser afinal promovido. E’ 
sómente preciso ter paciencia e isso é qualidade que 
justamente tém os pacatões e relaxados, e pedir a Deus 
que não os tires da lista dos aspirantes á promoções, isto 
é, que não os leve deste mundo. (Riso.) 

Si determinarmos limites certos dentro dos quaes 
tem que gyrar a actividade do profissional, daremos com 
certeza grande estimulo a estas duas classes do exercito e 
marinha, hoje tão abatidas. 

Creio que é esta uma das idéas mais uteis que o 
parlamento póde aventar; devemos insistir até que seja lei 
do paiz, porque para mim não ha reoganisação militar 
possivel sem partirmos desta base. Não se faz injustiça a 
ninguem, attende-se aos serviços já prestados e infunde-
se o desejo de progredir e de se manter na classe militar 
naquelles que sentem verdadeira vocação para a nobre, 
mas pesada profissão das armas, que tanto estraga as 
forças physicas. 

Ante-hontem, Sr. presidente, fallei a respeito de um 
bom serviço que o nobre Ministro da Marinha poderia a um 
tempo prestar a minha provincia, Santa Catharina e á 
navegação em geral; a collocação de um pharól no cabo 
de Santa Martha. 

Lembro-me ter apanhado em 1875 um grande 
temporal viajando em um dos excellentes vapores da 
companhia ingleza. A cada momento lamentava 
amargamente o cammandante a falta 
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desta luz. Dizia-me depois: «E’ vexatorio para o Brazil que 
os navegantes estejam sujeitos a tão grandes riscos em 
uma paragem como esta por falta da administração 
publica» 

Tomei até o compromisso de apresentar o projecto 
para edificar-se um pharol do Cabo de Santa Martha. 

De facto desempenhei a minha palavra; mas nada 
se fez. 

Creio que não ha ponto ao Brazil que necessite 
mais de uma luz do que este, sobretudo em uma linha 
privada de abrigos como seja a do Cabo dos Naufragados 
até á barra do Rio Grande. Nella só se encontram 
pequenas enseadas como de Goropaba, Imbituba e o 
porto da Laguna, cuja barra, com mau tempo, é quasi 
impenetravel. 

Garopaba e imbituba são pequenos surgidouros 
que podem defender as embarcações dos ventos sul e 
sudeste e nunca dos ventos norte e nordeste. 

Em uma conformação especial como é a desses 
golphos, constituidos por um pontal uma grande lingua de 
rochas parallela ás costas forma-se uma succo excellente 
para os navios quando reinam os ventos do quadrante sul, 
mas pessimo o perigossimo quando sopram os ventos do 
norte. 

Então não ha meio de resistir e os navios vão á 
costa e alli se despedação em poucos instantes. 

Fallando, Sr. presidente, da urgencia de construir o 
pharol de Santa Martha, aproveito a opportunidade para 
chamar a attenção do nobre Ministro para estes novos 
meios de illuminação do littoral a gaz comprimido pela 
distillação dos corpos graxes. 

O relatorio do nobre ministro nada nos diz a tal 
respeito. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – O governo devia 
emittir sua opinião a este respeito. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – A Hollanda 
paiz essencialmente maritimo, já abandonou quasi de todo 
a illuminação electrica, na qual, além do alto preço porque 
fica, se reconhecem grandes inconvenientes, pois a sua 
luz, que offusca tanto, não travessa comtudo bem o 
densos nevoeiros e exige apparelhos complicados. 

O Senado deve saber que o bello pharol da linha 
Rasa á entrada da barra do Rio de Janeiro, é illuminado 
por luz electrica, mas tem necessidade de manter um 
apparelho de azeite para o caso em que falhem as 
grandes baterias electricas. 

Vê o nobre Ministro, que isto constitue despeza 
consideravel, por não haver confiança plena na illuminação 
electrica, tornando-se preciso manter apparelhos 
complementares. 

Aos profissionaes parece, que a illuminação a gaz 
comprimindo e resultante da distilação dos corpos graxos é 
a mais conveniente para a illuminação das costas, porque 
sobre ser baratissima, dá uma luz melhor do que a do 
Kerosene ou outros productos. 

Assim pois o nobre ministro poderia dizer-nos qual 
o resultado das experiencias que têm sido feitas com este 
novo meio de illuminação. Não estou certo, mas creio que 
o relatorio nellas não falla. 

O Sr. Afffonso Celso dá um aparte. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não? 
(O Sr. Ministro da Marinha faz signal affirmativo.)  

Si se fez a experiencia, no relatorio não li. O 
assumpto é muito importante. Sobretudo quando durante 
mais de cinco mezes todos aqui do Rio de Janeiro viram 
uma hora illuminada pelo gaz cumprimido. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Durou mais de seis 
mezes. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Durou muitos 
mezes e com grande aproveitamento. A luz gyrava e tinha 
brilho intenso preenchendo perfeitamente os seus fins. 
Estava collocada, si não me engano, no começo de canal 
entre a ilha das Cobras e as dócas da Alfandega. O 
relatorio fallou desta experiencia? 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não fallou, mas não 
foi o nobre ministro quem escreveu relatorio. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Foi quem 
assignou. Deveria, portanto, ter-lhe posto algumas notas. 

O SR. AFFONSO CELSO: – O nobre Ministro 
declarou que tinha encontrado o relatorio já impresso. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Então devia 
declarar que o relatorio era deficiente. (Riso.) 

O SR. AFFONSO CELSO: – Isto era demais. O 
nobre ministro não tem responsabilidade no relatorio. S. 
Ex. tinha o dever de satisfazer o compromisso que o seu 
antecessor tomou perante o Senado e nem me respondeu 
a isto. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Pois Sr. 
presidente, esta experiencia era do grande interesse; todos 
os maritimos viram-na. Eu que não sou maritimo, mas vejo 
ás vezes nas barcas de Nitheroy e em escaleres, achei 
aquellas luz curiosa e indaguei o que era. 

Acho impossivel que o Sr. Mac-Dowell não a tivesse 
tambem observado nunca. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – ...A casa allemã que 
tem privilegio para essa luz fez uma proposta ao governo. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Ainda mais: 
houve proposta. 

A Hollanda tem um systema de pharóes esplendido, 
as suas costas são illuminadas com maior cuidado. 

E’ cousa que admira a quem chega a Europa ver-se 
o zelo humanitario com que as nações civilisadas 
distribuem luzes por todos os pontos que podem offerecer 
qualquer perigo á navegação! 

V. Ex. sabe que no tempo dos odios entranhados 
contra os estrangeiros, dos quaes vejo sensivel reflexo no 
nobre Ministro da Marinha... (Riso.) 

O SR. AFFONSO CELSO: – Apoiado. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...os pharóes 

eram simulados. Amarravam fachos nos cornos dos bois, 
que levaram ao longo das praias mais bravias e arrecifes, 
para que os navios fossem ter a elles e alli naufragassem. 
Então era roubados e saqueados. Com que gosto se 
atiravam aos bens e ás pessoas do odiado estrangeiro! 
Hoje, pelo contrario, o empenho é illuminar todas as costas 
do modo mais brilhantes e seguro; e quando ha um meio 
como este, o systema a que alludo, o relatorio mostra-se 
completamente indifferente, não quer accender este pharol 
ao parlamento, quer que estejamos aqui ás escuras. 
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Cada qual que procure o seu rumo. Não 

incommondemos o governo! Elle quer viver socegado. 
O SR. DANTAS: – Cada qual accenda uma 

lanterna para si. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O nobre 

senador pela Bahia tem toda razão. 
E quando não se concorda com isto, logo bradam: 

«Olhem, aquelle é um revolucionario, é preciso pôr no 
index esse homem perigoso!» 

Pois ainda hontem não vimos o Sr. conselheiro 
Castrioto trazer a esta trtibuna os argumentos medievaes e 
proclamar graves perigos na admissão de machinistas 
estrangeiros em nossa armada? 

Pois um homem que diz com sinceridade a uma 
nação: Admittam-me ao serviço, que o desempenharei 
com toda a honestidade. – A resposta será ter sempre 
engatilhada sobre elle uma pistola para que não faça 
estourar uma machina, e não entorte pistões? 

Isto é argumento que possa ser apresentado pelo 
ministro de uma nação que deve appellar para esse 
sentimento poderosissimo no coração de todos os 
homens, o sentimento do dever? E como conquistou o 
Brazil o seu logar entre as nações independentes? Não foi 
por meio de officiaes estrangeiros? 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Não foi só o Brazil. 
O SR. ESTRAGNOLLE TAUNAY: – Como o Chile, 

e tantos outros paizes da America. (A partes.) 
E o almirante em chefe da Turquia, quem é? 

Porventura algum crente mahometano, que acredita no 
paraizo de Mahomet? Não, é o inglez, e não serviu com 
tanta dedicação e com tanto zelo o paiz que contratou os 
seus serviços? 

Não senhores; o nobre Ministro, muito  embora a 
habilidade com que tem defendido os erros de sua 
administração e das administrações anteriores... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Menos aquelle 
frontrespicio de casa que mandou fazer no Arsenal. 

O SR. ESTRAGNOLLE TAUNAY: – E que custou 
2:000$000. 

Que bella architetura! O nobre Ministro, neste 
ponto, claudicou muito sensivelmente. 

Já deu, porém, a hora, Sr. presidente, e com toda a 
satisfação ainda uma vez, emConme do Senado, digo ao 
illustre Sr. conselheiro a strioto – até amanhã! (Riso.)  

Ficou a discussão adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. Ministro com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 15: 
Continuação da 2ª discussão da proposta do Poder 

Executivo, convertida em projecto de lei pela Camara dos 
Deputados, sob n. 4 do corrente anno, que fixa a força 
naval para o 2º semestre de 1888. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

51ª SESSÃO EM 15 DE JULHO DE 1887
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSASÃO DE SINIMBU’ 
 
Summario. – Acta. – Reclamação do Sr. Viriato de 

Medeiros. – Observações do Sr. Presidente. – Approvação 
da acta. – Expediente. – Representação dos professores 
do Collegio de Pedro II. – Pareceres. – Promoção de 
generaes no exercito. – Requerimento adiado. – O Sr. 
Viriato de Medeiros pede a retirada do seu requerimento. – 
O Senado concede. – Ordem do dia. – Forças do mar. – 
Suspende-se a sessão. – Continua a sessão. – Prossegue 
a discussão do art. 3º. – Discursos dos Srs. Affonso Celso, 
Castrioto (ministro da marinha) e Viriato de Medeiros. – 
Encerramento da discussão. 

 
A’s 11 1/2 horas da manhã acharam-se presentes 

33 Srs. senadores, a saber: Cansansão de Sinumbú, 
Barão de Mamanguape, Godoy, Gomes  do Amaral, Paula 
Pessoa, Viriato de Medeiros, Barros Barreto, Affonso 
Celso, Barão da Estancia, Lafayette, Barão de Cotegipe, 
De Lamare, Correia, Visconde de Paranaguá, Henrique 
d’Avila, Luiz Felippe, Fauto de Aguiar, Meira de 
Vasconcellos, Jaguaribe, Paes de Mendonça, Castro 
Carreira, Dantas, João Alfredo, Siqueira Mendes, Candido 
de Oliveira, Lima Duarte, Christiano Ottoni, Cunha e 
Figueiredo, Visconde de Muritiba, Barão de Mamoré, 
Ignacio Martins, Leão Velloso e Antonio Prado. 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs.: Uchôa Cavalcanti, Cruz Machado, Barão de Maroim, 
Barão de Souza Queiroz, F. Octaviano, Junqueira, Carrão, 
Saraiva e Silveira da Motta. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente. 
 

RECLAMAÇÃO 
 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Sr. presidente, a 

reclamação que vou fazer sobre a acta não é porque ella 
tenha sido escripta contra as declarações da mesa; ao 
contrario, foi escripta exactamente conforme V. Ex. 
declarou que se tinham passado os trabalhos. 

Mas peço permissão a V. Ex., cujas sentenças 
nesta casa são respeitadas por todos (apoiados), e 
especialmente por mim, por todas as razões que escusado 
seria apresentar ao Senado, porque todos sabem das 
relações especiaes que existem entre mim e V. Ex, 
podendo eu até dizer que ao que V. Ex. proferir em relação 
a qualquer acto meu, presto obediencia cega; peço 
permissão, digo, a V. Ex., porque não se trata da pessoa 
do João Ernesto Viriato de Medeiros, trata-se do senador 
da provincia do Ceará, para fazer uma reclamação sobre a 
acta. 

Eu apresentei um requerimento, pedindo ao Senado 
que indagasse do governo imperial si o Supremo Tribunal 
de Justiça já cumpriu com o seu dever, concedendo a 
revista que, não cumprindo com o seu, tinha pedido o 
procurador da Corôa em um processo que aqui designei. 

Pedi isto e pedi mais que disesse o governo no 
caso de ter sido concedida a revista, qual tinha sido a 
Relação e quaes os membros desta Relação. 

Senhores, o requerimento era tão justo, tão 
conducente nos interesses do Estado, tão proprio para que 
os cofres publicos não fossem assaltados, que não pensei, 
como não penso, 
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porque acredito que o facto não se deu, que elle fosse 
reprovado. 

Entretanto, entrando elle em discussão, quaes 
foram os senadores que fallaram contra? O honrado 
senador por Goyaz, o honrado senador por Minas, e o 
honrado senadopr pela Parahyba. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Fallei; mas 
disse que votava por elle. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – V. Ex. me 
desculpe, mas peço permissão para expôr. 

O honrado senador pela Parahyba, oppondo-se 
sem razão, como mostrarei, ao requerimento, disse afinal 
que lhe dava o seu voto. 

O honrado senador por Goyaz, entendia que não 
devia dar o seu voto ao requerimento, porque julgava-me 
no caso delle, isto é, que eu estava advogando a propria 
causa. Não, senhores; não sou advogado; não tenho 
causas para defender, nem clientes para patrocinar. 

Por consequencia, não estou no caso de senador 
que advoga particularmente, defendendo causas suas ou 
alheias. 

Não tenho, pois, de ir aos cartorios ver estas 
cousas, como disse o nobre senador por Goyaz, que eu 
podia fazer, como si fosse para tratar de algum negocio 
que me dissesse respeito pessoalmente; em primeiro logar 
porque não tinha que lá ir, não era obrigado a isto, e em 
segundo logar porque, desejando eu tambem saber quaes 
os desembargadores da Relação revisora si a revista 
tivesse sido dada, no cartorio não me teriam podido 
informar, porque o governo de um momento para outro 
muda os desembargadores da Relação A para a Relação 
B e vice-versa. 

Portanto, eu fazendo este requerimento não excedi 
um ceitil das minhas attribuições; e estou persuadido de 
que nenhum membro do Senado, a não ser levado pelo 
seu juizo, podia achar que o meu requerimento devia ser 
reprovado. 

Não me importo, porém, com isto; são negocios de 
advogados, nos quaes não quero entrar; mas é uma cousa 
que desejo muito tirar a limpo, porque, Sr. presidente, fui 
soldado e soldado no tempo em que havia moralidade do 
cacete, quando o soldado que não cumpria o seu dever 
era castigado com espada de prancha; e fui soldado raso, 
habituei-me por consequencia a cumprir religiosamente os 
meus deveres; quando um chefe me dizia – faça isto, 
estava sempre prompto a fazer. 

E’ por isso que quero agora saber em que lei vivo. 
Vejo que V. Ex. teve sem duvida uma razão no seu 

procedimento quanto ao meu requerimento; V. Ex. é muito 
meu amigo e por consequencia quiz proteger-me. 

Já disse que respeito a sua decisão e, si V. Ex. não 
aceitar a reclamação que faço, não appellarei; mas o facto 
é que V. Ex. se enganou. 

Direi o motivo: 
Nesta casa, quando se trata da votação de algumas 

materias e especialmente das dos requerimentos, é 
costume dizer-se: «Os senhores que approvam queiram 
levantar-se»; todos ficam sentados e considera-se a 
materia approvada. 

Quando se trata de uma lei sem grande 
importancia, pergunta-se nos senadores presentes si 
approvam ou não approvam, todos ficam senta 

dos, diz-se: «está approvada e não ha reclamação 
alguma.» 

Foi o que aconteceu com o meu requerimento. 
Quando apresentei, V. Ex. disse: «Os senhores que 

apoiam queiram levantar-se»; todos ficaram sentados e foi 
apoiado. 

Depois da discussão, hontem, V. Ex. perguntou: 
«approvam ou não approvam, os que approvam levantam-
se»; todos ficaram sentados, e V. Ex. declarou estar 
reprovado. 

A consequencia deveria ser que estava approvado. 
Veja V. Ex. si eu tenho ou não razão. 

Esta reclamação, que chamarei o recurso que o Sr. 
Villaboim devia empregar e não empregou, é um recurso 
de embargos que apresento a V. Ex. para ver si modifica a 
decisão; e si V. Ex. não a modificar, não appellarei para a 
nova Relação que seria neste caso o Senado; fico 
caladinho. 

Peço permissão para fazer esta reclamação, porque 
sinceramente acredito não só que o Senado não póde 
deixar de fazer com que os interesses do Estado sejam 
attendidos, como não deve desejar que uma injustiça se 
faça. Mas não appellarei da sentença eu do recurso que 
interponho para V. Ex. Deixo isto á sua boa razão, ao seu 
criterio habitual, á sua bondade. 

Declaro a V. Ex. que, quando intentei pugnar aqui 
pelos interesses do Estado, offendidos por magistrados 
que não sabem cumprir o seu dever, assentei desde então, 
creia V. Ex., fazer voto de pobreza. Fiz voto disto e 
estejam todos certos de que sou pobre. 

Nunca me hei de esquecer da phrase que ouvi a 
uma pessoa altamente criteriosa e que era proprietaria de 
uma grande casa. Perguntaram-lhe: – esta casa é sua? 
Respondeu: – é emquanto os bécas quizerem! 

E’ o que digo, Sr. presidente: enquanto os bécas 
quizerem, terei alguma cousa; quando elles não quizerem, 
ficarei pobre, na miseria, porque não ha segurança de 
propriedade, não ha respeito á justiça – senão quando 
elles querem que haja. Não quero dizer que não haja 
muitos magistrados honestissimos; mas o que 
sinceramente declaro é que a maior parte não julga, como 
deve julgar. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Não 
apoiado. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Tenho 
concluido. 

O SR. JAGUARIBE: – Entretanto, estes bécas são 
a garantia da propriedade e dos direitos do nobre senador, 
dos meus e de todos. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Apoiado. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Enquanto 

quizerem; quando não quizerem, não. 
O SR. PRESIDENTE: – Declaro ao nobre senador 

que aceito a lição que acaba de dar á nossa mesa, por não 
exigir que os Srs. senadores se levantem ou fiquem 
sentados quando se procede a alguma votação. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não foi lição. 
O SR. PRESIDENTE: – Quando á rejeição a que 

allude S. Ex. posso declarar ao nobre senador, e com o 
tetemunho do Senado, que, por duas vezes, disse hontem: 
os Senhores que approvam queiram levantar-se; e, só 
depois de verificada 
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assim a votação, declarei que o requerimento não tinha 
sido approvado. (Apoiados.) 

Por consequencia, declaro ao nobre senador que 
mantenho a decisão, que proferi como resultado dessa 
votação. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – O que eu disse 
foi que em outras occasiões, mesmo quando ficam 
sentados os senadores, dá-se a materia como approvada. 
O que é lei para um, deve ser para outros. É o que eu digo, 
e nada mais. Acho que o requerimento devia ser 
considerado approvado. Apresentei este recurso para V. 
Ex.; mas como disse, não appello para o Senado. 

UM SR. SENADOR: – Póde appellar. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não, senhor; 

acabou-se; quiz fazer apenas a reclamação. 
O SR. PRESIDENTE: – Si o nobre senador 

estivesse presente, no seu logar, no momento da votação, 
poderia reclamar; mas não estava presente e por isso não 
viu que o facto não se passou de modo a justificar a 
reclamação que faz. 

Não havendo mais observações, deu-se por 
approvada a acta. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Ribeiro da Luz, Vieira da Silva, F. Belisario, Teixeira Junior, 
Diogo Velho, Franco de Sá, Nunes Gonçalves, Paulino de 
Souza, Fernandes da Cunha, Silveira Martins, Soares 
Brandão, Visconde de Pelotas, Escragnolle Taunay. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Representação dos professores do Imperial 

Collegio de Pedro II, pedindo que não seja approvada a 
disposição comprehendida na rubrica 31 do orçamento do 
Ministerio do Imperio, que os obriga a examinar os 
estudantes de preparatorios sem outra remuneração além 
da dos proprios cargos. – A’ commissão de orçamento. 

O Sr. 2º Secratario leu os seguintes: 
 

PARECERES 
 
A commissão de legislação examinou a 

representação que, em data de 25 do proximo passado 
mez, endereçou ao Senado o ministro do Supremo 
Tribunal de Justiça, Barão de Jary, e passa a emitTir sobre 
ella o seu parecer. 

Pede o illustre magistrado signatario da referida 
representação a derogação do decreto legislativo n. 3309 
de 9 de Outubro do anno proximo passado na parte em 
que prescreve a aposentação obrigatoria dos magistrados, 
logo que completarem 75 annos de idade. 

Allega para isso que assenta o mesmo decreto em 
base falsa, quando presuppõe a invalidez como 
consequencia da idade fixada, e fere de frente a lei 
constitucional, attentando contra a perpetuidade e 
independencia da magistratura. 

Em apoio da primeira allegação cita os nomes de 
alguns dos mais altos funccionarios das differentes classes 
do paiz, que em idade avançada ainda sabem honrar as 
posições que occupam com proveito da causa publica, e 
bem assim os de alguns estrangeiros que se têm tronado 
celebres no cultivo das selencias e no governo de uma 
grande nação. 

Como fundamento da segunda invoca os arts. 151, 
153, 155 e 178 § 12 da Constituição do Imperio, 
proclamando o primeiro que o Poder Judicial é 
independente, o segundo que os juizes são perpetuos, o 
terceiro que, só por sentença, poderão perder o seu logar, 
e o quarto que será mantida a independencia do Poder 
Judicial. 

Ponderando devidamente o assumpto, entende a 
commissão que, quaesquer que tivessem sido as razões 
de conveniencia que aconselharam a promulgação do 
decreto n. 3309 de 9 de Outubro do anno proximo 
passado, é forçoso reconhecer que não foram por elle 
consultadas as prescripções constitucionaes quanto ás 
garantias outorgadas á classe da magistratura como 
representante de um dos poderes politicos da nação. 

A perpetuidade induz necessariamente a 
inamovibilidade e ambas entram como condições de 
independencia dos juizes, com a unica limitação de 
poderem ser elles mudados de uns para outros logares, 
pelo tempo e maneira que a lei determinar, como estatue o 
art. 153 da Constituição, e nunca de serem privados do 
exercicio de seus cargos, com os effeitos de uma 
exoneração. 

«Le Juge permanent, diz Merlin, a un caractére qu’ll 
ne peut perdre que de trois manióres: par demission; par 
forfalture et par son dócós.» 

A lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871, art. 29, 
introduziu na legislação uma innovação decretando que os 
magistrados que se acharem physica ou moralmente 
impossibilitados serão aposentados a seu pedido ou por 
iniciativa do governo. Foi sem duvida uma modificação ao 
principio absoluto da inamovibilidade, mas ao mesmo 
tempo uma homenagem ás leis da natureza, que tornam 
absolutamente incapazes para o exercicio de funcções 
publicas aquelles que se acham em taes circumstancias; e 
tão escrupuloso se mostrou o legislador na decretação 
dessa medida, sempre de graves consequencias, que 
muito cautelosamente a fez cercar de condições que 
constituem outras tantas garantias de acordo e de respeito 
ao preceito constitucional, tornando indispensaveis a 
previa intimação ao magistrado, a audiencia do Conselho 
de Estado e os exames e diligencias necessarios para a 
verificação da impossibbilidade physica ou moral. 

A lei de 9 de Outubro do anno proximo passado 
presinde de todas essas condições e crêa a presumpção 
legal da incapacidade como simples effeito da idade, 
estatuindo uma regra absoluta, que não poucas vezes 
contrasta com a realidade dos factos. 

Assim que, a cabal justificação que tem a lei de 
1871 obviando o repugnante espectaculo de funcionar 
como membro activo da magistratura um juiz mentecapto, 
cego ou paralytico, não póde por nenhuma fórma suffragar 
a de 9 de Outubro de 1886, que para tornar-se 
insustentavel bastaria uma so excepção das muitas que se 
tornaram sensiveis em sua primeira execução, protestando 
contra a presumpção estabelecida. 

O defeito da inconstitucionalidade dessa lei passou 
como que despercebido por occasião da 1ª discussão que 
teve ella no Senado, onde nenhuma arguição foi levantada 
em tal sentido, parecendo que todos os espiritos se 
preocupavam exclusivamente da idéa de se beneficiar a 
magistratura concedendo-lhe a aposentadoria com todos 
os vencimentos depois de 75 annos de idade e 40 de 
exercicio, como justa recompensa dos bons ser 
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viços prestados por tão largo espaço de tempo. Só depois 
de devolvido o respectivo projecto pela Camara dos 
Deputados, para a adopção das emendas alli feitas, foi que 
se fizeram ouvir os clamores, constituindo-se orgão delles 
perante o Senado o mesmo distincto magistrado que agora 
reclama por meio de uma representação, que não póde ser 
tomada em consideração, adstricto como era o ponto 
sobre que cabia deliberar. 

Não desconhece a commissão que na adiantada 
idade de 75 annos, por via de regra, acha-se o magistrado 
alquebrado de forças physicas e intellectuaes, e por isso 
menos apto para o arduo officio de julgar. E em taes 
condições o interesse da administração da justiça exige 
que seja elle arredado do seu cargo e posto em 
inactividade, concedendo-se ao governo a precisa 
autorização para aposental-o com todos os vencimentos, si 
militarem em seu favor os outros requisitos legaes. 

A aposentadoria assim autorizada terá como 
fundamento de legitimidade as mesmas razões de alta 
conveniencia que aconselharam a de que trata o § 10 do 
art. 29 da lei de 20 de Setembro de 1871, e, portanto, 
assim equiparados, deve, como aquellas, ficar dependente 
das formalidades instituidas pelo § 11 do mesmo artigo de 
lei, sem o que póde converter-se em instrumento de 
arbitrio nas mãos do governo e de permanente 
dependencia por parte do magistrado. 

Consequente com as idéas expendidas, a 
commissão, opinando pelo deferimento da representação 
que lhe foi submettida, se julgaria constituida na obrigação 
de formular um projecto, modificando a lei de 9 de Outubro 
do anno proximo passado, si não tivesse já sido precedida 
nesse encargo pelos Srs. senadores Domingos José 
Nogueira Jaguaribe, Ignacio Martins e Silveira da Motta, 
com o projecto por elles offerecido na sessão de 4 do 
corrente mez e que a commissão adopta como proprio, 
para que sobre elle possa deliberar o Senado, como 
entender em sua sabedoria. 

Sala das commissões, 14 de Julho de 1887.– 
Antonio M. Nunes Gonçalves. – Leão Velloso. – Visconde 
de Paranaguá, vencido. 

A commissão de empreza privilegiadas e obras 
publicas examinou o projecto F, deste anno, que approva a 
clausula 17ª do contracto para o serviço da navegação por 
vapor nos rios Tocantins, Araguaya e Vermelho, e é de 
parecer que seja approvado com a seguinte emenda: 

«A subvenção só poderá ser paga tres mezes 
depois de estar concluida e funccionando a estrada de 
ferro cuja construcção foi decretada pela provincia do 
Pará, de Alcobaçao a Santo Anastacio, e igualmente em 
actividade as tres secções de navegação a que se refere o 
contracto.» 

Senado, 14 de Julho de 1887. – Henrique d’ Avila. – 
Silveira da Motta. – Christiano Benedicto Ottoni. 

A imprimir para entrarem na ordem dos trabalhos 
com a materia a que se referem. 

 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES 

 
Proseguiu a discussão adiada, na sessão anterior, 

do requerimento do Sr. Viriato de Medeiros para que seja o 
Senado informado do numero de 

brigadeiros existentes no quadro do estado maior general 
do exercito. 

O Sr. Viriato de Medeiros (pela ordem) requereu a 
retirada do seu requerimento. 

Consultado, o Senado consentiu na retirada. 
 

ORDEM DO DIA 
 

FORÇAS DE MAR 
 

Ao meio-dia, tendo de passar-se á ordem do dia e 
não achando-se ainda presente o Sr. Ministro da Marinha, 
o Sr. presidente suspendeu a sessão até á chegada do Sr. 
Ministro. 

Meia hora depois do meio-dia proseguiu a sessão. 
Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro da 

Marinha foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Correia, Leão Velloso e João Alfredo; e 
sendo o mesmo senhor introduzido no salão com as 
formalidades do estylo, tomou assento na mesa á direita 
do Sr. presidente. 

Proseguiu em 2ª discussão o artigo 3º da proposta 
do Poder Executivo, convertida em projecto de lei pela 
Camara dos Deputados, sob n. 4 do corrente anno, que 
fixa a força naval para o 2º semestre de 1888. 

O Sr. Affonso Celso nota que o nobre Ministro da 
Marinha já se mostra impaciente com a continuação do 
debate... 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Não 
apoiado. 

O SR. AFFONSO CELSO: – ...mas não tem razão. 
O Senado não podia prescindir de detido exame 

dos negocios da importante repartição a cargo de S. Ex., 
desde que, tanto pelas revelações do relatorio, como pelas 
do nobre Presidente do Conselho na tribuna, chegou á 
dolorosissima convicção de que elles se acham em 
pessimas condições. 

Não tem havido intuito de protellar e nem taes 
motivos influem nesta casa. O que a opposição liberal 
deseja é conhecer a verdade acerca do que interessa á 
marinha de guerra, para, com perfeito conhecimento de 
causa, dar ao governo os meios adequados a supprir-lhe 
as necessidades... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Apoiado. 
O SR. AFFONSO CELSO: – ...e ao mesmo tempo 

dispertar a actividade e previdencia dos Srs. Ministros, que 
parecem profundamente adormecidas. 

Accresce que a responsabilidade da prolongação 
do debate cabe principalmente ao nobre Ministro... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Pela falta de 
informações. 

O SR. AFFONSO CELSO: – ...que não tem dado 
explicações completas, e nem promette trazel-as 
opportunamente. 

S. Ex. toma grande numero de notas, enche com 
ellas folhas de papel; mas, quando levanta-se para fallar – 
aliás sempre com toda a cortezia e correcção, põe de parte 
o que mais conviria esclarecer. 
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O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – O relatorio foi 
escasso e o nobre Ministro é ainda mais. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Assim é que, ácerca 
dos pontos de que occupou-se o orador, apenas com 
referencia a um, satisfel-o S. Ex.: – a saber, quando 
asseverou possuir a marinha o material necessario para o 
soccorro naval no porto do Rio de Janeiro. 

Infelizmente S. Ex. não póde dizer o mesmo 
relativamente aos outros portos de nosso littoral, porque, 
com excepção da barra do Rio Grande do Sul, nada temos 
nelles para desempenhar serviços de tamanho alcance. 

E’ esta uma das necessidades a que o nobre 
Ministro deve attender com maximo cuidado, e para ella 
chama a sua attenção. 

Quanto ás demais questões de que o orador tratou, 
S. Ex. obriga-o a fazer algumas considerações, sem 
alongar-se muito, para não aggravar a visivel 
contrariedade de nobre Ministro, a quem só desejar 
agradar, como far-lhe-á a justiça de reconhecer. 

Alludindo a reclamações que não só chegaram ao 
seu conhecimento, mas são notorias, perguntou ao nobre 
Ministro si effectivamente, como se asseverava, cobravam-
se emolumentos indevidos na capitania do porto desta 
Côrte. 

S. Ex., comquanto affirmasse não terem 
fundamento essas reclamações, concluiu por suscitar 
duvidas incommodas em todos os espiritos. 

Para contestar a veracidade das arguições, o nobre 
Ministro apoiou-se em um testemunho valioso, conforme o 
orador declarou em aparte e confirma com o maior prazer, 
o do digno chefe da repartição. 

Desde que o honrado chefe de esquadra 
Fernandes garante não haver abusos, o orador acredita-o, 
porque julga-o incapaz de occultar a verdade, e de tolerar 
desvios. 

O nobre Ministro, porém, accrescentou – não estou 
satisfeito vou indagar com todo o cuidado, e fique o 
Senado certo de que serei severo na punição de quem 
culpado fôr. 

Ora, isto prova que S. Ex. tem razões para 
alimentar suspeitas, que urge tirar a limpo. 

Não se demore S. Ex. em fazel-o; ouça os officiaes 
que se diz queixaram-se, ouça o funccionario arguido, e 
resolva como fôr de justiça. 

Creia, entretanto, que em todo caso é indispensavel 
uma providencia; marcar ordenado sufficiente aos 
secretarios das capitanias e arrecadar como receita do 
Estado os emolumentos. 

O SR. DE LAMARE: – Apoiado. 
O Sr. Affonso Celso tratando dos edificios; que 

existiam á entrada do arsenal e foram demolidos por 
ordem do Sr. Mac-Dowell, o nobre Ministro ponderou que 
a ordem expedio-se em virtude de informações das 
autoridades competentes. 

Pede o orador que essas informações sejam 
presentes ao parlamento. Mandar deitar abaixo um proprio 
nacional é cousa muito séria, que o governo sómente póde 
autorizar em dous casos, – havendo lei que o permitta, ou 
perigo imminente na conservação. Destruir, ou mesmo 
damnificar bens publicos, é crime previsto na legislação. 

Não basta, para que o facto se justifique, a opinião 
ou proposta dos auxiliares da administração, 

suppondo-o util ou acertado; é preciso averiguar por que 
assim o julgam. 

No tocante á casa que se mandou levantar para 
substituir a cabana, ou chalet dos apontadores do arsenal, 
a resposta do nobre Ministro é inaceitavel. 

Os materiaes, – diz S. Ex, que estão servindo para 
essa construcção, existiam no arsenal e portanto com elles 
não se fez despeza. 

De modo que, na opinião do nobre Ministro, é 
indifferente que os materiaes pertencentes ao Estado 
sejam empregados bem ou mal! Seja embora 
desnecessaria a applicação que se lhes dê, é isenta de 
censura, uma vez que a despeza da acquisição não se 
faça na occasião, no momento! Isto não se commenta. 

Demais, accrescentou o nobre Ministro, não é uma 
casa que se está fazendo, é simplesmente um 
frontespicio (é de S. Ex. a phrase) sem fundos, um 
tingimento, uma apparencia de casa. 

Em um desses livros, que estrangeiros de má fé 
escrevem sobres as nossas cousas, que não conhecem, 
encontra-se um desenho com esta inscripção: Igreja no 
interior do Brazil. 

Representa a estampa a fachada imponente de 
uma igreja, com portas, janellas e torres archicteturaes, e 
por detrás, os sinos amarrados com cordas a postes de 
madeira, na altura das janellas (Riso).. 

E’ em uma construcção dessa ordem, ridicula, 
caricata, que, segundo informa o nobre Ministro, estão 
empregando no arsenal de marinha os materiaes, que bom 
dinheiro custaram ao Estado! 

Melhor seria arremessal-os logo ao mar. Passa 
adiante. 

A commissão do 1º tenente, que foi á Europa e 
promptamente voltou, é tambem uma prova do zelo com 
que se despendem os dinheiros publicos. 

Essa commissão teve dous fins, segundo disse o 
nobre Ministro: primeiro, indagar si era possivel executar 
nos canhões da esquadra, as modificações aqui 
lembradas. Como o fabricante Withworth ou Armstrong 
declarasse não poder fazel-as immediatamente, regressou 
o official. 

Ora, com muitissimo menor despeza e mais 
depressa, podia o governo saber disso, perguntando pelo 
correio ou pelo telegrapho. Não era preciso distrahir o 1º 
tenente dos seus affazeres no paiz. 

O segundo fim da commissão foi proporcionar-lhe 
ensejo de ver e estudar os melhoramentos introduzidos 
nas escolas de tiro da Europa. 

Mas pouco tempo antes, havia sido elle nomeado 
professor da escola pratica de artilharia; de onde resulta 
que, depois de o escolherem para leccionar, mandaram 
que fosse aprender o que devia ensinar! 

Resta indagar si aproveitou, o que seria para 
admirar em tão rapida excursão, que mais parece partida 
de prazer do que viagem de instrucção. 

A respeito da escola de aprendizes n. 8 informou o 
nobre Ministro, que ha mezes (não determinou quantos) 
não mais se encontra ella nas deploraveis condições 
descriptas no relatorio. Fizeram-se melhoramentos, 
reparos, obras taes, que as crianças estão perfeitamente 
bem alojadas. 

Si assim é, pergunta ao nobre Ministro, por que 
pede-se cretido para edificação de novo edificio, orçado 
em 200:000$? Si os meninos estão bem 
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aquartellados, não lhes faltando nem ar, nem luz, nem 
espaço, como explicar-se semelhante despeza, quando a 
repartição de marinha tem outras necessidade urgentes, á 
que não se póde acudir por falta de recursos? 

Por outro lado, não se pode conciliar a informação 
do nobre Ministro, com o que consta do relatorio. O 
director das obras civis e militares do arsenal da côrte 
declara que, comquanto não haja defeitos de construcção 
irremediaveis, não aconselhava que se o tentasse a 
respeito da casa em que acham os aprendizes, porque a 
despeza seria excessiva e della jamais poderão sahir 
marinheiros fortes, robustos e sadios. 

Ora, uma de duas: ou as informações do 
engenheiro são dignas de fé ou não. 

No primeiro caso, as crianças não podem estar bem 
alojadas: no segundo, o nobre Ministro não pode nellas 
basear-se para solicitar do corpo legislativo os avultados 
creditos, que destina ás obras projectadas e orçadas por 
esse funccionario Quem se engana ácerca de simples 
reparações, mais se pode enganar planejando e orçando 
nova construcção. 

Mas o engenheiro é reconhecidamente um 
profissional habil, e a culpa não pode ter sido sua, sinão da 
administração, que não tem plano e procede sem o 
indispensavel criterio. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Apoiado. 
O Sr. Affonso Celso em todo o caso tira das 

palavras do nobre Ministro uma grata conclusão. A nova 
escola não se fará; seria um desperdicio. 

Se a actual melhourou, contra o que no principio 
acreditava-se: se os aprendizes estão bem, seria 
imperdoavel que se a abandonasse para construir outra. 

Pelo menos, o nobre Ministro da Fazenda, que o 
está ouvindo, ha de oppôr embargos a semelhante 
esbanjamento. O que diz S. Ex. a este respeito? Não acha 
que o orador tem razão? (Pausa.) O silencio do nobre 
Ministro é significativo. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Oppõe-se de 
certo. 

O Sr. Affonso Celso lembrou uma modificação no 
regulamento da escola pratica de artilharia, que o nobre 
Ministro não aceita, embóra reconheça que attrahirá maior 
numero de matriculas, e, portanto, maior pessoal para o 
serviço da armada, porque S. Ex. entende ser perigoso 
confiar as machinas dos nossos navios de guerra a 
estrangeiros, que poderiam comprometter a sua sorte, 
assim como a honra da bandeira nacional em occasião de 
perigo. 

Já o nobre senador por Santa Catharina combateu 
com vantagem tão infundadas apprehensões, contra as 
quaes protesta a nossa e a experiencia de todas as 
nações do mundo. 

Não se demorará, portanto, em impugnal-as, dirá 
apenas ao nobre Ministro que, além de obsoletas e 
odiosas, podem ser interpretadas de um modo 
inconvenientissimo, altamente injusto e impolitico, o que 
seguramente não está na mente do nobre Ministro. 

Acredita o orador que S. Ex. não reflectiu 
maduramente ao enuncial-as, e, como não publicou ainda 
o seu discurso, será prudente alteral-o nesse topico, 
dando-lhe algum geito. 

O nativismo de S. Ex. é exagerado; não têm razão 
de ser as suas desconfianças e receios; e para convencel-
o, bastar-lhe-á declinar um nome, o de Etchharne, o 
valente capitão de fragata, chefe dos nossos praticos, e 
cujo coração pulsa com tanto amor e enthusiasmo pelo 
nosso paiz como o do brazileiro mais patriota. 

O SR. DE LAMARE: –  Apoiado. 
O SR. AFFONSO CELSO: – A observação do 

nobre Ministro tem ainda o defeito da ingratidão para com 
a memoria de muitos bravos, que gloriosamente figuram 
nas paginas mais brilhantes da nossa historia; Taylor, 
Greenfell, Parker não eram brazileiros de nascimento, mas 
inglezes; Inhaúma, Angra e Amazonas eram portuguezes; 
Leverger era francez, e ninguem mais dedicadamente do 
que qualquer delles (e outros pudera enumerar), serviu á 
causa do Brazil. (Apoiados.) 

O nobre Ministro trouxe e leu ao Senado, uma 
informação que a todos encheu da maior tristeza; 
porquanto combate a crença geral de que possuimos nos 
encouraçados Riachuelo e Agaidaban duas 
poderosissimas machinas de guerra. 

O illustre official general, á cuja proficiencia e zelo, 
em boa hora confiou o governo a inspecção da 
construcção desse navios, porque se felizmente a armada 
possue officiaes tão intelligentes e zelosos como S. Ex., 
nenhum o é mais... 

OS SRS. VIRIATO DE MEDEIROS E DE LAMARE: 
– Apoiado. 

O Sr. Affonso Celso... publicou pela imprensa um 
pequeno artigo, que o nobre Ministro deve ter lido. Não lhe 
inspira esse artigo alguma providencia? 

O honrado Barão do Ladario, impedido pela 
disciplina, de discutir publicamente o assumpto, propõe-se 
fazel-o em conferencias particulares, para as quaes 
convidará os representantes da nação. 

O orador louva a idéa, e acredita que a verdade 
ficará esclarecida, mas no pequeno circulo dos que 
concorrerem á palestra. Importa, porém, que seja 
conhecida por todos, e para isso convém que o nobre 
Ministro mande ouvir esse general, sobre as informações 
que communicou ao Senado, e publique sua resposta no 
Diario Official. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – Já 
está publicada. 

O SR. AFFONSO CELSO: – A informação; e trata 
da contrariedade... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Apoiado; deve 
ser ouvido o Sr. Ladario... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Convém ainda mais 
que novas experiencias se fação, mas em presença de S. 
Ex.... 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Não lhe permittem 
a defeza. 

O Sr. Affonso Celso... mas, isso não tem lugar 
algum; não é leal. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Tanto não disse 
eu. 

O Sr. Affonso Celso espera que o nobre Ministro 
tome a resolução indicada, pois assim o exige a justiça. E’ 
preciso ouvir as partes, para que se possa formar juizo 
seguro. 

Aproveita a occasião para perguntar ao nobre
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Ministro si já visitou o archivo do Quartel General da 
Marinha. 

Si ainda não o fez, chegue S. Ex. até lá e ha de 
reconhecer com espanto até que ponto vai a de sidia da 
administração. 

Têm-se perdido livros importantissimos, quaes os 
de quartos dos navios de guerra do tempo de nossas 
campanhas e outros. Quasi todos os officiaes, mesmo os 
que não são muito antigos, estão na impossibilidade de 
terem os seus assentamentos em dia, por falta de livros. 

O archivo do Quartel General de Marinha tem 
andado aos boléos de um lado para outro, nos pavimentos 
terreos do Arsenal, aos montões pelo chão, á mercê das 
praças do corpo de imperiaes e de qualquer transeunte. 

Inquira o nobre Ministro de qualquer official que 
tenha passado pelo Arsenal, e elle attestar-lhe-á o facto, 
que reclama providencias promptas. 

Tratando das mudanças operadas no commando 
do vapor Lamego, que o orador assignalou, o nobre 
Ministro affirmou que, para alli haviam apenas sido 
nomeados dous officiaes, o Sr. Mancebo e um outro, de 
cujo nome não se recorda. 

Em uma das folhas de hontem, O Paiz, entretanto, 
vem publicado um artigo, que contraria as declarações do 
nobre Ministro, e mostra por sua vez a relaxação dos 
diversos ramos do serviço no Ministerio da Marinha. 

Eil-o. (Lê:) 
«No dia 4 de Dezembro do anno passado foi 

nomeado o 1º tenente Francisco Marques Pereira o Soaza 
para commandar a canhoneira Lamego, em substituição 
ao 1º tenente Pereira de Sampaio, que solicitára e obtivera 
dispensa dessa commissão, para a qual fôra nomeado na 
data da exoneração do capitão-tenente Mancebo do 
commando dessa canhoneira.» 

Ao 1º tenente Pereira e Souza foram dadas as 
necessarias instrucções para o levantamento 
hydrographico da carta do norte do Maranhão ao Pará, 
elaboradas pelo Exm. Sr. Barão de Toffé, director geral da 
repartição hydragraphica. 

Em 4 de Dezembro o Sr. Pereira e Souza assumiu 
o commando desse vazo de guerra ao porto do Maranhão 
e immediatamente telegraphou ao quartel-general da 
marinha, participando que o navio fazia bastante agua e 
que estava com a carôna em máo estado depois do 
encalhe que soffrera na restinga da ponta de S. Marcos, 
no mez de Setembro desse anno; que a bordo não havia 
um agulha capaz e que não tinha guarnição. 

A bordo só existia um official, o 2º tenente Stelling, 
apresentando-se depois outro de igual patente o 2º tenente 
Valle. 

Depois de receber resposta do quartel-general, o 
Sr. Pereira e Souza abriu concurrencia, contractou e 
executou todos os concertos de que necessitava o navio, 
pela importancia de 2:620$000. 

Concluidos os reparos em 22 de Janeiro de 1887, 
tornou-se o Lamego apto para desempenhar qualquer 
viagem, tendo apenas gasto essa importancia, graças aos 
esforços do seu commandante. 

Durante o concerto deram-se as seguintes 
alterações no pessoal de bordo, tiveram ordem de seguir 
para o Pará: os 2os tententes Valle e Stelling, recebendo a 
bordo o 2º tenente Silvado, que a seu turno teve ordem de 
regressar para a Côrte no vapor Purús, sendo substituido 
pelo 2º tenente Borges Leitão, que pouco tempo depois foi 
inspec- 

cionado de beri-beri e recolheu-se á Côrte, ficando tão 
sómente a bordo os 2os tenentes Medina e Serejo, que 
passaram do Paris para o Lamego; em 14 de Janeiro por 
ter seguido para a Côrte com beri-beri e official de fazenda  
Vaz, passou a exercer esse logar o official mas moderno, 
ficando o 2º tenente Medina como unico official de bordo; 
dous machinistas tinham seguido para a Côrte por 
inspecção e só existia um machinista de 4ª classe, que já 
havia requerido demissão do serviço; o unico guardião que 
existia a bordo tinha entrado no gozo de seis mezes de 
licença; algumas praças tinham fallecido e outras se 
recolhido á Côrte por doentes de beri-beri. 

Em taes condições: sem officiaes, sem official de 
fazenda, sem machinistas, sem inferiores, sem guarnição e 
sem agulhas, o Sr. Pereira e Souza não podia encetar a 
commissão, tendo, no entretanto, tudo prompto para 
executal-a, logo que fossem attendidos os seus pedidos 
justissimos e indispensaveis para fazer uma viagem 
commum, quanto mais para emprehender uma campanha 
hydrographica. 

Manteve sempre no seu navio a mais rigorosa 
disciplina, tornando-se notavel a ponto de ser elogiado 
pela imprensa maranhanse sem distincção de côr politica. 

Accresce mais que o commandante do Lamego 
recebeu ordem de ficar á disposição do capitão do porto 
para fazer as visitas trimensaes aos pharóes da provincia. 
Era notorio na cidade de S. Luiz, que essa autoridade fazia 
ao Sr. Pereira e Souza as maiores picordias, afim de fazer 
mallograr a sua commissão, e foram tantas as picardias, 
que o commandante do Lamego representou contra esse 
official, como divulgou-se naquella capital. 

Todas estas circumstancias desgostaram por tal 
modo o Sr. Pereira e Souza, que este resolveu requerer a 
sua exoneração, para evitar que mais tarde se pudesse 
pensar que estaria em dolce farniente, fingindo executar a 
commissão ordenada. 

Para corroborar o que temos dito, ponderaremos 
que, depois que o Sr. Pereira e Souza entregou o 
commando (8 de Abril), já se recolheram a esta côrte, 
inspeccionados, os 2os tenentes Serejo e Medina, e o 
cirurgião de bordo o Dr. Santos, tendo ficado o actual 
commandante só a bordo sem um official combatente ou 
annexo. Recebendo o Lamego ordem de vir estacionar em 
Pernambuco, tiveram ordem de seguir, para nelle 
embarcar, para poder fazer essa viagem, o 1º tenente 
Sydney e os 2os tenentes Prado e Lafayette um inferior e 
18 imperiaes marinheiros.» 

Portanto, não foram nomeados dous 
commandantes para o Lamego, mas quatro: os Srs. 
Mancebo, Pereira de Sampaio, Pereira e Souza e o 
successor deste, que não sabe quem seja. 

Além disso, a officialidade e guarnição do navio, 
estiveram em animada contradansa, nos seis mezes 
decorridos de Dezembro do anno passado até hoje, e o 
vapor não póde empregar-se na commissão a que o 
destinaram, por motivos injustificaveis. 

O nobre Ministro deve olhar para estas cousas e 
não confiar muito nas informações que lhe são fornecidas 
para as discussões no parlamento, afim de se não expôr a 
contestações tão formaes. 

Mais de uma vez tem-se feito referencias nesta e na 
outra Camara aos relatorios do capitão de mar 
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e guerra Wandenkolk, sobre serviços que inspeccionou. 

O nobre Ministro disse que não tinha duvida em 
publicar esses relatorios, desfazendo assim um engano 
em que o orador achava-se; roga-lhe, pois, que os mande 
imprimir quanto antes, por que talvez contenham 
esclarecimentos aproveitaveis para a discussão do 
orçamento da marinha. 

O orador pudera indicar não pequeno numero de 
questões suscitadas no debate, que o nobre Ministro não 
tem querido tomar em consideração, recolhendo-se a 
cauteloso silencio. 

Naturalmente S. Ex. assim procede, por que não 
teve ainda tempo de estudal-as, o que é desculpavel. 

Ha, porém, dous pontos a cujo respeito não póde 
conformar-se com o mutismo de S. Ex., por que não 
depende de estudo. 

O primeiro é quanto ao plano de reorganização da 
esquadra, que o governo com certeza mandou formular, 
pois ao contrario, o nobre Presidente do Conselho não 
viria fazer na tribuna do Senado, as revelações, que todos 
conhecem. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Esquadra 
de calhambeques e tartarugas. 

O Sr. Affonso Celso diz que essas revelações têm 
já um anno, tempo de sobra para estar o plano 
amadurecido e em execução. 

Inquire, portanto, si estão encommendados novos 
navios, de que numero e especie; onde se estão fazendo, 
e se o governo tem meios já para pagal-os. 

O segundo ponto sobre o qual não póde deixar de 
insistir é referente a Escola Naval. 

Não tem dito sobre ella mais uma palavra o nobre 
Ministro, depois da infeliz defesa que o nobre Presidente 
do Conselho additou ou corrigiu. 

Depois disto, quasi todos os oradores têm tratado 
da materia e S. Ex. não se move. 

Comprehende-se que mostre-se assim indifferente 
ás accusações da opposição liberal, porque dirá S. Ex. 
que ella é suspeita, mas nesse caso não está o honrado 
senador pelo Paraná, que inflingiu ao Ministerio a mais 
pungente censura nas palavras que aqui proferiu. 

O nobre senador sabe dizer brandamente as 
cousas mais duras; suaviter in modo, fortiter in re. As 
palavras do S. Ex. têm uma traducção incommoda. 

O SR. CORREIA: – Dei apenas a minha opinião. 
O Sr. Affonso Celso tira-lhe as consequencias as 

palavras do nobre senador querem simplesmente dizer: – 
o governo faltou a fé compromettida. 

Ora, isto partindo de amigos importantes e 
prestimosos, deve affligir grandemente, e admira a 
fleugma do governo. 

O nobre senador deu testemunho de que houve um 
accordo, e que esse accordo não foi respeitado. O que 
cumpre aos nobres Ministros, que são todos cavalheiros e 
leaes? Reparar o erro, desfazer o engano. 
Conseguintemente, ainda uma vez pergunta ao nobre 
Ministro da Marinha, já mandou dispensar os lentes 
indebitamente nomeados? Isto é serio; reflicta o nobre 
Ministro. 

O SR. LUIZ FELIPPE: – Não mandou, nem manda. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Não diga 
assim. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Nesse caso será tão 
digno de censura com o autor das nomeações. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – O nobre Ministro 
pode defender-se dizendo – nondum natus eram. 

O Sr. Affonso Celso contesta, porque não 
desfazendo o acto reprovado, assume-lhe toda a 
responsabilidade. 

Si o nobre Ministro mantiver o statu quo, o orador 
desde já affirma que terá a seu lado para auxilial-o em 
combatel-o o nobre senador pelo Paraná. Faz-lhe essa 
justiça... 

O SR. CORREIA: – Disse já a esse respeito quanto 
me competia. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Por emquanto; os 
acontecimentos hão de forçal-o a alguma cousa mais. 

Deseja que o nobre Ministro lhe informe, 
finalmente, si tem attendido para o que occorre no Rio da 
Prata e nada receia. Por sua parte, e comquanto não se 
repute muito assustadiço, declara que tem certas 
apprehensões, divisando algumas nuvens no horisonte. 

Em primeiro logar, é fóra de duvida que a 
Confederação Argentina pretende declarar-nos uma 
guerra de tarifas... 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Apoiado. 
O SR. AFFONSO CELSO: – ...estabelecendo 

direitos verdadeiramente prohibitivos sobre os generos 
brazileiros alli importados. 

Depois, o nobre Ministro deve saber que 
desenvolve activa propaganda contra nós, na Europa e no 
Estado Oriental. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – Está 
demonstrando por todos os modos a sua má vontade a 
nosso respeito. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Por outro lado, consta 
que os seus commissarios de limites empregam-se nos 
respectivos trabalhos com uma lentidão inexplicavel. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Estão cuidando de 
levantar plantas do nosso territorio. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Ao mesmo tempo 
reorganisaram a sua esquadra e tratam de adestral-a... 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Apoiado; e nos 
logares que elles suppoem ser theatro da guerra. 

O SR. AFFONSO CELSO: – ...não se descuidando 
do exercito, que tambem soffreu importante reforma. 

A esse respeito o orador convida o nobre Ministro a 
ler um artigo da Nacion, um dos jornaes mais 
conceituados da Confederação, sabidamente redigido pelo 
general Mitre, e de 8 do corrente, que tem por epigraphe: 
– El militarismo segun el ministro de la guerra. 

Ahi se dá noticia da nova organisação do exercito 
argentino: os batalhões de infanteria estão dispostos de 
modo que, em tempo de guerra servirão de casco para um 
regimento de 1.500 praças cada um, munidos dos meios 
materiaes necessarios para facil e prompta mobilisação e 
transporte. 

A cavalaria, artilharia e guarda nacional serão 
sujeitos ao mesmo regimen, que trata-se de executar com 
toda a actividade. 
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O plano do general Rucedo, ministro da guerra 
e mariha, é collocar toda a força armada da republica 
em condições de poder concentrar-se, perfeitamente 
preparada para entrar logo em campanha, sobre 
qualquer ponto da fronteira, com a menor perda de 
tempo possivel. 

Elle protesta, entretanto, não alimentar 
sentimentos hostis contra ninguem e só deseja a paz, 
excellentes idéas em theoria, observa a Nacion, mas 
desgraçadamente desmentidas na pratica. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Será bom lêr o 
artigo. 

O Sr. Affonso Celso satisfará ao illustre collega: 
não é extenso e diz assim (lê): 

«El militarismo segun el ministro de la guerra. – 
Segun el ministro de la guerra, la reorganizacion de la 
infanteria, devolviendo a los batallonos sus antiguos 
números, disminuyendo sus plazas en tiempo de paz y 
formando sobre la base de cada batallon de linea un 
regimiento de infanteria de mil guinientas plazas en 
tiempo de guerra, responde al pensamiento de 
organizar la fuerza armada del pais de tal modo, que su 
movilizacion y transporte á cualquier punto de las 
fronteras de la república pueda hacerse en cualquier 
momento com la menor perdida de tiempo posible.» 

La caballeria, la artilleria y la guardia nacional 
serán igualmente subordinadas á una organizacion 
idéntica, habiéndose empezado á realizar el plan con la 
infanteria de linea, porque ella, dada eu composicion é 
instruccion, es la indicada para servir de base al 
ejército. 

La idea fundamental es obtener el medio más 
facil de movilizar rápidamente los ejercitos en caso 
necesario, y poder transportarlos á cualquier punto en 
perfecta organizacion, utilizando todas las fuerzas y 
todos los elementos de resistencia que tenga el pais. 

Agrega el general Racedo que os indispensable 
la ubicacion estratégica de los depósitos de equipos de 
armamentos, de fábricas de cartuchos y demás 
elementos bélicos. 

Estas explicaciones constarán en un documento 
oficial dirigido ál congreso, siguiendo a ellas estos dos 
párrafos de alta significacion en la actualidad. 

«No hay temores de perturbaciones exteriores; 
no hay una sola nube que escurezen nuestra horizonte 
politico y nuestro amor á la paz, comprobado en todas 
las ocasiones, aleja hasta la sospecha de que puedan 
ser otros los móviles que nos impulsan al dar al ejército 
una organizacion conveniente.» 

«Debo declarar aun que el P. E. será siempre 
contrario á toda idea de militarizar el pais, si de ello se 
tratara, porque creemos con sinceridad que el 
militarismo esteriliza las aspiraciones del progreso, y es 
una amenaza constante á la libertad de los pueblos. 
Pero muy lejos de semejante idea, nos preocupamos 
hoy de reorganizar el poder militar de la república para 
contar con él ou cualquier momento, justamente para 
asegurar esa paz que tanto anhelamos y á cuya 
sombra se realizan estos progresos, que nos levantan 
ya al nivel de los paises más civilizados de la tierra. 

En teoria son excelentes las ideas del señor 
general; desgraciadamente, sabemos lo que sucede en 
la prática.» 

Ora, vê o Senado que os nossos antigos alliados 
tratam de aprestos militares com uma actividade, que 
faz perfeito contraste com o nosso quietismo e 
indifferença. Si estivessem resolvidos á encetar uma 
campanha, não procederiam por outra fórma. 

De resto, os telegrammas desta manhã 
annunciaram o pedido de um credito extraordinario ao 
congresso, para reforma de armamento da 
confederação. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – Notando-se 
que ainda ha pouco mandaram comprar 60 
metralhadoras. 

O Sr. Affonso Celso pensa que estes factos não 
devem passar despercebidos ao Ministerio, cumprindo-
lhe indagar as causas de tão extraodinario movimento. 
Não é para combater os indios das fronteiras, que os 
nossos vizinhos precisam de tamanho apparato bellico. 

Pergunta, pois – o que faz o governo do Brazil? 
Pediu explicações? Tomou providencias? Está 
tranquillo? E’ mister dizel-o á nação e as seus 
representantes, que zelosos do brio, não podem 
conformar-se com a possibilidade, siquer, de uma 
humilhação. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Castrioto (ministro da marinha) pronunciou 
um discurso. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Começarei 
mostrando ao nobre Ministro da Marinha o qui-pro-quo 
em que S. Ex. labora em relação ao armamento do 
Riachuelo. 

As carrêtas do Riachuelo e a sua artilharia foram 
feitas para tiros de uma certa carga e balas de certo 
calibre. Quando se fizeram essas carretas e essas 
peças, foram experimentadas com as diversas cargas 
para ellas preparadas os resultados foram excellentes; 
nem S. Ex. poderia de leve suspeitar que um general 
da armada, como é o Sr. José da Costa Azevedo, 
désse uma parte falsa dizendo que, feitas as 
experiencias, ellas tinham dado bons resultados, 
quando havia succedido o contrario. 

Accrescentarei que nessa occasião não se 
conheciam ainda as carretas do systema Vavasseur. 

O Sr. José da Costa Azevedo ainda ultimamente 
disse que de facto naquella época ainda não havia 
conhecimento dessas carretas, que foram empregadas 
no Aquidaban. 

Eu já disse ao nobre Ministro que posteriormente 
o calibre das peças foi modificado; as cargas para esse 
calibre tornaram-se maiores, as balas tambem; e o que 
aconteceu foi que aquillo que estava feito para um 
certo calibre e uma certa carga, não póde resistir a 
cargas superiores, resultando estragarem-se as 
carretas. 

Fez-se isto: deram-se tiros com peças cujo 
calibre se augmentara, e entretanto montadas em 
carretas não mais apropriadas! Aqui está porque eu 
digo que ha perseguição, que não tem nome, movida 
contra o Sr. Barão do Ladario. 

A perseguição é de tal ordem, Sr. Ministro, que 
disseram até que o Riachuelo deixava entrar agua e 
que havia toneladas della no fundo do navio. 

Senhores, é incrivel! E de quem partiu esta 
accusação? Do constructor naval... 

Foi tal a impressão causada no paiz por esse 
motivo que o Ministro de então mandou logo 
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fazer furos no fundo do navio para vér que quantidade de 
agua tinha. 

Ora, das toneladas de agua que se dizia existirem 
no bojo do Riachuelo, sabe V. Ex. quantas se tiraram? 
Tiraram-se mais ou menos dois barris de agua limpa e 
clara, quando a mostrança do Arsenal dizia haver peso 
de toneladas! 

Teve-se por isso de fazer despezas e afinal achou-
se que era falsa a informação, porque a tanto monta dizer-
se que havia toneladas d’agua e acharem-se apenas dois 
barris, mais ou menos. 

Não é isto perseguição? E para que, senhores? 
Somente para desfigurar tudo, afim de que não se faça 
mais aquillo que se fez, aquillo pelo que estou pugnando e 
que a cada passo vejo não poder conseguir, que o 
governo não gaste dinheiro sem necessidade, não se 
deixe assaltar por aquelles que por força querem viver á 
larga á custa da barba longa, como chamam em geral o 
Thesouro Naciocal; esta é que é a verdade. 

V. Ex. quer vér ainda até que ponto vai a 
perseguição? Já não fallo do Riachuelo, fallo do 
Aquidaban: Que informação teve a bondade V. Ex. de nos 
dar sobre o papelão de que estava forrado esse 
encouraçado, como disseram? E o official que fez essa 
accusação, qual foi a pena que teve? Nenhuma! Pois 
então desacredita-se um navio daquella ordem, 
desacredita-se aquelle que assistiu á sua construcção, 
desacredita-se um official tão distincto como é o Sr. José 
da Costa Azevedo! 

O SR. LUIZ FELIPPE: – Não conseguem 
desacredital-o. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Sei que 
felizmente elle está acima disso; mas o nobre Ministro já 
tomou alguma providencia a esse respeito? Affirmaram 
que o navio estava forrado de papelão... 

O SR. BARROS BARRETO: – A noticia foi que era 
um encouraçado de papelão. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Trazida á 
imprensa essa noticia, eu, si tivesse a infelicidade de ser 
Ministro, tomaria immediatamente uma providencia. 

Digo – infelicidade – porque penso que o nobre 
Ministro se acha em um leito de Procusto; até eu lhe estou 
fazendo fogo! 

O SR. LUIZ FELIPPE: – Por que está em um leito 
do Procusto? 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Porque está 
cercado de homens que dão informações falsas: não ha 
leite peior. S. Ex. não póde ter confiança nesses homens. 

Agora outra cousa, já que principiei a fallar em 
navios; eu não gosto de vel-os, ver navios não é bom, mas 
não ha remedio sinão estudal-os; perguntarei – que 
noticias S. Ex. me dá e ao Senado de um cruzador que se 
está construindo com o nome de Almirante Tamanlard? 

Este navio, que é de aço, devia ter seu fórro de 
madeira; e o que faz o constructor naval, o mestre dos 
mestres, um homem da mestrança do arsenal? Fórra o 
navio de madeira e atarracha essa madeira sómente pela 
parte interna, ficando pela parte externa as cabeças das 
cavilhas. Immediatamente se lhe disse: 

«Não faça isso que é erro detestavel; esse cru- 

zador vai ser o peior vaso da armada»; mas elle 
respondeu: «Não, senhor, ha de ser assim.» 

Contra essa telma protestaram, Sr. Ministro, 
homens que não podem ser absolutamente infensos á 
armada, nem a V. Ex., nem a pessoa alguma; são 
verdadeiros brazileiros patriotas. O Sr. Barão de 
Jaceguay foi o primeiro que quiz acabar com esse erro 
deploravel de director da construcção naval neste paiz, e 
declarou: «Isso não se póde, não se deve fazer.» Não foi 
sómente o Sr. Barão de Jaceguay; o honrado e muito 
illustre Sr. Barão do Ladario fez a mesma cousa, dizendo: 
«Pelo amor de Deus, não faça isso.» Qual! estava 
destinado que se havia de fazer! Dir-se-á: «Não são 
constructores, não entendem da materia; mas, Sr. 
presidente, veiu o primeiro constructor deste paiz, o 
homem que da Europa teve os maiores elogios de todos 
aquelles que sabem que cousa é construir um navio, e 
disse: 

«E’ um erro palmar, não se deve fazer isso.» 
Entretanto, que aconteceu? O Ministro de então (não sei si 
é o mesmo de quem ainda agora fallei, o Sr. Mac-Dowell; 
parece-me que foi elle) poz termo á questão com estes 
dizeres: «Já agora que se principiou, continue-se com o 
erro.» Por que? «Porque a correcção do erro importaria 
em uma despeza e eu não quero fazer mais despezas.» 

Mas, Sr. Ministro, quando se póde com uma 
pequena despeza além daquella que estava feita, como o 
seu antecessor, que essa machina de guerra se torne 
imprestavel? 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O Sr. 
Brazil é um profissional de grande reputação. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não duvido, 
mas quero que S. Ex. me diga si é exacto ou não o que 
acabo de expor. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Meu aparte 
é para restabelecer a justiça. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Eu não digo 
que elle não sabe; digo que o que elle fez é reprovado por 
todos. E não foi sómente o eminente constructor Sr. 
Trajano; tambem o Sr. Moureau e o Sr. Amorim, 
constructores tão conhecidos, reprovaram igualmente o 
que se fez no cruzador de que fallo... 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Todos são 
profissicionaes, mas não considero nenhum superior ao 
Sr. Brazil. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não estabeleço 
confronto; os factos ahi estão. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Não sei 
quem tem razão no caso vertente, porque não sou 
profissional. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Eu tenho razão 
de dizer que elle errou, não sómente porque o affirmaram 
esses de quem se poderia dizer que deram tal informação 
por desejarem o logar, mas tambem porque o 
Sr. Hichboru, constructor de navios nos Estados Unidos, 
que foi á Inglaterra ver os navios que alli se construiam, 
deu a seu governo a informação de que não se faziam 
mais navios desses que o Sr. Brazil está construindo.  

Pois o governo do Brazil e o Sr. Brazil podiam 
ignorar que mesmo na Russia ha ordem expressa para 
não se construirem mais navios desses? 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Nessa 
questão espero pelos factos. 
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O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Perdão, ha o 
facto de estar se construindo assim, e, como entendo que 
a maioria dos homens profissionaes é tal que não ha 
possibilidade do Sr. Brazil responder-lhes com vantagem, 
digo que elle errou. Não sou constructor naval, mas julgo 
que o Sr. Brazil errou e que o governo que o conserva 
construindo um navio dessa qualidade não cumpre seu 
dever. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Perdão; o 
Sr. Brazil desempenha muito bem o seu cargo; eu o 
conheci como Ministro. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – O que nos 
perde é justamente isto; nós fazemos accusações, 
demonstramos que ellas são verdadeiras, mas vem logo o 
manto da misericordia: «Não façamos mal ao pobre 
homem!» Eu não quero fazer mal a ninguem. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Estou 
reclamando por amor da justiça. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – O navio se ha 
de construir d’aquelle modo, ficando depois ás vagas o 
cuidado de darem cabo delle em pouco tempo; disto é que 
não resta duvida. Vou passar a outro ponto. 

S. Ex. tem uma repartição chamada repartição 
hydrographica; pergunto: que tem feito ella!? 
Absolutamente nada, a não serem observações de 
contactos de Venus, e depois calculos desses contactos, 
calculos que duram não sei ha quanto tempo e ainda não 
se sabe delles; diz-se que estão muito bem impressos, 
mas não sei onde. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O director é 
muito distincto. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – O director é 
desses que acho muito habilitados, mas que não fazem 
nada. E' um astronomo muito grande, não ha ninguem que 
observe melhor contactos de Venus, internos e externos; 
mas a repartição não tem feito nada. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Não dispõe 
de todos os recursos. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não dispõe de 
recursos? Tem bons navios para as suas explorações. 
Antigamente sem estes recursos faziam-se importantes 
trabalhos. 

Já houve no Brazil um distinctissimo official de 
marinha, que infelizmente morreu no Paraguay e que em 
um hiate, em uma escuna, muito parecidos com os 
calhambeques de que fallou o Sr. Presidente do 
Conselho... 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Elles 
servem tambem. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – ...em dous 
calhambeques muito ordinarios levantou a carta mais 
completa da costa do Brazil entre Mossoró e a foz do S. 
Francisco, tão completa que o illustre almirante Mouchez, 
director do Observatorio de Pariz, a copiou exactamente, 
sem discrepancia. Era um distincto official o Sr. Vital de 
Oliveira! (Apoiados.) 

O SR. ESGRAGNOLLE TAUNAY: – Mas o Sr. 
Barão de Teffé tambem tem apresentado trabalhos da 
maior importancia. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não tem feito 
cousa nenhuma. 

O SR. ESGRAGNOLLE TAUNAY: – Tem até 
trabalhos da demarcarão de limites entre o Perú e o Brazil. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Isto não é da 
repartição hydrographica. E' o mesmo que se dá com os 
trabalhos do Sr. Barão de Capanema, que não têm 
relação com os telegraphos. 

O SR. ESGRAGNOLLE TAUNAY: – Elle tem 
prestado serviços muito importantes. Não se póde dizer 
isto. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Sim, senhor, no 
calculo dos contactos de Venus; mas na repartição 
hydrographica não tem nada. 

O SR. ESGRAGNOLLE TAUNAY: – A observação 
da passagem de Venus foi uma commissão especial. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Em 
commissões especiaes póde elle ter feito alguma cousa; 
mas eu trato da repartição hydrographica, que ainda não 
apresentou trabalho nenhum como esse, por exemplo, de 
Vital de Oliveira. 

Sei que elle é autor de um trabalho desta natureza, 
a respeito do rio que lhe deu nome, e creio que o fez muito 
bem feito, porque foi aceito pelo governo, o que aliás não 
é grande prova. Sem dispor de iguaes elementos o Sr. 
Vital de Oliveira levantou a planta da costa do Brazil, 
trabalho que é o que se sabe. 

Mas, Sr. presidente, a causa disto é o empenho, o 
Deus Empenho... 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não apoiado; 
o Sr. Barão de Teffé não está em posição de precisar de 
empenhos. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – O facto é que 
alguma cousa que tem feito a repartição hydrographica 
não é delle, é do Sr. Graça, que ahi não gracejou; fez obra 
direita – foi a de tomar as coordenadas de Cabo Frio e de 
Santos, determinar as longitudes e latitudes destes 
logares. 

Veja bem o Senado, aqui tenho o relatorio e vou ler 
o que diz... 

Mas parece-me que não preciso ler como o 
relatorio apresenta esta grande e extraordinaria acção... 

E não leio mesmo, porque isto só para 
profissionaes, como os dous honrados collegas que me 
escutam... 

Falla-se, neste relatorio, de uma cousa que talvez o 
nobre Ministro não conheça: as equações pessoaes. 

Julgo que o nobre Ministro não sabe o que é uma 
equação pessoal... 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Era bom 
explicar; todos estamos em duvida. (Riso.) 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – ...não estão; 
fez-se um relatorio muito bonito e disseram que não 
tinham podido determinar a equação pessoal. 

Nisto se acha todo o serviço da repartição 
hydrographica. 

Ella não tem feito nada, Sr. presidente, 
absolutamente nada. Não digo que os homens não 
tenham habilitações; mas não trabalham. Por que é que 
não se mettem em um dos muitos nossos cathambeques, 
que o nobre Ministro tem a sua disposição, e percorrem a 
costa inteira do Brazil, levantando plantas, fazendo 
observações e outros serviços sérios?...
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O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O Sr. Barão 
de Teffé tem muitas habilitações e tem prestado bons 
serviços com seus auxiliares. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Sobre isto 
não ha duvida. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Não tem feito 
nenhum, quando aliás na repartição dispõe de officiaes 
muito distinctos, como o Sr. Graça e o Sr. Pinheiro que me 
parece tambem que alli trabalha. 

E aproveito a occasião para recommendal-o ao 
nobre Ministro; é um cavalheiro de boa vontade, bom 
estudante, deixe-me usar da phrase que é castiça, e bom 
marinheiro. 

Este moço deseja estabelecer observatorios 
meteorologicos na costa do Brazil; e acho que é um 
grande serviço que se póde prestar ao nosso paiz o do 
estabelecimento desses observatorios, não só no interior 
como em toda a costa. 

O Sr. Pinheiro está nas melhores condições para 
prestal-o e a minha opinião sincera é que o nobre Ministro 
não erraria si lhe désse auxillo para a realização de tal 
intento. 

Creio que não se gastaria muito dinheiro com isto. 
Capitania do Porto. – E' um ponto que acho 

importante. 
Não sei quem é o capitão do porto; mas acho que, 

quem quer que seja, podia prestar relevantissimos 
serviços, especialmente sobre a pesca entre nós. 

Eu creio que o governo não dá os meios 
necessarios para que o capitão do porto faça o que deve 
fazer, isto é, prohibir que o peixe da bahia do Rio de 
Janeiro seja morto por todos os meios imaginaveis, pelo 
arrastão, pela tarrafa, por tiros de dhynamite, etc., não 
havendo meio, por mais extravagante que seja, o qual não 
se empregue para matar peixe nesta bahia. 

Estou certo que o official que está encarregado da 
capitania do porto tem boa vontade, mas não póde fazer 
nada. Pelo menos é o que parece, porque todos os dias 
estou ouvindo queixas de muitas pessoas a este respeito. 
Peço ao nobre Ministro toda a sua attenção para este 
assumpto. 

Pedil-a-ei tambem para outro, que é da maior 
importancia. E' o estudo das correntes, dos ventos e das 
aguas em toda a costa do Brazil, assumpto que devia 
competir á repartição hydrographica, que, no emtanto, não 
faz estudo nenhum sobre isto. Mas V. Ex. sabe que é pela 
observação ocular e não por historias antigas que se póde 
saber si a costa do Brazil tem recuado ou augmentado, si 
nossos portos estão sendo atterrados, ou não. 

Senhores, eu digo isto porque passei por um 
grande desgosto. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Ha um bello 
trabalho do Sr. Barão de Teffé sobre o aterro progressivo 
da bahia do Rio de Janeiro. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Ha muito tempo 
que se falla em tal. Esse trabalho eu o conheço ha muito 
tempo... 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E' moderno. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – ...não é delle. O 

que naturalmente fez foi introduzir uma ou outra idéa 
nova. 

O SR. ESGRAGNOLLE TAUNAY: – Não, senhor. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Proseguindo, 

Sr. presidente, vou dizer qual foi o desgosto que tive. 
Ha entre os portos do norte um, hoje conhecido por 

todos os maritimos. Retiro-me ao porto de Camocim, que 
até certo tempo não era conhecido. 

O Sr. presidente do Senado, quando Presidente do 
Conselho, foi o verdadeiro hydrographo desse porto. 
Durante a sécca do Ceará S. Ex. fez os maiores esforços 
para salvar da fome os habitantes dessa provincia; a 
população tinha-se agglomerado ao norte della, entre 
Camocim e Serra Grande. Dizia-se que não havia meio de 
mandar-se um navio a Camocim, levando generos. Eu, 
que então tive a honra de me achar ao lado de S. Ex., lhe 
asseverei que não havia um só dos vapores da 
Companhia Brazileira que encontrasse difficuldade para 
entrar no porto de Camocim. 

Disse isto, não porque fosse maritimo, mas porque 
houvera a felicidade de conhecer um homem muito pratico 
do nosso littoral. 

O nobre Presidente do Senado que, como disse, 
era então Presidente do Conselho, mandou um navio da 
Companhia Brazileira em generos alimenticios e o vapor 
ancorou no porto de Camocim. 

Entretanto a commissão hydrographica informou 
que esse porto estava sendo aterrado; e o disse sómente 
porque assim asseverara Mouchez que andou pelo nosso 
littoral ha muito tempo. 

Um capitão do porto do Ceará, levado pelo 
pequenino espirito de intriga de politica local, entendeu 
que fazia um grande beneficio ao seu partidinho em 
desacreditar o porto de Camocim, repetindo que não 
prestava para nada. Cahi das nuvens, vendo a estrada de 
ferro de Camocim a Sobral inteiramente perdida! Eu, que 
tinha sido o principal culpado neste negocio de estrada de 
ferro de Camocim a Sobral, fui ver em que se fundava o 
capitão do porto. Verifiquei que elle apoiava a sua opinião 
em um dito de Mouchez, o qual escreveu que o porto de 
Camocim estava sendo aterrado; pois, chegando ali, lhe 
disseram algumas pessoas que antigamente muitos 
navios de certa ordem subiam rio acima até a cidade da 
Granja; mas que depois de certa época não póde entrar 
mais navio algum. 

Isto bastou para o capitão do porto do Ceará dizer 
ao seu partidinho que o porto de Camocim não prestava 
para nada, e que a estrada de ferro não devia ser 
construida, porque não terminava em porto. 

Quando soube disto dirigi-me á secretaria da 
marinha. Era ministro dessa repartição, creio, o Sr. 
conselheiro Lima Duarte. Pedi-lhe que mandasse a 
repartição hydrographica informar á respeito deste 
negocio, porque eu considerava como falsa a informação 
dada pelo capitão do porto do Ceará. pois, senhores, foi 
com o maior espanto deste mundo que vi o illustre Sr. 
Barão de Teffé informar que não havia duvida quanto á 
opinião externada sobre o porto de Camocim! O Sr. Barão 
de Teffé fundava-se tambem no dizer de Mouchez! 

Peço ao nobre Ministro, disse eu então, que á 
repartição hydrographica recommende que cumpra o seu 
dever, estudando o littoral do Brazil, para que não diga 
que tal ou tal porto está sendo obstruido, quando não o 
está.
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Sr. presidente, sinto-me fatigado physica e 
moralmente. Peço permissão para sentar-me e o nobre 
Ministro desculpar-me-á por ter roubado o seu tempo, 
occupando ainda a sua preciosa attenção. 

O SR. CASTRIOTO (ministro da marinha): – 
Ao contrario; ouvi o nobre senador com muito prazer 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, nem 
numero para votar-se, ficou encerrada a discussão e 
reservada a votação para a sessão seguinte. 

Retirou-se o Sr. Ministro com as mesmas 
formalidades com que fóra recebido. 

O Sr. Presidente deu para ordem do dia 16: 
Votação da materia cuja discussão ficou 

encerrada. 
2ª discussão do projecto do Senado, letra C, do 

corrente anno, elevando algumas comarcas da 
provincia de S. Paulo, de 1ª a 2ª e de 2ª a 3ª entrancia. 

3ª discussão das proposições da Camara dos 
Deputados: 

N. 1, de 1882, declarando que o julgamento dos 
crimes de que trata a lei n. 1099 de 18 de Setembro de 
1860 está comprehendido sob a disposição do art. 4º 
da lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871; 

N. 4, de 1886, approvando a pensão concedida 
por decreto de 19 de Janeiro de 1883, equivalente a 
congrua que percebe, ao padre Felix Fleury Alves de 
Amorim, parocho collado da freguezia de Santa Rita de 
Paranahyba, da diocese e provincia de Goyaz. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas e 10 minutos 
da tarde. 
 

ACTA EM 18 DE JULHO DE 1887 
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ 
 

A's 11 1/2 horas da manhã fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a Saber: 
Cansansão de Sinimbú, Barão de Mamanguape, 
Godoy, Gomes de Amaral, Paula Pessoa, Fernandes 
da Cunha, Viriato de Medeiros, Luiz Felippe, Barros 
Barreto, de Lamare, Henrique d’Avila, Ignacio Martins, 
Correia, Silveira Martins, Barão da Estancia, Lafayette, 
Silveira da Motta, Affonso Celso, Escragnolle Taunay, 
Castro Carreira, Fausto de Aguiar, Christiano Ottoni, 
Leão Velloso, Meira de Vasconcellos, Candido de 
Oliveira, Nunes Gonçalves, Vieira da Silva, Paes de 
Mendonça, Jaguaribe e Diogo Velho. 

Deixaram de comparecer, com causa 
participada, os Srs. Uchôa Cavalcanti, Cruz Machado, 
Antonio Prado, Barão de Cotegipe, Barão de Mamoré, 
Barão de Maroim, Barão de Souza Queiroz, Franco de 
Sá, F. Bolisario, Soares Brandão, F. Octaviano, 
Teixeira Junior, João Alfredo, Junqueira, Carrão, 
Ribeiro da Luz, Saraiva, Cunha e Figueiredo, Lima 
Duarte, Siqueira Mendes, Dantas, Paulino de Souza, 
Visconde de Muritiba, Visconde de Paranaguá e 
Visconde de Pelotas. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Officios: 
Do Ministerio da Justiça (3), de 13 do corrente 

mez, devolvendo sanccionados os autographos das 
resoluções da Assembléa Geral, determinando que os 
officios de justiça sejam providos nas provincias pelos 
respectivos presidentes, mediante concurso, e 
concedendo um anno de licença ao bacharel José 
Janson Ferreira Junior, juiz de direito da comarca de 
Guimarães, na provincia do Maranhão, e ao 
desembargador da Relação de Mato Grosso bacharel 
Serapião Eusebio de Assumpção – Ao archivo os 
autographos e communique-se á outra Camara. 

Das mesas eleitoraes das parochias de Paulo 
Moreira, Sacramento do Manhuassú, Morro Grande, 
Curvello, Bagre, Oliveira da Piranga, Mar de Hespanha, 
Monte Santo, Carmo do Parnahyba, S. Francisco das 
Chagas do Campo Grande, Forquilha, Pratinha do 
Araxá, Patrocinio, Coromandel, Patos, Sant’Anna do 
Parnahyba da Barra do Espirito Santo, Areado de 
patos, Mãi dos Homens, Milho Verde, Rio Vermelho, 
Itambé do Serro, Conceição de Ouro e Santa Helena, 
remettendo cópias das authenticas da eleição 
senatorial a que nellas se procedeu ultimamente. – A' 
commissão de constituição e poderes. 

O Sr. 2º Secretario declarou que não havia 
pareceres. 

O Sr. Presidente declarou que não podia haver 
sessão por ser acharem presentes sómente 30 Srs. 
senadores, aos quaes convidou para se occuparem 
com os trabalhos de suas commissões e deu para 
ordem do dia 18 a mesma já designada, a saber: 

Votação da materia cuja discussão ficou 
encerrada; 

2ª discussão do projecto do Senado, letra C, do 
corrente anno, elevando algumas comarcas da 
provincia de S. Paulo, de 1ª a 2ª e de 2ª a 3ª entrancia; 

3ª discussão das proposições da Camara dos 
Deputados: 

N. 1, de 1882, declarando que o julgamento dos 
crimes de que trata a lei n. 1099 de 18 de Setembro de 
1860 está comprehendido sob a disposição do art. 4º 
da lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871; 

N. 4, de 1886, approvando a pensão concedida 
por decreto de 19 de Janeiro de 1883, equivalente a 
congrua que percebe, ao padre Felix Fleury Alves de 
Amorim, parocho collado da freguezia de Santa Rita de 
Paranahyba, da diocese e provincia de Goyaz. 
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33ª SESSÃO EM 18 DE JULHO DE 1887 
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ 
 

Summario. – Expediente. – Parecer. – 
Representação de alumnos da Escola Polythechinica e 
apresentação do documento. – Discurso do Sr. Viriato de 
Medeiros. – Observações do Sr. Presidente. – Negocios do 
Rio Grande do Sul e venda da estrada de ferro do 
Cantagalo. – Discurso e requerimento do Sr. Silveira 
Martins. – Ficou sobre a mesa o requerimento. – Parecer 
da commissão de orçamento sobre o orçamento do 
Ministerio do Imperio. – A Imprimir. – Ordem Do Dia. – 
Forças do mar. – Votação do Art. 3.º – Classificação de 
comarcas na provincia de S. Paulo. – Discurso do Sr. 
Siqueira Mendes. – Emenda. – Discurso do Sr. Ignacio 
Martins. – Observações do Sr. Presidente. – Discurso e 
emenda do Sr. Ignacio Martins. – Discurso dos Srs. Leão 
Velloso e Silveira Martins. – Encerramento. – Julgamento 
de Crimes. – Encerramento. – Pensão. Encerramento. 

 
A' 11 1/2 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 32 Srs. Senadores, a saber: 
Cansansão de Sinibú, Barão de Mamanguape, Godoy, 
Paula Pessoa, Affonso Celso, Viriato de Medeiros, Barão 
de Cotegipe, Teixeira Junior, Henrique D'avila, de Lamare, 
Barão da Estancia, Luiz Felippe, Fausto de Aguiar, 
Correia, Siqueira Mendes, Escragnolle Taynay, Castro 
Carreira, Paes de Mendonça, Meira de Vasconcellos, Leão 
Velloso, Visconde de Paranaguá, Silveira Martins, Saraiva, 
Soares Brandão, Diogo Velho, Paulino de Souza, Visconde 
de Muritiba, Ribeiro da Luz, Barão de Mamoré, Chistiano 
Ottoni, F. Belisario e Lima Duarte. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Barão de Maroim, Barão de Souza Queiroz, Barros 
Barreto, Cruz Machado, Carrão, Franco de Sá, Gomes do 
Amaral, Junqueira, Cunha Figueiredo, Jaguaribe, F. 
Octaviano e Vieira da Silva. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leram-se as actas da ultima sessão e do dia 16 do 

corrente mez, e, não havendo quem fizesse observações, 
deram-se por approvadas. 

Compareceram depois de abertas a sessão os Srs. 
Lafayette, Silveira da Motta, Antonio Prado, Visconde de 
Pelotas, Nunes Gonçalves, Candido de Oliveira, João 
Alfredo, Ignacio Martins, Dantas, Fernandes da Cunha e 
Uchôa Cavalcanti. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios das mesas eleitoraes do Herval, Sete 

Cachoeiras, S. Sebastião das Correntes, Piedade de 
Minas Novas, Sant'Anna de Contendas, S. João Baptista, 
Nossa Senhora da Penha de França, Nossa Senhora da 
Gloria, S. Pedro de Fernando, Nossa Senhora do Carmo 
de Itabira, Nossa Senhora do Carmo do Rio Claro, Nossa 
Senhora da Saude, Sant'anna do Onça, Senhor do 
Bomfim, Santissimo Coração de Jesus de Montes Claros, 
S. Sebastião da Ventania, Santissimo Coração de Jesus 
de Barreiros, Santo Antonio da Boa-Vista, Cidade de 
Montes Claros, Grão-Mongol, Nossa Senhora das Mercês 
do Arassuhy, Nossa Senhora da Graça da Capellinha, S. 
Gonçalo do Pará e Morro de da Garça, da provincia de 
Minas Geraes, remettendo cópias das authenticas da 
eleição senatorial a que nellas se procedeu ultimamente. – 
A' commissão de constituição e poder. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte 
 

PARECER 
 

A commissão de marinha e guerra examinou 
attentamente a materia da proposição, que a outra 
Camara, sob n. 52, enviou ao Senado em 5 de Outubro do 
anno passado, autorizando o governo a mandar contar 
como tempo de serviço em campanha, nos termos do 
decreto n. 2555 de 29 de Setembro de 1875, no official de 
3ª classe do Corpo de Fazenda da Armada, João Coelho 
de Almeida, o tempo em que esteve como prisioneiro do 
governo paraguayo; sendo o resultado de seu exame o 
seguinte: 

A disposição do decreto de 29 de Setembro de 
1875, a que se referiu a proposição, é que o tempo de 
serviço em campanha seja contudo pelo dobro para a 
reforma dos officiaes e praças de pret do exercito e da 
armada. 

Ora, por maior que seja a sympathia e interesse 
que a sorte dos prisioneiros de guerra inspire ás almas 
bem formadas, parece á commissão que os seus 
soffrimentos podem induzil-os a pedir ao Poder Executivo 
alguma pensão, ou outra qualquer graça, como 
compensação de taes soffrimentos, visto ser o mesmo 
Poder Executivo, e não ao Legislativo, que a Constituição 
do Imperio no § 11 do art. 102 deu essa attribuição; mas 
estes soffrimentos de modo algum podem ser equiparados 
aos serviços reaes e efficazes daquelles que na luta de dia 
a dia esforçaram-se e conseguiram a terminação da 
guerra; donde resulta que é áquelle poder e não ao 
Legislativo, que deve o peticionario dirigir-se. 

Ao exposto accresce que, tenho o decreto n. 2919 
de 13 de Setembro de 1879 autorizado ao governo a 
abonar ao 1º tenente da armada João Clião Pereira 
Arouca os vencimentos de piloto embarcando em navio de 
guerra, correspondentes ao tempo em que esteve 
prisioneiro do governo do Paraguayo, e assim todos 
quantos estiverem nas mesmas condições, affirma o 
parecer da commissão de marinha e guerra da Camara 
dos Srs. Deputados ter o peticionario sido comprehendido 
naquellas condições por aviso de 23 de Dezembro de 
1879, aviso que aliás não se encontra na collecção das 
decisões do governo daquelle anno. 

Assim, já tendo o peticionario recebido todas as 
vantagens pecuniarias correspondentes ao tempo em que 
esteve prisioneiro, como si embarcado estivesse em navio 
de guerra, e importando a pretensão de ser-lhe contado 
em dobro aquelle tempo, para sua reforma, um agumento 
de desepeza não jusitificado, é a commissão de parecer 
que seja a proposição submettida a dsicussão, e não seja 
approvada. 

Sala das commissões do Senado, 16 de Julho de 
1887. – Domingos José Nogueira Jaguaribe. – J. R. de 
Lamare. 

A imprimir para entrar na ordem dos trabalhadores, 
com a proposição a que se refere. 

 
REPRESENTAÇÃO DOS ALUMNOS DA ESCOLA 

POLYTHECHINICA E APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS 

 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS (pela ordem): – 

Sr. presidente, pedi a palavra pela ordem, para requerer ao 
Senado, por intermedio de V. Ex., uma representação dos 
alumnos do 
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curso de artes e manufacturas da Escola Polytechnica, 
representação que diz respeito a um additivo do projecto 
do orçamento na parte relativa ao Ministério do lmperio, 
que foi representando na Camara dos Deputados. 

Não lerei toda a representação; apenas direi que 
estou no mais perfeito accordo com todas as suas 
palavras e com todos os factos de que ella falla. 

Peço a V. Ex. para mandal-a publicar no Jornal da 
casa, porque na realidade o que ahi se lê é a verdade a 
mais pura. (Apoiados) Posso dar testemunho disto. Fui 
alumno da antiga Escola Millitar, que depois passou a ser 
Escola Central e hoje é Escola Polytechinica. 

Alli nunca se ensinou chinica; não sei chimica, 
porque nunca me ensinaram; entretanto, hoje os alumnos 
podem estudal-o perfeitamente, aprendendo-a com o 
distincto proffessor que alli existe, (Apoiados.) 

Eu convido os meus collegas a comparecerem na 
Escola Polytechinica, para visitarem o laboratorio do Sr. 
Michier. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E' um 
professor muito distincto. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – Tem prestado 
serviços importantissimos. 

O SR. LEÃO VELLOZO E OUTROS: – Apoiado. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Tem 

despendido contos de réis de sua algibeira neste 
laboratorio. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Quanto a este 
facto, o governo poderá pagar... 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Mas isto 
mostra a dedicação com que elle lecciona. 

O SR. NUNES GONÇALVES E OUTROS: – 
Apoido. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – O que o 
governo não póde pagar é o ensino que elle dá; e de 
modo que não ha possibilidade, salvo si o estudante for 
muito falho de intelligencia, de se deixar de aprender 
chimica, como se ensina hoje em toda a parte (apoiados) 
a chimica que ha de ser a base fundamental da riqueza 
deste paiz. 

Peço a V. Ex. que mande receber a representação 
e a faça publicar no Diario Official. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – E' um 
professor que tem prestado serviços com uma dedicação 
admiravel. 

O SR. TAUNAY, LEÃO VELLOSO E OUTROS: – 
Apoiado. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Entrego, pois, a 
representação. 

O SR. PRESIDENTE: – A representação que o 
nobre senador envia á mesa vai ser remettida á 
commissão de orçamento. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Muito 
agradecido. 

O SR. PRESIDENTE: – E quanto a ser ella 
publicada no jornal da casa acho que póde ser isso 
dispensado porque já se acha publicada. (Apoiados). 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Mas não está 
no jornal da casa. 

O SR. PRESIDENTE: – Já se acha impresso. 

UM SR. SENADOR: – E distribuido. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Está bem; V. 

Ex. faça o que entender melhor. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai a commissão de 

orçamento. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Agora V. Ex. 

me permittirá que eu á remetta á mesa as informações 
que tive sobre um pedido que fiz a respeito de juizes da 1ª 
instancia desta córte e de desembargadores que não 
cumpriam os seus deveres em relação a autos que tinham 
em seus poder, e tambem quanto ao Supremo Tribunal de 
Justiça. 

Antes, porém, de remetter estes papeis, V. Ex. me 
permittirá que eu faça algumas poucas observações em 
poucas palavras tambem. 

Eu disse aqui, Sr. Presidente que tinha feito voto 
de pobresa, quando se tratavae de magistrados deste 
paiz, porque si reconhecia que havia magistrados muito 
honestos, por outro lado reconhecia que havia outros que 
não mereciam o nome de magistrados; mas outro nome 
que não ouso declinar perante V. Ex. nem perante o 
Senado. 

Disse isto para pôr-me corrente com a 
magistratura brazileira. Agora quero pôr-me corrente com 
todos os empregados publicos a quem posso, pelas 
obrigações do logar que occupo, accusar quando não 
cumprirem os seus deveres. 

Quaesquer que elles sejam, estou disposto a dizer 
sempre o que penso, e fiz voto de verdadeira paciencia 
philosophica ou antes de philosophica pachorra, para 
ouvir todos os improperios que me queiram dizer, não me 
importando com a censura mais solemne e mais 
senatorial que se póde lançar áquelles empregados que 
não cumprem seus deveres que, entretanto, entendem 
que o devem lançar sobre os seus censores naturaes e 
justos, como presumo-me ser, e como sou, atirando-lhes 
desafóros verdadeiros desfóros, com os quaes não me 
importo, que despreso, por partirem donde partem, o, 
especialmente se partem de alguns garotos que, por 
grande flexibilidade da columna vertebral, são 
baronisados. A esses lanço ao mais profundo e ao mais 
senatorial despreso; não faço caso nenhum delles e hei 
de continuar a profligar os abusos, a profligar as 
insuficientes, as faltas e o charlatanismo desses garótos-
barões, desses garotos baronisados, que tem querido 
atacar-me com suas insolencias e com os seus 
atrevimentos. 

Dito isto, V. Ex. me permittirá que eu faça justiça a 
alguns empregados que a merecem. 

Principiarei, mandando á mesa o officio do 
presidente do Supremo Tribunal de Justiça; e devo dizer 
que tenho pena que esse cavalheiro seja um conservador, 
tão vermelho como é; é só o que acho de mau nelle (riso); 
porque homem de bem até alli, e deu provas disto. 

Mostrou e, fez mais, demonstrou, que si acaso o 
Supremo Tribunal de Justiça não tem tomado os assentos 
que deve tomar, o culpado é o governo e só o governo. 

Peço tambem a V. Ex. que mande publicar este 
officio; porque, estou certo de que as razões que dá o 
presidente do Supremmo Tribunal de Justiça convencerão 
a todas as pessoas. 

Esta é a primeira das informações.

 



Sessão em 18 de julho                                                                       173
 

Quanto aos juizes e desembargadores a respeito 
do que se disse que era impossivel obter, que a 
difficuldade era tamanha que não poderiam vir as 
informações, e até um amigo disse que eu ia ter um carro 
cheio de papeis, aqui estão todas ellas, (mostrando); não é 
um carro com meio carro; são apenas umas folhas de 
papel. Foi porque encontrei homens de boa vontade, 
homens sérios, como felizmente é o actual presidente da 
Relação, que deu logo ás respostas que me convencem 
que os desembargadores até agora têm, quanto á demora 
dos autos, em seu poder, cumprido exactamente com seus 
deveres... 

O SR. NUNES GONÇALVES: – V. Ex. fez 
accusações. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – ...não fiz tal; não 
tem razão, porque não quiz accusar directamente, sem ter 
documentos. 

Agora Sr. presidente, quanto aos juizes de 1ª 
instancia. 

São dez os juizes de 1ª instancia aqui na Córte. 
Destes, os que mandaram informações provaram 
claramente, fóra de toda a duvida, que cumpriram 
rigorosamente o seu dever. 

São os seguintes: 
O 1º é o Sr. desembargador Justiniano Baptista 

Madureira; este declara que não tem absolutamente autos 
em seu poder, que todos elles estão despachados. Faz 
gosto ter juizes assim; é um excellente magistrado; não faz 
injustiças e si as fizesse, de que não é capaz, competia ás 
partes reclamar. 

O segundo é o muito honrado juiz o Sr. Antonio 
Rodrigues Monteiro de Azevedo: elle não tem autos em 
seu poder. 

O terceiro é o Sr. Macedo Soares; o quarto é o Sr. 
Miguel Torres que tem autos em seu poder, mas não 
excedente os prazos legaes. 

O que está aqui (mostrando as informações), 
supponho ser a verdade; e tanto é certo que esses 
honrados juizes dizem a verdade, que os outros não se 
atreveram a dizer que não tem autos em seu poder. 

Aqui estão as certidões; não posso crer que 
pessoas que tem fé publica venham mentir ao Senado. 
Peço portanto a V. Ex., Sr. presidente mandar publicar as 
certidões que acabo de lêr. 

Note o Senado que sendo 10 os juizes, sómente 4 
cumpriram com seus deveres; aos outros V. Ex. dirá o que 
fizeram, eu não digo, Deus me livre de tal. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Si o nobre senador 
não pedisse a publicação das certidões, eu pediria. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Tranquillise-se o 
nobre senador que não me apanhará em falso. 

O SR. PRESIDENTE: – Devo dizer ao nobre 
senador que para a publicação de documentos que são 
offerecidos por meio de requerimento verbal como acaba 
de fazer o nobre senador, é necessaria, a approvação de 
Senado. 

Consultado o Senado, consentiu na publicação. 
 

DOCUMENTOS 
 
Ministerio dos Negocis da Justiça. – Rio de Janeiro, 

12 de julho de 1887. 
Illm. e Exm. Sr. – Para satisfazer a requisição do 

Senado, constante do officio n. 2 de 10 do mez findo, 
passado ás mãos de V. Ex. as informações

prestadas pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça 
quanto aos motivos que têm obstado a tomada de 
assentos para intelligencia das leis civis, commerciaes e 
criminaes em cuprimento do art. 2º da lei n. 2684 de 23 de 
Outubro de 1875, assumpto de que já tratou este Ministerio 
aos relatorios apresentados á Assembléa Geral em 1882 e 
1886. 

Deus guarde a V. Ex.; – Samuel Mac-Docell. – A. 
S. Ex. o Sr. 1º secretario do Senado. 

 
Supremo Tribunal de Justiça. – Rio de Janeiro, 30 

de Junho de 1887. 
Illm. Exm. Sr. – As informações exigidas por V. Ex. 

em Aviso de 15 do corrente mez, já pelos trez ultimos 
meus immediatos antecessores foram dadas ao Governo 
Imperial nos officios constantes das copias juntas, datados 
de 26 e Julho de 1880, e de 9 de Julho de 1881, e de 12 
do Setembro de 1883. Nesses officios estão assignalados 
os impecillios que tem obstado ao Supremo Tribunal de 
Justiça tomar assentos que fixem a intelligencia da lei nos 
casos de julgamentos divergentes. Os derivados do 
Regulamento n. 6142 de 10 de Março de 1876 muito 
facilmente podem ser removidos por decreto do Poder 
Executivo, que autorise a tomada dos assentos, sem o 
embaraçoso processo estatuido no dito Regulamento. 

O unico meio, porém, que me parece efficaz, para 
que o Supremo Tribunal de Justiça possa firmar a 
intelligencia da Lei n. 2684 de 23 de Outubro de 1875, 
sendo supprimida a fiscal disposição do mesmo artigo, em 
ordem a ficar conferida ao Supremo Tribunal de Justiça 
pura e simplesmente plena attribuição da tomada de 
assento, desde que verifique diversidade nos julgados, e a 
conseguinte necessidade de firmar a verdadeira doutrina 
juridica, sem dependencia da obrigatoria audiencia das 
diversas Relações, que pode ser escusada. Sempre será 
do criterio – experiencia, e sabedoria do Supremo Tribunal 
de Justiça que dependerá a apreciação da conveniencia 
mencionada Lei n. 2684 de 23 de Outubro de 1875. 
parece-me, pois, inutil sujeital-o a formalidades que, nada 
adiantando para a verificação da evidencia de 
contradictorios julgados, que é por si manifesta, até hoje e 
tem embaraçado de firmar o direito, assegurando-lhe 
invariavel interpretação, que, ainda na hypothese de não 
ser a melhor doutrina juridica, será sempre preferivel á 
incerteza da lei. 

E' quanto me cabe dizer, dando o devido 
cumprimento ao Aviso de V. Ex. de 9 do corrente. 

Deus Guarde a V. Ex. – Illm. Exm. Sr. Conselheiro 
Samuel Wallace Mac-Dowell, Ministro e Secretario do 
Estado dos Negocios da Justiça. – O presidente João 
Evangelista de Negreiros Sayão Lobato. 

Illm. e Exm. Sr. – Para satisfazer a requisição do 
Senado constante do officio n. 1 de 27 de Maio ultimo 
passo ás mãos de V. Ex. as informações prestadas pelo 
conselheiro Presidente de Relação da Córte e juizes da 
providencia. Feitos da Fazenda, 1ª e 2ª varas civeis e 2ª 
vara commercial acerca 
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das causas em julgamento nos juizes e tribunaes da Côrte, 
deixando de remetter as de outros juizes por ainda não 
haverem sido ministrados. 

N. 472. – Secretaria da Relação da Côrte em 21 de 
Junho de 1887. 

Illm. e Exm. Sr. – Em cumprimento ao Aviso de V. 
Ex. de 28 de Maio ultimo e para satisfazer ao que 
requisitou o Senado, informo á V. Ex. que, de Abril a Maio, 
foram distribuidos 109 feitos em gráo de appellação aos 
diversos dezembargadores desta Relação; sendo 36 
appellações crimes, 53 civeis e 20 commerciaes. 

Que dos inclusos mappas, consta, quaes os 
autores e réos nos mencionados feitos, os advogados que 
os patrocinam, a natureza da causa que advogam, e 
quando versa sobre valores a importancia monetaria 
delles. 

Consta mais a data em que foi distribuido cada feito 
ao relator e a em que passou aos revisores e finalmente 
quaes os relatores em cada um dos feitos e os respectivos 
revisores. 

Deus guarde a V. Ex. – Illm. e Exm. Sr. Conselheiro 
Samuel Wallace Mac-Dowel, Ministro e Secretario d' 
Estado dos Negocios da Justiça. – O presidente interino, 
Adriano José Leal. 

 
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DISTRIBUIDOS 

DESDE 1 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 1887, 
CONFORME O AVISO DO MINISTERIO DA JUSTIÇA DE 
28 DE MAIO DE 1887. 

 
Escrivão Caetano dos Santos 

 
Appelações civeis 

 
1. – Contendores: appellante João Pereira de 

Azevedo, appellado Eduardo de Oliveira Martins; 
advogados: do appellante Dr. Feliciano B. Pereira, do 
appellado Dr. A. de Campos; data da distribuição, 2 de 
Abril; relator do feito desembargador Faria Lemos, 1º 
revisor B. Pimentel, 2º dito Tito de Mattos. Observações: 
ao relator em 13 de Maio. 

2. – Contendores: appellante José de Paula Freitas, 
appellado José de Almeida Barros; advogados: do 
appellante Bernardes da Silva, do appellando Urbano 
Pereira; data da distribuição, 2 de Abril; relator do feito 
Ovidio de Loureiro, 1º revisor C. de Campos, 2º dito 
Pindahyba. Observações: arrazoando-se pelo appellado. 

3. – Contendores: appellante Derby Club 
(sociedade), appellando Antonio Augusto de Carvalho; 
advogados: do appellante Theodoro da Silva, do 
appellando Leitão da Cunha; data a distribuição 6 de Abril; 
relator do feito Pindahyba, 1º revisor J. Sertorio, 2º dito 
Faria Lemos. Observações: ao relator, 24 de Maio. 

4. – Contendores: appellante Laurentino Caetano 
do Valle, appellando Leitão, Irmão & Comp.; advogados; 
do appellando Saldanha Marinho, do appellado Macario de 
Mello; data da distribuição, 6 de Abril; relator do feito Faria 
Lemos, 1º revisor B. Pimentel, 2º dito Tito de Mattos. 
Observações: ao relator, 27 de Maio. 

5. – Contendores; appellante Dionyzio Martins 
Marques, appellando Manoel Luiz Pereira de Andrade; 
advogados; do appellante G. B. de Gouvêa, do appellado 
Torres Neto; natureza da causa, embargo; valor pedido 
4:000$; data a distribuição, 6 de Abril; relator do feito 
Azevedo 

Magalhães, 1º revisor Fernandes Pinheiro, 2º dito Vieira 
Tosta. Observações: falta preparo em cartorio. 

6. – Contendores: appellante Francisco Antonio de 
Almeida, appellado Camara Municipal do Rio Bonito; 
advogados; do appellante Bandeira de Gouvêa, do 
appellado Aleixo de Figueiredo; data da distribuição, 23 de 
Abril; relator do feito Vieira Tosta, 1º revisor Bento Lisbôa, 
2º dito Pereira Franco. Observações: ao relator, 27 de 
Maio. 

7. – Contendores: appellante José Dias do Prado, 
appellado Camara Municipal do Rio Bonito; advogados: do 
appelante Bandeira de Gouvêa, do appellado Aleixo de 
Figueiredo; data da distribuição, 23 de Abril; relator do feito 
Pereira Franco, 1º revisor Adriano Leal, 2º dito Augusto 
Silva. Observações: ao relator, 31 de Maio. 

8. – Contendores: appellante Maria do Carmo Rita 
da Conceição, appellando Caetano José da Costa; 
advogados: do appellante Josino Filho, do appellando 
desembargador Izidro Monteiro; data da distribuição, 27 de 
Abril; relator do feito Augusto Silva, 1º revisor Ovidio de 
Loureiro, 2 º dito C. de Campos. Observações: ao relator, 
27 de Maio. 

9. – Contendores: appellante Diogo Luiz Peixoto 
Braga, appellado Gabriel de Azevedo Maia; advogados: do 
appellante João Alves, do appellado Conselheiro Godoy; 
data da distribuição, 27 de Abril; relator do feito Augusto 
Silva, 1º revisor Trigo de Loureiro, 2º dito C. de Campos. 
Observações: ao relator, 27 de Maio. 

10. – Contendores: appellante Maria do Espirito 
Santo, appellado José da Rocha Ferraz; advogado; do 
appellante Duarte Lima; data da distribuição, 30 de Abril; 
relator do feito Fernandes Pinheiro, 1º revisor Vieira Tosta, 
2º dito Bento Lisbôa. Observações: arrazoando-se pelo 
appellante. 

11. – Contendores: appellante Martinha, liberta, 
appellando Manoel Pereira Liberato; advogados; da 
appellante Rocha Miranda, do appellado Baptista Marques; 
natureza da causa, libello; data da distribuição, 28 Abril; 
relator do feito Fernandes Pinheiro, 1º revisor Vieira Tosta, 
2º dito Bento Lisbôa. Observações: arrazoando-se pelo 
appellado. 

12. – Contendores: appellando Candido Firmino 
Neves Guimarães, appellado José Bento de Faria Braga; 
advogados: do appellante Ferreira Nobre, do appellando 
Feliciano B. Pereira; natureza da causa, inventario; valor 
pedido, 111:495$; data da distribuição, 30 de Abril; relator 
do feito Fernandes Pinheiro, 1º revisor Vieira Tosta, 2º dito 
Bento Lisboa. Observações: falta preparo em cartorio. 

13. – Contendores: appellando José Benedicto, por 
seu curador, appellando Tito Livio Martins; natureza da 
causa, liberdade; valor pedido não tem, data da 
distribuição, 30 de Abril; relator do feito Tito de Mattos, 1º 
revisor Azevedo Magalhães, 2º dito Fernades Pinheiro. 
Observações; ao relator, 24 de Maio. 

14. – Contendores.: appellando Dr. Amaro Carneiro 
B. Cavalcanti, appellado Manoel José Bento Ferreira; 
advogados: do appellando não constituiu, do appellado 
Jansen Junior; natureza da causa, notificação; valor pedido 
não tem; data da distribuição, 5 de Maio; relator do feito 
Serterio, 1º revisor Faria Lemos, 2º dito 
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Barros Pimentel. Observações: falta preparo em cartorio. 
15 – Contendores: appellante Thereza Rosa 

Caminha Santos Rodrigues, appllada Illma. Camara 
Municilpal; advogados: da appellante desembargador Luiz 
Fortunato, do appellato Mendes de Almeida; data da 
distribuição, 7 de Maio; relator do feito Ovidio de Loureiro, 
1º revisor C. de Campos, 2º dito Pindahyba. Observações: 
arrazoando-se pelo appelado. 

16 – Contendores: appellante Pedro dos Santos 
Ferreira Machado, appellado José Maria Ferreira; natureza 
da causa, execução; valor pedido 1:300$058; data da 
distribuição, 5 de Maio; relator do feito Tito de Matos, 1º 
revisor Azevedo Magalhães, 2º dito Fernandes Pinheiro. 
Observações: falta preparo em cartorio. 

17. – Contendores: appellante Sebastião Pereira de 
Siqueira, appellada Baroneza de Santa Monica: 
advogados; do appellante Sá e Benevides, do appellado 
Araujo Vasconcellos; data da distribuição, 11 de Maio; 
relator do feito Faria Lemos, 1º revisor Barros Pimentel, 2º 
dito Tito de Mattos. Observações: ao relator, 10 de Junho. 

18. – Contendores: appellante José Pereira Leite, 
appellada Eliza Josephina de Castro Monteiro; advogada: 
do appellante não constituiu, da appellada idem; natureza 
da causa, revista; data da distribuição, 11 de Maio; relator 
do feito Faria Lemos, 1º revisor Barros Pimentel, 2º dito 
Tito de Mattos. Observações: ao relator, 10 de Junho. 

19. – Contendores: appellante Henrique Wanderley 
Muller de Campos, appellado Montepio Geral dos Serviços 
do Estado; advogaodos Lope D. Cordeiro; data da 
distribuição, 16 de Maio; relator do feito Ovídio de Loureiro, 
1º revisor C. de Campos, 2º dito Pindahyba. Observações: 
arrazoando-se pelo appellato, 

20 – Contentores: appellante o juizo – Josepho 
Gonçalves de Moraes, appelado Antonio José de Souza 
Gomes; advogados: do appellante João Alves, do 
appellado Marques de Sá; data da distribuição, 26 de 
Maio; relator do feito Fernandes Pinheiro, 1º revisor Vieira 
Tosta, 2º dito Bento Lisbóa. Observações arrazoando-se 
pelo appelado. 

21 – Contentores: appellante Gonsalo Sores Cravo, 
appellado Francisco Gomes da Silva Mattos; advogados: 
do appellante Candido de Azambuja, do appellado 
Felliciano B. Pereira; natureza da causa, libello; valor 
pedido 1:080$144; data da distribuição, 23 de Maio; relator 
do feito Azevedo Magalhães, 1º revisor Fernandes 
Pinheiro, 2º dito Vieira Tosta. Obsevações: arrazoando-se 
pelo appellado. 

22. – Contendores: appellante Joaquim Antonio 
Teixeira, appellado Hygino de Jesus Gravicia: advogados: 
do appellante Macedo Sodré, do appellado Rodrigues dos 
Collos; natureza da causa, libelto; valor pedido 925$162; 
data da distribuição, 25 de Maio; relator do feito Barros 
Pimentel, 1º revisor desembargador Rodrigues, 2º dito Tito 
de Mattos. Observações: arrazoando-se pelo appellado. 

23 – Contentores: appellante José Francisco 
Corrêa, appellado Victor Moreira Lopes & Comp.; 
advogados: do appellante Paula Ramos Junior, do 
appellado Mendes de Almeida; natureza da causa, libello; 
valor pedido, 10:000$; data da 

distribuição, 25 de Maio; relator do feito Fernandes 
Pinheiro, 1º revisor Vieira Tosta, 2º dito Bento Lisboa. 
Observações: arrazoando-se pelo appelante. 

24. – Contendores: appellante Carlos Joaquim de 
Faria, appellado Antonio Ribeiro de Azevedo Arêas; 
advogados: do appellante não constituiu, do appellado 
idem; natureza da causa, libelto; valor pedido 77:713$170; 
data da distribuição, 25 de Maio; relator do feito Ovidio de 
Loureiro, 1º revisor C. de Campos, 2º dito Pindahyba. 
Observações: falta preparo em cartorio. 

 
Appellações Commerciaes 

 
25 – Contendores: appellante Antonio José Vieira, 

appellado José Antonio Gonçalves Agra; advogados: do 
appellante Teixeira Alves, do appellado Elizeu Martins; 
natureza da causa, ordinaria; valor pedido 1:735$880; data 
da distribuição, 2 de Abril: relator do feito Vieira Tosta, 1º 
revisor Bento Lisbóa, 2º dito Pereira Franco. Observações: 
arrazoando-se pelo appellado. 

26. – Contendores: appellante Carlos Moreaux, 
appellados Firmino Kem & Comp.; advogados; do 
appellante Theodoro da Silva, do appellado Ferreira 
Vianna; data da distribuição, 2 de Abril; relator do feito 
Fernandes Pinheiro, 1º revisor Vieira, 2º dito Bento Lisbóa. 
Observações: ao relator, 27 de Maio. 

27. – Contendores: appellante José Pereira, 
appellado Bernadino Moreira Leal; advogados: do 
appellante Feliciano Baptista Pereira, do appellado Bento 
Baptista; data da distribuição, 27 de Abril; relator do feito 
Tito de Mattos, 1º revisor Azevedo de Magalhães, 2º dito 
Fernandes Pinheiro. Observações: ao relator, 7 de Junho. 

28. – Contendores: appellante José Henrique 
Casaes, appellante Domingos José Pereira; advogados: do 
appellante Feliciano B. Pereira, do appellado Silva Costa; 
natureza da causa, ordinario; valor pedido 3:649$; data da 
distribuição, 30 de Abril; relator do feito Azevedo 
Magalhães, 1º revisor Fernandes Pinheiro, 2º dito Vieira 
Tosta. Observações: falta preparo em cartorio. 

29. – Contendores: appelante Teixeira Pinto & 
Comp., appellado Izidoro Haas; advogado do appellante 
Pessoa de Barros; data da distribuição, 7 de Maio; relator 
do feito Ovidio de Loureiro, 1º revisor C. de Campos, 2º 
dito Pindahyba. Observações: arrazoando-se pelo 
appellante. 

30. – Contendores: appellante Francisco Alves 
Rollo, appellado padre Miguel Ribeiro Mendes de Castro 
Carneiro; advogados: do appellante João Alves, do 
appellado Carlos Taylor; data da distribuição, 7 de Maio; 
relator do feito Pereira Franco, 1º revisor Adriano Leal, 2º 
dito Augusto Silva. Observações: arrazoando-se pelo 
appellado. 

31. – Contendores: appellante Companhia de 
Seguro Nova Permanente, appellado Maximiano 
Nothmann; advogados: da appellante José Soares da 
Silva, do appellado R. dos Cotias; data da distribuição, 11 
de Maio; relator de feito Barros Pimentel, 1º revisor 
desembargador Rodrigues, 2º dito Tito de Matos. 
Observações: arrazoando-se pelo appellado. 

32 – Contentores: appellante Guimarães Castro e 
Rocha, appellado J. G. Repsold; advogados: do appellante 
Galdino Travassos, do appellado Magalhães Castro; 
natureza da causa, ordinaria; 
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valor pedido 51:029$830; data da distribuição, 11 de Maio; 
relator do feito C. de Campos, 1º revisor Pindahyba, 2º dito 
Sertorio. Observações: falta de preparo em cartorio. 

33. – Contendores: appellante Manoel Joaquim 
Baptista Cabral, appellado Pedro Luiz Cezar de Oliveira; 
advogados: do appellante José Soares da Silva, do 
appellado Ernesto Silva; natureza da causa, ordinaria; 
valor pedido 7:600$, data da distribuição, 25 de Maio; 
relator do feito Augusto Silva, 1º revisor Ovidio de Loureiro, 
2º dito C. de Campos. Observações: falta preparo em 
cartorio. 

34. – Contendores: appellado Antonio Gonçalves da 
Silva, appellado José Maria dos Santos Andrade; 
advogados: do appellante Feliciano B. Pereira, do 
appellado José Soares; natureza da causa, 10 dias; valor 
pedido 20:831$200; data da distribuição, 28 de Maio; 
relator do feito Bento Lisbôa, 1º revisor Pereira Franco, 2º 
dito Adriano Leal. Observações: falta de preparo. 

35. – Contendores: appellante Almeida e Silva, 
appellado castro & Pinto; advogados: do appellante 
Ernesto Silva, do apellado não constituiu; natureza da 
causa, ordinaria; valor pedido 6:107$350; data da 
distribuição, 28 de Maio; relator do feito Tito de Mattos, 1º 
revisor Azevedo Magalhães, 2º dito Fernandes Pinheiro. 
Observações: falta preparo em cartorio. 
 

Appellações crimes 
 
36. – Contendores: appellante o juizo, appellado 

José Marinho; advogados: do appellante não constituiu, do 
appellado idem; natureza da causa, offensas physicas; 
valor pedido não tem; data da distribuição, 4 de Abril; 
relator do feito Sertorio, 1º revisor Faria Lemos, 2º dito 
Barros Pimentel; data da passagem do 1º revisor, 7 de 
Junho. 

37. – Contendores: appellante a Justiça, appellado 
Antonio José Gonçalves; advogados: do appellante não 
constituiu, do appellado idem; valor pedido não tem, data 
da distribuição, 4 de Abril; relator do feito Pindahyba, 1º 
revisor J. Sertorio, 2º dito Faria Lemos. Observações: ao 
relator, 7 de Junho. 

38. – Contendores: appellante o juizo, appellado 
Firmino, escravo; advogados: do appellante não constituiu, 
do appellado idem; valor pedido não tem; data da 
distribuição, 4 de Abril; relator do feito C. de Campos, 1º 
revisor Pindahyba, 2º dito J. Sertorio. Observações: ao 
relator, 7 de Junho. 

39. – Contendores: appellante o juizo, appellado 
Antonio Manoel da Silva; advogados: do appellante não 
constituiu, do appellado idem; natureza da causa, morte; 
valor recebido não tem; data da distribuição, 4 de Abril; 
relator do feito Azevedo Magalhães, 1º revisor Fernandes 
Pinheiro, 2º dito Vieira Tosta; data da passagem: do 1º 
revisor 24 de Maio, do 2º dito 27 de Maio. 

40. – Contendores: appellante o juizo, appellado 
Augusto Anjo das Neves; advogados: do appellante não 
constituiu, do appellado idem; valor recebido não tem, data 
da distribuição, 21 de Abril; relator do feito Augusto Silva, 
1º revisor Ovidio de Loureiro, 2º dito C. de Campos; data 
da passagem: do 1º revisor 13 de Maio, do 2º dito 20 de 
Maio. 

41. – Contendores: appellante João Antonio dos

Santos, appellada a justiça; advogados: do appellante não 
constituiu, do appellado idem; natureza da causa, furto; 
valor pedido não tem, data da distribuição, 23 de Abril; 
relator do feito Sertorio, 1º revisor Faria Lemos, 2º dito 
Barros Pimentel; data da passagem do 1º revisor 7 de 
Junho. 

42. – Contendores: appellado Pedro Celestino dos 
Santos, appellada a justiça; advogados: do appellante não 
constituiu, do appellado idem; valor pedido não tem; data 
da distribuição, 21 de Abril; relator do feito Pereira Franco, 
1º revisor Adriano Leal, 2º dito Augusto Silva; data da 
passagem do 2º revisor 7 de Junho. Observações: 
impedido o 1º revisor. 

43. – Contendores: appellante Dionyzio, liberto, 
appellada a justiça; advogados: do appellante não 
constituiu, do appellado idem; valor pedido não tem; data 
da distribuição, 21 de Abril; relator do feito Vieira Tosta, 1º 
revisor Bento Lisbôa, 2º dito Pereira Franco; data da 
passagem: do 1º revisor 20 de Maio, do 2º dito 27 de Maio.

44. – Contendores: appellante o juizo, appellada 
Maria Joaquina dos Anjos; advogados: do appellante não 
constituiu, do appellado idem; valor pedido não tem; data 
da distribuição, 25 de Abril; relator do feito Tito de Mattos, 
1º revisor Azevedo Magalhães, 2º dito Fernandes Pinheiro; 
data da passagem do 1º revisor, 7 de Junho. 

45. – Contendores: appellante Severo Rangel da 
Silva, appellada a justiça; advogados: do appelante não 
constituiu, da appellada idem; valor pedido não tem; data 
da distribuição, 25 de Abril; relator do feito C. de Campos, 
1º revisor Pindahyba, 2º dito J. Sertorio. Observações: ao 
relator, 7 de Junho. 

46. – Contendores: appellante a justiça, appellado 
João José da Silva Junior; advogados: do appellante não 
constituiu, do appellado idem; natureza da causa, morte; 
valor pedido não tem; data da distribuição, 25 de Abril; 
relator do feito Ovidio de Loureiro, 1º revisor C. de 
Campos, 2º dito Pindahyba; data da passagem do 1º 
revisor 7 de Junho. 

47. – Contendores: appellante o juizo, appellado 
Brazilio Machado Cesar; advogados: do appellante não 
constituiu, do appellado idem: valor pedido não tem; data 
da distribuição, 25 de Abril; relator do feito J. Sertorio, 1º 
revisor Faria Lemos, 2º dito Barros Pimentel. Observações: 
7 de Junho. 

48. – Contendores: appellante Roberto José 
Raposo, appellada a justiça; advogados: do appelante não 
constituiu, do appellado idem; valor pedido não tem; data 
da distribuição, 28 de Abril; relator do feito Tito de Mattos, 
1º revisor Azevedo Magalhães, 2º dito Fernandes Pinheiro, 
Observações: ao relator, 24 de Maio. 

49. – Contendores: appellante Agostinho José da 
Costa, appellada a justiça; advogados: do appellante não 
constituiu, do appellado idem; valor pedido não tem; data 
da distribuição, 28 de Abril; relator do feito Tito de Mattos, 
1º revisor Azevedo Magalhães, 2º dito Fernandes Pinheiro; 
data da passagem: do 1º revisor 24 de Maio, do 2º dito 27 
de Maio. 

50. – Contendores: appellante o juizo, appellado 
João Antonio da Cunha Silveira; advogados: do appellante 
não constituiu, do appellado idem; valor recebido não tem; 
data da distribuição, 2 de   
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Maio; relator do feito Vieira Tosta, 1º revisor Bento Lisbôa, 
2º dito Pereira Franco. Observações: ao relator, 7 de 
Junho. 

51. – Contendores: appellante o juizo, appellado 
Jeronymo, escravo; advogados: do appellante não 
constituiu, do appellado idem; valor pedido não tem; data 
da distribuição, 16 de Maio; relator do feito C. de Campos, 
1º revisor Pindahyba, 2º dito J. Sertorio. Observações: ao 
relator, 7 de Junho. 

52. – Contendores: appellante o juizo, appellado 
José Coelho da Fraga Machado; advogados: do appellante 
não constituiu, do appellado idem; valor pedido não tem; 
data da distribuição, 23 de Maio; relator do feito Fernandes 
Pinheiro, 1º revisor Vieira Tosta, 2º dito Bento Lisbôa. 
Observações: ao conselheiro Procurador da Corôa. 

53. – Contendores: appellante o juizo, appellado 
Francisco Antonio Cabocho; advogados: do appellante não 
constituiu, do appellado idem; valor pedido não tem; data 
da distribuição, 23 de Maio; relator do feito Azevedo 
Magalhães, 1º revisor Fernandes Pinheiro, 2º dito Vieira 
Tosta. Observações: ao conselheiro Procurador da Corôa. 

54. – Contentores: appellante Silvio José Barreiros, 
appellado Joaquim José Ferreira; advogados: do 
appellante Galdino Travassos, do appellado não constituiu; 
natureza da causa, injurias; valor pedido não tem, data da 
distribuição, 23 de Maio; relator do feito João Sertorio, 1º 
revisor Faria Lemos, 2º dito Barros Pimentel. Observações: 
falta preparo em cartorio. 

Está conforme consta dos livros a meu cargo. – Rio, 
14 de Junho de 1887. – O escrivão de appellações, 
Geraldo Caetano dos Santos. 

 
RELAÇÃO DOS PROCESSOS CRIMES EM GRAU 

DE APPELAÇÃO DISTRIBUIDOS DO 1º DE ABRIL A 31 
DE MAIO DE 1887, EM CUMPRIMENTO Á PORTARIA 
DO EXM. SR. DESMBARGADOR ADRIANO JOSE LEAL, 
PRESIDENTE INTERINO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO, 
PARA SATISFAÇÃO DO AVISO DO MINISTERIO DA 
JUSTIÇA DE 28 DE MAIO DO DITO ANNO. 

 
N. 2.066, da Córte. – Injurias vebaes. Appellante, 

Augusto Pinto Ribeiro de Carvalho, por sua mulher; 
appellado José Diogo Leite da Silva, distribuidos em 23 de 
Maio, relator o Sr. Tito de Mattos, revisor o Sr. Magalhães 
Fernandes Pinheiro. Parado por falta de preparo. 

N. 2185. da Córte. – Injurias verbaes. Appellante, 
Ribeiro Joaquim Marques Peixoto, appellado Agostinho 
Mancio Guedes Lisboa, distribuidos em 4 de Abril, relator o 
Sr. Fernandes Pinheiro, revisores os Srs. Tosta e Lisboa, 
recebido pelo desembargador juiz relator em 13 de Maio, 
passado ao 1º revisor em 7 de Junho. 

N. 2.302, da Córte. – Ameaças, appellada, a 
Justiça, appellante Ernesto Antonio de Viveiros Costa, 
distribuidos em 21 de Abril, relator o Sr. Faria Lemos, 
revisores os Srs. Barros Pimentel e Rodrigues. Réo revel. 
Em termos de ir á conclusão. 

N. 2.204, da Córte. – Offensas physicas, appellante 
o juizo, appellado José Alves Teixeira, distribuido em 21 de 
Abril, relator o Sr. Carneiro de Campos, revisores os Srs. 
Pindahyba de Mattos e Sertorio, recebida pelo 
desembargador juiz relator em 7 de Junho, passado ao 1º 
revisor em 14 de Junho. 

N. 2.205, da Córte. – Estellionato, appellante a 
justiça, appellado Henrique de Wanderley 

Muller de Campos, distribuidos em 21 de Abril, relator 
Pindahyba de Mattos, revisores Sertorio e Faria Lemos, 
recebido pelo desembargador juiz revisor em 10 de Maio, 
passado ao 1º revisor em 21 de Maio, passado ao 2º 
revisor em 7 de Junho. 

N. 2.206, de Campos – Estupro, appellada a justiça, 
appellante Alcibiados Lucas Moreira, distribuidos em 21 de 
Abril, relator Trigo de Loureiro, revisores Caneiro de 
Campos e Pindahyba de Mattos, recebido pelo 
desembargador juiz relator em 3 de Maio, passado ao 1º 
revisor em 27 de Maio, passado ao 2º revisor em 10 de 
Junho. 

N. 2.211, de Nitheroy. – Ferimentos leves. 
Appellado Manoel do Conto Pitta, appellantes José 
Gonçalves Alho, sua mulher e filhos; distribuido em 25 de 
Abril, relator o Sr. Pindahyba de Mattos, revisores os Srs. 
Sertorio e Paiva Lemos. Dr. Frôes da Cruz pelo appellado. 
Appellados reveis. Com vista ao conselheiro Procurador da 
Coróa. 

N. 2.213, de Araruama. – Homicidio. Appellante a 
justiça, appellado José Alves de Carvalho, distribuidos em 
25 de Abril, relator o Sr. Augusto da Silva, revisores, os 
Srs. Trigo de Loureiro e Carneiro de Campos, recebido 
pelo desembargador juiz relator em 24 de Maio, passado 
ao 1º revisor em 7 de Junho. 

N. 2.215, de Macahé. – Homicidio involuntario. 
Appellante o juizo, appellado Olavo Cardoso da Silva, 
distribuido em 25 de Abril, relator o Sr. Barros Pimentel, 
revisores os Srs. Rodrigues e Tito de Mattos, recebido pelo 
desembargador juiz relator em 17 de Junho. Não 
constituiu. 

N. 2.217, da Córte. – Homicidio. Appellada a 
Justiça, appellante Adolpho, conhecido por Adolpho 
Ferreira Nogueira, escravo, distribuido em 25 de abril, 
relator, o Sr. Fernandes Pinheiro, revisores os Srs. Tosta e 
Lisboa, recebido pelo desembargador juiz relator em 24 de 
Maio, passado ao 1º revisor em 7 de Junho. 

N. 2.218, do Rio Bonito. – Appellada a Justiça, 
appellante José Francisco de Mello, distribuido em 25 de 
Abril, relator o Sr. Pereira Franco, revisores os Srs. 
Augusto da Silva e Trigo de Loureiro, recebido pelo 
desembargador juiz relator em 27 de Maio. 

N. 2.220. da Córte. – Defloramento. Appellado 
Manoel Luiz Canosa, por sua filha menor Luiza, appellante 
Jorge Baptista, distribuido em 28 de Maio, relator o Sr. 
Azevedo Magalhães, revisores os Srs. Fernandes Pinheiro 
e Tosta. Do appellado o curador Dr. Jansen Junior. 
Appellante revel. Conclusos em 14 de Junho. 

N. 2.222, da Parahyba do Sul. – 1º appellante o juiz, 
2º appellante a justiça, appellado Manoel Domingues de 
Castro, distribuido em 2 de Maio, relator o Sr. Pereira 
Franco, revisores os Srs. Augusto da Silva e Trigo de 
Loureiro, recebido pelo desembargador juiz relator em 7 de 
Junho, Dr. Jeronymo Macario. 

N. 2224, de Nitheroy. – Tentativa de morte. 
Appellada a Justiça, appellante José Gonçalves Alho, 
distribuido em 16 de Maio, relator o Sr. Trigo de Loureiro, 
revisores os Srs. Carneiro de Campos e Pindahyba de 
Mattos. Appellante revel. Com vista ao conselheiro 
Procurador da Coróa. 

N. 2.225, da Córte. – Appellante o juizo, appellado 
Nicolau Carlomagno, menor, distribuido em 16 de Maio, 
relator o Sr. Augusto da Silva, revisores os Srs. Trigo de 
Loureiro e Carneiro de 
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Campos. Com vista ao curador Dr. Pinheiro de Campos. 
N. 2.227, da Córte, – Estellionato. Appellante o 

juizo, appellado Ignacio Marques de Gouvêa, distribuido 
em 23 de Maio, relator o Sr. Barros Pimentel, revisores os 
Srs. Rodrigues e Tito de Mattos. Com vista ao conselheiro 
Procurador da Coróa. 

N. 2.229, de Santa Maria Magdalena, – Homicidio, 
Appellante a justiça, appellado Manoel Gonçalves da 
Costa, distribuido em 23 de Maio, relator o Sr. Faria 
Lemos, revisores os Srs. Barros Pimentel e Rodrigues. O 
appellado não juntou procuração. 

Está conforme. – Rio de Janeiro 14 de junho de 
1887. – O escrivão, Porfirio Candido de Assis Araujo. 

 
Relação dos Feitos civeis e commerciaes, 

distribuidos do 1º de Abril a 31 de Maio de 1887; em 
cumprimento e na fôrma da portaria do Exm. Sr. 
desembargador Adriano José Leal, presidente interino do 
Tribunal da Relação, de 31 de Maio dito, para satisfação 
do aviso do Ministerio da Justiça de 28 do mesmo mez de 
Maio. 

 
APPELLAÇÕES CIVEIS 

 
N. 5860. – Córte. – Libello. – Autores appellantes, 

Jeronymo Moreira da Rocha Brito e sua mulher; réos 
appellados, Manoel Luiz Caminha e seus filhos menores, 
advogado, actualmente, dos autores José Antonio de 
Araujo Figueiras Junior e dos réos; Urbano Alves de Souza 
Pereira. – Valor da causa 2:000$. Relator o 
dezembargador Bento Lisboa, a quem foi distribuida em 23 
de Maio de 1887. – Revisores os dezembargadores 
Pereira Franco e A. A. da Silva. – Depende de renovação 
da instancia perempta pelo lapso de mais de seis mezes. 

N. 5958 – Campos. – Sonegados. – Autores 
appellantes: Manoel Gomes Nogueira e outros: réo 
appellado: Francisco Gomes Nogueira. – Advogado dos 
autores: José Joaquim Itabayana e do réo: Joaquim Duarte 
Pimenta Bueno, na 1º instancia, e na 2ª ainda não ha 
procuração. – Valor da causa: 15:700$. Relator o 
dezembargador Tosta, a quem foi distribuida em 26 de 
Maio de 1887. – Revisores os dezembargadores Bento 
Lisboa e Pereira Franco. Depenende de revalidação de 
folhas dos autos. 

N. – 6099. – Córte. – Libello. – Autores, appellados 
José Nunes Soares & C., reu appellante Antonio Rodrigues 
dos Santos. – Advog do dos autores Accacio Polycarpo 
Figueira de Aguiar e do réu João Alves da Silva e Oliveira, 
na 1ª e 2ª Instancia. – Valor da causa 600$00. – Relator o 
Dezembargador Tito de Mattos, a quem foi distribuida em 
25 de Abril de 1887. – Revisores os Dezembargadores 
Azevedo Magalhães e Fernandes Pinheiro. – Conclusos ao 
Relator em 27 de Maio de 1887, para julgamento. – 
Passados ao 1º Revisor em 10 de Junho. 

N. – 6101. – Córte. – Deposito. – Supplicante 
appellados Miguel Maria Ferreira Ornellas. – Supplicado 
appellado o Depositario Publico da Córte. – Advogado do 
appellante Henrique Antão de Vasconcellos e do appellado 
Arthur Franco Fernandes de Barros, na 2ª Instancia. – 
Versa o deposito sobre uma libertanda. – Relator o 
Dezembargador Barros Pimentel, a quem foi distribuida em 
4 de 

Abril de 1887. – Revisores os Dezembargadores 
Rodrigues e Tito de Mattos. – Conclusos do Relator em 24 
de Maio de 1887, para julgamento. 

N. – 6102. – Iguassú. – Arbitramente. – Autor, 
appellante Dr. João Fernandes da Costa Thiban, réu 
appellado Joaquim de Barros Peixoto. – Advogado do 
autor Joaquim Coelho Marinho e do réu Miguel Ferreira 
Lopes Trant, na 1ª Instancia e 2ª, pelo autor Joaquim 
Saldanha Marinho e pelo réu Candido Drumond Furtado de 
Mendonça. – Valor da causa 1:010$. – Relator o 
Dezembargador Ovidio de Loureiro, a quem foi distribuida 
em 21 de Abril de 1887, revisores os desembargadores 
Carneiro de Campos e Pindahyba de Mattos. – Conclusos 
ao relator, em 24 de Maio de 1887, para julgamento, 
passados ao 1º revisor em 7 de junho. 

N. – 6097, Córte. – Obra nova: autor appellado 
Antonio Ferreira da Costa Pinto, réo appellante Manoel 
Pereira Carauta, advogado do autor: Feliciano Bernardino 
Baptista Pereira e do réo: João Francisco Diogo, na 1ª e 2ª 
Instancia; valor da causa: 2:000$; relator o desembargador 
Pindahyba de Mattos, a quem foi distribuida em 2 de Maio 
de 1887; revisores os desembargadores Sertorio e Faria 
Lemos. – está nos termos de subir á conclusão do relator 
para julgamento. 

N. 6108, Nitheroy. – Acção ordinaria: autor 
appellado Antonio Alves Corrêa; réos appellantes: João 
Pereira de Novaes e sua mulher, advogado do autor Luiz 
Carlos Fróes da Cruz e dos réos: Francisco José da Silva 
Ramalho, na 1ª Instancia, e na 2ª, pelos réos appellantes: 
Eduardo Teixeira de Carvalho Durão, e pelo autor 
appellado ainda figura nos autos o mesmo Fróes da Cruz, 
valor da causa 2:000$; relator o desembargador Tito de 
Mattos, a quem foi destribuida, em 4 de Abril de 1887; 
revisores os desembargadores Azevedo Magalhães e 
Fernandes Pinheiro. – Está em discussão entre as partes. 

N. 6109, Nitheroy. – Interdição: autor appellado 
Francisco Martins Ferreira Barros; ré appellante D. Helena 
de Carvalho Barros; advogado do autor: Josino do 
Nascimento e Silva e da ré: Galdino de Freitas Travassos, 
não ha avaliação da causa pela sua natureza; relator o 
desembargador Tosta, a quem foi destribuida em 28 de 
Abril de 1887; revisores os desembargadores Bento Lisboa 
e Pereira Franco. – Houve desistencia da appellação, e 
tem de subir á conclusão do relator para julgamento. 

N. 5744, Córte. – Embargos de terceiro: 
embargantes appellantes: Vianna Junior & Comp.; 
embargado appellado: Manoel Francisco da Silveira 
Freitas; advogado dos embargantes Manoel Ignacio 
Gonzaga e do embargado Manoel de Araujo dos Santos, 
na 1ª e 2ª instancia, sem declaração de valor; relator o 
desembargador Azevedo Magalhães, a quem foi 
destribuido em 5 de Maio de 1887; revisores os 
desembargadores Fernandes Pinheiro e Tosta. – Acha-se 
nos termos de subir á conclusão do relator, para 
julgamento. 

N. 6123, Rezende. – Liberdade: autora appellante: 
Virgilia, por seu curador; réo appellado: tenente Eleuterio 
Alves Barbosa e Silva. Não ha procuração das partes, na 
2ª instancia, tem de ser ouvido o curador nomeado á 
libertanda e o desembargador Procurador da Coróa; relator 
o desembargador A. A. da Silva, a quem foi déstribuida em 
28 de Abril de 1887; revisores os desembargadores Ovidio 
de Loureiro e Carneiro  de Campos. 
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N. 6126. Córte, – Libello, Autor appellado: Dr. 

Hilario Soares de Gouvêa; Réo appellante, o Dr. Roberto 
Jorge Hadoch Loto – Advogado do autor: Joaquim Alves 
da Silva, o do réo, elle proprio, na 1ª e 2ª Instancia – Valor 
da causa: o que se liquidar na execução – Relator: o 
dezembargador Ovidio de Loureiro, a quem foi distribuida 
em 28 de Abril de 1887 – Revisores: os dezembargadores 
Carneiro de Campos e Pindahyba de Mattos – conclusos 
ao Relator em 7 de Junho de 1887, para julgamento. 

N. 6132. Pirahy, – Manutenção. Autores appellados: 
Paschoal Bocca & Filho; Réo appellante: Francisco 
Galliano – Advogado dos autores: Joaquim Manoel de Sá 
e do réo: Alberto de Andrade Figueira, na 1ª e 2ª Instancia 
– pelo autor Joaquim Antunes de Figueiredo e pelo réo 
Antonio José Rodrigues Torres Netto – Sem declaração de 
valor – Relator o dezembargador Barros Pimentel, a quem 
foi distribuida em 5 de Maio de 1887 – Revisores os 
dezembargadores Rodrigues e Tito de Mattos – Acha-se 
nos termos de subir á conclusão do Relator, para 
julgamento. 

N. 6144. Córte. – Libello. Autores appellados: 
Manoel Dias da Cruz Filho & C.; Réo appellante: Leonardo 
Antonio Teixeira Leite – Advogado dos autores: André 
Cordeiro de Araújo Lima E do réo: Francisco Maria Corréa 
de Sá e Benevides, na 1ª instancia, e na 2ª não ha nova 
procuração – Valor da causa: 1:929$800 – Relator o 
dezembargador Faria Lemos, a quem foi distribuida em 23 
de Maio de 1887 – Revisores os dezembargadores Barros 
Pimentel e Rodrigues – Acham-se parados por falta de 
preparo. 

N. 6153. Valença. – Execução. Exequentes 
appellantes: D. Maria Bibiana Araujo de Letis e Silva e sua 
filha: Preferente: D. Delfina Ramos da Silva Leite – 
Advogado da exequente: Carlos Augusto de Oliveira 
Figueiredo, e da preferente: Americo de Moura Marcondes 
de Andrade, na 1ª instancia, e na 2ª, pela exequente, 
Manoel Emilio Gomes de Carvalho, e pela preferente ainda 
não ha procuração nova nos autos – Valor da causa: 
30.000$000 – Relator o dezembargador Carneiro de 
Campos, a quem foi destribuida em 23 de Maio de 1887 – 
Revisores os dezembargadores Pindahyba de Mattos e 
Faria Lemos – Acha-se em discussão entre as partes. 

N. 6169. Córte. – Liberdade. Autora 2ª appellante: 
Francisca, por seu curador; Réo appellado: Joaquim José 
de Oliveira Guimarães; 1º appellante o Juizo – Advogado 
da autora: o seu curador Francisco Maria Corrêa de Sá e 
Benevides, e do réo: Hygino de Bastos Mello, na 1ª 
instancia, e na 2ª não ha nova procuração – Relator o 
dezembargador Pindahyba de Mattos, a quem foi 
distribuida em 26 de Maio de 1887 – Revisores os 
dezembargadores Sertorio e Faria Lemos – Vae abrir-se a 
discussão entre as partes. 

N. 6064. Córte – Ordinaria. Autor appellado: 
Antonio José Ronda; réo appellante: Augusto de Souza 
Lobo, advogado do autor: Francisco Maria Corrêa de Sá e 
Benevides e do réo: Feliciano Bernardino Baptista Pereira 
e José Ferreira Nobre, na 1ª Instancia, e na 2ª, pelo autor, 
o mesmo Benevides, e pelo réo o mesmo Nobre. Valor da 
Causa: 970$; relator o desembargador Carneiro de 
Campos, a quem foi distribuida em 21 de Abril de 1887; 
revisores: os desembargadores Pindahyha de Mattos e 
Sertorio. Está nos ter-

mos de subir á conclusão do relator para julgamento. 
Nº 6113. Nitheroy. – Appellante: João Arthur Short; 

appellado: João Virgilio de Azevedo Brandão, advogado do 
appellante: Motta Cruz e do appellado: Josino do 
Nascimento e Silva. Relator o desembargador A. A. da 
Silva, a quem foi distribuida em 21 de Abril de 1887; 
revisores: os desembargadores Ovidio de Loureiro e 
Carneiro de Campos. Não se declara quem seja o autos e 
o qual valor da causa, por se acharem os autos com vista 
em poder do advogado do appellado. 

Nº 6066. Córte. – Libello. Autora appellada: D. 
Angelina Alves do Rego; réo appellante: Francisco Xavier 
Martins da Costa, advogado da autora: o conselheiro 
Nunes Gonçalves, e do réo Joaquim José Teixeira de 
Carvalho, na 1ª Instancia e na 2ª não ha nova procuração. 
– Valor 2:000$ fortes. Relator o desembargador Ovidio de 
Loureiro, a quem foi distribuida em 21 de Abril de 1887; 
revisores: os desembargadores Carneiro de Campos e 
Pindayba de Mattos. Parados por falta de preparo. 

Nº 6136. Rezende. – Appellantes: Freire irmão & 
Sobrinho; appellado: José Fernandes Nunes, advogado do 
appellante: Martins Torres, e do appllado: conselheiro 
Francisco Octaviano. Relator: desembargador A. A. da 
Silva, a quem foram distribuidos em 9 de Abril de 1887. 
Revisores: os desembargadores Ovidio de Loureiro e 
Carneiro de Campos. Pela razão de se acharem os autos 
com vista ao advogado do oppellado não se dá informação 
mais detalhada ácerca delles. 

Nº 6140. Valença. – Ordinaria. Autor appellado: 
Antonio José Machado, réo appellante: José Lucio 
Cardoso, advogado do autor: João Francisco Barcellos, e 
do réo, João Rufino Furtado de Mendonça, na 1ª Instancia, 
e na 2ª, pelo réo appellante, José Leandro de Godoy e 
Vasconcellos, e pelo autor ainda não ha procuração junta. 
Valor: 1:237$140. Relator: desembargador Azevedo 
Magalhães, a quem foi distribuida em 12 de Maio de 1887. 
Revisores: Fernandes Pinheiro e Tosta. O appellante 
requereu desistencia do recurso e tem de assignar o 
respectivo termo. 

Nº 6152. Nitheroy. – Liberdade. Autor appellante: 
Gregorio, por seu curador; ré apellada: Lauriana Umbellina 
da França Valiengo, advogado do autor: o seu curador 
Francisco José da Silva Ramalho, e da ré: Aureliano de 
Campos, na 1ª Instancia e na 2º, pelo autor, Feliciano 
Bernardino Baptista Pereira, e pela ré, o mesmo Campos. 
Relator o desembargador Carneiro de Campos, a quem foi 
distribuida em 16 de Maio de 1887. Revisores os 
desembargadores Pindahiba de Mattos e Sertorio. 
Depende de discussão entre as partes. 

 
Appelações commerciaes 

 
N. 5871. Nictheroy. – Ordinaria. – Autor appellado: 

Luiz Antonio dos Santos Cassão, réos appellantes: os 
administradores da massa fallida de Cassão Barros & C. 
advogado do autor: Francisco José da Silva Ramalho, e do 
réo, Galdino de Freitas Travassos, na 1ª instancia e na 
segunda pelo autor, Feliciano Bernardino Baptista Pereira, 
e pelos réos o mesmo Travassos. – Valor da causa: 
5:883$585. – Relator o desembargador Faria Lemos, a 
quem foi distribuida em 12 de Maio de 1887, revisores os 
desembargadores Barros Pimentel e 
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Rodrigues. Acha-se nos termos de subir à conclusão do 
relator para julgamento. 

N. 6089. Côrte. – Ordinaria. – Autor appellado: J. G. 
de Souza Braga, réos appellantes: Cunha & C.; advogado 
do autor: Carlos Canuto Malheiros e dos réos: João 
Francisco Diogo, na 1ª Instancia, e na segunda não ha 
nova procuração. – Valor da causa: 1:000$000. – Relator o 
desembargador Carneiro de Campos a quem foi distribuida 
em 2 de Maio de 1887, revisores: os desembargadores 
Pindahyba de Mattos e Sertorio. Acham-se parados por 
falta de preparo. 

N. 6011. Côrte. – Execução. – Exequentes 
appellantes: Paula Dantas & C., executados appelados: os 
administradores da massa fallida de Norton & C.; 
advogado dos exequentes: Firmo de Albuquerque Diniz, e 
dos executados: Camillo da Cunha Figueiredo, na 1ª 
instancia, e na segunda não ha nova procuração. – Valor 
da causa: 12:469$570. – Relator o desembargador Tito de 
Mattos, a quem foram distribuidos em 23 de Maio de 1887, 
revisores: os desembargadores Azevedo Magalhães e 
Fernandes Pinheiro. Acham-se parados por falta de 
preparo. 

N. 6091. Côrte. – Seguros. – Autora appellante: a 
Irmandade de Nossa Senhora da Candelaria, ré appellada: 
a Companhia de Seguros Argos Fluminense; advogado da 
autora: João Raymundo Pereira da Silva Junior e da ré: 
José Pires Brandão Junior, na 1ª instancia, e na segunda 
não ha nova procuração. – Valor da causa: 10:000$000. – 
Relator o desembargador Pereira Franco, a quem foi 
distribuida em 26 de Maio de 1887, revisores: os 
desembargadores A. A. da Silva e Ovidio de Loureiro. 
Acham-se parados por falta de preparo. 

N. 6084, Vassouras. – Descendiaria. – Autores 
appellados: Lacerda Brum & Irmã, réo appellante: 
Francisco Rodrigues de Senna Valle; advogado dos 
autores: João Thomaz de Araujo, e do réo: Americo 
Brazileiro da Costa Moreira, na 1ª Instancia e na segunda, 
pelo réo appellante, Francisco de Carvalho Figueira de 
Mello, e pelos autores appellados ainda não ha 
procuração. – Valor da causa: 2:508$800. – Relator o 
desembargador Faria Lemos, a quem foi distribuida em 26 
de Maio de 1887, revisores: os desembargadores Barros 
Pimentel e Rodrigues. Acha-se em discussão entre as 
partes. 

N. 6090, Côrte. – Ordinaria. – Autores appellados: 
Teixeira Cabral & Comp.; réos appellantes: Lopes Brasão 
& Irmão, – advogados dos autores: Francisco Antonio 
Pessoa de Barros e dos réos: Guilherme Bandeira de 
Gouvêa – na 1ª e 2ª instancia. – Valor da causa: 577$480. 
– Relator o desembargador João Sertorio, a quem foi 
distribuida em 23 de Maio de 1887. – Revisores: os 
desembargadores Faria Lemos e Barros Pimentel. – Acha-
se em discussão entre as partes. 

N. 6103, Côrte. – Ordinaria. – Autores appellados: 
Novaes de Souza & C.; réo appellante; Abilio Fernandes 
de Almeida, ausente, por seu curador – advogado dos 
autores Urbano Alves de Souza Pereira e do réo o seu 
curador André Pereira Lima, na 1ª e 2ª instancia. – Valor 
da causa: 4:184$540. – Relator o desembargador Tosta, a 
quem foi distribuida em 5 de Maio de 1887. – Revisores: os 
desembargadores Bento Lisboa e Pereira Franco, – Está 
em discussão entre as partes.  

N. 6129. Côrte. – Ordinaria. – Autores appellados: 
Pereira de Aguiar e outro; réos appellantes: Antonio André 
Moreira e outro. – Advogado dos autores: João Alves da 
Silva e Oliveira e dos réos: Urbano Alves de Souza Pereira 
– na 1ª e 2ª instancia. – Valor da causa: 40:000$. – Relator 
o desembargador Barros Pimentel, a quem foi distribuida 
em 28 de Abril de 1887. – Revisores: os desembargadores 
Rodrigues e Tito de Mattos. – Conclusos ao relator em 24 
de Maio, para julgamento. 

N. 6139, Côrte. – Embargos de 3º – Embargante 
appellante João Alves Mendes da Silva; embargado 
appellado Antonio Rodrigues Costa. – Advogado do 
embargante: Adolpho Generino dos Santos e do 
embargado: Josino do Nascimento e Silva, em ambas as 
instancias. – Valor da causa: 7.000$. – Relator o 
desembargador Ovidio de Loureiro, a quem foi distribuida 
em 9 de Maio de 1887. – Revisores: os desembargadores 
Carneiro de Campos e Pindahiba de Mattos. – Conclusos 
ao relator em 7 de Junho de 1887, para julgamento. 

Está conforme. Rio de Janeiro, 14 de Junho de 
1887. – O escrivão, Porfirio Candido de Assis Araujo. 

 
Copia. – Illm. e Exm. Sr. – Satisfazendo ao aviso de 

20 do corrente mez do Ministerio a cargo de V. Ex. acerca 
da execução do Decreto n. 6142 de 10 de Março de 1876, 
se me offerece dizer, que até hoje, ainda não tomou-se 
assento algum pela falta da indispensavel indicação nos 
termos do art. 4º do citado Decreto; e desde que é de 
evidencia tal acontecer antes pelas difficulades, que são 
inherentes e intuitivas do Decreto de que se trata, do que 
de escassez de materia, parece que o meio de abrevial-as, 
seria o de autorisar ao Supremo Tribunal de Justiça para 
por si só tomar os referidos assentos, como fazia o 
Tribunal de Supplicação de Lisboa, julgados estes como 
revistas, mas sujeitas a approvação do Poder Legislativo. 
Outrosim para o bom effeito do que acabo de propór a V. 
Ex. é de indispensavel necessidade a adopção da 
providencia que os traslados das revistas concedidas para 
as diversas relações revisoras sejam tirados nesta 
secretaria, que permanecerão no nosso archivo, além da 
notoria vantagem de termos assim, que nos ha faltado o 
meio facil, e seguro de, confrontando-os, estabelecer 
sempre a coherencia de julgados em casos identicos. 
Entretanto V. Ex. resolverá o que entender em sua 
sabedoria mais conveniente e justo. 

Deus guarde a V. Ex. – Rio de Janeiro, 26 de Julho 
de 1880. – Illm. e Exm, Sr. Conselheiro Manoel Pinto de 
Souza Dantas. Ministro e Secretario do Estado dos 
Negocios da Justiça. – João Antonio de Vasconcellos. 

Secretaria do Supremo Tribunal de Justiça, em 28 
de Julho de 1887. – Está conforme. – O Secretario, João 
Pedreira de Couto Ferraz. 

Copia. – Illm. e Exm. Sr. – Em observancia do Aviso 
de 24 do mez proximo findo, pelo qual determina V. Ex. 
que eu informe que execução tem tido os decretos ns. 
2684 de 23 de Outubro 
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de 1875 e 6142 de 10 de Março de 1876; quaes os 
assentos tomados, no intuito de manter-se à 
jurisprudencia dos tribunaes, e que difficuldades, segundo 
o meu parecer, se possam oppôr a referida execução do 
que trataram os officios dos meus antecessores de 24 de 
Julho de 1880 e de 9 de Julho de 1881; cumpre-me dizer 
que nenhuma execução tem tido, até o presente, os 
mencionados decretos, e nenhum assento tem sido 
tomado sobre qualquer duvida occorrida na intelligencia 
de alguma disposição de lei; e si algum tivesse sido 
tomado, teria sido a essa Secretaria remetido, em 
observancia ao que dispõe o art. 2º § 2º do primeiro dos 
citados decretos. E pelo que respeita às difficuldades que 
se tem opposto à referida execução, entendo ser a 
principal a exigencia do art. 5º § 2º do segundo dos ditos 
decretos de serem as indicações para a tomada de 
assentos instruidas com certidões de julgados constantes 
dos autos existentes em cartorios de comarcas e 
provincias distantes; difficuldade, que muito favorece a 
propensão natural que cada um tem de escusar-se de 
trabalhos que a lei indeterminadamente incumbe a muitos 
outros, sendo, talvez essa mesma razão que actuou para 
nunca ter tido execução o art. 19 da lei de 18 de 
Setembro de 1828, mais consentaneo com as nossas 
instituições não obstante alguns dos meus antecessores 
terem-lhe dado o devido cumprimento, na parte 
respectiva. 

Deus guarde a V. Ex. 
Rio de Janeiro 12 de Setembro de 1883. – Illm. 

Exm. Sr. conselheiro Francisco Prisco de Souza Paraizo. 
– Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Justiça. – Manoel de Jesus Valdetaro. 

Secretaria do Supremo Tribunal de Justiça, em 28 
de Junho de 1887. 

Está conforme. – O secretario, João Pedreira do 
Couto Ferraz. 

Illm. e Exm. Sr. – Uma terrivel molestia de olhos, 
que me persegue desde Fevereiro, e que, não obstante 
ter-me sujeitado a uma dolorosa operação, ainda não me 
consente estudar e escrever sem grande custo e 
sacrificio, tem sido causa de não ter já satisfeito ao que V. 
Ex. de mim exige, no seu aviso confidencial de 4 de Abril 
proximo passado, relativo aos decretos ns. 2684, de 23 de 
Outubro de 1875 e 6142 de 10 de Março de 1876, sua 
inexecução até hoje, necessidade de conseguir-se a sua 
effectiva observancia e conveniencia da apresentação de 
quaesquer medidas, que para isso concorram, embora 
dependentes de disposição legislativa. Para satisfazer a 
V. Ex. estudei com attenção os decretos, consultei alguns 
conselheiros, ministros deste Tribunal, e convenci-me de 
que o meio mais efficaz para o bom andamento da justiça 
e coherente intelligencia das leis seria acto legislativo, que 
declarasse imperativos e obrigatorios para as Relações 
Revisoras as decisões do Supremo Tribunal de Justiça, 
quanto à questão ou intelligencia do direito, ficando 
nestas ampla faculdade de apreciar os factos, como 
entendessem; derogando-se para este fim na parte 
respectiva o regulamento n. 9, de 17 de Fevereiro de 
1838. Por esse meio evitar-se-iam factos como esse, de 
que dão noticias os annexos ns. 1 e 2. Desses annexos 
verá V. Ex. que um accordão da Re- 

lação do Maranhão, firmado só em dous votos, pois o 
terceiro juiz foi vencido, deu uma lição de direito ao 
Supremo Tribunal de Justiça, o que é pouco edificante, 
vendo-se que a opinião deste Tribunal era firmada em 
treze votos. Entretanto, se a decisão deste Tribunal fosse 
obrigatoria, como proponho, conseguir-se-ia pelo menos a 
uniformidade dos julgamentos pela invariavel 
interpretação dada às leis, que é justamente o que mais 
se deve desejar na pratica do fôro. Já vê V. Ex., que, 
adoptado este alvitre, seriam desnecessarios os decretos 
em questão e os assentos por elles autorizados; mas 
como estes decretos existem e fazem parte da nossa 
legislação, vou cingir-me mais à materia do aviso 
confidencial de V. Ex. 

A execução dos decretos em questão, não é 
impossivel, mas é difficultada, primeiro pelas exigencias 
do art. 5º do decreto de 10 de Março de 1876; segundo 
pela audiencia prévia e obrigatoria das Relações do 
Imperio. 

Para fazer-se um relatorio circumstanciado dos 
julgamento divergentes, que serão especificados, e das 
duvidas sobre a intelligencia do direito em these, é 
necessario tempo, trabalho e muito zélo pelo serviço, 
cousa rara nestes tempos de fé dubla. Para indicar a 
necessidade de um assento bastaria, a meu vêr, que uma 
das Relações entendesse uma lei de um modo, e que o 
Supremo Tribunal de Justiça entendendo-a de diverso 
modo, concedesse a revista; neste caso, qualquer que 
fosse o julgamento da Relação revisora, ou esta seguisse 
a doutrina da Relação antecedente, ou se conformasse 
com a deste Supremo Tribunal, manifesta ficava a 
desintelligencia dos Tribunaes e a possibilidade de dar-se 
à mesma lei interpretação diversa: neste caso bastaria ao 
indicador, proponente ou requerente uma succinta 
exposição do caso e a exhibição dos julgados divergentes 
para que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 
podesse proceder nos termos do art. 6º e seguintes do 
dito regulamento. Para alterar esta disposição bastaria a 
vontade de V. Ex., como Ministro do Poder Executivo, 
outro tanto, porém, não se póde dizer da audiencia ou 
consulta às Relações, estatuida por acto legislativo, e 
todavia esta consulta ás Relações deveria ser facultativa, 
como o é á respeito do Instituto da Ordem dos 
advogados, Tribunaes do Commercio e jurisconsultos de 
bóa nota. E, verdade, nenhum beneficio espero desta 
consulta obrigatoria: della só podem provir delongas e 
contrariedades. 

Antes de findar o praso da minha presidencia 
espero, secundando os desejos de V. Ex. dar execução à 
esses decretos, fazendo tomar alguns assentos, a 
despeito de quaesquer difficuldades; e mais instruido pela 
pratica e pela observação terei a honra de levar ao 
conhecimento de V. Ex. os fructos de minha experiencia. 
Resta-me dizer alguma cousa acerca da sugestão do meu 
antecessor, de saudosa memoria, constante da 2ª parte 
de seu officio de 26 de Julho de 1880, scilicet, da 
conveniencia de ficarem no archivo da Secretaria deste 
Tribunal os traslados dos autos em que forem concedidas 
revistas; sufficiencia do pessoal da secretaria para este 
serviço; e augmento de despeza por este motivo. A este 
respeito tenho a dizer à V, Ex. que esta materia não é 
nova e até já foi objecto de um projecto de Lei, 
apresentada á Camara dos Deputados por 10 dos
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seus membros em 4 de Abril de 1877, de que dá noticia o 
annexo n. 3. Deste annexo se vé, que os cofres publicos 
não ficariam mais onerados por esse motivo, visto que, 
essa despreza pesaria sobre as partes, como custas, nem 
seria preciso augmentar o pessoal da secretaria, pois o 
secretario procuraria escreventes seus, se aquelle fosse 
deficiente. Quanto porém á conveniencia de ficarem no 
archivo deste tribunal os ditos traslados sei, que o meu 
antecessor fundava-se nas razões constantes do annexo 
n. 4. V. Ex. terá a bondade de os lêr e de aprecial-os em 
sua sabedoria, pois eu não tenho um juizo formado á esse 
respeito, parecendo-me todavia de algum peso as razões 
constantes do dito annexo, a que me reporto, poupando-
me assim a reproduzil-as neste trabalho já longo e talvez 
fastidioso. 

Suppondo ter tocado em todos os topicos do citado 
aviso confidencial, devolvo a V. Ex. todos os papeis, que o 
acompanharam. 

Deus guarde a V. Ex. – Rio de Janeiro 9 de Julho 
de 1881. – Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Manoel Pinto de 
Souza Dantas, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Justiça. O presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça. – Albino José Barbosa de Oliveira. 

Secretaria do Supremo Tribunal de Justiça, em 28 
de Junho de 1887. – Está conforme. – O Secretario, João 
Pedreira do Couto Ferraz. 

Juizo da provedoria da Córte em 30 de Maio de 
1887. 

Illm. e Exm. Sr. – Satisfazendo a ordem contida ao 
officio que V. Ex. me dirigiu a 28 do corrente, e hoje 
recebido, exigindo que informe com urgencia quaes os 
feitos que, conclusos para final julgamento se acham até a 
presente data em seu poder, a data em que os ditos feitos 
me foram conclusos, quaes os autores e reus nos mesmos 
feitos, os advogados que os patrocinam, a natureza da 
causa em letigio, e quando versa sobre valores a 
importancia monetaria della. 

Tenho a informar que na presente data não tenho 
na minha conclusão para final julgamento feito algum, nem 
mesmo para despachos interlocutorios, affirmando a V. Ex. 
que nunca excedi os prazos legaes quer nos feitos para 
decisões definitivas, quer nos feitos para decisões 
interlocutorias ou mixtas. 

Deus guarde a V.Ex. – Illm. e Exm. Sr. Conselheiro 
Samuel Wallace Mae-Dowell, muito digno Ministro e 
Secretario do Estado dos Negocios da Justiça. – Justiniano 
Baptista Madureira. 

Juizo de direito dos Feitos da Fazenda Nacional. 
Córte, 18 de Julho de 1887. 

Illm. e Exm, Sr. – Em cumprimento da ordem de V. 
Ex., conteuda no no officio de 28 de Maio ultimo, tenho a 
honra de transmittir a V. Ex. as relações dos processos 
que naquella data se achavam na minha conclusão, com 
todas as especificações por V. Ex. exigidas. 

Deus guarde a V. Ex. – Illm. e Exm. Sr. Conselheiro 
Samuel Wallace Mae-Dowell, Ministro e Secretario do 
Estado dos Negocios da Justiça. – O juiz de direito, 
Antonio Joaquim de Macedo Soares. 

ESCRIVÃO PAMPLONA 
 

Relação dos processos que se achavam na 
conclusão do Exm. Sr. Dr. Antonio Joaquim de Macedo 
Soares, juiz de direito 1º supplente do dos feitos da 
fazenda nacional na fôrma do despacho do mesmo Exm. 
Senhor que assim o ordenou. 

Partes. – Autor Thomaz Duffes, ré a Fazenda 
Nacional; natureza da causa libello; valor 557:297$020; 
advogados Dr. Saturnino de Souza e Oliveira e o Dr. 
Procurador dos Feitos; data da conclusão 30 de Março de 
1887. – Observações: baixaram a cartorio para 
organisação do presente mappa. 

Partes – Autora a Fazenda Nacional, réo Raphael 
Antonio de Oliveira Barros; natureza da causa penhora 
executiva; valor 104:362$713; advogados Dr. Procurador 
dos feitos e Dr. Carlos A. Busk Varella; data da conclusão 
26 de Abril de 1887. – Observações: baixaram ao cartorio 
para organisação do presente mappa. 

Partes. – Exequente a Fazenda Nacional, exequido 
João Anastacio Ferreira Duque Estrada, 3os embargantes 
Maria Benedicta Duque Estrada e seu irmão; natureza da 
causa execução por penhora executiva; valor 24$200; 
advogados Dr. Procurador dos Feitos e Dr. Carlos 
Frederico Taylor; data da conclusão 4 de Maio de 1887. – 
Observações:baixaram a cartorio para organisação do 
presente mappa. 

Partes. – Exequente a Fazenda Nacional, exequida 
Victoria Bittencourt, 3º embargante Manoel Gomes da 
Costa Figueiredo; natureza da causa execução por 
penhora executiva; valor 154$; advogados Dr. Procurador 
dos Feitos o Dr. Josino de Nascimento Silva; data da 
conclusão 4 de Maio de 1887. – Observações: baixaram a 
cartorio para organisação do presente mappa. 

Partes. – Exequente a Fazenda Nacional, 
exequidos José Nicolau de Medeiros & Comp. 3º 
embargante Albino Moreira da Silva; natureza da causa 
execução por penhora executiva; valor 44$; advogados Dr. 
Procurador dos Feitos e Dr. José Ferreira Mello Nogueira: 
data da conclusão 4 de Maio de 1887. – Declaração: 
baixaram a cartorio para execução do presente mappa. 

Partes. – Autora a Companhia Transportes 
Maritimos, recorridos a Estrada de Ferro D. Pedro II e 
procurador da Fazenda Nacional: natureza da causa obra 
nova; advogados Dr. Antonio F. Vianna e Dr. Procurador 
dos Feitos; data da conclusão 7 de Maio de 1887. – 
Observações: baixaram a cartorio para organisação do 
presente mappa. 

Rio de Janeiro, 13 de Junho de 1887. – O escrivão 
dos Feitos da Fazenda, Lelirerico Narbal Pamplona. 

 
ESCRIVÃO PAMPLONA. – RELAÇÃO DOS 

PROCESSOS DE APPELAÇÃO CIVEL QUE ME FORAM 
DISTRIBUIDOS A CONTAR DE ABRIL DO CORRENTE 
ANNO NA FÓRMA DA PORTARIA DO EXM. SR. 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE 31 DE 
MAIO FINDO. 

 
Parte. – Appellante Raymundo José Nunes, 

appellada a Fazenda Nacional; natureza da causa. – 
Petição para libello. Valor 5:000$, advogados Urbano 
Alves de Souza Pereira, pre- 
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curador da Corôa; data da distribuição ao relator em 12 de 
Maio de 1887. – Nome do relator – del embargador Tosta. 
– Nomes dos revisores. Desembargadores Bento Lisboa e 
Pereira Franco. – Data da conclusão ao relator. Estando 
na causa. Arrazoada afinal e tem de subir á conclusão do 
relator. 

Partes. – Appellante o juizo, appellado Antonio de 
Oliveira, herdeiro habilitado de seu filho João de Oliveira 
Aurora; natureza da causa. – Justificação de identidade. – 
Advogados, procurador da Corôa desembargadores Luiz 
Fortunato de Brito A. Souza Menezes. – Data da 
distribuição ao re-lator em 2 de Maio de 1887. – Nome do 
relator desembargador Trigo de Loureiro. – Nomes dos 
revisores desembargadores Carneiro de Campos e 
Pindahyba de Mattos. – Data da conclusão ao relator em 
27 de Maio. – Estado da causa. – Entregue a 6 de Junho 
com relatorio e tem de passar ao 1º revisor. 

Partes. – Appellante o juizo, appellando Francisco 
Augusto de Carvalho, cessionario de Maria da Silva Lessa; 
natureza da causa. – Habilitação por exequatur. – 
Advogado procurador da Coróa. – Data da distribuição ao 
relator em 23 de Maio de 1887. – Nome do relator 
desembargador Tosta. – Nomes dos revisores 
desembargadores Bento Lisboa e Pereira Franco – Estado 
da causa. – Despacho para se dar vistas ás partes em 7 
de Junho e está correndo prazo para o appellado juntar 
procuração. 

Partes. – Appellante o juizo, appellada Maria 
Custodia, herdeira habilitada da finada Dorothéa Candida 
Teixeira; natureza da causa. – Habilitação. – Advogado, 
procurador da Coróa Dr. Lopo Diniz Cordeiro. – Data da 
distribuição ao relator em 23 de Maio de 1887. – Nome do 
relator. – Desembargador Sertorio. – Nomes dos revisores. 
– Desembargadores Faria Demos e Barros Pimentel. – 
Data da conclusão ao relator. – Estado da causa. Com 
despacho para se dar vista ás partes. 

Partes. – Appellante Leonardo Carlos Xavier de 
Amorim por si e como tutor de seu irmão, appellando o 
consul portuguez representante do espolio de Joaquim 
José Rodrigues Machado e a Fazenda Nacional; natureza 
da causa. – Libello. Valor 45:739$874. – Advogados, Dr. 
Adolpho Elysio Teixeira Duarte; conselheiros Antonio 
Pedro da Costa Pinto e procurador da Corôa. – Data da 
distribuição ao relator em 6 de Junho de 1887. – Nome do 
relator, desembargador Azevedo Magalhães. – Nomes dos 
revisores desembargadores Fenandes Pinheiro e Tosta. – 
Data da conclusão ao relator. – Estado da causa. – Com 
despacho para se dar vista ás partes. 

Partes. – Appellante Dr. João Sahino Antonio 
Damasceno e sua mulher, appellando Joaquim José 
Monteiro, herdeiro habilitado de seu irmão Antonio José 
Monteiro e a Fazenda Nacional; natureza da causa –  
Libello. Valor 8:000$000. – Advogados, Dr. João Antonio 
de Araujo Vasconcellos. Dr. Francisco Antonio Pessoa de 
Barros e conselheiro procurador da Corôa. – Data da 
distribuição ao relator em 6 de Junho de 1887. – Nome do 
relator desembargador Antonio Augusto pa Silva. – Nomes 
dos revisores desembargadores Trigo de Loureiro e 
Carneiro de Campos. – Data da conclusão ao relator. – 
Estado da causa. – Vão para conclusão do relator para 
mandar dar vista ás partes. 

Partes. – Appellando o consul portuguez, 
representante do espollo de Dorothéa Candida Teixeira, 
appellados José Vicente Ribeiro o proucurador da Fazenda 
Nacional; natureza da causa. – Libello. Valor 2:000$000. – 
Advogados conselheiro Antonio Pedro da Costa Pinto, Dr. 
André Pereira Lima e conselheiro procurador da Corôa. – 
Data da distribuição ao relator em 6 de Junho de 1887. – 
Nome do relator desembargador Tosta. – Nomes dos 
revisores desembargadores Bento Lisboa e Pereira 
Franco. – Data da conclusão ao relator. – Estado da 
causa. – Vai para a conclusão do relator para ordenar vista 
ás  partes. 

Partes. – Appelante o juizo, appellado Antonio 
Coelho da Costa, ausente o consul portuguez, 
representante do espolio de Manoel Ignacio Pereira; 
natureza da causa. – Libello. Valor 4:950$000. – 
Advogados conselheiro procurador da Corôa, Dr Andre 
Pereira Lima e conselheiro Antonio Pedro da Costa Pinto. 
– Data da distribuição ao relator em 6 de Junho de 1887. – 
Nome do relator desembargador Faria Lemos. – Nomes 
dos revisores desembargadores Barros Pimentel e 
Rodrigues. – Data da conclusão do relator. – Estado da 
causa. – Vai para a conclusão do relator para ordenar 
vistas ás partes. 

Rio de Janeiro, 13 de Junho de 1887. – O escrivão 
de appellações dos Feitos da Fazenda, Lilirerico Narbal 
Pamplona. 

Juizo de direito da 1ª vara civel, em 6 de Julho de 
1887. – Illm. e Exm. Sr. – Em cumprimento ás ordens de V. 
Ex., remetto a inclusa relação dos feitos, que se acham na 
minha conclusão. – Deus guarde a V. Ex. – Illm. e Exm. Sr. 
Conselheiro Samuel Wallace Mae-Dowell, dignissimo 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça. – 
Maneol Martins Torres. 
 
RELAÇÃO DOS PROCESSOS EM MINHA CONCLUSÃO 

 
N. 1. – Acção ordinaria: autor Bernadino Ferreira 

Mayrink, réus Drs. Luiz Raphael Vieira Souto e Manuel 
Buarque de Macedo, valor 10:000$, advogado do autor Dr. 
José Marcondes de Andrade Figueira, advogado dos réos 
Dr. Josino do Nascimento Silva. – Data da conclusão em 5 
de Abril de 1887. 

N. 2. – Acção ordinaria: autores A. J. da Silva 
Pimenta & Comp., réos Rossi, Irmãos & Moscoso, valor 
2:150$, advogado dos autores Dr. Guilherme Bandeira de 
Gouvêa, advogado dos réos Dr. Antonio de Paula Ramos. 
– Data da conclusão em 28 de Abril de 1887. 

N. 3. – Acção ordinaria: autora D. Eulalia 
Guilhermina da Cruz, réos José Pereira e A. C. Cardoso de 
Cerqueira, valor 1:499$782, advogado da autora Dr. Lopo 
Diniz Cordeiro, advogado dos réos Dr. Jose Manoel Duarte 
Lima. – Data da conclusão em 9 de Maio de 1887. 

N. 4. – Acção ordinaria: autor Antonio Joaquim de 
Araujo, ré companhia Mutualidade, reivindicação de um 
terreno, sem valor dado, advogado do autor Dr. Carlos 
Frederico Taylor, advogado da ré Dr. Ubaldino do Amaral. 
– Data da conclusão em 10 de Maio de 1887. 

N. 5. – Acção ordinaria: autores Paulo Robin & 
Comp., réo Manoel Marques de Carvalho Al- 
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vim, valor 2:600$, advogado dos autores Dr. Lopo Diniz 
Cordeiro, advogado do réo Dr. Antonio de Paula Ramos. – 
Data da conclusão em 6 de Junho de 1887. 

N. 6. – Acção ordinaria: autor Antonio Joaquim 
Lopes, ré D. Maria Joaquina de Oliveira Araujo, valor 
4:357$140, advogado do autor Dr. Feliciano Bernardino 
Baptista Pereira, advogado da ré Dr. Antonio Candido de 
Azumbuja. – Data da conclusão em 6 de Junho de 1887. 

N. 7 – Acção ordinaria: autor Joaquim Moutinho de 
Assumpção, ré D. Leonidia Cordeiro Carvalho Bastos, 
valor 1:000$, advogado do autor Dr. João Brazil Silvado, 
advogado da ré Dr. Eugenio Valladão Catta Preta. – Data 
da conclusão em 13 de Junho de 1887. 

N. 8 – Acção de notificação: autora a Companhia de 
S. Christovão, ré a Companhia de Villa Isabel, infracção de 
privilegio, advogado da autora Dr. Augusto Alvares de 
Azevedo advogado da ré conselheiro Carlos Affonso de 
Assis Figueiredo. – Data da conclusão em 13 de Junho de 
1887. 

N. 9 – Acção ordinaria: autor Manoel Wenceslau da 
Silva, réo Eduardo Norberto dos Santos Pinheiro valor 
640$, advogado do autor Dr. André Pereira Lima, 
advogado do réo Dr. José Manoel Duarte Lima – Data da 
conclusão em 23 de Junho de 1887. 

N. 10 – Acção ordinaria: autor Domingos Peixoto 
Ferreira de Souza, réu Francisco Alexandrino Botelho, 
valor 926$658, advogado do autor Dr. Guilherme Bandeira 
de Gouvêa, advogado do réo Dr. Horacio Moreira 
Guimarães. – Data da conclusão em 25 de Junho de 1887. 

N. 11. – Acção ordinaria: autor Dr. Francisco 
Ignacio Ferreira, réos G. Filgueiras & Comp., 
indemnização, advogado do autor Dr. José Antonio 
Pedreira de Magalhães Castro, advogado dos réos Dr. 
Theodoro Macedo Sodré. – Data da conclusão em 27 de 
Junho de 1887. 

N. 12 – Acção ordinaria: autores Oliveira & Comp., 
ré a Illma. Camara Municipal, indemnização, advogado dos 
autores Dr. Francisco Corréa de Sá e Benevides, 
advogado da ré Dr. Fernando Mendes de Almeida. – Data 
da conclusão em 27 de Junho de 1887. 

N. 13. – Acção ordinaria: autor Antonio José 
Tavares da Silveira, réo Alfredo Marques de Campos, valor 
955$, advogado do autor conselheiro Antonio Pedro da 
Costa Pinto, advogado do réo Dr. Presciliano Antonio da 
Silva Freire. – Data da conclusão em 30 de Junho de 1887.

N. 14. – Acção de execução: autores Miranda 
Monteiro & Comp., réos Antonio Baptista Corréa de Castro 
e sua mulher, valor 69:216$887, advogado dos autores Dr. 
Antonio Eulalio Monteiro, advogado dos réos Dr. Joaquim 
Antonio Fernandes de Oliveira. – Data da conclusão em 30 
de Junho de 1887. 

N. 15. – Acção ordinaria: autor José Barreto Pereira 
Pinto, ré a companhia Colonização Agricola, valor 
2:148$650, advogado do autor Dr. Luiz Carlos Fróes da 
Cruz, advogado da ré Dr. Felliciano Bernardino Baptista 
Pereira. – Data da conclusão em 30 de Junho de 1887. 

N. 16. – Acção de assignação de 10 dias, autor 
João de Souza Neves, autora D. Francisca Martha de 
Azeredo Cunha, valor 750$, advogado do autor Dr. 
Candido Mendes de Almeida, à revelia. – Data da 
conclusão em 1 de Julho de 1887. 

N. 17. – Acão ordinaria: autores José Maria da 
Costa e Silva & Saldanha, réo Fernando Boangolino, valor 
1:274$865, advogado dos autores Dr. José Maria de 
Azeredo Velho, advogado do réo Dr. Luiz Carlos Froés da 
Cruz. – Data da conclusão em 1 de Julho de 1887. 

N. 18. – Acção de assignação de 10 dias: autor o 
Banco Predial, réos Camillo Lelis e Silva e sua mulher, 
valor 5:481$640, advogado dos autor Dr. João José do 
Monte, advogado dos réos Dr. Galdino de Freitas 
Travassos. – Data da conclusão em 1 de Julho de 1887. 

N. 19. – Acção ordinaria: autor João Torquato 
Martins Ribeiro, réo L. Larose, valor 845$, advogado do 
autor Dr. Heitor Bastos Cordeiro, advogado do réo Dr. 
André Pereira Lima. – Data da conclusão em 1 de Julho de 
1887. 

N. 20. – Acção ordinaria: autor Francisco 
Bernardino de Moura, ré D. Brazilidia Onofre Arêas, valor 
1:200$, advogado do autor Dr. Urbano Alves de Souza 
Pereira, advogado da ré Dr. Josino do Nascimento Silva. – 
Data da conclusão em 24 de Maio de 1887. 

Rio de Janeiro, 1 de Julho de 1887.–O juiz de 
direito da 1ª vara civel, Manoel Martins Torres. 

Juizo de Direito da 2ª vara civel, em 30 de Maio de 
1887. 

Illm. e Exm. Sr. – Em cumprimento da portaria de 
28 do corrente mez, na qual V. Ex. determinou que eu 
informasse com urgencia, qual o numero de feitos 
conclusos afinal na data da mesma portaria, com 
especificação do dia da conclusão, dos nomes das partes 
e seus advogados e seus advogados, além da natureza e 
valor de cada causa, cabe-me levar ao conhecimento de V. 
Ex., que dos diversos feitos, despachados conforme a 
prioridade de sua conclusão, restam, na referida data o 
seguinte: 

1° Libello de Clúnaco Antunes Suzano, contra 
Marcolino da Costa Borges e outros, no qual é advogado 
do autor o Dr. José Roberto da Cunha Salles, e dos réus o 
Dr. Josino do Nascimento Silva Filho, sendo-me os autos 
conclusos em 13 do corrente, para julgamento final de 
excepção de litis pendencia, versando a causa sobre 
reivindicação de bens inventariados e partilhados, cujo 
valor é de 14:876$349. 

2° Appellação civel do juiz de paz, de D. Maria 
Rosa Maia contra José de Alburquerque Barbosa, na qual 
é advogado da appellante o Dr. Pedro Augusto de Moura 
Carijó, e o appellado o Dr. André Pereira Lima, sendo-me 
os autos conclusos a 1 de Abril findo, para julgamento da 
appellação, que versa sobre o valor de 52$500. 

3° Libello de Antonio Joaquim Pereira de Castro 
como tutor de sua filha Elisa, contra José Maria Pereira de 
Castro, e no qual é advogado do autor, o Dr. Guilherme 
Bandeira de Gouveia e do réu, o Dr. Candido Leopoldo da 
Motta Cruz, sendo-me conclusos os autos em 31 de Março 
ultimo para sentença final, versando a causa sobre a 
quantia de 2:500$ fortes. 

4° Libello de Antonio Joquim Moreira Marques, 
contra o Dr. Promotor de Capellas e Residuos, no qual é 
advogado do autor, o Dr. Urbano Alves de Souza Pereira, 
sendo-me os autos conclusos para julgamento final em 30 
de Março ultimo, versando a demanda sobre extinção do 
usofructo no valor de 9:001$396. 
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5ª Liquidaão de sentença de Manoel Chrispim 
Affonso, contra Fenando Rillo Ferreira, no qual é advogado 
do Autor, o Dr. André Pereira Lima e do Réo, o Dr. 
Francisco Maria Corrêa de Sá e Benevides, sendo-me os 
autos conclusos a 31 de Março ultimo, para julgamento da 
liquidação, cujo valor pedido é de 5:000$00. 

6.° Libello de Francisco Ferreira Campos e outros, 
contra José Salathiel de Araujo, no qual é advogado dos 
Autores, o Dr. André Pereira Lima, e do Réo, o Dr. 
Joaquim Baptista Rodrigues da Silva, sendo-me conclusos 
os autos em 4 de Abril ultimo, para sentença final e 
versando a demanda sobre a venda de tres escravos, no 
valor de 1:2000$. 

7.º Embargos de 3º, de Maria Estrella Dias, contra o 
arrestando José Tavares Raposo, nos quaes é advogado 
do Autor o Dr. Luiz Fortunato de Brito Abreu Souza e 
Menezes, e do Réo, o Dr. Carlos Couto Malheiros, sendo-
me conclusos os autos para sentença final sobre os ditos 
embargos, em 28 de Abril ultimo, e versando a demanda 
sobre a quantia de 439$530. 

8ª Libello de Joaquim Gomes Lopes contra Antonio 
Pereira de Souza Motta, no qual é advogado do autor o Dr. 
Felippe Jansem de Castro Alburquerque Junior e do réu o 
Dr. Manoel de Araujo dos Santos, sendo-me conclusos os 
autos para sentença final em 5 do corrente mez, e 
versando a demanda sobre a entrega de dois titulos de 
deposito para fiança de coductores de bonds no valor de 
400$, além de custas em justificação e inquerito. 

9ª Execução do Dr. Francisco Ferraz de Macedo 
contra Abel Pereira Guimarães, na qual é advogado do 
auctor o Dr. Luiz Tosta da Silva Nunes e do réu o Dr. 
Heitor Basto Cordeiro sendo-me os autos conclusos a 20 
do corrente mez, para sentença final sobre embargos do 
executado, penhorando pela quantia de 9:750$870. 

10.ª Execução de Manoel Antonio de Magalhães 
Calvet, contra Francisco Antonio Castorino de Faria e sua 
mulher, no qual é advogado do autro o Dr. Joaquim 
Baptista de Souza Castellões e do réu o Dr. Presciliano 
Antonio da Silva Freire, sendo-me os autos conclusos em 
20 do corrente para julgamento de embargos á 
arrematação de uma casa no valor de 3:750$. 

11.ª Libello de Manoel Joaquim de Carvalho contra 
João Lourenço Pereira, no qual é advogado do autor o Dr. 
Feliciano Bernardino Baptista Pereira e do réu o Dr. 
Guilherme Bandeira de Gouvêa, sendo-me conclusos 
estes autos para sentença final em 24 do corrente, 
versando a causa sobre o desfasimento de uma barganha 
de vaccas e a restituição de 129$ dessa barganha. 

12.º Execução de Manoel Romão, contra Manoel 
Joaquim Torres e o Dr. Curador a lide, na qual é advogado 
do exequente o Dr. Fellicinao Bernadino Baptista Pereira, 
sendo-me estes autos conclusos, para julgamento de 
embargos a execução cuja penhora é de 10:088$561. 

13º Libello de Manoel Miguel Soares, contra D. 
Maria Polucena Xavier de Mendonça no qual é advogado 
do autor o Dr. João Alves da Silva e Oliveira e da ré, e Dr. 
Julio Benedicto Ottoni, sendo-me os autos conclusos para 
sentença final em 26 do corrente, versanto a demanda 
sobre a entrega de uma apolice da divida publica do valor 
de 1:000$000. 

14º Notificação do tenente-coronel Antonio José da 
Silva e outros contra a Illma. Camara Municipal, na qual é 
advogado dos autores o Dr. Urbano Alves de Souza 
Pereira e da ré, o Dr. Fernando Mendes de Almeida, 
sendo-me os autos coclusos em 26 do corrente para 
sentença final, versando a demanda sobre a entrega de 
785:152$338. 

Deus Guarde a V. Ex. – Illm. Ex. Sr. Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça. – O juiz de 
direito da 2ª vara civel, Antonio Rodrigues Monteiro de 
Azevedo. 

Juizo de Direito da 2ª vara commercial da Côrte, 15 
de Junho de 1887. 

Illm. Exm. Sr. – Em cumprimento da ordem de V. 
Ex., conteúda no officio de 28 de Maio ultimo, tenho a 
honra de transmittir a V. Ex. as relações dos processos 
que naquella data se achavão na minha conclusão, com 
todas as especificações por V. Ex. exigidas. 

Deus guarde a V. Ex. – Illm. Exm. Sr. Conselheiro 
Samuel Wallace Mac-Dowell, Ministro e Secretario 
d’Estado dos Negocios da Justiça. – O Juiz de Direito, 
Antonio Joaquim de Macedo Soares. 

 
Relação dos processos que em 28 de Maio se 

achavam na conclusão do Meretissimo Dr. Juiz de Direito 
da 2ª vara commercial. 
 

ACÇÃO DE DEZ DIAS 
 

Autores, A. Lhonneux Linou & C., advogado 
Conselheiro Antonio Pedro da Costa Pinto, Reus F. 
Sawveu & C., advogado Dr. Manoel Ignacio Gonzaga. 
Pedido 24:800$000. Conclusos em 11 de Maio de 1887. 
 

ACÇÃO SUMMARIA 
 

Autor Manuel Joaquem Teixeira, advogado Dr. 
André Pereira Lima, reu Luiz Maria de Mattos, advogado 
Dr. Alexandre Rodrigues Barroso. Pedido, 328$340. 
Conclusos em 26 de Abril de 1887. 
 

ACÇÃO ORDINARIA 
 

Autor o Barão de Palmeira, advogado Dr. Almerico 
de Moura Marcondes do Andrade, reu Marcondes 
Machado & C., advogado Dr. Firmo de Alburquerque Diniz, 
oppoente Francisco Marcondes Machado, advogado Dr. 
Carlos Soares Guimarães, assistente José Rabelle, 
advogado Dr. Francisco Maria Correia de Sá e Benevides. 
Pedido, 67:956$180. Conclusos em 11 de Maio de 1887. 
 

ACÇÃO ORDINARIA 
 

Autor Agostinho Coelho Fragoso, advogado Dr. 
José Bernardes da Serra Belfort, reu Leopoldo Smith de 
Vasconcellos, advogado Dr. Antonio Tiburcio Figueira, 
pedido 5:717$450. Conclusos em 13 de Maio e 1887. 

 
ACÇÃO ORDINARIA 

 
Autor Manoel de Passos Malheiro, Advogado 

Dr. Ubaldino do Amaral, reus Fiorita & Tavo- 
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lara, advogado Dr. Eugenio de Valladão Catta Preta. – 
Pedido, 72:292$397. – Conclusos em 5 de Maio de 1887. 
 

EXECUÇÃO 
 

Exequente, Ramos Varzim & C., advogado Dr. João 
Alves da Silva Oliveira, executado, Manoel Antonio 
Ferreira Coitinho, advogado, Dr. João Carlos Garcia de 
Almeida, 3º embargante, José Antonio Ferreira Coltinho, 
advogado, Dr. Feliciano Bernardino Baptista Pereira. – 
Pedido 400$000. – Conclusos em 9 de Maio de 1887. 

 
EXECUÇÃO 

 
Exequente, Augusto Leuba & C., advogado, Dr. 

João Franklin de Alencar Lima, executado. José Luiz da 
Silva Cunha, advogado, Dr. José Viriato de Freitas Junior. 
– Pedido 1:101$774. – Conclusos em 5 de Maio de 1887. 

 
EXECUÇÃO 

 
Exequente, Antonio José Coucia Machado, 

advogado, Dr. Antonio Dias de Pinna Junior, executado, 
Felippe José Cahens – não tem advogado, 3º embargante, 
D. Luiza Narni Cezar Cahens, advogado, Dr. Guilherme 
Bandeira de Gouvêa. – Pedido. – 1:104$300. – Conclusos 
em 5 de Maio de 1887. 

 
EXECUÇÃO 

 
Exequante, Francisco José Fernandes de 

Mendonça, advogado, Joaquim José Teixeira de Carvalho, 
executados, Alexandre Roberto Duque Estrada de 
Figueiredo, advogado do 1º, Dr. José Manoel Duarte Lima, 
Dr. Leopoldo Victor Duque Estrada de Figueiredo, não tem 
advogado, 3º embargante, Gregorio Garcia Seabra, 
advogado, Dr. Fernando Mendes de Almeida. – Pedido 
13:343$250. – Conclusos em 25 de Abril de 1887. 

 
EXECUÇÃO 

 
Exequente, Francisco José Fernandes de 

Mendonça, advogado, Dr. Joaquim José Teixeira de 
Carvalho, executados, D. Francisca de Paula Oliveira 
Maurity, João Antonio Maurity e o Dr. Francisco José de 
Souza Lopes, advogado do 3º executado, Dr. João Carlos 
de Oliveira Maia, 3º embargante, Francisco Joaquim da 
Rocha advogado, Dr. Benedicto Raymundo da Silva, – 
Pedido 486$000. – Conclusos em 20 de Maio de 1887. 

 
EXECUÇÃO 

 
Exequente, Gustavo Alberto Meinick, advogado, Dr. 

Antonio Ferreira Vianna, executado, a Companhia Estrada 
de Ferro Santo Antonio de Padua, advogado, Dr. Frederico 
Augusto Carr Ribeiro. – Pedido 64:608$841. – Conclusos 
em 21 de Maio de 1887 

Rio, 15 de Junho de 1887. – Está conforme. – O 
Escrivão, Bernardo Gomes Abreu.  

 
 

Quadro demonstrativo dos feitos que se acham 
conclusos ao meritissimo juiz de direito da 2ª vara 
commercial para julvamento e que ainda pendem delle em 
28 de Maio de 1887 

Data da conclusão, 10 de Maio de 1887: 
Autor, Manoel José da Silva; réos, João Pereira de 

Medeiros e Antonio Lucio de Medeiros Junior; advogado 
do autor, Dr. José Manoel Duarte Lima; advogado do réo, 
Dr. Antonio de Paula Ramos Junior; natureza da causa, 
dez dias; valor do pedido, 930$000. 

Data da conclusão, 10 de Maio de 1887: 
Autor, João Antonio Fernandes de Miranda; réos, 

Oliveira & Fernandes; advogado do autor, Dr. Feliciano 
Bernardino Baptista Pereira; advogado do réo, Dr. Joaquim 
José Teixeira de Carvalho; natureza da causa, execuçao; 
valor pedido, 4:198$056. 

Data da conclusão, 11 de Maio de 1887: 
Autor, João Manoel Dantas Guimarães; réos, José 

Machado Mendes e João Caetano da Silva 3º embargante; 
advogados o autor, Drs. Guilherme Bandeira de Gouvêa e 
Francisco Maria Corrêa de Sá e Benevides; os réos 
executados deixaram correr á revella a execução; natureza 
da causa, execução; valor do pedido, 795$260. 

Data da conclusão, 12 de Maio de 1887: 
Autor Carlos Baptista de Almeida; réo, Antonio 

Augusto Sancho; advogado do autor, Dr. João Brazileiro 
de Toledo Franco; advogado do réo, Dr. Joaquim Baptista 
Rodrigues Silva; natureza da causa, justificação para 
embargo; valor do pedido, 750$660. 

Data da conclusão, 16 de Maio de 1887: 
Autores, Ferreira Pinto & Mattos; réos Manoel 

Francisco da Silva Moreira e D. Maria Isabel dos Santos 3º 
embargante; advogados dos autores, Dr. Jozino 
Nascimento Silva; á revella do executado e advogado da 
3º embargante Dr. Francisco José de Souza Lopes; 
natureza da causa, execução; valor do pedido, 2:277$900. 

Data da conclusão, 18 de Maio de 1887: 
Autores, Fritz Mack & Comp.; réos, Domingos 

Gonçalves Vanala e José Luiz Pereira & Comp. 3º 
embargante; advogados dos autores, Dr. Luiz Tosta da 
Silva Nunes; advogados dos réos, Dr. Guilheme Bandeira 
de Gouvêa; natureza da causa, execução; valor do pedido, 
155$524. 

Rio de Janeiro 13 de junho de 1887. – O escrivão, 
Henrique José Lasary.  
 

NEGOCIOS DO RIO GRANDE DO SUL E VENDA DA 
ESTRADA DE FERRO DE CANTAGALLO 

 
O Sr. Silveira Martins, recordando ter ha poucos 

dias o nobre Presidente do Conselho dito na Camara dos 
Deputados que os liberaes, quando estão no governo, 
dizem que o poder é o poder, pede licença a S. Ex. para 
fazer uma rectificação. Não foram os liberaes que 
emittiram essa proposição; foi o orador. E isso que disse 
como Ministro havia-o já dito ao Sr. Visconde do Rio 
Branco como opposição. A responsabilidade, pois, da 
proposição, verdadeira ou erronea, é toda do orador, e não 
de seu partido.  

Não acha que sejam proveitosas a quem governa 
as reconvençoes a que ás vezes se deixa  
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arrastar o nobre Presidente do Conselho. E’ uma maneira 
de desculpar os proprios erros; mas a missão do governo é 
reparar e não imitar as faltas dos seus antecessores. E 
não tem razão S. Ex. quando aos liberaes, que, em 
sessenta e tantos annos de independencia, só por 
interregno têm governado, lança a responsabilidade de 
todos os vicios e defeitos da administração.  

O orador, tambem foi governo, e succedeu ao 
nobre Presidente do Conselho, que sabe muito bem que 
então no Thesouro havia tudo, menos cobres. Portando, 
não póde S. Ex. attribuir aos seus antecessores os males 
de que o paiz soffre na actualidade, porque elles já eram 
anteriores aos sete annos de governo do partido liberal. 

Feita esta declaração, passa a tratar da abertura da 
barra do Rio grande do Sul, pedindo ao governo que 
mande corrigir um erro, em relação ao systema de 
impostos, que se acha nos editaes chamando 
concorrentes para essas obras. Diante da grande 
calamidade, que hoje todos lamentam, de se afundarem 
alguns navios, que, chegando á barra, não a puderam 
entrar, o governo não póde descuidar-se dessa grande e 
urgente necessidade publica, porque lh’o exigem não sn 
os interesses do Estado, mas tambem os principios de 
humanidade.  

Depois de se occupar detidamente deste assumpto, 
pede ao governo outras informações.  

Viu ultimamente nomeados tres commanantes 
superiores para a provincia do Rio Grande do Sul. Não 
contesta a este respeito o direito do governo; mas exerce 
tambem o seu de membro do parlamento. Entende que o 
governo deve ser muito cauteloso nas nomeações desses 
commandantes, não sacrificando por principio algum a 
conveniencia publica aos interesses partidarios. Prefira os 
seus amigos, si os tem idoneos, mas não vá procurar para 
a fronteira individuos incapazes, não só porque isso seria 
um mal no dia do perigo, mas tambem porque assim se 
lança a desmoralisação na força que tem sido até a 
reserva do exercito.  

Refere-se aos commandos superiores da Cruz Alta, 
Camaquan e S. Leopoldo; e depois de mostrar as 
qualidades que distinguiam alguns dos cidadãos que têm 
exercido esses cargos, expõe as razões pelas quaes julga 
inconvenientes as nomeações que acabam de ser feitas. 
Crê que o não foram sobre proposta do presidente da 
provincia, mas por exigencias indebitas dos que julgam 
sempre ser eleitos tendo os votos de alguns empregados. 
Assim o governo esquece-se do interesse publico, que é 
permanente, pra tratar de interesses de um dia, e muitas 
vezes para satisfazer compromissos illegitimos, quando é 
seu dever não separar-se do principio da honorabilidade.  

Depois de outras considerações, sobre este ponto, 
pergunta ao nobre Ministro da Guerra si S. Ex. tomou 
algumas providencias em relação á violação da ordem do 
nobre Ministro do Imperio, que estabeleceu na fronteira do 
Rio Grande o cordão sanitario.  

Refere os factos que occorreram, apoiando-se em 
uma correspondencia firmada pelo capitão Affonso Firmo 
Pereira de Mello, que ahi se defende de uma maneira 
fulminante para o coronel Astrogildo.  

Commentando esses factos, e estranhando o 
procedimento do governo, diz que este, deixando 

 

de proceder contra os que violam as suas ordens, é o 
proprio que a si mesmo tira o prestigio, e faz publicamente 
a affirmação de que o partido conservador entende que o 
poder não é o poder, mas sim – o capricho e o favor.  

Por ultimo o orador allude a um protesto, publicado 
ha poucos dias n’O Paiz, e assignado pelo negociante da 
praça Domingos Moitinho. Não tem motivos para duvidar 
daquellas declarações, mas achou-as tão graves, que 
entendeu dever esperar pelo dia seguinte para ver a 
explicação que o governo dava; mas como ella não 
appareceu, por isso vem pedil-a da tribuna.  

Tem por vezes protestado contra reclamações de 
governos estrangeiros, porque muitas dellas não são 
justas. Mas isso mesmo é motivo para em questões, onde 
ha interesses estrangeiros, se usar sempre da maior 
llsura, da maior fidelidade, afim de que o paiz não fique 
exposto a duas cousas: ao vexame da reclamação, e ao 
pagamento de muito maior quantia, do que poderia ser um 
ajuste de indemnização.  

O orador resume em seguida a questão, como está 
exposta no protesto, e accentuando os factos que ali se 
articulam contra o governo, que duas vezes desfez o 
contracto, diz que não póde acreditar em tanta 
improbidade administrativa. Enquanto pois, os nobres 
Ministros não esclarecerem o negocio, não pode crer 
naquellas declarações, que são contra a honorabilidade do 
governo, que entretanto pelo seu silencio faz presumir que 
são verdadeiras. Os nobres Ministros devem tirar o paiz 
desta duvida, e por isso manda á mesa o seguinte 
requerimento pedindo informações. 

Ficou sobre a mesa para ser apoiado na sessão 
seguinte, visto já ter passado a hora designada para 
apresentação de requerimentos, o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Requeiro que se peçam ao governo as seguintes 

informações: 
1ª Por intermedio do Ministerio da Justiça – si as 

nomeações feitas ultimamente de commandantes 
superiores para a Palmeira, S. Leopoldo e Camaquam, e 
foram sobre proposta do presidente da provincia; 

2ª Pelo Ministerio da Guerra – si alguma 
providencia foi tomada sobre a communicação pelo 
presidente da provincia feita de haver o commandante da 
fronteira de Jaguarão violado o cordão sanitario;  

3ª Pelo Ministerio do Imperio – si de facto as 
condiçoes impostas pelo presidente da provincia do Rio de 
Janeiro na venda da estrada de Cantagallo a Domingos 
Moutinho foram rubricadas pelo mesmo presidente; e si de 
parte de Moutinho foram cumpridas as obrigações, que 
tomou para effectuar a compra.  

S. R. – Silveira Martins.  
O Sr. 2º Secretario (pela ordem) leu o seguinte: 
 

PARECER 
 

A comissão de orçamento examinou a proposiçao 
da Camara dos Deputados, que converteu em projecto de 
lei a parte da proposta do Poder Executivo concernente á 
despeza do Ministerio do Imperio, no proximo futuro 
exercicio de 1888, e 
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sobre ella tem a honra de interpor parecer na fórma 
determinada pelo regimento do Senado.  

Da confrontação das rubricas da proposta com 
as tabellas do orçamento e legislação respectiva aos 
serviços a cargo do Ministerio do Imperio, vê-se que 
foram estes contemplados com os creditos 
necessarios, aos quaes a Camara dos deputados já 
fez as restricções, compatíveis com o andamento 
regular da administração, dictados pelo pensamento 
de reduzir as despezas publicas.  

A commissão do orçamento adopta as 
emendas feitas ás rubricas 7, 14, 17, 18, 19, 23, 25, 
26, 27, 29, 30, 34, 46, 48, 50 e 51 e não se confroma 
com a emenda á rubrica sob n. 31, suppressiva da 
consignação de 30:000$ para as despezas com 
exames preparatorios, por ter o Sr. Ministro do 
Imperio declarado ser essa quantia necessaria para 
a realização do serviço. 

A providencia de elevar os vencimentos dos 
presidentes de provincia, mediante suppressão das 
ajudas de custo na parte destinada ás despezas de 
installação, foi sem duvida inspirada por motivos que 
a experiencia demonstra e trara incontestavel 
economia aos cofres do Estado. tornam-se assim 
escusados os creditos supplementares que, durante 
muitos annos, fizeram avultar nos balanços o 
algarismo de consignações agora eliminado. A 
quantia de 26:000$ votada pela Camara para as 
despezas de transporte, nos termos de decreto 
legislativo n. 2003 de 24 de Agosto de 1871, não 
deverá ser excedida e póde-se assim riscar a rubrica 
– Ajudas de custo aos presidentes de provicias –  da 
tabella que o art. 12 § 1º da lei n. 1177 de 9 de 
Setembro de 1862 manda annexar 

á lei do orçamento. A commissão julga, porém, que 
as razões determinantes da inclusão da presidencia 
de Mato Grosso entre as de melhor retribuição 
militam da mesma fórma para se lhe equiparar a da 
provincia de Goyaz. 

A maioria da commissão, á vista da nova 
organisação da Inspetoria Geral de Hygiene, opina 
pela approvação da emenda da Camara dos 
Deputados suppressiva da consignação de 28:500$ 
para gratificação dos inspectores de que trata a 
rubrica n. 48. Os senadores Affonso Celso, Lafayette 
e Dantas entendem que por considerações de 
equidade deve nesta parte prevalecer a proposta tal 
qual foi a apresentada pelo governo.  

A mteria dos paragraphos relativos ao curso 
de estudos da Escola Polytechnica, já por sua 
natureza, já pela maior indagação que requer, 
parece á commissão dever ser considerada em 
projecto separado.  

Nos termos expostos é a commissão de 
parecer que entre em discussão a preposição da 
Camara dos Deputados, sendo approvadas as 
rubricas da proposta do governo com as emendas da 
mesma camara e mais as seguintes, que propõe:  

Ao n. 18 – Inclua-se a presidencia da provincia 
de Goyz no numero das de melhor retribuição e 
augmente-se na verba mais 1:000$000. 

Ao n. 31 – Como na proposta do governo; – 
nos §§ 1º e 2º – separem-se para formar project 
distincto.  

Sala das commissões do Senado, 16 de Julho 
de 1887. – Paulino J. S. de Souza. – Affonso Celso. 
– Diogo Velho. – Lafayette. – Dantas. – Barros 
Barreto. 
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Proposta do Poder Executivo relativa á despeza do 

Ministerio do Imperio para o exercicio de 1888 

 
 

EMENDA DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

 
 

EMENDAS DO SENADO 
 
O Ministro e Secretario de Estado dos 

Negocios do Imperio é autorizado a despender, com 
os serviços designados nas seguintes verbas, a 
Importancia de 9.079:855$497. 

A saber: 
1. Dotação de Sua Magestade 

o Imperador........................... 
 

800:000$000 
2. Dita de Sua Magestade a 

Imperatriz.............................. 
 

96:000$000 
3. Dita da Princeza Imperial a 

Sra. D. Isabel......................... 
 

150:000$000 
4. Alimentos do Principe de 

Gram-Pará o Sr. D. Pedro..... 
 

8:000$000 
 
5. 

 
Ditos do Principe o Sr. D. 
Luiz........................................ 

 
 

6:000$000 
6. Ditos do Principe o Sr. D. 

Antonio.................................. 
 

6:000$000 
7. Dotação do Sr. Duque de 

Saxe, víuvo de Sua Alteza a 
Princeza Sra. D. 
Leopoldina............................. 

 
 
 

75:000$000 
8. Alimentos do Principe o Sr. 

D. Pedro................................ 
 

12:000$000 
 
9. 

 
Ditos do Principe o Sr. D. 
Augusto................................. 

 
 

12:000$000 
10. Gabinete Imperial.................. 1:900$000 
 
11. 

 
Subsidio dos senadoes......... 

 
540:000$000 

 
12. 

 
Secretaria do Senado............ 

 
175:840$000 

 
13. 

 
Subsidio dos deputados........ 

 
750:000$000 

 
14. 

 
Secretaria da Camara dos 
Deputados............................. 

 
 

197:140$000 
 
 
 
 
15. 

 
 
 
 
Ajudas de custo de vinda e 
volta dos deputados.............. 

 
 
 
 
 

45:000$000 
16. Conselho de Estado.............. 48:600$000 
 
17. 

 
Secretaria de Estado............ 

 
183:040$000 

 
 
 
 
 
 
18. 

 
 
 
 
 
 
Presidente de provincia........ 

 
 
 
 
 
 

208:703$333 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ajudas de custo aos 
presidente de provincia......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

66:000$000 
 

 

 
Accrescente-se no logar competente: 
A Assembléa Geral decreta: 
Art. O ministro e Secretario de Estado dos negocios 

de 1888 a quantia de 8.859:456$497, assim distribuida: 
 

1º Dotação de Sua Magestade o 
Imperador (como na proposta)........ 

 
800:000$000 

2º Dita de Sua Magestade a Imperatriz 
(como na proposta).......................... 

 
96:000$000 

3º Dita da Princeza Imperial a Senhora 
D. Izabel (como na proposta............ 

 
15:000$000 

4º Alimentos do Principe do Gram-
Pará o Senhor D.Pedro (como na 
proposta).......................................... 

 
 

8:000$000 
5º Ditos do Principe o Senhor D. Luiz 

(como na proposta).......................... 
 

6:000$000 
6º Ditos do Principe o Senhor D. 

Antonio (como na proposta)............. 
 

6:000$000 
7º Dotação do Senhor Duque de Saxe, 

viuvo de Sua Alteza a Senhora D. 
Leopoldina (75:000$), supprima-
se...................................................... 

 
 
 

12:000$000 
8º Alimentos do Principe o Senhor D. 

Pedro (como na 
proposta)...................... 

 
 

12:000$000 
9º Alimentos do Principe o Senhor D. 

Augusto (como na proposta)............ 
 

12:000$000 
10º Gabiente Imperial (como na 

proposta).......................................... 
 

1:900$000 
11º º Subsidio dos senadores (como na 

proposta).......................................... 
 

540:000$000 
12º Secretaria do Senado (como na 

proposta).......................................... 
 

175:840$000 
13º Subsidio dos deputados (como 

proposta).......................................... 
 

750:000$000 
14º Secretaria da Camara dos 

Deputados, em vez de 197:140$ 
diga-se: supprimida a consignação 
para impressão e encardenação em 
avulso dos annaes anteriores a 
1857 (30:000$000)........................... 

 
 
 
 
 

167:140$000 
15º º Ajuda de custo de vinda e volta 

dos deputados (como na proposta).. 
 

45:000$000 
16º Conselho de Estado, como na 

proposta........................................... 
 

48:600$000 
17º Secretaria de Estado, em vez de 

183:040$000, como na proposta, 
diga-se: reduzida a 10:000$ a 
consignação para publicação de 
leis, decretos, relatorios, actos. 
expediente e a 1:000$ a 
consignação para moveis................. 

 
 
 
 
 
 

178:840$000 
18º Presidencias de provincias, em vez 

de 208:703$333 diga-se elevados a 
10:000$os vencimentos dos 
presidentes das provincias da 
Bahia, Mato-Grosso, Pernambuco, 
S. Pedro, Maranhão, Minas Geraes, 
Pará, Rio de Janeiro e S. Paulo; a 
9:000$ o dos presidentes de todas 
das outras......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

268:703$333 
19º Ajudas de custo aos presidentes de 

provincia, em vez 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao n. 18 – Inclua-se a presidencia 
de Goyaz no numero das de melhor 
retribuição e augmenta-se na verba mais 
1:000$000. 
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Proposta do Poder Executivo relativa á 
despeza do Ministerio do Imperio para o 
Exercicio de 1888. 
 

EMENDAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS EMENDAS DO SENADO 

  

20. Culto publico................... 708:000$000

21. Seminarios Episcopaos... 110:250$000

22. Pessoal do ensino das 
Faculdades de Direito..... 202:895$000

23. Secretarias e 
bibliothecas das 
Faculdades de Direito..... 44:164$000

24. Pessoal de ensino das 
Faculdades de Medicina. 404:200$000

25. Secretarias, bibliothecas 
e laboratorios das 
Faculdades de Medicina. 373:920$000

26. Pessoal do ensino da 
Escola Polytechnica........ 205:700$000

27. Secretaria e gabinetes 
da Escola Polytechnica... 92:412$000

 

 de 66:000$ diga-se: supprimida 
a consignação para despezas 
de primeiro estabelecimento... 
(40:000$000).............................

 
 
 

26:000$000 
20. Culto publico, como na 

proposta.....................................
 

798:000$000 
21. Seminarios episcopaes, como 

na proposta................................
 

110:250$000 
22. Pessoal do ensino das 

Faculdades de Direito, como na 
proposta.....................................

 
 

202:805$000 
23. Secretarias e bibliothecas das 

Faculdades de Direito, em vez 
de 44:164$, como na proposta, 
diga-se: 1:200$ na consignação 
para serventes da Faculdade 
de Direito de S. Paulo, nem o 
de 100$ para despezas 
diversas extraordinarias 
inclusive, a publicação na 
Imprensa Nacional.....................

 
 
 
 
 
 
 
 
 

42:864$000 
24. Faculdades de Medicina, 

pessoal do ensino, como na 
proposta.....................................

 
 

404:200$000 
25. Secretaria, Bibliotheca e 

Laboratorio das Faculdades de 
Medicina, em vez de 373:920$, 
diga-se: reduzidas: 

 

 Na Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro, a 4:000$ a 
consignação para acquisição e 
encadernação de livros e 
assignanturas de jornaes; a 
2:000$, a para publicação da 
Revista de que trata o decreto 
n. 9311, de 25 de Outubro de 
1884; a 24:000$, a destinada 
ás despezas de reactivos, 
utensis dos laboratorios; a 
1:200$, a indicada para limpeza 
de instrumentos; a 2:800$, a 
pedida para papel, pennas etc.; 
e a 2:220$, a proposta para 
eventuaes, inclusive 
publicações na Imprensa 
Nacional. 

 

 Na da Bahia, a 2:000$ a 
quantia consignada para 
publicação da Revista, de que 
trata o decreto n. 9311, de 25 
de Outubro de 1884,..................

 
 
 
 

348:920$000 
26. Escola Polytechnica, pessoal 

de ensino, em vez de 205:700$, 
como na proposta, diga-se: 
elevado a 23 o numero de 
lentes, por comprehender-se 
entre elles o da cadeira de 
biologia industrial, nos termos 
do decreto n. 5600 de 25 de 
Abril de 1874, e supprimida a 
consignação de 12:000$ para o 
professor contractado para a 
cadeira de biologia industrial, 
por já não existir esse 
contracto....................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

198:500$000 
27. Secretaria e gabinete da Escola 

Polytechnica, em vez de 
92:412$, como na proposta, 
diga-se: reduzida a 1:800$ a 
consignação para despezas 
extraor- 
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 dinarias e eventuaes, como: illuminação, 
compra de moveis e publicações.............. 91:212$000 

 

28. Escola de Minas, de Ouro 
Preto.............................................. 84:800$000

28. Escola de Minas de Ouro Preto, como 
na proposta................................................ 84:800$000 

 

29. Inspectoria da Instrucção 
Primaria e Secundaria do Municipio 
da Côrte, pessoal e material da 
instrucção primaria........................... 560:180$000

29.Inspectoria da Instrucção Primaria e 
Secundaria do Municipio da Côrte, 
pessoal e material da Instrucção primaria, 
em vez de 560:180$, como na proposta, 
diga-se: elevada a 3:000$, a para papel, 
pennas, tintas etc....................................... 561:180$000 

 

30. Pessoal e material do Internato 
de Pedro II....................................... 212:580$000 30. Pessoal e material do Internato de 

Pedro II: reduzida a consignação para a 
enfermaria, medicamentos e dietas a 
2:800$; a para as despezas 
extraordinarias a 1:600$ e elevada a 
consignação para o medico a 
1:400$000.................................................. 212:580$000 

 

31. Idem idem do Externato de 
Pedro II............................................ 181:209$000

31. Pessoal e material do Externato de 
Pedro II, em vez de 181:209$, como na 
proposta, diga-se: supprimida a 
consignação de 30:000$ para as 
despezas com exames preparatorios, 
competindo aos professores publicos, 
sem outra remuneração, além das dos 
proprios cargos, a obrigação de examinar 
os estudantes de preparatorios................ 151:209$000 

 
 
 
Ao n. 31 – Como na 
propo 

32. Escola Normal............................ 67:500$000 32. Escola Normal, como na proposta....... 67:500$000  
33. Academia Imperial das Bellas-
Artes................................................ 87:550$000

33. Academia Imperial das Bellas Artes, 
como na proposta...................................... 87:550$000 

 

34. Imperial Instituto dos Meninos 
Cégos............................................... 75:168$000

34. Imperial Instituto dos Meninos Cegos: 
deduzidos 300$ de cada uma das 
consignações de alimentação, acquisição 
de materiaes de ensino e despezas 
extraordinarias, e applicada a importancia 
de 900$ para melhoramento de materiaes 
das officinas............................................... 75:168$000 

 

35. Instituto dos Surdos-Mudos........ 61:865$000 35. Instituto dos surdos-mudos, como na 
proposta..................................................... 61:865$000 

 

36. Asylo dos Meninos Desvalidos... 161:580$000 36. Asylo dos Meninos Desvalidos, como 
na proposta................................................ 116:580$000 

 

37. Estabelecimento de educandas, 
no Pará............................................. 

 
    2:000$000 

37. Estabelecimento das educandas do 
Pará, como na 
proposta..................................................... 2:000$000 

 

38. Imperial Observatorio................. 63:300$000 38. Imperial Observatorio, como na 
proposta..................................................... 63.300$000 

 

39. Archivo Publico........................... 27:000$000 39. Archivo Publico, como na 
proposta..................................................... 27:000$000 

 

40. Bibliotheca Nacional................... 75:000$000 40. Bibliotheca Nacional, como na 
proposta..................................................... 75:000$000 

 

41. Instituto Historico, Geographico 
e Ethnographico Brazileiro............... 

 
9:000$000 

41. Instituto Historico, Geographico e 
Ethnographico Brazileiro, como na 
proposta..................................................... 9:000$000 

 

42. Imperial Academia de Medicina. 3:000$000 42. Imperial Academia de Medicina, como 
na proposta................................................ 3:000$000 

 

43. Lyceu de Artes e Officios........... 70:000$000 43. Lyceu de Artes e Officios, como na 
proposta..................................................... 70:000$000 

 

44. Inspectoria Geral de Hygiene..... 231:710$000 44. Inspectoria Geral de Hygiene, como 
na proposta................................................ 231:710$000 

 

45. Inspectoria Geral de Saude dos 
Portos............................................... 

 
204:940$000

45. Inspectoria Geral de Saude dos 
Portos, como na proposta.......................... 204:940$000 

 

46. Lazaretos e hospitaes maritimos 70:722$500 46. Lazaretos e hospitaes maritimos, em 
vez de 70:722$500, diga-se: reduzidas no 
lazareto da Ilha Grande as consignação  
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 para guardas-serventes, cozinheiros, 
etc.; a 4:000$ e a 6:000$, a para 
alimentos e medicamentos, e no 
hospital maritimo de Santa Izabel, a 
7:000$ as consignações discriminadas 
na tabella sob a rubrica – 
Material...................................................   51:722$500 

 

47. Soccorros publicos ................. 100:000$000 47. Soccorros publicos (como na 
proposta)................................................ 100:000$000 

 

48. Limpeza da cidade e praias do 
Rio de Janeiro................................ 

 
627:986$664 

48. Limpeza da cidade e praias do Rio 
de Janeiro, em vez de 627:986664, 
como na proposta, diga-se: supprimida 
a consignação para gratificações dos 
inspectores das diversas limpezas......... 599:486$664 

 

49. Irrigação da cidade do Rio de 
Janeiro........................................... 

 
100:000$000 

49. Irrigação da cidade do Rio de 
Janeiro (como na proposta)................... 100:000$000 

 

50. Obras....................................... 400:000$000 50. Obras (como na proposta), sendo: 
100:000$ para desopropriação e 
obras de um edificio para a Faculdade 
de Direito do Recife; e 100:000$ para 
desapropriação e obras do edificio da 
Faculdade de Medicina da Bahia 400:000$000 

 

51. Eventuaes................................   35:000$000 51. Despezas eventuaes, ficando o 
governo autorizado a auxiliar a 
publicação de documentos ineditos 
sobre o dominio hollandez, possuidos 
pelo Instituto Archeologico e 
Geographico de Pernambuco................   35:000$000 

 

Paço, Junho de 1887. – Barão de Mamoré. § 1º Ficam supprimidos na Escola Polytechnica os 
cursos de sciencias physicas o mathematicas e o de 
minas, sem prejuizo dos lentes cathedraticos e 
substitutos providos por concurso; 
Poderá o governo nomeal-os para as cadeiras vagas, 
ou que vagarem na mesma escola, bem como na 
Escola de Minas de Ouro Preto, para cuja regencia 
estiverem habilitados; 
Poderá tambem aproveital-os em outras commissões 
para as quaes estejam igualmente habilitados, ou, 
distribuindo melhor as materias do ensino, incumbil-os 
de leccionar aquellas que hoje sobrecarregarem varias 
cadeiras dos referidos cursos. 

Ao § 1º – Supprima-se para formar projecto 
distincto. 

 § 2:º E’ o governo autorizado a reorganizar o curso de 
artes e manufacturas, nomeando lentes cathedraticos, 
com os direitos e vencimentos, que a esta classe de 
lentes competem, os actuaes professores contratados; 
creando mais uma cadeira de chimica industrial, 
supprimindo o logar de substituto e nomeando, com 
vencimentos de 3:000$, preparador habilitado que 
possa auxiliar os lentes, completando o ensino por elles 
dado. 
§ 3º O governo dará, para fazer parte do patrimonio do 
Instituto dos Meninos Cégos, o edificio da praia da 
Saudade destinado ao mesmo Instituto, que fica 
autorizado a despender, por conta do seu patrimonio, 
até a quantia de 150:000$, para concluir as obras do 
edificio, necessarias ao estabelecimento do Instituto. 
§ 4º Fica revogado o art. 399 do regulamento que 
baixou com o decreto n. 9311 de 25 de Outubro de 
1884. 
Paço da Camara dos Deputados, 12 de Julho de 1887. 
– Augusto Olympio Gomes de Castro, presidente. – 
João Ferreira de Araujo Pinho, 1º secretario. – José 
Luiz Coelho e Campos, 2º secretario. 

Ao § 2º – Supprima-se para formar projecto 
distincto. 
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ORDEM DO DIA 
 

FORÇAS DE MAR 
 
Votou-se e foi approvado o art. 3º da proposta do 

Poder Executivo, convertida em projecto de lei pela 
Camara dos Deputados, sob n. 4 do corrente anno, que 
fixa a força naval para o 2º semestre de 1888. 

Entrou em 2ª discussão e foi sem debate approvado 
o art. 4º da proposta. 

Foi a proposta, com a emenda da Camara dos 
Deputados, adoptada para passar a 3ª discussão. 

O Sr. 2º Secretario, pela ordem, requereu dispensa 
de intersticio para a 3ª discussão da proposta. 

Consultado, o Senado concedeu a dispensa pedida.
 

CLASSIFICAÇÃO DE COMARCAS NA PROVINCIA DE S. 
PAULO 

 
Entrou em 2ª discussão o projecto do Senado, letra 

C, do corrente anno, elevando algumas comarcas da 
provincia de S. Paulo, de 1ª a 2ª, e de 2ª a 3ª entrancias. 

Foram lidas, apoiadas e postas conjunctamente em 
discussão as seguintes: 

 
EMENDAS 

 
«Ficam elevadas a 2ª entrancia as comarcas de S. 

Christovão, Japaratuba, Capella e Itabaianna na provincia 
de Sergipe.» 

«Paço do Senado, 18 de Julho de 1887. – Barão da 
Estancia.» 

«Ficam tambem elevadas a 3ª entrancia as 
comarcas de Barbacena, Rio das Velhas, Piranga; e a 2ª 
entrancia as de Caldas, Queluz, Sete Lagóas, Mar de 
Hespanha e Jannuaria.» 

«Paço do Senado, 18 de Julho de 1887. – Ignacio 
Martins. – Lima Duarte.» 

«Eleve-se a 2ª entrancia a comarca de Lages, em 
Santa Catharina.» 

«Paço do Senado, 18 de Julho de 1887. – 
Escragnolle Taunay.» 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Sr. presidente, pedi 
a palavra para apresentar uma emenda ao projecto que se 
discute. 

Já o nobre senador pela Parahyba aqui declarou, 
com toda a verdade, que a classificação das comarcas foi 
feita de tal maneira que não remediou cousa alguma, nem 
trouxe utilidade á administração da justiça; não se attendeu 
ás condições que deviam ter-se em vista. Isto certamente 
foi porque o Ministro que fez a classificação não tinha 
verdadeiro conhecimento de todas as comarcas das 
provincias. A respeito de algumas a classificação foi feita 
muito em regra; outras foram classificadas de maneira 
diversa da que deveria ser. 

Na minha provincia, por exemplo, foi classificada 
comarca de terceira entrancia uma que já extinguimos, 
porque não estava ao caso de o ser; é a de Guamá, cuja 
séde não tem 11 casas, e a população avalia-se em 4.000 
almas. 

Foram classificadas comarcas de 2ª entrancia, as 
de Breves e Soure. A comarca de Soure não 

tem 4.000 almas; a de é Breves mais populosa, e 
comquanto no seu porto entrem mensalmente 70 vapores, 
conserva-se no mesmo estado em que se achava, porque 
o seu terreno não se presta á edificação, e o commercio 
está disperso. 

Estas duas comarcas não estão, pois, no caso de 
ser classificadas como comarcas de 3ª entrancia, porque 
não ha juizes que queiram servir. Além disto, a comarca de 
Breves é epidemica; todos que para alli vão soffrem de 
febre palustre, e está sempre sem juizo formado. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Apoiado. 
O SR. SIQUEIRA MENDES: – E’ esse um dos 

maiores males que se póde dar na administração da 
justiça; o que não aconteceria si a comarca fosse de 1ª 
entrancia, porque nessas prestam-se a servir os que 
querem entrar na carreira da magistratura. Os magistrados 
que já serviram em outras comarcas é que não querem 
comarca peior, como é a de Breves; querem uma melhor. 

A’ vista disto vou apresentar uma emenda 
rebaixando-as para 1ª entrancia. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – A comarca de Soure é 
muito perto da capital. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Vai-se a esta 
comarca em seis horas. 

Mas por ser perto da capital é razão para ser de 2ª 
entrancia? 

A emenda, pois, que vou mandar a mesa é a 
seguinte (lê): 

Acrescente-se ao projecto: 
«E rebaixadas á 1ª entrancia as comarcas de 

Breves e Soure, na provincia do Pará.» 
«S.R. – Senado, 18 de Julho de 1887. – Siqueira 

Mendes.» 
E’ apoiada a emenda e posta conjuntamente em 

discussão. 
O SR. IGNACIO MARTINS: – Sr. presidente, por 

mais de uma vez tenho reclamado a respeito da 
necessidade do poder legislativo tomar uma providencia 
geral quanto á classificação de comarcas. 

A maneira porque os governos tem procedido 
nessas classificações, tem dado lugar á constantes 
reclamações contra injustiças que elles tem praticado, e 
hoje não ha duvida de que é urgente uma revisão geral na 
classificação das comarcas. 

Emquanto porém isso não se faz, darei o meu voto 
á todas as medidas apresentadas, que me parecerem 
justas, parcialmente alterando a classificação de 
comarcas, no intuito de conseguir assim que o governo 
apresente um plano geral. 

O projecto apresentado pelo meu illustre amigo 
senador pela provincia de S. Paulo, dispõe no § 2º; «estas 
novas classificações não prejudicarão os magistrados que 
ora servirem naquellas comarcas!» 

Quero pedir ao governo uma simples explicação 
destas palavras, para evitar-se duvidas futuras. 

O Senado sabe que um magistrado não póde ser 
removido de uma comarca de 1ª entrancia para outra de 
2ª, sinão depois de ter um tirocinio de 4 annos, e que não 
póde ser removido de comarca de 2ª para outra de 3ª sem 
ter 3 annos de exercicio nesta, ou 7 annos de juiz de 
direito. 

Pelo projecto, estes magistrados que passam de 
juizes de comarca de 1ª entrancia para de 2ª po- 
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derão pedir e obter remoção para comarca de de igual 
entrancia, mesmo não tendo os quatro annos de exercicio? 
E depois de tres annos de exercicio nessas comarcas, 
poderão ser removidos para de 3ª, ainda mesmo não 
tendo sete annos de magistratura? 

Póde acontecer que em alguma das comarcas de 
que trata o projecto, os juizes de direito não tenham ainda 
os quatro annos de exercicio, e neste caso, passando o 
projecto, poderá o governo conceder a qualquer destes 
funccionarios remoção para uma outra comarca de 2ª 
entrancia? 

Pelo modo como está redigido o projecto, parece 
que o governo poderá conceder remoção, e sendo assim 
ficarão prejudicados outros juizes, que tendo mais tempo 
de exercicio, não tem comtudo direito á remoção para 
entrancia superior. 

Para evitar semelhante injustiça, é que peço 
explicações ao ou aos illustres membros da commissão, 
do modo por que deva ser o projecto entendido; ou ao seu 
illustre autor para completal-o, tornaudo-o mais claro nas 
suas disposições. 

Pela primeira vez, Sr. presidente, pelo menos não 
tenho de outra noticia, apparece no Senado uma proposta, 
rebaixando algumas comarcas das cathegorias em que 
estão classificadas. 

A emenda do nobre senador pelo Pará não é 
elevando de cathegoria alguma comarca, é pelo contrario, 
rebaixando algumas. 

Não posso votar por tal emenda, sem que S. Ex. 
prove bastante a razão que o levou a apresental-a. 

Permitta-me S. Ex. que eu lhe observe que as 
razões que produzio, me pareceram contraproducentos. 
Não conheço a comarca de Soure, mas é S. Ex. mesmo 
que affirma haver nella mais de 70 viagens mensaes de 
vapores: ora isto prova que o commercio é alli em grande 
escala e que a comarca é prospera. 

Disse S. Ex. que a séde da comarca não tem 
importancia, mas não negou que a comarca em si a tenha. 

Não estou disposto a tirar direitos a magistrados 
que já tém exercicio em comarcas de 2ª entrancia, e assim 
não posso dar o meu voto á emenda do nobre senador. 
Espero as explicações ou do governo, ou de qualquer dos 
dignos membros da commissão, ou do illustre autor do 
projecto. 

O SR. PRESIDENTE: – Si não ha quem peça a 
palavra, dou por encerrada a discussão. (Pausa.) 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – (Pela ordem) Sr. 
Presidente, como nem o governo, nem os dignos membros 
da commissão, nem o illustre autor do projecto, se 
dignaram dar-me as explicações que pedi, rogo a V. Ex. 
que queira mundar-me papel para redigir uma emenda, 
que o Senado votará como entender. (O orador é 
satisfeito.) 

A minha emenda é o seguinte. (Lê.) 
Si o governo pretende favorecer alguns dos juizes 

das comarcas de que se trata, concedendo-lhes remoção 
para outras de segunda entrancia que melhores sejam, 
ainda mesmo não tendo elles os quatro annos de 
exercicio, votem os nobres ministros contra a emenda que 
apresento. 

Emenda no § 2º: 
Depois das palavras – naquellas comarcas – 

accrescente-se – mas que não poderão ser removidos 
para comarca de igual entrancia sem quatro annos de 
exercicio de juiz do direito, nem para de 3ª sem sete annos 
– 18 de Julho de 1887. – Ignacio Martins. 

Foi tambem lida, apoiada e posta conjuctamente em 
discussão. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Entendo que a emenda 
do nobre senador por Minas Geraes está no caso de ser 
adoptada, porque consagra a verdadeira doutrina, e é que 
o magistrado não póde ser removido sem ter os quatro 
annos, e que ha de preencher o seu tempo na comarca em 
que estiver. 

E’ isto o que está estabelecido. 
O SR. IGNACIO MARTINS: – O nobre senador pelo 

Pará citou um facto contrario. 
O SR. LEÃO VELLOSO: – Mas depois desse facto, 

a interpretação dada por todos os ministros da justiça é 
esta. Entretanto, como a emenda do nobre senador tem 
por fim esclarecer a verdadeira doutrina, votarei por ella. 

O Sr. Silveira Martins toma a palavra para dar a 
razão do seu voto, que é contrario ao projecto, pois que 
este se oppõe á verdadeira doutrina liberal. 

A perpetuidade dos magistrados foi estabelecida, 
não para a conveniencia delles, mas para que, 
independente de qualquer pressão, se exerça o poder 
judiciario. A classificação das comarcas, acenando nos 
magistrados com accessos e promoções effectuadas pelo 
governo, consideravelmente enfraquece a independencia 
dos juizes. Por seu voto acharia o orador com as 
entrancias, e, portanto, não póde votar pelo projecto em 
discussão. 

A emenda do nobre senador por Minas Geraes é 
inutil, pois que não ha duas opiniões sobre a 
impossibilidade legal da remoção do juiz antes de 
completar o prazo da lei. Si algum exemplo é citado em 
contrario, nada mais isso prova do que uma violação da lei, 
cuja reproducção nenhuma outa lei poderá acautelar. 

O juiz, bem como mestre-escola, não deve estar 
sujeito a remoções, pelas quaes o ruim magistrado anda a 
flagellar os povos de uma para outra parte do Imperio. O 
que tambem convém, é provincialisar a magistratura, afim 
de que não se exportassem juizes para logares onde não 
tém relações, nem podem exercer nenhuma influencia 
moral. O resultado é gerarem-se crescentes animosidades 
das provincias contra o centro. 

As idéias do orador neste assumpto mais de uma 
vez tém sido manisfestadas: eutende que não deve haver 
entrancias, e que cumpre que a nomeação dos juizes seja 
feita, não por livre arbitrio do governo mas por provada 
capacidade (apoiados) e sobre proposta dos membros dos 
tribunaes das provincias, os quaes dest’arte envidarão 
esforços para dignificar a classe a que pertencem. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – A garantia mais 
efficaz para o acerto das nomeações dos juizes é a 
proposta dos tribunaes. 
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O Sr. Silveira Martins diz que, emquanto não chega o 
dia de realização dessas idéias, votará contra o projecto em 
discussão e quaesquer outras medidas analogas. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, nem 
numero para votar-se, ficou encerrada a discussão e 
reservada a votação para a sessão seguinte. 

 
JULGAMENTO DE CRIMES E PENSÃO 

 
Entraram successivamente em 3ª discussão a qual 

ficou sem debate encerrada por falta de numero para votar-se 
e reservada a votação seguinte, as proposições da Camara 
dos Deputados: 

N. 1, de 1882, declarando que o julgamento dos crimes 
de que trata a lei n. 1000 de 18 de Setembro de 1860 está 
comprehendido sob a disposição do art. 4º da lei n. 2033 de 
20 de setembro de 1871; 

N. 4, de 1886 approvada a pensão concedida por 
decreto de 19 de Janeiro de 1883, equivalente á congrua que 
percebe, ao padre Felix Fleury Alves de Amorim, parocho 
collado da fraguezia de Santa Rita de Paranahyba, da diocese 
e provincia de Goyaz. 

Esgotadas as materias da ordem do dia, o Sr. 
Presidente convidou os Srs. Senadores para se occuparem 
com os trabalhos de suas commisões e deu para ordem do dia 
19: 

Votação das materias cuja discussão ficou encerrada; 
3ª discussão da proposta do poder Executivo, 

convertida em projecto de lei pelo Camara dos Deputados, 
que fixa a força naval para o 2º semestre de 1888, para a qual 
votou-de dispensa de intersticio; 

1ª discussão dos projectos do Senado: 
Letra F, do corrente anno, approvando a clausula 17ª 

do contracto para o serviço da navegação por vapor nos rios 
Tocantins, Araguaya e Vermelho, feito segundo as clausulas 
approvadas pelo decreto n. 9680 de 20 de Novembro de 1886;

Letra I, do corrente anno, declarando derogada e de 
nenhum effeito no § 2º do art. 1º do decreto n. 3309 de 9 do 
Outubro de 1886 a parte que inclue entre os motivos de 
aposentação obrigatoria a idade de 75 annos; 

Letra J, do corrente anno determinando que a 
disposição do § 2º do art. 1ª do decreto n. 3309 de 9 de 
Outubro de 1886 não impede que o magistrado nomeado 
desembargador ou membro do Supremo Tribunal de Justiça 
antes de 75 annos de idade continua no exercicio do cargo, 
depois de ter essa idade, unicamente para completar o 
triennio de serviços affetivo de qual trata o § 1º. 

 
Levantou-se a sessão a 1 1/2 da tarde. 

33ª SESSÃO EM 19 DE JULHO DE 1887
 
PRESIDENTE DO SR. CANSANSÃO DE SINIMRÚ 
 
Summario. – Expediente. – Anniversario de Sua 

Alteza Imperial. – Sorteio de deputação. – Negocios do Rio 
Grande do Sul a venda da estrada de ferro de Cantagallo. – 
Discurso dos Srs. F. Belinario (ministro da fazenda) e Antonio 
Prado. – Adiamento. – Ordem do dia. – Votação de materias 
encerradas. – Forças de mar. – Approvação em 3ª discussão. 
– Navegação dos rios Tocantins e outros. – Discurso dos Srs. 
Meira de Vasconcellos Saraiva Henrique d’avila e Candido de 
Oliveira. – Adiamento. – Observações do Sr. Presidente. 

 
A’s 11 1/2 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 31 Srs. Senadores, a saber: 
Cansansão de Sinimbú, Barão de Mamanguape, 

Godoy, Gomes do Amaral, Paula pessoa, Barros Barreto, 
Lafayette, Viriato de Medeiros, Siqueira Mendes, Affonso 
Celso, Barão da Estancia, Fausto de Aguiar, Henrique d’Avila, 
Saraiva, Ignacio Martins, Lima Duarte, Escragnolle Taunay, 
Barão de Cotegipe, Visconde de Paranaguá, Jaguaribe, 
Silveira Martins, Correia, Paulino de Souza, Paes de 
Mendonça, Castro Carreira, Meira de Vasconcellos, Ribeiro da 
Luz, Silveira da Motta, F.Belisario, Christiano Ottoni e Barão 
de Mamoré. 

Deixaram de comparecer com causa participada, os 
Srs: Cruz Machado, Barão de Maroin, Barão de Souza 
Queiroz, Junqueira, Carrão, de Lamare, Cunha e Figueiredo e 
Luiz Felippe. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta de sessão antecendente, e não havendo 

quem fizesse observações, deu-se por approvada. 
Compareceram depois de aberta a sessão os Srs: 

Leão Velloso, Antonio Prado, João Alfredo, Echóa Cavalcanti, 
Visconde de Muritiba, Visconde de Pelotas, Dantas, Diogo 
Vello, Soares Brandão, Teixeira Junior, Candido de Oliveira, F. 
Octaviano, Vieira da Silva, Nunes Gonçalves, Fernandes da 
Cunha e Franco de Sá. 

 O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Do Sr. Senador Barão de Maroim, de hoje, 

communicando que por achar-se doente não pode por estes 
dias comparecer as sessões – Inteirado. 

Das mesas eleitoraes das parochias da Christina, 
Varginha, Capella Nova do Betim, Aguas Virtuosas, Claudio, 
S. José de Paulista. S. Sebastião de Pouso Alegre s Santo 
Antonio do Amparo, da provincia de Minas Geraes, 
remettendo cópias das authenticas da eleição senatorial a que 
nellas se procedem ultimamente – A’ commissão de 
constituição e poderes. 

O Sr. 2º Secretario declarou que não havia pareceres. 
 
ANNIVERSARIO DE SUA ALTEZA IMPERIAL 

 
O Sr. Presidente declarou que ia officiar-se no 

governo, pelo Ministro do Imperio, alem de saber-se a hora e 
logar em que Sua Alteza a Serenissima Princeza Imperial a 
Senhora D. Isabel se digna de receber uma deputação desta 
Camara, que tem de felleitar a mesma Augusta senhora  
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no dia 29 do corrente mez, pelo seu anniversario natalicio. 

Em seguida foram sorteados para a deputação os 
Srs. F. Octaviano, Henrique d’Avila, Soares Brandão, 
Castro Carreira, Lima Duarte, Barros Barreto, Siqueira 
Mendes, Jaguaribe, Luiz Felippe, Leão Velloso, Candido 
de Oliveira, Paes de Mendonça, De Lamare e Antonio 
Prado. 

 
NEGOCIOS DO RIO GRANDE DO SUL E VENDA DA 

ESTRADA DE FERRO DE CANTAGALLO 
 
Foi apoiado e posto em discussão o requerimento 

do Sr. Silveira Martins, que havia ficado sobre a mesa na 
sessão anterior. 

 
O Sr. F. Belisario (ministro das fazenda) tambem viu 

publicado o artigo do Sr. Murtinho, a que se referiu o 
nobre senador pelo Rio Grande do Sul; mas, differente de 
S. Ex., não lhe parece de boa pratica que o governo, 
ministro ou presidentes da provincia, venham á imprensa 
dar explicações sobre actos da administração do rio que 
interessados se queixam. 

Além de todos os inconvenientes que essa pratica 
poderia despertar, não seria menor a impossibilidade em 
que se acharia os funccionarios publicos de manter nos 
jornais polemicos quotidianas. 

Desde, porém, que o assumpto foi trazido para este 
recinto pela vez do nobre senador, deve o governo prestar 
explicações. 

Exporá os factos taes quaes se passaram, e espera 
deixar provado que o digno presidente da provincia do Rio 
de Janeiro se houve nesta negocio com aquella discripção 
que todos lhe reconhecem. 

Antes, porém, pede permissão ao senado para 
restabelecer a posição que teve neste negocio, e que foi 
alterada pela publicação a que alludio. 

Era impossivel que, tratando-se de questão 
pertencente á presidencia da republica do Rio de Janeiro, 
occupada por cidadão tão distincto, em quem o governo 
tem a mais perfeita e completa confiança, assumisse o 
orador a direcção do negocio e o decidisse por si. 

Dos proponente, dous vieram á imprensa: aquelle a 
que se tem referido e o Sr. Barão de Cantagallo. 

Este ultimo affirmou, em publicação com seu nome, 
que havia dirigido uma carta sobre o assumpto ao orador, 
que lhe respondeu, dizendo que ia communical-a ao 
presidente da provineia. 

Além destes proponentes, faltaram ao orador as 
seguintes pessoas: o presidente da estrada de ferro 
Macahé e Campos, o Sr. Dr. Passos, o presidente da 
companhia Leopoldina, o Sr. Dr. Mello Barreto, o Sr. 
Estevão José da Silva, presidente do Banco Rural e 
banqueiro destas duas emprezas e um negociante, o Sr. 
Paulo de Faria, representante de outra proponente. 

Para com todos manteve sempre a mesma posição, 
de ouvir apenas, sem decidir cousa alguma, dizendo que 
deveriam entender-se directamente com o presidente da 
provincia, que era o competente para della tratar, pois 
reunia á autoridade a capacidade para fazel-o. 

Não podia, portanto, infrigir esta norma que se 
havia imposto para com todos, sómente em re- 

lação a um pretendente, o Sr. Moitinho. Este senhor 
solicitou varias conferencias, e como o procurasse em 
casa em hora em que não podia recebel-o, effectivamente 
mandou dizer-lhe que o receberia no Thesouro, na hora da 
audiencia publica em que ouve a todos quantos têm 
negocios. 

Não é, pois, exacto que houvesse convidado o Sr. 
Moitinho para conferenciar; accedeu apenas ás 
solicitações que elle lhe fez com muita insistencia; 
recebeu-o no thesouro e em casa, como, allás, pratica 
para com todos, entendendo-se directamente, sem 
intervenção de terceiros, com aquelles que têm negocios a 
tratar. 

Restabelecido este ponto, vai expôr os factos. 
E’ verdade que foi o Sr. Moitinho o primeiro 

proponente para a compra de estrada de ferro de 
Cantagallo. 

Votada a lei pela assembléa provincial, é tambem 
exacto que o honrado presidente da provincia entrou em 
transacções ou negociações com elle para realizar a venda 
autorizada. 

O preço estava determinado pela assembleia 
provincial, mas havia outras muitas condições que o 
presidente entendia indispensaveis. Embora não 
estivessem exageradas na autorização. Estas condições 
eram, entre outras, as seguintes: 

Reversão da estrada de ferro ao dominio provincial 
no fim de certo periodo; direito de as resgatar a provincia, 
segundo condições préviamente ajustadas, depois de 
alguns annos. Nem pareça ao senador extravagante 
vender a provincia a estrada e reserva-se o direito de 
resgatal-a...  

O SR. SILVEIRA MARTINS: – E’ prudente. 
O Sr. F. Belisario (ministro da fazenda) ...tratando-

se de uma estrada de ferro que é o tronco de todas a 
viação do norte provincia do Rio de Janeiro convem a esta 
reserva-se sempre este direito. 

Finalmente a revisão das tarifas de fretes, dadas 
certas condições. A lei tinha declarado apenas que os 
fretes não seriam mais elevados que na actualidade; mas 
não seria prudente deixar o governo provincial desarmado 
para intervir nos fretes durante o largo periodo de 90 
annos. 

Ao representante dos capitalistas inglezes 
repugnava sobretudo a condição da reversão da estrada 
no dominio publico no fim de 90 annos, condição que não 
existe nos contractos das nossas estradas de ferro 
possuidas e custiadas por companhias ingleza; e que 
tambem não existe em Inglaterra, onde taes concessões 
são perpetuas. Emquanto esta discussão se tratava sobre 
ponto tão importante, o presidente da Companhia 
Leopoldina apresentou-se ao presidente da provincia do 
Rio de Janeiro e offereceu-lhe realizar a compra, dando 
mais 1,000:000$ do que o preço marcado na lei, e 
aceitando desde logo a reducção das tarifas, o direito 
estipulado e a reversão no fim de 90 annos. 

Collocada a questão neste ponto, pergunta o orador 
o que deveria fazer o presidente da provincia? Esforçar-se 
por ultimar a transacção começada, esperando que o 
primeiro proponente, sabendo da existencia de 
offerecimento mais vantajoso, aceitasse as condições 
exigidas; os suspender as negociações, para não perder 
vantagens muito maiores em beneficio da provincia?
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Pareceu ao presidente que taes vantagens não 
eram para desprezar, e communicou ao agente dos 
capitalistas inglezes que outra proposta mais vantajosa 
havia recebido, podendo estes modificar a sua, pois 
reconhecia o direito que tinha á preferencia 

E’ evidente que o negociante ou emprezario que se 
acha em taes circumstancias, vendo malograr-se negocio 
que suppõe seguro, torna-se descontente. 

Disse, porém, o Sr. Moitinho na sua publicação que 
o negocio estava terminando, que o dinheiro achava-se á 
disposição do governo em Londres, e que o presidente da 
provincia não podia mais recuar. 

Os termos de que serve-se a exposição não são 
absolutamente inexactos em referencia á questão do 
deposito em Londres, mas não são precisamente 
rigorosos, o que induzia o publico a crer, parece que 
tambem o nobre senador, que estava feito em Londres um 
deposito da metade quantia ajustada. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Affirmei o que 
estava escripto. 

O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): – Era 
natural que, discutindo-se negocio de certo vulto, os 
proponentes quizessem mostrar a solidez e a disposição 
da firma com que se tratava, embora, mesmo nesta praça, 
seja conhecida a firma dos Srs. Morton, Rose & C., uma 
das mais acreditadas da praça de Londres. 

Os proponentes queriam, pois, dar uma prova 
evidente de que estavam em relações com capitalistas 
acima de toda a excepção. Foi por isto, certamente, que 
recebeu o orador no dia 25 de Novembro do anno passado 
o telegramma que vai ler ao senado assignado pelos Srs. 
Rothschild: 

«Morton, Rose & C., nos informam que elles nos 
entregarão por conta do governo provincial do Rio o 
equivalente a 4.000:000$, logo que receberam a noticia, 
por nosso intermedio, das assignatura do contracto para 
comprar da estrada de ferro de Cantagallo. Pedimos dizer-
nos a somma exacta em moeda sterlina.» 

O telegramma não pode ser tomado senão como 
garantia que davam os proponentes da solidez da firma 
com que se tratava, e seriedade da transacção. 

Diz mais o agente dos proponentes que tanto ficou 
ultimado o negocio, que foi tratado o cambio para a 
passagem do dinheiro, chegando a ser aceita a taxa de 21 
15/16. 

Quando se trata de negocio desta importancia, é 
natural que todas as circumtancias incidentes ligadas á 
transacção principal, vão sendo dirigidas e ao mesmo 
tempo. Parecendo, pois, que o negocio encaminhava-se 
para uma solução, tratou-se de ver o modo do pagamento, 
dizendo o presidente da provincia que o proponente 
deveria entender-se com o ministro da fazenda para tal 
fim. 

Achava o orador de realisar uma transacção 
analoga, a passagem de fundos da companhia do gaz. 
Tendo a antiga companhia de gaz recebido uma somma 
importante, foi por intermedio do thesouro que fez-se a 
transacção  do pagamento da quantia. Não poderia 
recusar igual serviço á provincia do Rio de Janeiro, 
mórmente quando o interesse do thesouro era tambem 
attendido. 

O Sr. Hollocombo, um dos directores do New 
London Bank e representante de capitalista in-

glezes, effectivamente procurou o orador para saber si se 
encarregaria desta transacção, o que aceitou, pelas razões 
acima dadas. 

Na conversão pareceu ao orador que o London 
Bank desejava ser o intermedio dos saques, pois o Sr. 
Hollocombe era um dos directores desse banco; vendo, 
porém, depois que a transacção era feita 
independentimente do banco, fallou-se dos termos em que 
o governo realizaria a passagem dos fundos. 

Conversaram sem duvida sobre a taxa, e disse o 
orador que a taxa bancaria official, que é sempre de 90 
dias de prazo, deveria ser neste caso a de cambiaes á 
vista, mais favoravel aos proponentes e de justiça, pois, a 
somma seria paga no Rio de Janeiro, depois do 
telegramma noticiando a sua entrega em Londres aos 
agentes financeiros do Governo. Si, pois, o orador fallou 
em cambiaes pela taxa de 21 15/16, segundo afirma o Sr. 
Moltinho, fel-o naturalmente para exemplificar. Deveria 
estar o cambio então a 22 1/8, visto regular a differença de 
cambiaes á vista para cambines a 90 dias entre 3/16 e 1/4 
de penny; foi nestes termos, sem duvida, que se fallou da 
taxa de 21 15/16 como affirma o Sr. Moitinho, e não se 
tratou, nem é crivel que se tratasse. Como poderia elle 
firmar o cambio, antes da assignatura do contracto, 
quando a taxa podia variar dias depois? Esta asseveração 
da republica causou-lhe espanto. 

Accrescentará uma circumstancia que lhe parece, 
proverá bem o que affirma, de não ter sido fechado e 
negocio. 

Um dos jornaes desta cidade, por mais de uma vez, 
noticiou estar concluida a transacção; e reportagem que é 
activa, indagou logo do presidente da provincia e do orador 
se era exacta a noticia, e recebendo resposta negativa, 
nenhum jornal insistia. 

Segundo o Sr. Moitinho, a transacção foi de 
principio a fim ligada e dirigida como uma operação unica; 
entretanto elle proprio fornece a prova de que, com a 
intervenção da Companhia Leopoldina, a transacção com 
os Srs. Morton, Rose & C. Cessou, retirando-se estes, e 
que elle teve de dirigir-se a outro grupo de capitalistas em 
Londres. De outro modo não se explica como pediu o 
prazo de 30 dias para enviar as condições do contrato para 
Londres. 

Eis as sua proprias plavras: 
«A terceira conferencia teve lugar no dia 20, ficando 

nesta tudo definitivamente terminado, menos o modo da 
passagem dos fundos que devia ser combinado com o Sr. 
Ministro da Fazenda devendo ser isto communicado ao 
agente do London & Brazilian Bank.» 

«No dia 24 recebeu o abaixo assignado um honroso 
convite do Sr. Ministro da Fazenda para fallar-lhe no 
thesouro nacional ás 2 horas.» 

«Comparecendo, o Sr. Ministro felicitou no abaixo 
assignado pela conclusão do negocio, dizendo-lhe que o 
Sr. Presidente íria ao banco fechal-o.» 

Para mostrar quanta inexactidão há nos incidentes 
da questão, pede licença para insistir no seguinte, aliás 
pequeno. Como poderia o orador dar semelhante noticia, 
que parecia por o presidente ás suas ordens, quando o 
conhece, estima e aprecia desde os mais termos annos, 
pois foi seu condiscipulo de academia, onde tinha a melhor 
reputação? 
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O SR. IGNACIO MARTINS: – Apoiado. 
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): 

– ...Soube depois pelo proprio presidente da provincia que, 
encontrado nosso dia, nas proximidades do London Bank 
pelo Sr. Moitinho foi por este instalado a ir ver nesse 
estabelecimento um telegramma que acabava de chegar 
de Londres, no que annuia, não ligando a este facto a 
importancia que se lhe quer hoje attribuir. 

Na continuação de sua exposição, o Sr. 
Moitinho fornece a prova, como alias o orador já observou 
de que toda a transacção com os primeiros proponentes 
Morton Rose & Comp. Ficou interrompida, pois é elle 
proprio quem affirma que pedia novo prazo que tomou as 
condições por escripto, e que, fabricadas ellas pelo 
presidente da provincia, as remetteu para Londres, ad 
referendum, diz elle. 

A primeira transação, portanto, ficou 
completamente cortada pela intervenção da companhia 
Leopoldina, offerecendo condições mais favoraveis. 

Recebia a proposta da companhia Leopoldina, 
o Sr. Presidente da provincia a communicou-ao governo, 
pois á companhia no momento de descer ao exame das 
condições, exigia desde logo como clausula sine qua a 
juncção da estrada de ferro da Leopoldina á de Cantagallo.

Entretanto, suspensa tambem a transacção 
com a Leopoldina por esta questão, em que o governo 
geral deveria intervir, segundo se entendeu, não teve o 
orador duvida em dar ao Sr.  Moitinho uma carta que pedia 
para o Sr.  presidente da provincia, então em Nova-
Friburgo, afim de lhe ser concedido o prazo a que já se 
referiu. Nessa carta, que o orador leu ao entregal-a ao Sr. 
Moitinho, dizia no Sr. presidente da provincia que não 
havia inconveniente em conceder-lhe o prazo, uma vez 
que ficasse estabelecido que o presidente da provincia 
conservava o direito perfeito de entrar em transacções com 
qualquer outro proponente que apresentasse proposta 
vantajosa durante o prazo. 

Nesta occasião quiz o Sr Moitinho que o 
orador obtivesse modificações, lendo o rascunho que 
servia a principio, quando a transacção se fazia com 
Morton, Rose & Comp. Achou-as, porém, o  orador tão 
razoáveis que não se prestou a este desejo, salvo em 
pontos secundarios. 

Sonhe depois que o Sr. presidente da 
provincia, concedendo o prazo pedido, havia rubricado 
essas condições para dar-lhes authenticidade. Não 
obstante esgotou-se o prazo sem que nenhuma resposta 
obtivesse o Sr. Moitinho. 

Ora, como se diz que isto era um principio de 
contracto? Póde declarar que não só ficou estabelecida 
aquella condição, como ainda affirma que o Sr. Moitinho 
não me trouxe resposta dentro do prazo dado. 

Vai dar ao Senado prova completa. 
Esgotando o prazo e vendo o Sr. Moitinho que não podia 
obter dos capitalistas inglezes o capital necessário,  e 
estando já retirados os primeiros proponentes Morton, 
Rose & Comp., e antes de receber a uma nova proposta 
dos Srs. João José dos Reis & Comp. 

Portanto, elle proprio entendia que a sua 
primeira proposta estava annullada, porque não

Podia ser ao mesmo tempo representante de dous 
capitalistas. 

Apresentou esta proposta declarando ao orador o 
seguinte: que havendo difficuldades em organizar uma 
companhia ingleza naquellas condicções, e tendo 
observado que desejava-se antes uma companhia 
nacional, pois estas mais facilmente se entendeu com as 
presidencias de provincia, elle tinha procurado formar uma 
companhia nestas condições, e podia apresentar aquella 
proposta como resultado dos seus esforços. 

Apresentada essa proposta, a companhia 
Leopoldina apresentou outra em sentido mais ou menos 
analogo, propondo ainda algumas vantagens e elevando o 
preço de 9.000 a 9.600 contos. 

Estando, porém, este negocio demorado pela 
discussão sobre a juncção com a estrada de ferro da 
Leopoldina, os proponentes, os Srs. João José dos Reis & 
Comp., que haviam aliás apresentado proposta muito 
aceitável, pediram para retiral-a, pois, dependendo o seu 
negocio de capitães estrangeiros, não podiam conserval-
os indefinidamente a disposição. 

Retirando este proponente, havendo difficuldade em 
ouvir outros, sendo difficil ao presidente da provincia ir 
pedir novas propostas áquelles que se conservavam ainda, 
julgou mais acertado, chegada a questão a este ponto, 
abrir concurrencia publica, do que aliás não tinha cogitado 
a lei. 

Eis aqui a exposição dos factos apoiados nos 
proprios documentos e na exposição do Sr. Moitinho. 

Julga que o Senado, tendo-o ouvido, fará a  justiça 
de acreditar que o Sr. presidente da provincia do Rio de 
Janeiro se houve neste negocio com o juízo e discripção 
que todos lhe reconhecem... 

O SR. PAULINO DE SOUZA: – Como tem 
procedido sempre em todos os negócios. 

O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): – ...e 
não procurou sinão acautelar e attender aos interesses da 
provincia cuja direcção lhe está confiada. 

E’o que tinha a dizer. 
(Muito bem; muito bem.) 
O SR. ANTONIO PRADO: – O nobre senador pela 

provincia do Rio Grande do Sul, justificando o 
requerimento que se discute, tocou incidentemente em 
uma questão que deve ser por mim considerada em uma 
questão que deve ser por mim considerada, porque refere-
se a um acto que pratiquei, quando Ministro da Agricultura 
do actual Ministerio; refiro-me á confecção dos editaes 
que abriram concurrencia para a construcção das obras de 
melhoramento da barra do Rio Grande do Sul. 

S. Ex., chamando a attenção do governo para o 
modo pelo qual esses editaes foram confeccionados, pediu 
a sua modificação, por não terem elles sido redigidos de 
conformidade com o votado pelo Senado. 

Peço licença ao nobre senador para observar que 
os editaes estão redigidos de conformidade com a lei. 

E’ verdade que o nobre senador apresentou aqui 
uma emenda substitutiva da 2ª parte do additivo relativo ás 
obras do melhoramento da barra do Rio Grande do Sul, e 
que essa emenda foi approvada. 
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De facto, a approvação da emenda do nobre 
senador importava a substituição de additivo da Camara 
dos Deputados, mas a commissão de redacção do Senado 
assim não entendeu, e a emenda do nobre senador foi 
incorporada ao orçamento como emenda additiva. Os 
editaes foram redigidos de acórdo com a lei. 

Eu mostrarei isto claramente ao nobre Senador. 
Diz o paragrapho unico – do art. 7º do orçamento, 

no n. 11 em que se trata das taxas a cobrar para o 
pagamento dos juros do capital destinado á realisação das 
obras do melhoramento da barra da provincia do Rio 
Grande do Sul o seguinte (lê):  

O edital, na condição 5ª, reproduz ipsis verbis esta 
disposição do orçamento, nem o governo, organizando os 
editaes, poderia affastar-se dos termos expressos da lei, 
pois não lhe cabia verificar e nem corrigir o deffeito da 
reducção da lei. 

Segundo o plano do orçamento e reproduzido pelo 
edital, as taxas são destinadas a remunerar com 6% o 
capital empregado na construcção das obras, 
accumulando-se a esta despeza os juros correspondentes 
aos 5 primeiros annos da execução das mesmas obras; Sr. 
presidente, si as taxas propostas pelo nobre senador não 
fossem sufficientes para dar a remuneração de 6% que o 
legislador garantir á empreza que se propuzesse a fazer as 
obras da barra do Rio Grande do Sul, necessariamente 
teria á empreza o direito de exigir a elevação das taxas, 
elevação que no projecto é determinada por esta 
accumulação, como diz o nobre senador, mas si as taxas 
da emenda do nobre senador forem sufficientes para a 
remuneração estabelecida, a accumulação não se dará, 
porque, segundo o plano dos editaes, a renda garantida 
não póde exceder de 6%. 

Assim é claro que não tem importancia o facto de, 
nos editaes terem-se accumulado as taxas estabelecidas 
pelo nobre senador, as taxas do primitivo additivo 
approvado pela camara. Por este modo, tendo justificado o 
acto do governo, publicado os editaes como se acham. 

Devo dizer ao nobre Senador que não pertenço ao 
numero daquelles que acreditam que aquella obra possa 
realizar-se pelo meio posto em execução. 

Quando se tratou desta questão no governo, 
entendi e ainda entendo, que as obras da barra do Rio 
Grande do Sul não podem ser realizadas sinão a costa do 
Estado, e que o Estado não será sobrecarregado com as 
despezas necessirias para a sua realização, porque na lei 
votada terá os recursos necessarios para o pagamento 
dessas despezas, pelos impostos que foram creados. 

Não acredito que capitaes estrangeiros possam vir 
empregar-se na realização dessas obras, unicamente com 
a garantia de renda de 6% não, porque entenda que a 
importancia das taxas a cobrar não seja sufficiente para 
esta remuneração de 6% do capital empregado, pois 
conheço a importancia do commercio da provincia do Rio 
Grande do Sul, e sei que pelo grande desenvolvimento que 
esse commercio ha de tomar, as taxas serão sufficientes 
para essa renda, mas, porque é provavel que a mesma 
confiança não tenham os capitaes estrangeiros. 

E’ essa minha opinião, Sr. presidente; mas os meus 
collegas de Ministerio não concordaram com      

o meu modo de pensar, e eu tive de ceder quanto á 
escolha do meio empregado para a realização das obras, 
que será em todo o caso uma tentativa. 

Entendo que o melhoramento da barra do Rio 
Grande do Sul é uma obra de interesse nacional; o 
governo não deve recuar diante do sacrificios para realizal-
a. Os interesses estrategicos, com relação á defeza do 
Imperio, naquella provincia, e os interesses commerciaes 
que se ligam a esse melhoramento, são de tal ordem, que 
o Estado deve lançar mão de todos os meios para ver si é 
possível conseguir a realização dessa importante obra. S. 
pois, o nobre senador propuzer uma medida no sentido de 
autorizar o governo a fazer a obra por conta do Estado, 
autorizando-o ao mesmo tempo, a cobrar taxas 
necessarias para remuneração do capital empregado, 
darei meu voto a esse projecto, porque entendo que 
satisfará a uma necessidade imprescindível da 
administração, com relação aos interesses que estão 
ligados á prosperidade da provincia do Rio Grande do Sul.  

E’ a informação que eu tinha de dar ao Senado, 
para justificar-me da censura que o nobre senador fez ao 
governo... 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Não fiz censura 
alguma, apenas pedi  explicações. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Peço a palavra. 
Ficou a discussão adiada pela hora e com a palavra 

o Sr. Silveira Martins. 
 

ORDEM DO DIA 
 

VOTAÇÃO DE MATERIAS ENCERRADAS 
 
Votou-se e foi approvado em 2ª discussão o 

projecto do Senado, letra C do corrente anno, elevando 
algumas camarcas da provincia de S. Paulo de 1ª a 2ª e de 
2ª a 3ª entrancias, salvas as emendas offerecidas. 

Postas a votos, foram approvadas as emendas dos 
Srs. senadores Ignacio Martins e Lima Duarte, Escragnolle 
Taunay e Siqueira Mendes. 

A requerimento do Sr. Leão Velloso foi posta a 
votos por parte da emenda do Sr. Barão da Estancia, a 
qual foi approvada quanto  ás camarcas de S. Christovão, 
Japuratuba e Capella, sendo regeitada quanto á de 
Itabaiana.  

Posta a votos, foi approvada a emenda do Sr. 
Ignacio Martins ao § 2º. 

Foi o projecto, assim emendado, adaptado para 
passar a 3ª discussão. 

Votou-se em 3ª discussão e foi approvada e 
adoptada tal qual passou em segunda e vai ser devolvida á 
Camara dos Deputados, indo antes á commissão de 
redacção, a proposição da mesma Camara: 

N. 1 de 1882, declarando que o julgamento dos 
crimes de que trata a lei n. 1099 de 18 de Setembro de 
1860 está comprehendido sob a disposição do art. 4º da lei 
n. 2033 de 20 de Setembro de 1871. 

Votou-se em 3ª discussão e foi approvada e 
adaptada para ser dirigida á sancção imperial a proposição 
da Camara dos Deputados, a 4, de 1886, approvando a 
pensão concedida por decreto de 19 de Janeiro de 1883, 
equivalente á congrua. 
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que percebe, ao padre Felix Fleury Alves de Amorim, 
parocho collado da freguezia de Santa Rita do 
Paranahyba, na diocese e provincia do Goyaz. 
 

FORÇAS DE MAR 
 

Entrou em 3ª discussão e foi sem debate approvada 
e adaptada para ser dirigida à  sancção imperial a proposta 
do Poder Executivo, convertida em projecto de lei pela 
Camara dos Deputados, sob n. 4, do corrente anno, que 
fixa a força naval para o 2º semestre de 1888. 

 
NAVEGAÇÃO DOS RIOS TOCANTINS E OUTROS 

 
Entrou em 1ª discussão o projecto do Senado, lettra 

F, do corrente anno, approvando a clausula 17ª do 
contracto para o serviço da navegação por vapor nos rios 
Tocantins , Araguaya e Vermelho. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: 
– Sr. presidente, acho-me possuido dos melhores desejos 
e da melhor vontade para voar a favor do projecto que se 
discute relativo á navegação do rio Araguaya e outros. 
Desejo, porém, dar o meu voto depois de seriamente 
convencido de que essa empreza póde realizar-se não 
correndo perigo de frustar-se, causando prejuizos em logar 
de produzir vantagens, como succedeu ás duas anteriores 
subvencionadas, uma por 8:000$ e outra por 40:000$. Da 
segunda é emprezarios o cidadão que hoje contractou a 
nova navegação, mediante a subvenção annual de 
125:000$; elle proprio confessa que as duas emprezas 
anteriores não puderam produzir resultado algum, porque 
existia, e existe, uma grande extensão encachoeirada 
que não podia ser transposta por navios á vapor, mas que 
devia ser costeada por uma estrada de ferro, que ligasse o 
alto com o baixo Tocantins. 

No primeiro dia que este projecto veiu á discussão 
no Senado, não julguei-me habilitado para pronunciar-me a 
respeito, e para melhor esclarecimento e poder regular o 
meu voto com segurança, o Senado votou que o projecto 
fosse remettido á commissão de emprezas privilegiadas 
para dar seu parecer em ordem a esclarecer a matéria, o 
poder deliberar com acerto e perfeito conhecimento. 

Permitta-me a commissão que eu declaro que á 
vista do parecer, que sufragou o projecto, acho-me no 
mesmo estado de duvida e incerteza: a commissão nada 
esclarece, não expõe um só dos motivos justificados de 
sua opinião. 

O parecer propõe que seja approvado o projecto 
sem alteração, apenas estabelece uma clausula, que 
sendo importante, não será entretanto eficaz; a clausula é 
que será paga a subvenção, depois de estar funccionando 
a estrada de ferro que deve costear esta parte do rio 
encachoeirada, que não póde ser navegada. Dahi começa 
a minha duvida, e a respeito desejo ouvir a opinião e peço 
esclarecimento á illustrada commissão. 

Qual a extensão desta estrada que tem de costear 
a parte encachoeirada do rio? Essa estrada comprehende 
toda essa parte que não pode ser navegada para que 
possa ligar a navegação da parte inferior com a superior, 
ou comprehenderá somente uma parte desta extensão 
privada da 

navegação pelas cachoeiras? A commissão nada poderá, 
talvez, affirmar, porque a respeito ou não temos dados, 
nem estudos que nos possam orientar; ou os que existem 
provam o contrario. 

Pelo que tenho lido em artigos da imprensa, na 
discussão da tribuna parlamentar, e em peças officiaes, a 
extensão da parte encachoeirada é muito superior no 
perimetro da estrada de ferro contractada com o governo 
provincial do Pará, pelo menos nada existe bem assentado 
e verificado a respeito. 

Não sei onde a commissão póde obter 
esclarecimentos para firmar-se; o parecer não nos diz. 

Existe um estudo antigo feito por uma commissão 
presidida pelo engenheiro Lago, estudo que julgo 
importante. Já li este trabalho, que deve ter servido de 
base á illustre commissão, mas esse estudo é contrario no 
parecer. 

Segundo a opinião do Engenheiro Lago a extenção 
encachoeirada é de 800 e tantos kilometros; segundo a 
opinião mais recente de outro Engenheiro, que não é 
suspeito, o Dr. Guilherme Cruz, que é representante da 
provincia do Pará, e já foi dous annos presidente de 
Goyaz, esta extensão encachoeirada é de 300 e tantos 
kilometros. 

Essa é a extensão, que pelo menos deve ser 
comprehendida na estrada de ferro projectada. Essa 
extensão de 300 kilometros é calculada tambem em 
documentos officiaes, como seja o relatorio do Ministro da 
Agricultura de 1882. Segundo publicações na imprensa de 
Goyaz durante a presidencia do Dr. Cruz, e talvez 
inspiradas por elle, esta extensão era calculada em 300 e 
tantos kilometros. 

Mas consta-me (não vi o contrato) que a estrada de 
ferro contratada pela empreza somente comprehende 113 
kilometros! 

Como pois supprimiu-se derepente 200 kilometros? 
Ora o engenheiro que lá foi, que estudou e levantou 

a planta, que procedem a estudos na localidade por conta 
do governo despendeu cerca de 200:000$, calcula a 
extensão encachoeirada em 800 kilometros. 

Estudo mais moderno firmado em juiso insuspeito, e 
em documentos official calcula em 300 e tantos kilometros. 

Portanto o calculo de 113 kilometros é conta de 
chegar, é insufficiente, pelo menos duvidoso, não offerece 
base segura. 

Si a estrada contratada comprehende 113 
kilometros não se resolve a questão, mantem-se as 
mesmas duvidas porque a navegação será improtiqua e o 
contrato não produzira effeito. 

E' sabido e o proprio empresario confessar que com 
estes melhoramentos incompletos a provincia nada 
Iucrará porque os nativos não poderão transpor esta 
extensão crivada de cachoeiras. 

Fazer estrada de ferro somente para uma extensão 
de cento e tantos kilometros quando o seu total é de 800 
kilometros, ou pelo menos de 300, á nada adiantar. 

 E' abrir espaço para novas alterações do contrato, 
e maiores onus para o Estado e para a provincia. 

O SR. HENRIQUE D'AVILLA: – O parecer da 
commissão não diz isto. A subvenção será paga pela 
navegação, funccionando a estrada de ferro; si não se 
construir a estrada e funccionar a navegação, não se 
pagará a subvenção. 
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O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Vejamos o 
que diz o parecer (lê). 

A commissão sem duvida procurou garantir o 
contrato, mas é insufficiente, por que é patente a 
inexequibilidade do contrato, e a clausula servirá para 
reclamações, e novas modificações. 

O contrato como está feito comprehendo para a 
navegação uma extenção, que tem sido innavegavel por 
obstaculos até hoje invenciveis, por tanto incorre no 
mesmo defeito das anteriores, que sómente tem produzido 
desastres. 

A estrada contratada na provincia do Pará não 
comprehende todas as cachoeiras, e nem o contracto de 
navegação comprehende sómente a parte do rio 
navegavel. O que prova isso, sinão falta de estudos 
necessarios? Tudo é probabilidade, é incerteza! 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Leia o contrato até o 
fim e verá que está tudo acautelado. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Estimo 
muito ouvir esta declaração, mas infelizmente ainda não 
pude convencer-me. 

Isto prova o que eu disse a principio – que nenhum 
de nós ainda está bem esclarecido sobre esta materia; 
nenhum de nós tem os dados sufficientes para verificar, si 
com effeito a estrada contratada pela provincia do Pará, 
transpõe toda a região encachoeirada. 

A estrada não comprehende toda a região 
encachoeirada – isto está liquido; e si assim é, entendo 
que o contrato não está em condições de merecer a 
approvação do parlamento. 

Desejo muito que esta empreza seja levado a 
effeito, em beneficio dos interesses publicos a que vai 
servir. Não ponho em duvida a honorabilidade do 
emprezario, não ponho em duvida os seus intuitos 
patrioticos de beneficiar a sua provincia natal; mas essa 
não é a questão: a questão é providenciarmos de maneira 
que uma empreza que já tem sido mallograda, não tenha 
ainda uma vez o mesmo resultado. 

O contrato só pode ser effectivo, si toda a extensão 
innavegavel for costeada pela estrada de ferro. E’ dever 
nosso partir dessa base, e a illustrada commissão devia 
bem verificar si com effeito a estrada de ferro 
comprehende toda a extensão encachoeirada. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Leia o contrato e verá 
que a navegação deve começar no ponto em que termina 
a estrada de ferro. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Mas a 
estrada fica muito á quem do ponto terminal. 

E si não podemos verificar qual é o ponto em que 
deve terminar a estrada de ferro contractada pela provincia 
do Pará, estamos votando um contrato, si não inexequivel, 
pelo menos problematico, ou... 

O SR. ANTONIO PRADO: – O Estado não paga 
subvenção. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – A estrada 
contratada entre Alcobaça e Santo Anastacio 
comprehende sómente 113 kilometros, mas existe ainda 
nas mesmas condições, impossivel para a navegação, 
uma outra extensão, pelo menos de 200 kilometros. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Impossivel, não. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Isso é que 

eu desejava que me provasse. 

O SR. ANTONIO PRADO: – As explorações do Sr. 
Lago foram para este fim. (Ha outros apartes.) 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Perdão; eu 
não pude lêr ultimamente o relatorio do Sr. Lago, que 
calculou a região encachoeirada em 800 kilometros; mas 
segundo os esclarecimentos que pude obter, a extensão 
encachoeirada é, não só de Alcobaça á Santo Anastacio 
de 113 kilometros, como tambem na secção de Santo 
Anastacio á S. João de Araguaya de 187 kilometros, e 
ainda de S. João de Araguaya á S. Vicente com 100 
kilometros, ao todo tresentos e tantos kilometros. 

Eu já disse que não tive dados seguros para me 
basear, a não ser os que colhi outr’ora no relatorio da 
commissão Lago; e os que posteriormente tem sido 
publicados, segundo esses esclarecimentos este contrato 
é inexequivel, salvo si for modificado profundamente. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não é. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Não tenho 

sinão boa vontade de votar pelo projecto, mas preciso ser 
convencido que elle produzirá os resultados que temos em 
vista. 

O proprio emprezario cuja boa fé não ponho em 
duvida, em um folheto que tenho presente, justificando a 
importancia e exequibilidade da empreza, reconhece que a 
extensão que não póde ser navegavel é de 800 kilometros. 

Permitta-me o Senado que leia (lê): 
«Si mal succedida tem sido a navegação do 

Araguaya e do Baixo Tocantins, é que a má organização 
dessas emprezas não permittla outro resultado. Por 
decreto de 9 de Setembro de 1870 concedeu o governo, 
para durante trinta annos, quarenta contos de reis annuaes 
á navegação do Araguaya desde o Hacaiyu, em Matto 
Grosso, até Santa Maria do Araguaya, em Goyaz, com 
obrigação de seis viagens a vapor annualmente, por uma 
linha de 1.040 kilometros de desenvolvimento, e, por 
decreto de 19 de Novembro de 1873, outorgou a 
subvenção de oitenta e dois contos, por igual prazo, para a 
navegação do Baixo Tocantins da extensão de trezentos e 
oitenta kilometros. Entre essas duas linhas, porém, deixou-
se uma extensão de oitocentos kilometros, a cuja 
navegação não se proveu; e essa immensa interrupção 
esterilisou de todo os sacrificios do Estado.» 

O SR. ANTONIO PRADO: – Mas elle não diz que a 
navegação era impossivel. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Eu desejo a 
verdade, não argumentemos com subtilezas, já li a 
declaração do proprio emprezario affirmando que entre 
estas duas linhas do Baixo e Alto Tocantins, ficou uma 
extensão de 800 kilometros, a cuja navegação não se 
remediou, e esta immensa interrupção esterilisou todos os 
sacrificios do Estado. 

Mas pergunto á illustrada commissão e ao Senado: 
em que dados nos fundamos para nos convencer que essa 
extensão que até hoje não foi explorada e navegada, 
agora poderá sel-o? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Antes a navegação 
era feita com vapores de 1m70 de calado, e hoje é feita 
com barcos de 70 centimetros de calado. 
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O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Mas 
entretanto, as emprezas ficaram esterilisadas, nada 
produziram, sómente causaram prejuizos para o Estado! E’ 
o emprezario, que o diz. 

Parecia-me que seria melhor remover 
primeiramente todas essas difficuldades, verificar a 
extensão da navegação e aquella que depende da estrada 
de ferro, para que se firmasse o contrato com segurança. 

E occorre-me agora uma observação. A Lei de 
Orçamento do anno passado que serviu de base ao nobre 
ex-Ministro da Agricultura, que me honra com a sua 
presença e a quem aprecio, não teve execução fiel, e 
talvez tivesse applicação mais proveitosa, si em vez de um 
contracto, como fez o nobre ex-Ministro, tivesse applicado 
a somma nella mencionada de 125:000$ para a revisão de 
estudos já feitos e para novos estudos afim de que o 
governo e o parlamento podessem, sufficientemente 
esclarecidos, resolver com toda a segurança. 

Parece-me que foi esse o pensamento do legislador 
quando na lei, art. 7º § 27, disse: «Fica o governo 
autorizado a dispender 125:000$ com a navegação do 
Araguaya.» Entretanto, pelo contrato, vai dispender-se a 
avultada somma de 1.250:000$000! 

Parece-me que o pensamento do legislador era que 
o governo uma vez que não podesse costeiar a navegação 
somente com 125:000, primeiramente se habilitasse, 
empregando esse capital nos estudos e exames. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Não podia, porque 
essa quantia foi destinada a subvencionar uma companhia.

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E’ engano 
de V. Ex. A lei diz que é autorisado o governo a dispender 
125 contos com a navegação do Araguaya; não autorisou 
a subvencionar. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Sendo a lei tem razão. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Bem. 

Quando o parlamento quer que se estabeleça uma 
subvenção de certa quantia annualmente em favor de uma 
companhia, diz: é autorisado o governo a subvencionar a 
companhia tal com a quantia de tanto. 

Rigorosamente o governo não podia despender 
mais de 125 contos, e nem mesmo autorisar despeza 
superior; e uma vez que S. Ex. não podia costear a 
navegação com essa quantia, como de facto não póde, 
parece-me que devia empregal-a em novos estudos para 
propor ao parlamento o que fosse mais conveniente; antes 
do que firmar um contrato sem bases seguras, um contrato 
hypothetico. 

Não se fizeram os estudos necessarios, e póde 
succeder que a estrada de ferro depois de concluida não 
sirva, como estou certo, que não servirá para ligar a 
navegação. 

Dizem que nesse caso não será paga a subvenção; 
mas para que comprometter a empreza em um contrato, 
que será afinal ineficaz, porque funda-se em novas 
probabilidades que, segundo os factos devem falhar? 

O que lucram o Estado e as provincias interessadas 
nessa navegação com semelhante contracto? 

Já devemos estar bem avisados com o desastre 
das emprezas anteriores, e o emprezario devia 

ter lição sufficiente para não se expor a novo desastre. 
O emprezario diz com franqueza que existem 800 e 

tantos kilometros encachoeirados; mas até hoje não temos 
estudos para verificar si esses 800 kilometros estão 
reduzidos a 113, como se affirma, alliás sem base. 

Diz o emprezario mais adiante (lê). 
Falla o emprezario em estudos que fez, e em 

melhoramentos hydraulicos, etc., etc. 
Mas o emprezario não é engenheiro, e os proprios 

engenheiros muitas vezes se enganam. 
A minha duvida é porque não temos dados seguros 

para verificar si tudo isso se póde realizar. O que me 
parece é que devia proceder-se a estudos, em vez de 
contratar. 

O SR. SEQUEIRA MENDES: – Já se fizeram. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Foi 

justamente ha dous annos, quando o Exm. Sr. Dr. Cruz foi 
presidente de Goyaz, que se reconheceu que haviam 300 
kilometros encachoeirados e inavegaveis; onde estão os 
estudos e trabalhos, posteriores para que sobre elles 
possamos formar juizo? onde esses estudos pelos quaes 
se verificou, que a extenção encachoeirada é sómente de 
113 kilometros? 

Emfim, si votarmos o contrato, podemos dizer que o 
votamos louvando-nos nos estudos, esclarecimentos e 
allegações do emprezario; essa base é insufficiente para o 
parlamento resolver. 

Estudos officiaes não os temos, e até esses 
estudos feitos por particulares, que podiam servir de base 
para esclarecer a questão, si existem, não chegaram ao 
nosso conhecimento. 

Applaudirei que a empreza possa ser levada a 
effeito, mas o futuro dirá si ou não tenho razão. Os 
esclarecimentos fornecidos pela parte, não sendo 
acompanhados de documentos e estudos, não podem ser 
sufficientes para que possamos dar o nosso voto. Outros 
esclarecimentos são precisos. Elles não existem, e os 
poucos documentos officiaes que existem são contrarios 
ao contrato. 

Entretanto aguardo os esclarecimentos que peço 
para formar juizo com mais segurança. Fiz estas 
observações sómente no interesse publico, porque não 
desejava que em uma questão tão importante como esta, 
onde se compromettem capitaes, que já tem 
compromettido por muitos annos inutilmente dinheiros 
publicos, e que agora offerece perspectiva mais 
compromettedora, sinão for fielmente realisada, e que 
acarretará maiores despezas, prestar meu concurso sem 
estar sufficientemente esclarecido, não desejo que o 
parlamento approve o contrato sem ter certeza que será 
proveitoso e vantajoso, que será uma realidade. 

Meu intuito é esse. A commissão dará explicações 
e, si da discussão resultar a luz, si me convencer de que o 
contrato póde ser approvado sem receio, sem perigo, 
muito estimo; certo de que até o presente entendo que 
necessitamos de mais esclarecimentos, de estudos 
seguros e garantidores para podermos dar nosso voto. 

Tenho duvidas e mesmo apprehensões; e 
sinceramente desejo que se desvaneçam. 

O Sr. Saraiva espera que o Senado terá a paciencia 
de o ouvir, porque se trata de uma questão 
importantissima (apoiados). 

Não se refere ao projecto actual, refere-se ao
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modo por que tem sido taes projectos votados pelo 
parlamento. 

Ha poucos dias o nobre ministro de estrangeiros e 
presidente do conselho, disse na outra Camara que tinha 
recebido dos liberaes uma terrivel herança; que se tinha 
visto em grandes embaraços por causa de uma divida 
fluctuante de quasi 100.000:000$; mas S. Ex., fazendo 
accusação tão grave a seus adversarios, não teve ao 
menos a magnanimidade de declarar si achava censuravel 
essa divida pela gravidade da accumulação de 
100.000:000$, ou pelas origens da mesma divida; de 
maneira que S. Ex. para encarecer os seus serviços, nos 
dous annos do seu ministerio, não duvidou fazer aos 
adversarios a mais grave das accusações, sem se lembrar 
que elle mesmo já reconheceu a generosidade com que 
tem sido tratado pelos adversarios (apoiados), á custa dos 
ques quer fazer popularidade na Camara dos Srs. 
Deputados. 

Antes de entrar na discussão do projecto, pede, 
pois, licença para perguntar ao nobre Presidente do 
Conselho si, naquella censura quiz sómente mostrar a 
inconveniencia de uma grande divida fluctuante, ou si quiz 
atacar a maneira por que essa divida foi contrahida e as 
origens da mesma divida. 

Si S. Ex. quiz referir-se á inconveniencia de divida 
fluctuante, passe; porque é sempre um risco uma divida 
fluctuante grande; mas o nobre Presidente do Conselho ha 
de concordar em que tendo-se essa divida elevado só até 
70 mil contos, pois, em 20 de Agosto de 1885 não excedia 
dessa quantia, ella augmentou depois porque só se fez um 
emprestimo de consolidação em Março ou Abril de 1886; 
por conseguinte na accusação que o nobre Presidente do 
Conselho quiz fazer aos seus adversarios está S. Ex. 
tambem incluido, e de uma maneira mais grave do que os 
liberaes. 

Si S. Ex., porém, quiz referir-se ás origens da 
divida, ainda mais injusta é a sua proposição. 

E’ certo que as administrações liberaes 
commetteram erros, mas elles foram mais politicos do que 
administrativos. (Apoiados). 

O SR. SOARES BRANDÃO: – E’ uma verdade que 
a historia hade registrar. 

O SR. SARAIVA: – Os erros que os liberaes 
commetteram elle os estão pagando, porque em politica 
não se commettem faltas que se não paguem. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – E as pagamos á vista. 
O SR. SARAIVA: – Affirma que nenhuma 

administração conservadora foi mais honesta do que a 
administração liberal que acabou. 

As gazetas censuraram essa administração de ter 
gasto dezenas e centenas de contos com a imprensa; mas 
comprehende-se que não são algumas dezenas ou 
centenas de contos, que influem em uma divida fluctuante 
como essa. 

O SR. FRANCO DE SA: – E nenhum ministerio 
ainda gastou tanto com a imprensa como o actual. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Os liberaes 
foram muito parcos a esse respeito. 

O Sr. Saraiva diz que esta accusação poderia ser 
dirigida a quasi todos os ministerios, e está persuadido que 
o actual não está isento della, porque todos têm assistido 
as polemicas sustenta-

das em artigos encommendados, para fazer opinião, e 
sobretudo para recommendar o ministerio á coróa; tem 
sido essa uma das tarefas do actual ministerio. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E o Sr. 
Ministro da Justiça já declarou que esses artigos eram 
pagos. 

O Sr. Saraiva, quanto ás origens da divida, pede 
licença ao Senado e nos seus adversarios para affirmar 
que a responsabilidade dos dous partidos é a mesma no 
augmento da divida publica. Póde dizer-se que todos 
iniciaram esse processo vicioso de construir estradas de 
ferro; todos deram aos governos essa autorisação, a mais 
perigosa de todas, de aceitar orçamentos ficticios, para 
garantir juros de 7%. Foi esse systema pernicioso que fez 
com que a divida publica se elevasse, em uma terça parte, 
inutilmente. 

Pensava o orador que, depois das accusações 
feitas a liberaes e a conservadores, porque a imprensa 
neutra e o paiz neutro julgam a todos com a mesma 
igualdade, já dizem: «Tão bons, como tão bons; tão ruins 
uns como os outros...» 

VOZES: – E’ verdade. 
O SR. SARAIVA: – pensava que depois de tantos 

mallogros, desastres de estradas de ferro, o governo 
afinal se resolveria a estudar o melhor systema de as levar 
a effeito. 

Não é possivel fazer parar o movimento de nossas 
estradas de ferro; ellas são uma necessidade publica, 
exige-as o progresso do Brazil, considerando sob qualquer 
ponto de vista; por conseguinte não se pode dizer: «Não 
havemos de fazer estradas de ferro», e tanto assim o julga, 
que, si apezar de toda a ruindade das circumstancias do 
paiz, o governo apresentar um projecto de garantia de 
juros para o prolongamento da estrada Mogyana até a 
capital de Goyaz, dar-lhe-á o seu voto com todo o prazer. 
Vê-se portanto que não impugna com vistas mesquinhas o 
projecto que se discute; impugna-o, porque o considera 
continuação de um systema ruinoso, que o Senado, a 
corporação mais experimentada do Imperio, não póde 
deixar de condemnar. 

Qual é o systema iniciado pelo projecto? 
Um particular ou uma companhia, no seu interesse 

proprio, no interesse muito legitimo de ganhar dinheiro, faz 
os seus calculos, faz os seus orçamentos, delibera o 
traçado da estrada, e pede ao governo subvenção, sem 
attender a mais cousa alguma. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esta não pediu. 
O SR. SIQUEIRA MENDES: – Foi a provincia do 

Pará que deu. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi ella que deu e 

podia dar. 
O Sr. Saraiva diz que isso apenas mostra, que o 

Pará está muito adiantado nesse systema desastroso; 
porque dá dinheiro sem que lh’o peçam, e para aquillo que 
elle não podia conhecer. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Conhecia. 
O Sr. Saraiva por mais de uma vez tem pedido ao 

governo que mande estudar os melhoramentos de que o 
paiz precisa... 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS E OUTROS: – 
Apoiado. 
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O Sr. Saraiva ...porque convém que elles sejam 
feitos com muito criterio, com muito cuidado. Mas o 
ministerio actual que gasta o tempo a fazer censuras 
aos seus adversarios ainda não pensou um momento 
em estudar essa magna questão de desenvolvimento 
das estradas de ferro, sem se arriscarem grandes 
quantias como se tem arriscado, sem se gastar dinheiro 
inultimente como se tem gasto até hoje. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Mas é um systema 
economico o que foi adoptado no contrato, e que ainda 
não foi estabelecido no Brazil. 

O Sr. Saraiva entende que systema economico é 
não dar dinheiro sem estudos. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Apoiado.
O SR. SIQUEIRA MENDES: – Isto está 

estudado. 
O Sr. Saraiva continua dizendo que si a 

companhia quizesse fazer a estrada de ferro sem 
garantias de juros, si quizesse fazer a navegação sem 
subvenção, tolitur questio; mas ella pede dinheiro, e 
portanto não póde a questão deixar de ser devidamente 
apreciada. 

O nobre senador pela Parahyba demonstrou com 
estudos de nossos engenheiros, e segundo dados que 
existem na secretaria da Agricultura que parte 
encachoeirada do rio Tocantins é de não menos de 800 
kilometros. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Já foi destruida 
essa asserção. 

O Sr. Saraiva diz que o nobre senador não póde 
convencer disso o Senado, porque não é engenheiro, 
nem estudou essa parte do rio, e não póde, portanto, 
afiançar, que seja navegavel sómente em menor 
extensão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas é o proprio 
emprezario quem aceita essa condição. 

O Sr. Saraiva recorda que a necessidade de 
melhoramentos, como o de que trata o projecto, está 
exposta no seu relatorio do Ministerio da Agricultura de 
1881. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Apoiado.
O Sr. Saraiva recommendou ao distincto 

engenheiro o Sr. Bicalho, que organisasse um plano, 
que servisse para guiar nesta materia o voto no 
parlamento; e elle traçou um magnifico projecto de 
estradas de ferro, ligando os rios de grande navegação, 
e conseguindo por esse modo, e com a menor despeza 
possivel, unir todo o interior do Brazil com o litoral. 

Esse projecto não foi mais estudado, ficou de 
parte, não se fez nada a esse respeito, tendo 
continuado nas condições em que se achava, 
gastando-se dinheiro sem estudo algum. O orador não 
pertence á classe dos que não desejam esses 
melhoramentos; mas hoje está com o nobre Ministro da 
Fazenda, quando julga que o nosso estado financeiro, 
não comporta desperdicios nem mesmo com estradas 
de ferro; e tambem está um pouco com o nobre ex-
ministro da agricultura, quando quer ver desenvolvidas 
essas estradas, comtanto que esse desenvolvimento 
não custe tão caro como tem custado até hoje. 

Tem-se dito que não são 800 kilometros do rio 
encachoeirado, mas 300... 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Nem 300. 

O SR. SARAIVA: – ...e o nobre senador que tem 
razão de defender esse melhoramento da sua 
provincia, accrescenta que si fôr possivel ligar o Ceará 
a Goyaz, será isto grande melhoramento; que o 
progresso que tem feito a hydraulica e a desobstrucção 
dos rios, por meio de machinas especiaes, por meio de 
pequenos vapores, pode vir a aconselhar que esse 
numero de kilometros encachoeirados sejam deixados 
ao emprezario para fazer esse serviço. 

Comprehendo o orador que a commissão 
composta de pessoas muito qualificadas e de grandes 
talentos, procurasse, por todos os meios, obviar os 
inconvenientes que da proposta do emprezario podem 
vir; e ella os obviou em grande parte; mas não está 
claro que a subvenção não sera paga sinão depois que 
a navegação desses 800 kilometros encachoeirados 
estiver completamente feita. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Está expresso no 
contrato. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Está clarissimo; 
tão claro como a luz do meio dia. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Só um cego é que 
não o verá. 

O Sr. Saraiva diz que não se julga muito cego, 
mas, entretanto, não vio isto. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Eu 
tambem. 

O SR. ANTONIO PRADO: – E’ o que o nobre 
senador considera somente o projecto, quando deve 
tambem considerar o contrato. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto está 
clarissimo. 

O SR. SARAIVA: – Sem impugnar esse 
melhoramento e fazendo justiça á commissão que 
procurou por sua parte fazer todo o possivel, declara só 
desejar que o serviço da navegação do Araguaya e do 
Tocantins não continue a ser o maior desperdicio de 
dinheiros publicos do Imperio. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Como foi por 
tantos annos! 

O SR. SARAIVA: – ...porque, como o nobre 
presidente do Senado sabe melhor do que o orador 
porque occupou a pasta da agricultura por mais tempo, 
essa navegação foi o maior escandalo a que o Imperio 
tem assistido... 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – E clamei muito 
contra isto; vejam-se os annos. 

O SR. SARAIVA: – ...porque foi dinheiro posto 
fóra sem que a provincia de Goyaz aproveitasse um só 
vintem. 

Ora, nesta occasião, quando o emprezario não 
teve a consciencia de vir dizer ao governo que não quer 
um dinheiro que não aproveita absolutamente ao paiz, 
não deve o Senado votar qualquer providencia sem 
estudo serio, sem exame da parte encachoeirada que 
só póde ser vencida por estrada de ferro; porque a não 
ser assim continuará o desperdicio dos dinheiros 
publicos da fórma por que foi feita que, não nos póde 
deixar de envergonhar. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Parece que V. Ex. 
não leu o contrato. 

O Sr. Saraiva diz que a leitura do contrato é 
dispensada pela do parecer da commissão. 
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O SR. SIQUEIRA MENDES: – E’ preciso ler o 
contrato. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O proprio 
governo não póde afirmar que a navegação desse trecho 
possa ser feita. (Ha outros apartes.) 

O Sr. Saraiva não quer abusar da paciencia do 
Senado. Tomou a palavra para fazer saliente a 
contradicção em que está o ministerio, que accusa seus 
adversarios de esbanjamento de dinheiro publico?... 

O SR. BARROS BARRETO: – Defendendo-se de 
accusação igual que lhe fizeram os adversarios. 

O SR. SARAIVA: – ...que quer parecer muito 
economico, e entretanto nada estuda, não procura fazer 
economias, não procura defender-se... 

UM SR. SENADOR: – O projecto está estudado por 
uma commissão. (Cruzam-se varios apartes.) 

O Sr. Saraiva entende tambem que o projecto 
sendo iniciado no Senado tem uma origem viciosa quando 
ha outro na Camara dos deputados. A’ Camara é que 
compete crear impostos, e só ella é que deve augmentar 
despezas. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Peço a palavra. 
O Sr. Saraiva apesar de ser apologista de todos os 

melhoramentos materiaes, não dará o seu voto sem que o 
governo preste os necessarios esclarecimentos, e sem que 
venha pedir dinheiro ao parlamento: sem isso não dará um 
vintem dos cofres publicos. 

O orador já perdeu ha muito tempo a fé nos 
governos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Deve ser assim 
mesmo. 

O Sr. Saraiva já declarou no Senado que não era 
apologista, nem dos seus proprios ministerios. Tem medo 
dos governos, mas não pela improbidade dos ministros, 
porque esses, coitados, em nosso paiz são mais honrados 
do que o publico pensa. Infelizmente sabe a maneira por 
que todas essas cousas se fazem, a si o Senado lhe 
permittisse, contaria a historia de qualquer pretenção; 
conhece isso bem, porque tem sido governo. 

Um empreiteiro quer fazer um melhoramento, não 
por causa do paiz, mas porque elle tem o direito de ganhar 
dinheiro. Não o censura por isso. A primeira cousa que faz 
é ir aos representantes da provincia em que o 
melhoramento tem de ser executado. Faz logo uns 
pequenos discursos: «V. Ex. deve animar a sua provincia, 
não póde recusar os seus serviços a este melhoramento, 
etc.» Sahe da casa dos deputados, e vai ao paço. 
«Senhor! Sem Vossa Magestade não se faz nada neste 
Brazil (riso); Vossa Magestade é em nosso paiz tudo; 
venho apresentar a Vossa Magestade este projecto que é 
de grande interesse.» 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Isto é uma 
photographia! 

O SR. SARAIVA: – O chefe do Estado responde ao 
emprezario, com bom senso: «Estimarei muito vér o paiz 
gozando desse melhoramento.» Sabe o emprezario do 
paço, e começa a propalar que Sua Magestade é a favor 
da empreza. (Riso). 

Não basta isso; o emprezario vai para a imprensa; 
conversa com os redactores, e muitos que não tem 
assumpto para escrever, aprovei- 

tando-se desse, começam a dizer que o melhoramento é 
util. 

Dizem-no sem estudos, sem apreciação das 
circumstancias do paiz. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 
imperio): – Nada disso tem applicação ao projecto. 

O Sr. Saraiva diz que está fallando porque o 
Senado não tem outro assumpto em que occupar o tempo; 
tem receio que lhe fique a lingua enferrujada (riso) e por 
isso ás vezes falla. 

O SR. F. OCTAVIANO: – E sempre com vantagem 
da causa publica. 

O SR. SARAIVA: – A imprensa é um grande poder; 
mas a da Córte é a unica que tem valór, ninguem lé as 
gazetas das provincias. O orador lé-as, apezar de dizerem 
que não lé nada. 

Com esses brilhantes artigos da imprensa 
fluminense, que é exercida por grande talentos, a questão 
vai caminhando, e si algum senador ou deputado se 
manisfesta contra essas idéias, incorre no anathema geral. 

Por isso as emprezas nascem e morrem porque são 
vendidas por grandes quantias áquelles que tem de 
executar as obras. A empreza de que trata o projecto 
escapará a venda? O orador duvida. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Queremos os 
beneficios. 

O Sr. Saraiva julga ter já tomado demasiado tempo 
ao Senado. Faz por tanto uma ultima declaração: nenhuma 
provincia do Imperio lhe interessa mais que a de Goyaz. O 
nobre senador que a representa, illustrado como é, não 
tem mais interesse por ella que o orador que não é filho 
dessa provincia. 

O SR. SIVEIRA DA MOTTA: – Não presumo isso; 
estimo que V. Ex. me ajude. 

O Sr. Saraiva tem muito interesse pela provincia de 
Goyaz, que está um pouco alienada do Imperio. 
(Apoiados.) 

O SR. JAGUARIBE: – Os governos coloniaes 
interessavam-se mais por Goyaz e Matto Grosso do que 
os actunes. 

O Sr. Saraiva repete que tem muito interesse pelas 
provincias de Goyaz e Matto Grosso, e por isso não 
regateia favores ao projecto, desde que beneficie essas 
provincias. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Por eu ter em V. 
Ex. um grande defensor dos melhoramentos de Goyaz é 
que estranho as suas observações. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E’ preciso que 
o Senado caminhe com segurança. 

O Sr. Saraiva não está impugnado o projecto que 
trata desses melhoramentos; mas quer que sejam 
convenientemente feitos, sem que o nobre Ministro da 
Fazenda possa vir dizer que os seus proprios amigos 
esbanjaram os dinheiros publicos, como os liberaes. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Os 
antecedentes são respeitaveis. 

O Sr. Saraiva tem sempre mostrado a convicção 
com que defende os interesses geraes do Imperio, sem 
separar a sua das outras provincias. Por isso estranha que 
um deputado pelo Rio de Janeiro, a cujos talentos sempre 
prestou profunda
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homenagem, dissesse que os bahianos tudo tem obtido. 
Não ha tal, tem defendido sempre a estrada de ferro de S. 
Francisco, não porque interesse á Bahia, mas porque 
serve a outras provincias, e portanto aos interesses do 
Imperio. Assim, pois, quando fór sujeito á consideração do 
Senado um projecto de estrada de ferro para Goyaz, ha de 
prestar-lhe o seu voto porque ninguem mais do que o 
orador comprehende o que sera o Brazil ligadas as 
provincias do Amazonas, Goyaz e Matto Grosso ás suas 
irmãs do Sul. O projecto que se discute não consegue 
porém, esse fim; é até rachitico. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Por agua liga-se 
mais facilmente do que por terra. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – A Mogyana 
é que ha de estabelecer essa ligação. 

O Sr. Saraiva entende que o governo é que deve 
por sua parte dar tudo quanto fór necessario para que esse 
grande melhoramento se realize com a sua 
responsabilidade; mas entregal-o a pequenas emprezas, 
que hão de lutar com grandes difficuldades para obter 
dinheiro, é dar essa quantia a emprezarios que nada 
farão... 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Fazem tudo. 
O Sr. Saraiva ...desde que venderam o privilegio 

está tudo liquidado. 
Não precisa estudar mais o negocio do Tocantins 

porque já o tem estudado ha muito tempo, e sabe que elle 
tem custado grandes sommas ao Estado, das quaes não 
se tem tirado proveito algum. 

O Sr. Silveira da Motta dá um aparte. 
O Sr. Saraiva vé que o nobre senador por Goyaz, 

cujas graças sempre se esforça por obter, se está 
incommodando, e por isso faz ponto em suas 
observações. (Muito bem, muito bem.) 

O Sr. Avila acha que, no espirito dos honrados 
senadores que tem impugnado o parecer, ha dominado um 
preconceito, o do mau exito das tentativas para a 
navegação do Tocantins e seus affluentes. 

Confessa o orador que tambem no seu espirito tem 
entrado semelhante idéa, porém modificou-a depois de 
haver estudado a questão, chegando a convicção de que o 
projecto é inteiramente aceitavel. 

Os honrados senadores alludiram ao excessivo 
gravame que para os cofres publicos tem resultado de 
alguns melhoramentos materiaes. O orador faz ver que 
não é isto mal privativo do nosso paiz. Na Europa, paizes 
adiantadissimos tem igualmente pago esse fatal tributo à 
inexperiencia. 

Quanto no projecto em discussão, diz que nunca, 
talvez, se terá tratado de materia mais estudada e 
esclarecida. Desde os tempos coloniaes até a época em 
que os rios em questão foram explorados pelo major Lage, 
innumeros estudos se tem feito, e de modo que fornecem 
toda a luz possivel. 

A região encachoeirada não é toda innavegavel, 
como disse o nobre senador pela Parahyba. 

O major Lage divide a região das cachoeiras em 
duas regiões; uma exige grandes trabalhos hydraulicos, 
mas o mesmo não acontece à outra 

parte, que só tem corredeiras directas, finalmente 
superaveis por ambarcações de pequeno calado. 

A grande difficuldade apontada pelo major Lage era 
a falta de agua; mas é que, no tempo em que elle 
procedeu aos seus estudos, usava de uma barca que tinha 
1m,70 de calado. Hoje construem-se embarcações; de 
0m,40 e 0m,50, e de força capaz de arrostar as corredeiras. 

Cita o exemplo de Mogy-Guassú, rio que tambem 
tem corredeiras e que entretanto facilmente se navega. 

Dado, porém, que o contrato seja inexequivel o 
Estado com isso não perderá, pois que só terá de pagar o 
serviço depois de ser este devidamente estabelecido. No 
contrato tado se acha bem acautelado. E quanto ao que 
disse o nobre senador pela Parahyba, ácerca dos prejuizos 
provaveis dos empreteiros, declara o orador que disse não 
curou nem tinha que curar, pois que aos legisladores não 
compete instituirem-se tutores de interesses particulares. 

O projecto dará origem a melhoramento 
importantissimo e que bem póde considerar-se base do 
plano de que tratou o nobre senador pela Bahia, como o 
orador faz ver demonstrando a importancia do Tocantins e 
das outras arterias fluviaes de que se occupa o projecto. 

Em seguida pondera que dos Annaes da Camara 
dos Deputados se deprehende o pensamento do legislador 
sobre o destino da verba votada para essa navegação. A 
emenda da proposta na outra Camara não fallou de 
estudos, que suppoz feitos, mas da realisação do serviço. 

Terminando, chama de novo a attenção para o 
contrato. segundo o qual os interesses do Estado se 
acham acautelados de modo que a empreza não receberá 
um real, si o serviço não fór executado. (Muito bem.) 

O Sr. Candido de Oliveira diz que felizmente não foi 
sem resultado a impugnação que moveu a este projecto, 
quando pela primeira vez foi trazido ao debate. Hoje, o 
Senado, com a discussão brilhante que se travou, deve 
estar convencido de que o assumpto é dos mais graves de 
que o parlamento póde accupar-se. Prende-se de um lado 
ao desenvolvimento de provincias cujos interesses não 
tém sido melhor consultados pelo centro; do outro às 
circumstancias financeiras do Imperio. 

A razão por que o projecto voltou à commissão, foi 
a falta de esclarecimentos, de que elle se achava privado; 
foi esta soffreguidão com que, apenas apresentado, foi 
dado para a ordem do dia sem nenhum elemento 
preparatorio, sem o estudo da commissão competente. 
Comquanto ainda esta falta não tenha sido sanada, porque 
a commissão não apresentou um parecer, mas 
simplesmente formulou uma emenda, todavia o discurso 
do nobre senador pelo Rio Grande do Sul já muito adianta. 

S. Ex. manifestou ao Senado o fructo de seus 
estudos, mostrou que a commissão, tendo feito collecta de 
todos os elementos indispensaveis, deu a sua opinião, 
formulou o seu juizo; mas não é esta a face pela qual o 
projecto deve ser encarado. Trata-se da appovação, pelo 
corpo legislativo, de um contrato celebrado com o governo, 
contrato cuja ultima clausula excede o limite da 
competencia do poder executivo. Ora, não curial 
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que o Senado menospreze a competencia do poder 
legislativo para transferil-a ao executivo. O caminho que 
devia ter seguido o projecto era ser apresentado na 
Camara para que se formulasse a proposta no sentido de 
ser approvado esse contrato. Assim se evitaria muita 
discussão inutel. 

Em vez disto, que se vé? 
Ha ausencia systematica do governo em todo este 

debate. Na Camara, sujeito o contrato a commissão 
respectiva. não em virtude da proposta ministerial, mas em 
consequencia da propria iniciativa da commissão, 
taxativamente designou o parecer aquillo que se venceu; 
isto é, antes que surgisse a competencia do Senado em 
virtude do projecto apresentado pelo nobre senador pelo 
Pará, já a Camara dos Deputados tinha tomado 
conhecimento do assumpto e deliberado o adiamento até 
que o governo fornecesse os elementos pedidos pela 
commissão de obras publicas e privilegios. O orador sente 
que não se ache presente nenhum dos Srs. ministros. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Ministro do Imperio 
communicou que se retirava para objecto de serviço. 

O Sr. Candido de Oliveira agradece a 
communicação e, proseguindo, pondera que, à vista do 
exposto, a Camara já tinha tomado a este respeito uma 
deliberação grave, que devia pór de sobre-aviso a iniciativa 
do Senado: a Camara resolveu que o governo fosse 
ouvido a respeito do contrato para a navegação do 
Araguaya e Tocantins. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Ella ainda não tinha 
tomado esta deliberação quanto apresentei o meu 
projecto. 

O Sr. Candido de Oliveira diz que é isto o que se lé 
no parecer da commissão, parecer que se acha publicado. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Pelas datas se vé 
que isto não foi assim. 

O Sr. Candido de Oliveira diz que pelas datas se vé 
que o projecto foi apresentado aqui no Senado depois de 
ter sido approvado na Camara o parecer a que o orador se 
refere. (Ha um aparte.) 

Conseguintemente, na Camara esteve adiado este 
assumpto até virem os esclarecimentos perdidos ao 
governo, quando surgiu no Senado este projecto por 
iniciativa do nobre representante da provincia do Pará. 

O orador não nega em absoluto o direito de 
iniciativa do Senado, mas pede se note achar-se em 
questão um augmento dos gravames do orçamento, e 
aquelles que estão no par do nosso mecanismo 
constitucional sabem perfeitamente que não é correcta a 
opinião que admitte a iniciativa da camara vitalicia em 
promover despezas desta ordem. 

O SR. HENRIQUE D’ AVILA: – A despeza está 
decretada por lei. 

O Sr. Candido de Oliveira diz que, portanto, não 
acha muito curial este methodo por que a discussão vai 
sendo encaminhada. 

O Senado, de um lado, assume uma competencia 
excepcional que lhe é disputada por autoridades de algum 
valor – a de gravar a despeza publica por sua 
espontaneidade de iniciativa sem a precedencia da 
Camara popular. 

Por outro lado, tratando-se de um acto celebrado 
pelo governo, que devia submettel-o á approvação das 
camaras, o mesmo governo conserva-se silencioso, nada 
promoveu, e é a iniciativa de um senador que provoca o 
debate! 

O SR. HENRIQUE D’ AVILA: – Apoiado; neste 
ponto tem razão. 

O Sr, Candido de Oliveira diz que, neste regimen, 
em que os governos são commissões do parlamento, em 
que estão collocados no seu alto posto para o 
desempenho de uma politica a que as camaras dão a sua 
adhesão, não é regular que as camaras approvem um 
contrato como este, sem ouvir a opinião do governo. 

Já é censuravel, por demais censuravel, que não 
fosse o governo o primeiro promotor da approvação de um 
contrato celebrado por elle; mas o que é inexplicavel é que 
o governo não tenha dito até hoje alguma cousa a este 
respeito. 

Deve estar na memoria de todos o discurso que na 
Camara dos Srs. Deputados proferiu o nobre Ministro da 
Fazenda, apreciando o nosso estado financeiro. Nesse 
discurso, em que grande carga se quiz fazer ao partido 
liberal. notava-se o seguinte: que a causa principal do máu 
estado das nossas finanças era exactamente a 
imprudencia do emprehendimento de grandes obras, era 
exactamente essa concessão de garantias de juros e 
subvenções que tinham naufragado. 

Isto dizia o nobre Ministro da Fazenda ainda ha 
pouco, por assim dizer com o programma inaugural da sua 
politica, defendendo o seu systema de reger as finanças; 
no entanto, hoje S. Ex. estava presente ao debate, viu que 
se tratava de uma contradicção ao seu plano de 
economias, ao seu intuito de ser muito escasso nestas 
concessões, e abandonou o recinto quando a sua palavra 
devia ser ouvida para esclarecimento das circumstancias 
do thesouro, que tambem deve ser consultado a este 
respeito; porque, sobre este assumpto tem-se ouvido 
apenas uma parte – o interesse provincial, sem duvida é 
elle muito respeitavel, e não póde ser jámais esquecido por 
parte dos representantes da nação; mas a outra parte, 
aquella a que mais directamente vai affectar este contrato, 
está revel, ainda não se fez ouvir. 

O governo nem iniciou a approvação do contracto, 
nem disse ainda si elle é vantajoso nas circumstancias 
actuaes, em que tão sérios são os embaraços com que 
luta o paiz. (Ha um aparte.) 

Tem o orador visto a celebração de muitos 
contratos, pelos governos, de cuja execução elles jamais 
cogitam, ou por esta fraqueza que é um dos grandes 
males do regimen parlamentar, ou pela condescendencia 
innata na raça latina. 

Pareceu-lhe, pois, quando leu o contrato celebrado 
pelo nobre Ministro da Agricultura, que o mesmo contracto 
ia apenas avolumar os relatorios e collecções, mas que 
não se executaria; a essa convicção tanto mais arraigada 
era quando o orador viu que o governo nenhuma proposta 
apresentou na Camara dos Deputados no sentido de 
promover a approvação do contrato, o que queria dizer que 
o governo pouco se importara com elle, ou que julgava que 
a sua execução não seria immediata. 

Agora, porém, o caso mudou de figura; o voto do 
parlamento foi provocado pelo projecto em discussão, que 
nada mais é do que um augmento 
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de despeza publica; e o governo, que conhece o estado do 
Thesouro, não pode deixar de ser ouvido. 

Ninguem mais do que o orador deseja o progresso 
provincial. Na sua curta e obscura vida parlamentar, tem 
sempre clamado pelo progresso das provincias, pelo seu 
desenvolvimento, porque entende que o grande perigo do 
Imperio está na indifferença com que os seus homens 
politicos encaram os negocios das provincias. Por mais de 
uma vez tem aqui manifestado serios receios por essas 
tendencias separatistas, cuja causa principal está na 
indifferença com que o centro olha para os interesses 
provinciaes. 

A provincia do Goyaz mesmo pelo estado de 
abandono em que se tem achado por longos annos por 
parte do governo geral, deve ser olhada com mais zelo; 
todavia, é preciso que o dinheiro seja perfeitamente gasto, 
é preciso que resulte alguma vantagem deste contracto, e 
que não seja elle mais uma valvula para o escoadouro, 
para os esbanjamentos, que infelizmente tantas vezes se 
tém dado. 

A historia da navegação do Araguaya ahi está 
mostrando que tem sido uma verdadeira catastrophe. 
Sommas immensas e durante muitos annos tém sido 
despendidas em proveito de felizes concessionarios, sem 
nenhuma vantagem para o serviço da provincia e para o 
paiz. 

O regimen que hoje se quer iniciar é outro, dizem 
os que sustentam o projecto... Mas a primeira das 
condições a examinar era a da garantia que o emprezario 
forneceria. Si não se engana o orador, o nome do 
concessionario de que trata esta proposta está ligado nos 
desastres da companhia de navegação do Araguaya. O Sr. 
Moraes, que é o concessionario de que trata o projecto, é 
o mesmo que contribuiu para o avultado dispendio dos 
dinheiros do Estado para aquella navegação. 

Era o caso em que as informações do governo 
deviam ser prestadas, e o orador na emenda da nobre 
commissão de emprezas privilegiadas, encontra expendido 
esse sentimento de desconfiança que acaba de denunciar 
ao Senado; votando a favor da emenda da commissão, 
terá votado contra o contracto, porque a commissão adia 
indefinidamente, para um periodo que não sabe quando 
chegará a effectividade da subvenção, contrariando até o 
pensamento legislativo inserto na lei orçamento, porque o 
contrato celebrado para a nevegação do Rio Araguaya e 
dos outros, comquanto não tenha sido contrato legislativo, 
faz parte todavia da lei do orçamento. 

Realmente no art. 7º n. 27, do orçamento actual, 
outoriza-se o governo a despender com a navegação 
daquelles rios a quantia de 125:000$. 

O governo conseguintemente exercita uma 
faculdade legal, fazendo o contrato. A alteração que se 
deu o que fez com que o contracto viesse ao poder 
legislativo, foi a clausula dos 10 annos; mas o governo, 
sem sahir da lei, faria o pagamento. 

A commissão, porém, eliminou esta clausula, e 
permitte só que o pagamento se faça depois de construida 
a estrada no fim de tres mezes e esdeja funcionando a 
navegação. Ora, esta emenda pa commissão é a 
inutilisação do contrato, e, dóde-se até dizer para aquelles 
que conhecem a eficiencia dos nossos recursos, é a 
completa condemnação da empresa que se quer 
innaugurar. 

Os capitaes são escassos; o paiz é pobre de facto, 
embora no futuro possa ter esplendidas riquezas; mais ha 
carencia de numerario, de capitaes para os grandes 
melhoramentos que estão solicitando a actividade humana. 
E’ por isso que o Estado se vé obrigado muitas vezes a ser 
constructor de estradas de ferro e protector de industrias. 

Nestas condições, a emenda quer dizer 
simplesmente que a commissão, com a vontade de ser 
favoravel á empreza, todavia inutilisa completamente a 
concessão de favores, porque, quando é que essa estrada 
de ferro de Santo Anastacio estará construida? 

No relatorio do Sr. conselheiro Saraiva, de 1882, lé-
se que as cachoeiras tém uma extensão de 312 
kilometros. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – E’ engano. 
O Sr. Candido de Oliveira diz que é o que está na 

relatorio. Lé-se ainda que, não obstante dizer-se que a 
navegação do Araguaya ao Tocantins se iniciou, nada se 
tem feito e que os valores eram imprestaveis. Vé-se mais 
que é preciso o emprego de material novo, de navios 
adequados á navegação daquellas paragens; emfim, que é 
necessario iniciar-se tudo. Ora, é exactamente nestas 
condições, quando era preciso um estimulo immediato 
para o apparecimento de capitaes, que apparece a 
emenda da nobre commissão! 

Isto quer dizer que a commissão não confia na 
empreza, e tanto a verdade é esta, que o projecto 
apresentado pelo nobre senador pelo Pará limitou-se, 
como deve ser na proposta do governo, á approvação 
simples da clausula 17ª, o que quer dizer que S. Ex. 
entende que a subvenção deve ser paga immediatamente, 
como determina a lei de orçamento. 

Este principio é que é o verdadeiro. Aceitar as 
restricções da emenda da commissão, é não estar 
convencido do cumprimento das clausulas do contrato, e é 
este o ponto principal em que o debate se deve 
encarreirar. 

O orador, portanto, entende que a discussão não 
póde ir além sem que se ouça a palavra do governo, não 
só relativamente ao estado do Thesouron, isto é, si elle 
comporta esta despeza, como sobre as condições de 
idoneidade e capacidade do contratante. 

O governo está esquivo, não ha negal-o. O nobre 
Ministro da Fazenda, sempre solicito a attender a todos os 
debates que dizem respeito ao Thesouro publico, retirou-
se, não obstante reclamar a sua intervenção um honrado 
senador da bancada do nobre representante da Bahia. 

O que se nota, conseguintemente, é a não 
intervenção do governo dente projecto, o que constitue 
verdadeira antinomia com o nosso systema de governo, 
em que o ministerio presido (sendo isto tomado em boa 
parte) a todas as discussões do parlamento, em que deve 
fazer-se ouvir, porque lhe cabe toda a responsabilidade. 

Está, pois, o orador impossibilitado de dar seu voto, 
emquanto o nobre Ministro da Fazenda não vier dizer si 
convém a adopção do projecto. Tanto mais assim é quanto 
houve preterição das normas parlamentares mais bem 
aceitas; a competencia do Senado sobrepujando a 
iniciativa da Camara dos Deputados e a decretação de 
despeza por um periodo de 10 annos, quando pelo nosso 
systema constitucional o Senado, que é a camara revisora, 
não tem o direito de crear despezas. 
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A hora está dada, não quer o orador prolongar o 
debate e aguardar o proseguimento da discussão em outro 
dia. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 20: 
1ª parte (até ás 2 horas da tarde,): 1ª discussão dos 

projectos do Senado: 
Lettra F, do corrente anno, approvada a clausula 

17ª do contracto para o serviço de navegação por vapor 
aos rios Tocantins, Araguaya e Vermelho, feito segundo as 
clausulas approvadas pelo decreto n. 9680 de 20 de 
Novembro de 1886; 

Lettra I, do corrente anno, declarando derogada e 
de nenhum efffeito no § 2º do art. 1º do decreto n. 3308 de 
9 de outubro de 1886 a parte que inclue entre os motivos 
de aposentação obrigatoria a idade de 75 annos; 

Lettra J, do corrente anno, determinando que a 
disposição do § 2º do art. 1º do decreto n. 3309 de 9 de 
Outubro de 1886 não impede que o magistrado nomeado 
desembargador ou membro do Supremo Tribunal de 
Justiça antes de 5 annos de idade continue no exercicio do 
cargo, depois de ter essa idade, unicamente para 
completar o triennio de serviço effectivo de que trata o § 1º;

2ª parte (ás 2 horas da tarde ou antes): 2ª 
discussão da proposta do Poder Executivo, convertida em 
projecto de lei pela Camara do Deputados, sob n. 6, do 
corrente anno, que fixa a despeza do Ministerio do Imperio 
para o exercicio de 1888. 

O SR. PRESIDENTE: – Deve declarar ao Senado 
que, segundo o regimento, é preciso que se faça a 
distribuição em avulso dos projectos que têm de ser dados 
para ordem do dia: mas a publicação do ultimo projecto 
que acabo de dar para ordem do dia foi feita no Diario 
Official, e assegura-me a administracção da Imprensa 
Nacional que amanhã, ás 10 horas, os avulsos poderão 
ser aqui distribuidos. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 

36ª SESSÃO EM 30 DE JULHO DE 1887 
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBU’ 
 

Summario. – Pedido de informações sobre a divida 
fluctuante e os emprestimos. – Discurso e requerimento do 
Sr. Saraiva. – Ficou sobre a ilegível. – Primeira parte da 
ordem do dia. – Navegação do rio Tocantins e outros. – 
Discurso dos Srs. Escragnolle Tannay e Saraiva. – 
Adiantamento. – Segunda parte da ordem do dia. – 
Orçamento do Ministerio do Imperio. – Discurso dos Srs. 
Paulino de Souza, Affonso Celso o Barão de Mamoré 
(ministro do imperio). – Encerramento. – Observações dos 
Srs. Ignacio e Candido de Oliveira. 
 

A’s 11 1/2 horas da manhã acham-se presentes 35 
Srs. senadores, a saber: Cansansão de Sinimbú, Barão de 
Mamanguape, Godoy, Gomes do Amaral, Paula Pessoa, 
Affonso Celso, Viriato de Medeiros, Barros Barreto, 
Henrique d’Avila, Diogo Velho, Lafayette, Escragnolle 
Taunay, de Lamare, Paulino de Souza, Visconde de 
Paranaguá, Correia, Christiano Ottoni, Meira de 
Vasconcellos, Fausto de Aguiar, Castro Carreira, F. 
Belisario, Siqueira Mendes, Teixeira Junior, Ignacio 
Martins, Luiz Felippe, Saraiva, Uchôa Cavalcanti, Ribeiro 
da Luz, João Alfredo, 

Nunes Gonçalves, Antonio Prado, F. Octaviano, Candido 
de Oliveira, Visconde de Pelotas e Paes de Mendonça. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Cruz Machado, Barão de Cotegipe, Barão de 
Maroim, Barão de Souza Queiroz, Barão da Estancia, 
Franco de Sá, Junqueira, Carrão, Fernandes da Cunha, 
Cunha Figueiredo, Vieira da Silva e Dantas. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram, depois de aberta a sessão, os Srs. 
Barão de Mamoré, Silveira da Motta, Visconde de Muritiba, 
Lima Duarte, Jaguaribe, Soares Brandão, Silveira Martins 
e Leão Velloso. 

O Sr. 1º Secretario declarou que não havia 
expediente, e que o Sr. Barão de Cotegipe comunicou não 
poder comparecer á sessão, por achar-se encommodado. 

O Sr. 2º Secretario declarou que não havia 
pareceres. 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE A DIVIDA 
FLUCTUANTE E EMPRESTIMOS 

 
O Sr. Saraiva vai mandar á mesa um simples 

requerimento, porque seu fim é sómente discriminar a 
responsabilidade da situação liberal na accumulação da 
divida fluctuante e a responsabilidade da situação 
conservadora ou do ministerio que se acha hoje á testa 
dos negocios publicos. 

Não precisava fundamentar este requerimento; mas 
tem necessidade de fazer algumas observações ácerca do 
discurso que o nobre Presidente do Conselho pronunciou 
na Camara dos Deputados, que vem publicado no Jornal 
do Commercio e que contém claras inexactidões. 

Disse S. Ex.; «Em que estado encontrámos nossas 
finanças?...» O orador pergunta tambem: Em que estado 
as achamos nós? 

O SR. CANDIDATO DE OLIVEIRA: – Hoje estão 
peiores. Augmentou-se a divida. 

O Sr. Saraiva não quer retaliar, e fez o proposito de 
queixar-se sempre do nobre Presidente do Conselho e não 
dar logar a que S. Ex. tenha de se queixar delle orador. 

O que fez o ministerio actual e o que fez a situação 
passada? 

A situação passada fez ou desenvolveu estradas de 
ferro, votadas pelo parlamento por unanimidade, e, com a 
despeza com ellas não podia caber nos orçamentos, foram 
feitas com emprestimos. 

O que tem innovado a este respeito o ministerio 
actual? Não continuou com essas estradas de ferro? Sem 
duvida e quando quizesse fazer que essas estradas 
parassem, não podia; mas continuou a fazer uma divida 
fluctuante, e seria uma puerilidade vir accusar seus 
adversarios por terem augmentado essa divida fluctuante 
só porque não fizeram emprestimos annualmente, quando 
o ministerio actual, tendo consolidado a divida em Março 
do anno passado, ha de de se vér obrigado a fazer nova 
consolidação em um, dous ou tres annos.  
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O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – A divida 
fluctuante agora é de 35.000:000$000. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Muito mais. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Essa é a que 

consta da tabella. 
O Sr. Saraiva diz que, se não é uma inexactidão, é 

uma apreciação que póde ser feita por outrem e nunca 
pelo nobre Presidente do Conselho, tão traquejado nos 
negocios publicos. 

A situação passada gastou de mais, disso S. Ex.  
A isto respondo o orador que a unica censura 

levantada a esse respeito contra as administrções liberaes, 
foi a de dispendios com a imprensa, porque, ha muito 
tempo, não tendo os partidos no Rio de Janeiro imprensa 
sua que faça o serviço da defeza dos mesmos partidos, 
acha-se collocado o governo na necessidade de mandar 
defendel-o para fazer jus ao bom conceito da opinião 
neutra e da Corôa. E’ uma necessidade filha do 
desmantelo dos partidos e o orador duvida que isto não 
continue emquanto os partidos não tiverem imprensa sua, 
que discuta as questões e defenda os governos de sua 
politica. 

Foi, portanto, esta a unica censura que se levantou, 
e crê o orador que o nobre senador pelo Paraná, que fez 
um papel brilhante de opposicionista, nunca aventou 
censuras a outro respeito contra ministerios liberaes. 

A situação liberal fez grandes despezas, e a divida 
mesmo consolidada augmentou muito, mas por que? A 
sêcca do Ceará determinou despezas cuja 
responsabilidade quasi toda recahiu sobre a situação 
liberal; quasi 60 a 70 mil contos... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – A sêcca do 
Norte. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Do Ceará 
principalmente. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Com o Ceará 
gastou-se a quantia de 35.000:000$000. 

O Sr. Saraiva pergunta: o que fez mais a situação 
liberal? Deu desenvolvimento ás nossas estradas de ferro, 
votadas na situação conservadora e executadas pelos 
ministerios liberaes. 

Por consequencia, parece ao orador que um 
homem politico que tivesse necessidade de accusar, 
poderia levantar quaesquer outras censuras, menos atirar 
a responsabilidade de grandes despezas sobre os 
governos que tinham dado desenvolvimento ás novas vias-
ferreas. 

Demais, sabe-se que ácerca de estradas de ferro 
fomos lesados... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E enormemente.
O SR. SARAIVA: – ...por alguns contractantes de 

estradas... 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Justamente. 
O SR. SARAIVA: – ...que apresentavam 

orçamentos ficticios... 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Porque nunca o 

governo teve quem désse a serie de preços com sua 
demonstração. 

O SR. SARAIVA: – ...com preços exaggerados, que 
o governo aceitou sem reflexão. 

Mas, pergunta o orador, quaes foram os primeiros 
ministerios que impugnaram taes orçamentos? Quem 
começou a pôr cóbro a esse grande 

desvio dos dinheiros publicos? Foram os ministerios 
liberaes. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Sem duvida. 
O Sr. Saraiva teve a fortuna de possuir na pasta da 

Agricultura um ministro distincto como profissional e como 
politico (apoiado.); e os orçamentos da estrada das 
Alagóas foram por elle diminuidos em quasi uma terça ou 
quarta parte. 

O SR. PAES MENDONÇA: – Apoiado. 
O Sr. Saraiva diz que o Sr. Affonso Penna, ministro 

da agricultura de um ministerio liberal, anterior ao segundo 
e posterior ao primeiro a que presidiu o orador, declarou 
solemnemente que não queria tratar, como ministro, com 
homens que faziam orçamentos como os de um 
empreiteiro da provincia de Sergipe, evidentemente 
exaggerados... 

O SR. ANTONIO PRADO: – Mas a concessão da 
estrada de ferros de Bagé a Caçequi e Cacequi a 
Uruguayana foi da situação liberal, assim como a de Pedro 
I, cujo contracto nós rescindimos... 

O Sr. Saraiva declara que tornou parte, como 
ministro da Agricultura, na concessão das estradas de 
ferro de Quarahim, e de Bagé a Cacequi. 

O SR. AFFONSO CELSO: – V. Ex. póde affirmar 
que dous terços das despezas feitas com estradas de ferro 
foram autorizadas por administrações conservadoras. 

O Sr. Saraiva, como Ministro interino da Agricultura, 
deu a garantia de 6% á estrada de Quarahim, concedida 
pelos ministerios conservadores a um brazileiro distincto, 
sob a condição de pagarem-se-lhe os estudos si não se 
desse a garantia. O orçamento acceito foi consciencioso, e 
não mereceu reparos e censuras. 

Quanto á de Bagé a Cacequi, tratou-se do 
orçamento em presença do orador e do honrado 
intelligente engenheiro Parreiras Horta, e resolveu-se que 
para o orçamento provisorio tomar-se-ia por base o menor 
preço offerecido na concurrencia aberta para a mesma 
estrada, sendo a proposta do menor preço offerecida pelo 
honrado senador pelo Ceará. 

Na deliberação definitiva do orçamento da estrada 
de Bagé a Cacequi o governo não chegou a accôrdo com 
o Sr. Mornay, e ficou sem effeito a concessão. 

Por consequencia, os ministerios liberaes a este 
respeito procederam correctamente e fizeram um serviço 
immenso, porque foi o Sr. Buarque de Macedo quem 
reduziu a garantia de 7 a 6%. O Senado comprehende que 
assim já havia uma grande reducção no orçamento a este 
respeito. Como disse o nobre senador por Minas, os 
conservadores estão de peior partido, porque as estradas, 
cujos orçamentos se fizeram muito exaggerados, foram do 
seu tempo. 

Quanto ás estradas de ferro, fica provado que, na 
responsabilidade dos desperdicios havidos os ministerios 
conservadores tiveram mais parte e mais responsabillidade 
do que os liberaes. O orador convida o nobre Presidente 
do Conselho a discutir em tempo esta questão, e então se 
provará de uma maneira completa e clara. 
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Referindo-se ás palavras do nobre Presidente do 
Conselho – que então o Brazil não conseguiria obter em 
Londres dinheiro, porque não acharia quem conthasse nas 
suas finanças; o orador declara que isto é inexacto 
(apoiados), que o nosso credito não esteve um só dia 
abalado em Londres, o que e nobre Ministro não ha de 
achar na secretaria da Fazenda nada que indique isto. 

O orador foi ministro nos ultimos tres mezes da 
administração liberal: nesse cargo foi um pouco atenazado 
pelos seus proprios correligionarios e especialmente pelo 
nobre senador por Minas. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Não apoiado. 
Divergimos em um ponto. 

O Sr. Saraiva assevera, porém, ao Senado que o 
nosso credito nada perdeu em Londres e que elle orador 
poderia ter realisado emprestimos sem vantagens, como 
realisou o nobre Ministro da Fazenda. As informações que 
de Londres recebia, davam a certeza de que os 
emprestimos pela abundancia dos capitaes podiam ser 
effectuados naquella época. 

Si o nobre senador, Presidente do Conselho, 
historiasse factos, havia de commeter erros, porque S. Ex. 
não é methodico na exposição dos factos. 

Si S. Ex. quizesse apoiar a sua opinião com o que 
se dizia, podia com effeito affirmar que muita gente não 
acreditava no nosso credito e que outros tinham pouca 
confiança na administração publlica do Brazil. Mas o nobre 
senador sabe que o partido liberal tomou a si a solução da 
questão do elemento servil. Ora, tratando-se da solução de 
uma questão que entendia com grande cópia de interesses 
particulares, interesses fundados em seculos e que 
envolviam na sua orbita todas as classes; não era possivel 
que se movesse nas Camaras uma questão tão 
importante, sem que houvesse agitação no paiz. Esta 
agitação, confessa o orador, trouxe da parte de muitos 
capitalistas desanimo; muitos capitaes fugiram do paiz; 
todos os timidos, todos os que não têm conhecimentos dos 
negocios publicos, passaram o seu dinheiro para Londres 
e em grande parte para Portugal. Foi esta a razão da 
grande baixa do cambio naquella época, accrescendo 
sobretudo a crise geral de todas as industrias do mundo, e 
especialmente no Brazil, porque é sabido que até 1885 
havia crise geral manifestada pela baixa dos preços de 
todos os productos nas diversas nações que commerciam 
comnosco, e especialmente no Imperio. 

Seria, pois, para admirar que a agitação 
abolicionista, que a solução de uma questão importante, 
coincidindo com a baixa geral dos preços e com a crise 
das industrias, trouxesse este desanimo a que se referiu o 
nobre Presidente do Conselho, quando fez o seu discurso 
na Camara dos Deputados? 

Entretanto, esta situação era a mesma que existia 
no dia em que o orador deixou o Ministerio? 

O nobre Presidente do conselho já veiu na calma 
(apoiados da bancada liberal); já estava a questão solvida 
na Camara dos Deputados; já o ministro que tem a honra 
de fallar no Senado tinha-se conformado com a opinião do 
parlamento; este decretara a lei; e si a agitação continuou, 
deixou de ter a menor influencia sobre o nosso credito. 

Ora, desde que o ministerio anterior ao do orador, e 
que teve por leader o distincto senador Sr. Candido de 
Oliveira, retirou-se porque se entendia que esse ministerio 
era apoiado por uma opinião abolicionista extrema que 
queria acabar a questão em menos tempo do que e 
preciso para poder ser resolvida; desde que esse 
Ministerio, que soffreu accusações do seus proprios 
amigos, se retirou e o orador conformou-se com a opinião 
da Camara, a questão mudou de termos, o paiz pacificou-
se, e então a proposição, posterior aquella que o orador 
citou, do nobre Presidente do Conselho, isto e, que nem 
segurança individual tinhamos, é uma inexactidão tão 
grande como a outra a que o orador se referiu. (Apoiados 
da bancada liberal.) 

Não ha nada como um dia depois de outro, como já 
disse o nobre Presidente do Conselho. O orador já vai 
assumindo a posição de fallar sem desagradar ao nobre 
leader da opposição... 

O SR. CANDIDO DE OLIVERIA: – Não apoiado. 
O SR. SARAIVA: – ...e fellcita-se de merecer 

alguma sympathia de S. Ex., que tanto mal lhe fez em 
1886. 

Recorda-se de que, organizando o gabinete de 6 de 
Maio, apresentou-se em sua casa o chefe de policia, 
solicitando a demissão. Tendo conhecido esse chefe de 
policia da Bahia e considerando-o como magistrado 
cumpridor de seus deveres... 

O SR. MEIRA DE VASCONELLOS: – De facto é. 
O SR. SARAIVA: – ...fez-lhe a seguinte pergunta: – 

o Sr. chefe de policia póde dar-me conta da ordem publica, 
mantendo-a sem o menor abalo da segurança individual? 
Respondeu-me elle: – Peço a V. Ex. que tenha a certeza 
de que nada haverá, a policia trabalhará de modo que 
todos os interesses fiquem abrigados. Disse-lhe então o 
orador: – Pois bem, fique no seu logar; tenho convicção de 
que esta lucta nas ruas contra a Camara é mais devida a 
odios contra um ou outro de seus membros do que a 
sentimentos menos respeitosos contra essa corporação. 

Com effeito, o chefe de policia voltou para o seu 
cargo; conservou todos os delegados, moços muito dignos, 
e presenciámos muita calma; o orador discutiu com os 
abolicionistas extremos, as galerias estavam cheias de 
abolicionistas, e a discussão não se perturbou por causa 
delles. 

Uma ou outra occasião em que essas discussões 
foram pertubadas na Camara dos Deputados, e o orador 
appella para o nobre leader daquelle tempo, não o foram 
por intervenções inconvenientes do abolicionismo, mas por 
offensas pessoaes que alguns deputados tinham dos 
ministros. 

Pôr conseguinte, porque vem o nobre Presidente do 
Conselho recordar estes factos, e dizer que recebeu uma 
situação em que nem a segurança individual estava 
garantida? 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – O que havemos 
de dizer hoje depois da sedição militar? 

(Ha outros apartes.) 
O Sr. Saraiva não falla nestas questões, porque já 

disse que quer ser o queixoso contra o Sr. Presidente do 
Conselho, e não que este tenha queixas de orador. E' este 
o seu proposito. 

Entretanto, o orador alongando mais o seu discurso 
dira que a segurança individual, não no sentido em que 
falla o nobre Presidente do  
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Conselho, actualmente não é boa no Rio de Janeiro... 

VOZES: – E' pessima. 
O SR. SARAIVA: – ...onde ha capoeiras que 

matam por gosto e por brinquedo. 
O SR. VISCONDE DE PELOTAS: – Em parte 

nenhuma do Brazil ella é pelor. 
O Sr. Saraiva pergunta: e não era no partido 

conservado, tomando as redeas do governo, que corria a 
obrigação de vir pedir logo ao parlamento os meios de 
elevar a segurança individual a uma altura que puzesse a 
capital do Imperio ao abrigo dos capoeiras? (Apoiados da 
bancada liberal). 

Mas o que se tem feito até hoje? O orador não vê 
sinão um projecto de reforma municipal repudiado por 
quasi toda a Camara... 

O SR. FRANCISCO BELISARIO (ministro da 
fazenda): – Está approvado por uma maioria immensa. 
(Ha outros apartes). 

O SR. SARAIVA: – ...censurado por quasi todos e 
votado por quasi todos, e cuja redacção ainda é um 
enigma. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Apoiados; a 
redacção ainda não póde ser votada. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Ha uns poucos de dias 
que se discute a redacção. 

(Ha outros apartes). 
O Sr. Saraiva confessa ao nobre Ministro da 

Fazenda, pois que não está presente o nobre Presidente 
do Conselho... 

O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): – Elle 
encarregou-me de dizer que se acha incommodado. 

O Sr. Saraiva... e ao nobre senador pela provincia 
do Rio de Janeiro, distincto chefe do partido conservador, 
que não da mais importancia a reformas politicas; hoje só 
liga importancia aos melhoramentos materias; esta se 
materializando por causa da maneira por que procedem os 
nossos partidos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Está material de 
mais. 

O Sr. Saraiva declara que não está material de 
mais, e S. Ex. sabe que elle nunca foi materialista; mas diz 
que não crê mais em reformas politicas, porque tem visto 
reformas votadas e não executadas, e uma reforma votada 
e não executada é peior do que si não fosse feita. 

O que presenciámos todos com relação á reforma 
que foi qualificada por uns de grande e por outros de 
pequenina – de grande, porque abria caminho largo para a 
liberdade do cidadão; e de pequenina, para outros, porque 
não vinha consignado o voto universal, isto é, a influencia 
preponderante do numero? Vimos o paiz manifestar-se e 
manifestar-se com certa hombridade; mas vimos por outro 
lado a Camara dos Deputados annullar as eleições que 
paiz fez. 

Portanto, do que serve uma reforma que dá 
liberdade de voto ao paiz, em virtude da qual o paiz vota, 
mas não é afinal representado na Camara dos Srs. 
Deputados, porque na verificação de poderes os chefes de 
partido indicam os deputados que devem ser escolhidos e 
os que não devem fazer parte da Camara? 

Que confiança podem inspirar as reformas politicas 
em um paiz que se procede desta maneira? 

Isto não é retaliação; o orador toma a 
responsabilidade desta censura feita aos dous partidos. Ha 
chefes politicos no paiz, não declara quaes são,  mas todo 
o mundo os conhece, que dizem que o maior defeito, que 
póde ter um chefe de partido perante a Camara dos 
Deputados; é não proteger a candidatura e eleição de seu 
amigo, ainda que o paiz não queira. 

Os Srs. F. Belisario (ministro da fazenda) e Candido 
de Oliveira trocam apartes. 

O Sr. Saraiva pede ao nobre Ministro da Fazenda 
que elle permitta uma observação. O partido liberal teve 
uma attenuante. A reforma eleitoral foi executada pela 
primeira vez de tal fórma, que os conservadores quasi 
entraram em maioria, pelo que o soffreu muito dos seus 
amigos; entretanto que agora os conservadores tiveram 
uma materia grande, e dirá que foi ella natural, toma a 
responsabilidade de declaral-o. O paiz estava aborrecido 
dos liberaes e a sua maneira para mostrar esse 
aborrecimento foi votar nos conservadores. 

A attenuante é a seguinte: os liberaes que tinham 
uma maioria pequena, podiam mesmo deixar-se arrastar 
pelo interesse politico para augmentar essa maioria; mas 
que interesse tinha o partido conservador em não deixar 
entrar na Camara tres ou quatro liberaes, quando tinha 
uma maioria tão preponderante? 

Já que esta em maré de fallar e os nobres 
senadores estão dando apartes, irá por diante, e dirá que 
ha mais uma attenuante em favor dos liberaes a qual será 
apoiada pelo nobre leader, que foi adversario do orador na 
Camara dos Deputados. 

Concebe-se esta attenuante, si bem que o orador 
não justifica, e Deus o livre de justificar semelhantes 
aberrações dos deveres de um partido: – consiste em que 
um partido reformista, no qual apparece grande numero de 
philosophos e de philanthropos, que quer remir uma 
grande parte da humanidade, naturalmente se penetrará 
da idéa a tal ponto, que julgue justificavel uma exclusão 
daquelles que votam contra elle e as inclusão dos que 
votam a favor; mas não se comprehende que um partido 
que se chama conservador, cuja missão e fazer tudo para 
conseguir a estima publica, amparando as instituições do 
descredito, se incumba de desacreditar a lei que ambos os 
partido votaram para fazer com que a monarchia e as 
instituições parlamentares possam medrar no Brazil e ter 
um grande futuro. 

A missão do partido conservador é fazer com que 
as eleições do paiz sejam as mais livres, porque sem a 
liberdade da eleição a monarchia não se póde sustentar no 
Brazil. 

Ora, o partido que se diz essencialmente 
monarchico, que quer sustentar essas instituições, deve 
fazer tudo para que ellas prosperem; não se comprehende 
que na pratica do governo se encarregue de fazer vingar 
as doutrinas de Blaine contra as doutrinas do Cleveland, 
um querendo a administração sujeita ás variantes da 
politica, e outro, ao contrario, querendo-a manter em 
esphera superior e isenta das paixões de partido. 

O que presenciamos hoje em todo o mundo, é a 
luta da administração feita pelos partidos com
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responsabilidade anonyma, e da administração feira pelos 
ministros, mas sob sua propria responsabilidade e com 
apoio do parlamento. 

E' a luta que se observa em todo o mundo. 
Na França é Clemenceau querendo governar, 

dizendo que o interesse do paiz é acabar com os padres, e 
com tudo que o paiz mais respeita. 

Na Inglaterra observa-se, não a mesma luta, mas 
peior do que aquella que tivemos no Brazil a proposito da 
emancipação dos escravos, porque o escravo no Brazil 
tem a faculdade de libertar-se em poucos annos e, desde 
que fôr livre, está a par de nós outros e póde até entrar no 
recinto do Senado; e o pobre irlandez não póde viver no 
seu proprio paiz, porque é victima de uma escravidão peior 
que a dos nossos escravos, é victima da servidão da terra, 
que já não produz nada para elle viver e pagar a renda. 

Si os capitaes fugissem da Inglaterra, poder-se-hia 
dizer por isso que o governo inglez perdeu seu credito? 
Não, porque todo o mundo lá sabe que nos paizes 
parlamentares as questões desta ordem são agitadas no 
parlamento, mas afinal prevalece a vontade da maioria da 
nação. 

O orador disse no principio que o nobre Presidente 
do Conselho não acharia no Ministerio da Fazenda nada 
que o autorizasse a dizer que o nosso credito perigava; o 
contrario so póde affirmar, e o contrario o orador affirmará 
a S. Ex., referindo-lhe que se dirigir a Rotschild, o nosso 
primeiro banqueiro, e lhe disse que tinhamos um credito 
com a sua casa para adiantar-nos 100 mil libras, mas que 
queria um credito firmado em convenção, ou pelo menos 
na sua palavra, até 500 ou 600 mil. 

No primeiro ministerio, em que tinha feito o pedido 
ao nosso Ministro para Rotschild, a resposta deste foi que 
não innovaria o contracto, mas que o governo do Brazil 
sabia que as suas letras foram sempre honradas pela casa 
delle. 

Da segunda vez disse-lhe que desejava um 
compromisso; queria ter o direito de sacar, porque 
convinha isso ao orador para sustentar algumas vezes, 
durante 15 ou 30 dias, a alta de cambio; e Rotschild 
immediatamente, não por officios, afiançou que podia 
sacar 500 ou 600 mil libras. 

Ora, pergunta o orador, si o nosso banquerio, que 
é, por assim dizer, o medico que toma o pulso do doente, 
não duvidava adiantar ao governo do Brazil, o dinheiro de 
que elle necessitava, que razão ha para se dizer que o 
nosso credito estava definhando em Londre? 

O orador segue a regra do nobre senador pelo Rio 
Grande do Sul, que ha poucos dias declarou que o elogio 
feito por elle aos ministros consistia no silencio; por 
conseguinte, tem de declarar ao nobre Ministro da 
Fazenda que as queixas que tem de S. Ex. não vêm de 
seu ministerio; S. Ex. sabe quaes são ellas em relação á 
sua pessoa, são outras. 

Tem-se calado, porque tem achado que o nobre 
Ministro da Fazenda tem feito de sua parte o que tem 
podido para  melhorar nosso estado financeiro. Não lhe dá 
grande gloria por isso, porque S. Ex. é bastante criterioso e 
sensato para saber S. Ex. é bastante criterioso e sensato 
para saber que o que S. Ex. fez qualquer desses ministros 
liberaes mais intelligentes e mais illustrados do que o 
orador, que accuparam a pasta da Fazenda, erão capazes 
de fazer. 

A injustiça do nobre Presidente do Conselho foi ao 
ponto de não reconhecer que esses triumphos do nobre 
Ministro da Fazenda são devidos em grande parte aos 
liberaes (apoiados), e o orador assevera ainda ao nobre 
Ministro da Fazenda que S. Ex. deve um pouco de seus 
successos a uma medida que lhe preparou. Sabe S. Ex. 
que os liberaes lhe prepararam a lei da conversão dos 6 
em 5% contra a qual S. Ex. votou. 

S. Ex. sabe mais que, em consequencia das 
difficuldades que o orador já apontou, – a crise geral e a 
depressão das rendas, – em grande parte os nossos 
bancos estavam em apuros, e principalmente aquelle que 
é por assim dizer, o compadre do governo, compadresco 
que nos tem custado caro, que é preciso acabar 
absolutamente (apoiados); e os bancos que tinham 
bilhetes do Thesouro vencidos com fundos de pagamentos 
de seus emprestimos, ameaçavam algumas vezes o 
Thesouro de ir lá (e este facto foi enumerado no discurso 
do nobre Presidente do do Conselho) pedir ao governo 3, 
4, 5 mil contos, que o governo não possuia. 

Para evitar isso, e para não ser obrigado a emittir 
papel-moeda francamente (e aqui responde que o governo 
nunca podia achar-se nessa difficuldade que S. Ex. 
figurou, porque em tal caso emittiria 8, 10 mil contos de 
réis e havia de pedir ás camaras bill de indemnidade), foi 
que o orador veiu pedir ás comarcas autorização para 
emprestar aos bancos até 25 mil contos de réis, 
autorização de que o nobre Ministro da Fazenda se serviu. 

Mas, pergunta, sem essa autorização e estando os 
bancos ameaçados o governo de correr sobre elle com 
bilhetes do Thesouro vencidos, poderia o nobre Ministro da 
Fazenda esperar oito longos mezes para consolidação da 
divida? Si S. Ex. não pudesse esperar que se dizesse o 
emprestimo antes de findar a crise industrial, talvez não 
tivesse feito emprestimo tão vantajoso como fez. 

Por conseguinte, ha ingratidão da parte dos 
ministros actues em não reconhecer que a essa situação 
liberal, tão agitada nos ultimos tempos, devem elles uma 
boa parte dos seus triumphos financeiros. 

O orador desejaria que esses triumphos 
continuassem, porque não póde sinão desejar ser 
governista dos ministros actuaes, apoial-os, não só com 
seu voto, mas com sua palavra; não pede outra cousa, não 
tem outro desideratum, porque o paiz seria feliz si os 
conservadores, governando bem e muito bem, dessem 
estimulos aos liberaes para governarem ainda melhor. 
(Apoiados.) Mas, os nobres ministros têm podido 
conquistar o apoio dos liberaes que não pedem sinão que 
lhes dêm occasiões de apoial-os e elogial-os? Não. 

Ainda hontem, tratando-se de projecto sobre a 
navegação do Tocantins, em cujo debate ha de tornar a 
empenhar-se, disse o orador: como é que, tratando-se de 
melhoramentos materiaes, tratando-se de despezas que 
podem ser improficuas como tantas outras que temos 
feito, não apparece o ministerio, principalmente o Ministro 
da Fazenda dezendo: «Voto por estas despezas», 
tomando claramente a responsabilidade dellas? Em vez 
disso, vem um projecto formulado pelos interesses 
secundarios, projecto que apparece nas camaras, passa e 
vota-se, não pela recommendação franca do Ministerio, 
mas pelos esforços 
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individuaes que cada um poderá fazer em favor de 
semelhante idéa. 

O orador deixa isto para a discussão do projecto 
Tocantins, porque, si o Ministerio não tomar posição nesse 
projecto, ainda que não seja elle de grande despeza, ver-
se-á na necessidade de, por sua vez, fazer o que fazem os 
emprelleiros, mandar projectos por sua conta; ha de 
mandar um substitutivo. Mas o que não póde tolerar é que 
o governo faça um vintem de despeza com melhoramento 
de estradas de ferro sem provar a utilidade da despeza e si 
o orçamento comporta isso ou si é possivel despender 
mais utilmente. 

Tendo de continuar nesta discussão em outra 
occasião e crendo que a hora está esgotada, não 
continuará; mas pede ao nobre Ministro da Fazenda que 
tome a posição que deve tomar, conquiste o voto do 
orador, conquiste a sua palavra, conquiste sua adhesão, 
tomando nas despezas do Estado a posição de ministro; 
não consinta que o parlamento vote sem sua 
responsabilidade ou com sua indifferença uma despeza 
que não possa ser satisfeita e attendida pelo estado do 
Thesouro. E' isto que deve esperar de um ministerio 
conservador. 

Pois si o orador, sendo liberal, segue a doutrina de 
que o parlamento economiza as despezas publicas para 
não augmentar os impostos, fiscaliza o governo quando 
gasta mal, mas é incorrecto que o parlamento, sem 
systema, sem conhecimento especial dos negocios, 
augmento as despezas; si o orador, que é liberal, acha 
isso incorreto, quanto mais um ministro do 
conservatorismo do nobre senador pela provincia do Rio 
de Janeiro. 

E' mais admissivel que o nobre Ministro tome essa 
posição de ultra-conservador, do que esta posição que 
tomou de deixar que homens importantes de seu partido 
estejam querendo governar as camaras sem sua 
responsabilidade. E' doutrina de Blaine agradar ás 
influencias do partido para sustentar-se por mais tempo no 
governo. Essa doutrina é a que o orador repelle em nome 
do partido liberal e muito mais em nome do partido liberal e 
muito mais em nome do partido conservador, que não 
deve deixar que nenhuma despeza seja feita sem a 
responsabilidade do Ministro da Fazenda. (Muito bem!) 

O orador envia á mesa o seu requerimento. 
Ficou sobre a mesa, para ser apoiado na sessão 

seguinte, visto já ter passado a hora designada para 
apresentação de requerimentos, o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Requeiro que se peçam ao governo, pelo Ministerio 

da Fazenda, as seguintes informações: 
1ª Qual a importancia da divida fluctuante (bilhetes 

do Thesouro e conta corrente com o Banco do Brazil) em 
20 de Agosto de 1885; 

2ª Qual a importancia da mesma divida no 1º de 
Abril de 1886; 

3ª Qual a importancia liquida dos dous ultimos 
emprestimos contrahidos em Londres e no Rio de Janeiro. 

«Paço do Senado em 20 de Julho de 1887. – José 
Antonio Saraiva.» 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

NAVEGAÇÃO DO RIO TOCANTINS E OUTROS 
 

Proseguiu em 1ª discussão o projecto do Senado, 
lettra F do corrente anno, approvado a clausula 17ª do 
contracto para o serviço da navegação por vapor nos rios 
Tocantins Araguaya e Vermelho, feito segundo as 
clausulas approvadas pelo decreto nº 9680 de 20 de 
Novembro de 1886. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sr. presidente, 
não posso ser acolmado de infenso á provincia de Goyaz. 
Foi ella que me deu a honra de poder comparecer no 
parlamento, e  portanto, a ella me ligam laços muito 
estreitos de sympathia e gratidão. Procurarei sempre 
demonstrar-lhe esses sentimentos. 

Quando representante daquella bella zona 
brazileira, fiz o possivel para conseguir alguns 
melhoramentos que trouxessem como principal resultado 
approximal-a mais da communhão nacional, visto como 
ella se acha, pelas suas condições naturaes, demasiado 
affastada da faixa em que se concentra quasi toda a nossa 
vida – do littoral. Assim, pois, quando na Camara do Srs. 
Deputados se apresentou a idéa de subvencionar-se a 
navegação dos rios Araguaya e Tocantins, sobretudo do 
Araguaya, defendi este projecto com o maximo ardor, e, 
sem me attribuir as glorias da victoria, tendo a certeza de 
haver concorrido para a passagem daquella lei, a qual eu, 
bem como todos os goyanos, ligavamos muita importancia.

Em época uterior publiquei um trabalho, que não 
deixou de merecer applausos, sobre a provincia que tinha 
a honra de representar e extesamente me occupei com 
essa linha natural aberta pelos portuguezes e que parece 
indicada a qualquer que lance os olhos para o mappa do 
interior do nosso paiz. 

Si não fosse o receio de incommodar o Senado, eu 
leria trechos desse trabalho, no qual se demonstrava o que 
aliás estava no sentimento geral, quanta utilidade póde 
advir da navegação franca e continua daquelles rios até á 
cidade de Belém, na provincia do Pará. Mas não leri, 
pedindo a attenção dos estudiosos para esse opusculo 
em que narrei incidentes interessantes e dramaticos da 
historia das lutas que sustentaram os primeiros 
exploradores daquella região, contra os elementos 
naturaes, vencendo grandes obices e difficuldades que 
pareciam insuperaveis. Os meus precedentes, pois, em 
relação ao projecto em debate lhe são todos favoraveis. 
Acho, comtudo, que não podemos approval-o sem maior 
estudo. 

Ao ver, Sr. presidente, annunciada a discussão, 
concordei plenamente, por lhe assistir toda a razão, com o 
pedido do nobre senador pela provincia de Goyaz, nosso 
illustre collega o Sr. Silveira da Motta. Com insistencia 
pedia S. Ex. que se distribuisse nesta casa o substancioso 
relatorio, feito por um profissional de muita distincção, que 
fora aquelles logares com a missão especial de estudar 
todas as circumstancias que hoje seria do maior interesse 
para a decisão do parlamento. Refiro-me ao relatorio do 
Sr. tenente-coronel Dr. Antonio Florencio Pereira do Lago. 

Senhores, conheço de perto esse engenheiro, e ha 
muitos annos. Fui seu companheiro na expe-
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dição de Matto Grosso e na memoravel retirada da 
Laguna. 

Mais do que ninguem, portanto, estou no caso de 
apreciar os seus meritos scientificos e seu grande valor 
militar, e sobre tudo, o que é mais importante na presente 
circumstancia, o apurado sentimento do dever que o 
distíngue, sua sincerídade e a seriedade do seu caracter 
no desempenho de qualquer commissão. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Apoiado. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O relatorio do 

Sr. Dr. Lago é muito interessante, muito consciencioso, 
escripto em linguagem concisa de profissional militar, e 
elucida os pontos sobre os quaes ha mais obscuridade, ou 
sobre os quaes, póde haver mais duvidas. 

Estes trabalho comprehende a secção 
encachoeirada dos rios Tocantins e Araguaya, na parte 
entre Santa Helena de Alcobaça e o Serro de S. Miguel. E' 
justamente o trecho que deve ser mais estudado, antes de 
se concederem os favores pedidos ao parlamento. 

Começa pela descripção da secção encachoeirada 
indicando as difficuldades com que a navegação tem ahi 
de lutar referindo-se a plantas e mappas que figuraram 
com honra na Exposição Nacional de 1875 e constituem 
excellentes trabalhos de engenharia. 

Creio que infelizmente não foram impressos ou 
lithographados, de modo que não acompanham este 
relatorio. (Mostrando um livro.) 

O capitulo II trata dos estudos de uma estrada para 
carroças e boiadas. Descreve, em seguida, a memoria a 
lancha a vapor que serviu para a commissão e que não 
tinha, conforme affirmou o meu collega pelo Rio Grande, 
calado de 1m,7/10, e sim quando carregada de 1m,10/100. 
Estuda depois o Tocantins antes de reunir-se com o 
Araguaya e aprecia com grande desenvolvimento os 
inconvenientes que pódem ser mais ou menos removidos 
na secção encachoeirada. 

Eis, porém, o trecho mais interessante e que 
directamente se refere ao assumpto em discussão (Lê): 

«Si se attender que essas obras. (Já descriptas) 
n'um rio de regimen torrencial, em que chegam as cheias 
nos logares onde o valle é mais estreito, a elevar-se em 
poucos dias, á altura de 10m,17 acima da tinge, seriam, 
além de muito dispendiosa, de curta conservação; que a 
bacia do Araguaya é quasi deserta; que na parte mais 
povoada do Tocantins os habitantes occupam-se 
exclusivamente na criação de gados, sendo a propensão 
geral de commercio de sal e outros generos, até assucar, 
café e aguardente, comprados na provincia do Pará, para 
trocal-os por pellos de animaes; que a agricultura ou 
qualquer industria é desprezada e mesmo se póde dizer 
desconhecida, ficar-se-á convencido de que 
melhoramentos de semelhante natureza são de impossivel 
execução e commettimento, antes que venha estabelecer-
se grande agglomeração de população agricola e industrial 
no uberrimo valle desses dous rios.» 

O engenheiro Lago, no dar conta dos estudos que 
fez, mette em linha de conta os maus apparelhos de que 
dispunha e reporta-se como elemento de apreciação aos 
trabalhos mais modernos nella especialisados e mesmo ao 
que já se pratica no rio Mogyguassú, onde o systema do 
tonage, 

tão applicado e de tanto proveito em França, vai dando 
bons resultados. 

Mas chamo a attenção do Senado para o conclusão 
que o Sr. engenheiro Lago tirou de todo o seu exame 
nessa secção encachoeirada e em geral em toda a região. 
(Lê): 

«Em um valle deserto e muito extenso, como é 
aquelle, a execução dos melhoramentos não será facil, 
porque não se trata só de estudo e navegação 
aproveitavel, nem disto é do que devemos unicamente 
cuidar.» 

«Cumpre crear antes população, colonisar aquellas 
vastidões e dar incremento á agricultura e outras 
industrias, para ter o que transportar.» Accrescento aqui: é 
exactamente isto que falta e faltaria. 

Sr. presidente, esta conclusão é de muita 
importancia para o nosso debate. Parte de um profissional 
que foi aos logares, os percorreu detidamente, analysou 
todas as circumstancias favoraveis á abertura desses rios, 
e falla com toda a imparcialidade ou antes póde ser até 
considerado como suspeito, porque o natural, quando 
alguem se encarrega de uma commissão e lhe dedica toda 
a boa vontade o natural é que se convença da 
conveniencia de levar á conclusão os trabalhos que 
encetou. O Dr. Lago, porém, com o seu espirito sincero, 
mostra perfeitamente que os serviços a executar-se são de 
alta importancia pecuniaria, sem que haja compensações 
provaveis. 

Já tivemos, aliás, longa experiencia, que deixou isto 
bem provado. O emprezario da antiga navegação do rio 
Araguaya fez essa navegação, e é injusto dirigirem-lhe só 
accusações e censuras. O general Couto de Magalhães 
buscou organizar o serviço. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Apoiado. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O emprezario 

da antiga navegação a manteve largos annos, creio que 
até á barra do Tocantins... 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Do Tocantins, não 
senhor. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Qual foi, 
porém, o desenvolvimento que se notou em toda aquella 
extensissima zona? Nenhum; e isto, senhores, é muito 
natural, porque aquellas paragens estão completamente 
abandonadas. O Sr. Lago faz uma descripção horrorosa do 
que se dá nos unicos pontos habitados, nos presidios 
militares. São centros de grandes desordens moraes; e o 
peior é que o exemplo dos mais extraordinarios abusos 
parte de commandantes e officiaes. 

Sr. presidente cahimos na eterna questão sobre 
qual a tanto tenho fallado – a necessidade de povoar o 
nosso territorio. Em relação ao Araguaya parece que 
acontece o mesmo que vimos na decretação da 
construcção de estradas de ferro. Os estadistas brazileiros 
suppuzeram que as vias-ferreas bastariam para estimular 
o trabalho nacional por modo tal que dahi resultaria renda 
para o Estado; e, vamos e venhamos, o facto é que 
trabalho nacional não correspondeu á espectativa dos 
nosso politicos e ás esperanças nellas depositadas. 

A maior parte de nossas estradas de ferro estão 
dando deficits continuos e isto porque não cortam zonas 
populosas.
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O SR. SIQUEIRA MENDES: – Para obstermos 
augmento de população, é necessario haver meios faceis 
de communicação. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas não 
podemos nos atirar a enormes despezas... 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – A despeza maior é 
feita pelo Pará 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...favorecendo 
emprezas de resultados muito incertos e quasi nada 
provaveis. Não deixo de ter confiança no cidadão que se 
propõe a costear esta empreza, mas os procedentes desta 
navegação não me infundem grande animação. Sei que a 
provincia de Goyaz não auferiu vantagens, nem de certo 
agora as da de auferir. 

As difficuldades são Immensas; a natureza alli 
reuniu uma serie de obstaculos que hão de ser de muito 
difficil remoção. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Já está tudo 
previnido pela provincia do Pará. Não se opponha o nobre 
Senador. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não meu 
collega, não subi á tribuna com animo deliberado, quer em 
um sentido, quer em outro. 

Repito: ainda não estou bem resolvido a votar 
contra ou a favor do projecto. 

As considerações, as ligas moraes que me 
prendem á provincia de Goyaz de certo me inclinam todas 
a favor do projecto, pois,  não quero fechar a porta pela 
qual a provincia de Goyaz tem de communicar-se com o 
norte do imperio... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E´ o que parece. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...porque com 

o sul ha a linha Mogyana; mas o norte é immenso, esses 
valles do Araguaya, Tocantins, embora pelas descripções 
que tenho debaixo dos olhos sejam muito ferteis, 
susceptiveis de grande desenvolvimento, estão quasi de 
todo despovoados. 

Portanto, receio sinceramente concorrer para que o 
parlamento soffra mais uma nova decepção. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Não soffre. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Quaes os 

meios de fiscalizár essa navegação subvencionada em 
regiões tão abandonadas, em que ha o interesse dos 
particulares a chamar a attenção do governo e dos 
poderes publicos para a execução do serviço, quando elle 
não for feito? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O mesmo que ha 
para fiscalizar todas as outras emprezas. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Quaes os 
meios de que lançará mão o governo, para saber si a 
navegação do Araguaya se faz com regularidade ou não? 

O general Couto de Magalhães chegou a ter lá 
bons prepostos,mas houve grandes abusos. 

Em todo caso, o mallogro daquella primeira 
tentativa, começada sob magnificos auspicios e no meio 
de grandes esperanças indica perfeitamente que as 
difficuldades são de muita importancia. 

Diz o Dr. Lago (lê): «A continuidade ininterrompida 
de uma linha de communicação póde ser vantajosa, 
quando houver por fim servir a centros de productos e não 
a grande territorio que se trata de povoar.» 

Antes disséra o mesmo engenheiro á pag. 23, 
tratando das difficuldades que o Missisipi apresentava pará 
definitivamente melhorado: 

«Ora, si a´um paiz em que florescem a agricultura e 
a industria, habitado por uma numerosa e activa população 
augmentada annualmente por corrente ininterrupta de 
immigração espontanea, problemas de navegação de rios 
encachoeirados são tão lentamente resolvidos em zonas 
como as de que tratamos, fôra imprudente, desarrazoada 
quasi uma determinação que levasse a trabalhos dessa 
ordem, muito principalmente podendo-se emprehender 
outros mais faceis e de mais vantagem para o 
engrandecimento do paiz.» 

Attendam bem, senhores; estas palavras são ditas 
por quem vio os logares, os conhece, sabe o que são e 
aprecia as cousa geraes do Brazil. 

Ellas tem e devem ter muito peso! 
SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Colonisação sem 

estrada não póde haver. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Emfim, 

senhores, o que se deduz de todo o relatorio é que não se 
podera levar seriamente por diante empreza de tão grande 
monta sem, que se cuide como medida, para assim dizer, 
preliminar do povoamento daquella zona. 

Consta-me (não sei se a respeito ha alguma 
informação official) que uma empreza americana se 
propõe a iniciar alli grandes trabalhos, colonisando toda 
aquella região no Tocantins. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – E' exacto. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Si já vissemos 

encarreirado tal movimento para esse valle, eu estaria 
prompto para ajudar a passagem do presente projecto. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Tudo depende desse 
projecto; a navegação do Baixo Tocantins, assim como a 
do Alto, está contractada, só falta a estrada de ferro; só se 
espera isso para a introducção de apparelhos e de gente. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O povoamento 
depende, segundo ouvi dizer, da mineração da região 
aurifera. Se ela não corresponder á expectação, tudo ficará 
buriado. 

Em todo o caso, espero mais esclarecimentos e que 
a discussão me traga mais alguma luz para saber em que 
sentido hei de votar. Vim á tribuna externar, de um lado, os 
meus votos pela consecução de um melhoramento que 
tem sido tentado debalde desde os tempos dos 
portuguezes e que já custou não diminutos sacrificios ao 
Estado; e de outro lado, vim fallar nas duvidas que 
assaltaram o meu espirito a respeito da efficacia dessa 
nova tentativa. 

Eu acredito que por parte do governo a maior 
difficuldade será organisar uma fiscalisação regular sobre 
essa navegação de modo que não se reproduzam as 
accusações e censuras feitas ao emprezario anterior. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Aliás injustas. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...quando aliás 

muitos dellas não podiam ter sido por elle obviadas. 
O SR. SIQUEIRA MENDES: – Quando á 

navegação do Alto Tocantins, elle não tem culpa nenhuma.

 



Sessão em 20 de Julho                                                                       217
 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E' impossivel, 
em uma linha tão extensa como aquella e a cortar 
immensos desertos, ter sempre zelosos empregados que 
sahibam cumprir com os seus deveres, quando a principal 
causa de desanimo e dé relaxação é a absoluta falta de 
população. Occasiões houve, ha e haverá em que nada 
haja para transportar, de maneira que o vapor, para que a 
empreza cumpra o seu contracto, tem de sulcar aquellas 
aguas, rio cima e rio abaixo, completamente descarregado.

Ora, V. Ex. vé, que esses homens preferiam ficar 
ancorados á margem, do que fazer viagens inuteis, 
unicamente para satisfazerem clausulas do contracto, isto 
é, uma navegação redonda por mez sem terem nada que 
levar, atravessando zonas completamente despovoadas, e 
nas quaes do homem só viam as pegadas de indios 
nomadas e bravios. (Ha um aparte.) 

Esta é a vontade, isto é incontestavel. 
Durante mezes e mezes o vapor não navegava por 

não ter absolutamente que transportar. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Isto não se deu no 

tempo do Sr. Couto Magalhães. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Deu-se, boa 

duvida! 
A communicação por uma estrada marginal custou 

nada menos de 120 contos. 
O SR. SIQUEIRA MENDES: – Não ha tal, foi uma 

picada que se fez, nunca ninguem passou por ella.  
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – (Depois de 

procurar no livro). Não acho agora o trecho em que o major 
Lago dá o preço da picada aberta. Se não me engano 
custou mais de 100 contos. A somma gasta neste estudo 
elevou-se a mais de 200 contos; a estrada para cargueiros 
e boinas que a commissão traçou e abriu foi de 391 
Kilometros de extensão, tendo 3m, 33 de largura. 

Já vé o nobre senador que não é uma simples 
picada, tinha o desenvolvimento de 391, Kilometros. 

Hoje, Sr. presidente, essa picada já não existe não 
ha transito possivel, quando não ha quem transite. 

Não ha uma estrada no Brazil que resista algum 
tempo sem conservação, sobretudo naquellas regiões 
proximas ao Pará. A vegetação é de tal força expansiva, 
que qualquer trabalho de reparação obriga logo a gastos 
sensiveis. Considere-se agora as chuvas periodicas e 
torrenciaes, que transformam as estradas em correntes 
impetuosissimas, e ter-se-á idea longinqua do que seja 
tudo aquillo. 

Estrada de ferro, senhores! Mas quaes os 
elementos para manter essa linha? Onde a população, e,  
consequentemente, os productos a transportar? Quando 
muito, a região do Tocantins e Araguaya só produz gado. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Ha de produzir mais 
cousas que não simplesmente gado. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas onde 
estão os dados? Qual o trabalho economico e estatistico? 
Sempre a esperança, até hoje fallaz, de estimular e 
desenvolver o trabalho nacional.(Ha um aparte.) 

Immigração, meu collega! Quando se trata desses 
projectos, logo vem a capa da immigração. Immigração, lá 
para aquellas regiões, no estado 

em se acham? E' exactamente bom meio de acabar de 
uma vez com a proposição, já tão pequena, do immigrante 
vir para o Brazil. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Com esta empreza 
ha de acabar esse falso preconceito. Sou filho de 
portuguez, e meu pai morreu no Norte aos 90 e tantos 
annos. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Vamos 
esperando por isto; sinceramente não tenho confiança aos 
resultados, que hão de emanar da approvação do projecto. 

O nobre ex-Ministro da Agricultura me faz agora 
uma ponderação digna de nota. Aceito-a com prazer, 
porquanto os nobre senadores devem vér a vacillação com 
que estou falando.. 

Tenho feito algumas considerações a favor da idéa 
e tambem outras que parecem ir de encontro a ellas. 

Com tudo, o que quero é resalvar a minha 
responsabilidade. Como da primeira vez em 1873 e 1874 
que se aventou identico projecto na Camara dos 
Deputados, eu me adiantei muito e fiz o possivel para sua 
approvação intervindo no debate com todo o calor, e 
empunhando as minhas melhores armas, não quero, 
depois das decepções por que passei, vendo que a 
provincia de Goyaz não tirou proveito algum das centenas 
de contos de réis que foram gastos, não quero, não 
desejo, não devo sinão marchar com cautela. Não posso 
vir agora á tribuna com os mesmos sentimentos que estão 
me moviam, e, depois de desilludido, como fui, mostrar-me 
enthusiasta de um melhoramento que não se realisou, 
nem, acredito bem, de si deixou siquer vestigios. 

A idéa, pois, no meu espirito soffreu não pequeno 
abalo. 

Consideremos, porém a ponderação que me fez o 
honrado ex-Ministro da Agricultura e que não deixa de ter o 
seu valor. Diz S. Ex.  que a subvenção não será dada ao 
emprezario sinão depois de estabelecida toda a 
navegação e franqueada ao commercio a linha toda. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Está no contracto. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Está no 

contracto, bem sei; mas quem nos ha de assegurar a 
verdade da allegação? Ahi começa a difficuldade da 
fiscalisação. (Apartes.) 

Creio bem, Sr. presidente, que a propria provinica 
de Goyaz já não olha hoje aquelle escoadouro natural, 
mas bem difficil, com as esperanças que outr'ora 
alimentava. 

Emfim, como viram os meus illustres collegas, as 
observações que julguei dever fazer, firmam-se no relatorio 
de pessoa habilitada que foi aos logares, examinou tudo 
attentamente, observou de perto as circumstancias a favor 
e contra e estudou com toda a imparcialidade, verificando 
as condições communicação. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Devéras, 
depois do que succedeu, não sei como me decidir. Vi que 
o projecto ia ser apporvado sem mais discussão, e então 
procurei alimentar o debate trazendo á tribuna todas as 
duvidas que já deixei exaradas. 

A conclusão a que chegou o Dr. Lago é que 
grandes sommas serão precisas para se aproveitarem  as 
condições de natural aberdade dos valles do Araguaya e 
Tocantins e essas sommas hão de ser despendidas em 
pura perda emquanto não houver alli agglomeração 
razoavel de população. 
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Por emquanto lá não ha ninguem, tudo está em 
abandono, só existem indios. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Para haver 
população, é preciso abrir caminho. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – E' no Araguaya. O 
Tocantins tem grande população. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – No Tocantins 
ha com effeito mais habitantes; mas estes só se dedicam á 
industria pastoril. Pergunto, essa estrada de ferro será 
costeada com o gado que leva? E poderá transportar com 
vantagem esse gado? Por distancias tão grandes? 

Na Europa, V. Ex. sabe, Sr. presidente, as rezes 
são levantadas em estradas de ferro. Alli o gado é manso; 
é tambem civilisado. 

O SR. HENRIQUE D' AVILA: – Que não seja 
manso; a estrada de ferro do Estado Oriental leva milhares 
de rezes para as charqueadas de Montevideu. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas o gado de 
que fallo é alçado. Tambem esse se sujeita a ser levado 
em estrada de ferro? 

O SR. HENRIQUE D' AVILA: – Alçado, não digo. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Ah! O gado 

alçado, não é como o do Estado Oriental sujeito 
periodicamente ao rodeio, acostumado a ver gente, 
cercado por cavalleiros e marcado todos os annos. O que 
ficou alçado está quasi que nas condições dos animaes 
sylvestres, das bestas féras 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – A difficuldade é só 
agarrar o gado. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – V. Ex. sabe, 
meu collega, pois é bem entendido nesse assumpto de 
industria pastoril, que um dos grandes obstaculos ao 
incremento da criação em varias e largas zonas do Brazil, 
e sobre tudo nas provincias de Mato Grosso, Pará e parte 
de Goyaz, são as epizootias; é aquella terrivel peste de 
cadeiras que annualmente mata todos os animaes muares, 
cavallos e bestas, e impossibilita o rodeio, marcação e 
outros processos indispensaveis para que as rezes se 
conservem sujeitas a acção do criador. Essa peste existe 
justamente nas regiões de que tratamos e nellas roina 
periodicamente conforme as cheias dos rios. 

Presenciei em 1866 uma dessas crueis endozootias 
na provincia de Mato Grosso, e todos os animaes muares 
da colonia expedicionaria morreram. E' cousa muito digna 
de estudo, e o governo imperial faria grande beneficio ao 
paiz, empregando dinheiro para saber a origem dessa 
peste, e os meio de combatel-a. Que é uma intoxicação 
palustre, parece fóra de duvida, mas envenenamento de 
tal violencia que não ha animal, por mais bem tratado que 
seja, que resista. 

O SR. HENRIQUE D' AVILA: – O gado vaccum 
entretanto, está isento. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sim, senhor. 
E' muito curioso. Vi isto nos pantanos de Mato Grosso: as 
rezes entram nos terrenos innundados e ahi pastam as 
hervas e capim que emergem do seio das aguas. 

Dellas só se vê o focinho, o corpo está 
completamente submergido. A' tarde então, esse gado 

vai para as cumiadas, para os cabeços, afim de passar a 
noite e ruminar em logar enxuto. Basta, porém, um cavallo 
ou uma besta comer daquella gramma enxarcada e vem a 
molestia que mata em poucos dias, depois de grandes 
soffrimentos. 

Na progressão, sobretudo, no andar, é que se 
notam phenomenos reflexos dos mais caracteristicos; ha 
cavallos que correm á disparada segundo uma diagonal e 
não ha obstaculo que os faça desviar dessa direcção. Si 
encontram uma parede, uma arvore ficam um dia inteiro 
forcejando sempre no mesmo sentido, como que tentando 
derrubar o impedimento, que não os deixa continuar na 
carreira. 

As vezes começam a gyrar em circulo e gyram até 
cahirem. 

Alguns ficam repentinamente cêgos; outros mettem 
a cabeça dentro d'agua e apezar dos esforços que fazem 
para sorvel-a não o conseguem, ficando nessa posição 
horas inteiras até tombarem fulminados. Uma vez, por 
simples curiosidade, mandei abrir um cavallo meu, de 
estimação, que tinha morrido dessa peste, e achou-se a 
medula espinhal completamente negra. Era um animal, 
que morrera quasi repentinamente. 

Estava perfeitamente disposto, passando e 
comendo bem. 

Poz-se á minha vista a mover-se em circulos e em 
poucos instantes morreu. 

Ora essa terrivel peste que reina com uma imensa 
intencidade nas regiões innundadas não consente 
desenvolvimento da industria pastoril, pelo que já expuz... 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – No Pará só existe 
em Marajó. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...Nas ilhas 
innundadas pelos rios, e em toda a parte em que chegam 
os grandes transbordamentos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Por isso 
precisamos de gado de outros pontos. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Nas margens 
dos rios sujeitos a cheias e a sahirem do álveo dá-se isto. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não, senhor. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Em Mato 

Grosso e em Goyaz; percorri esses logares. 
O SR. SIQUEIRA MENDES: – No Maranhão e no 

Piauhy ha muito gado. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O gado 

vaccum gosa de immunidade especial em relação a tão 
terrivel enfermidade. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Então são regiões 
condemnadas? 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Condemnadas 
não, mas devem ser modificadas pela agglomeração de 
população. 

Para isto é que servem as maravilhas da 
immigração. 

Quasi que se dava o mesmo no Mississipi. Era uma 
região insaluberrima; hoje constitue uma das zona mais 
dellas dos Estados-Unidos. 

A natureza brutal e agreste civilisou-se ao contacto 
de grandes massas de gente vinda da Europa. E quantos 
morreram na ingente luta! 

O SR. SIQUEIRA MENDES: –  Pois vamos 
agglomerar populações pela immigração.
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O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Qual! Quem é 
que trata mais de immigração? E' um serviço que se está 
tornando cada vez mais deficiente. Não se faz nada. Vejo 
com desgosto immenso diminuir o numero de immigrantes 
á vista d'olhos. 

Estamos fechando os exercicios com muito menos 
immigrantes do que ha annos 

O SR. ANTONIO PRADO: – Está enganado, nunca 
houve imigração igual a deste anno. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas V. Ex.  
com que numero fechou o seu exercicio? Com 23.400! 

O SR. ANTONIO PRADO: – Mas já temos trinta e 
tantos mil este anno. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Vamos ver, 
vamos ver! 

Quando, senhores, vejo, o serviço da immigração, 
correr á revelia, em quasi perfeito abandono, limitando-se 
o Estado a pagar passagens integraes, se assim mesmo 
conseguir grande cousa, fico pasmo ao vêr que outros 
achem possivel conseguir corrente immigratoria para valles 
longinquos e insalubres. 

O SR. ANTONIO PRADO: – A provincia de S. 
Paulo conseguiu receber 20,000 immigrantes. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não me falle 
em S. Paulo... 

O SR. ANTONIO PRADO: – Porque? Não faz parte 
do Brazil? 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – S.Paulo fez 
um furo no encanamento por onde vinha a corrente 
immigratoria, abriu uma derivação, ou, como vulgarmente 
se chama, um ladrão, de modo que a immigração, que 
devia derramar-se por outras provincias, foi toda ella para 
lá 

O SR. ANTONIO PRADO: – Mas o nobre senador 
condemna o systema que dá esses resultados? 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não 
condemno in limine o systema. O que faço, porém,  
sempre é applaudir a iniciativa dos grandes proprietarios 
de S. Paulo. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Appliquem o systema 
a outras provincias, que o resultado será o mesmo. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O nobre 
senador não me julgue adversario intransigente do 
systema ali seguido; mas não tenho nenhum enthusiasmo 
por elle. Serve por emquanto, é o melhor elogio que lhe 
posso fazer. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Pois é o que é pratico. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Os 

proprietarios, os grandes proprietarios assim o fizeram, 
porque querem ter trabalhadores para assuas fazendas. 
Isto é de homens praticos, sem duvida. Não preside a esse 
systema um pensamento geral, superior e chamarei do 
Estado. 

Em vez de se chamarem immigrantes para serem 
protegidos pelos grandes proprietarios, faça-se com que 
seja o Estado quem os proteja. 

Substituir-se o trabalhador da fazenda pelo 
pequeno proprietario; eis o que sempre tenho pedido. 

E porque os fazendeiros podem fazer vezes do 
Estado? E' justamente porque elles tém a riqueza, 

têm grandes terras, cabedaes consideraveis accumulados 
pelo trabalho escravo. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Porque tém 
patriotismo. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não, senhor;  
a consideração do interesse proprio não merece esse 
qualificativo. Quando muito é caso de louvar-se a 
perspicacia e a intelligencia servidas por uma importante 
concentração de riquezas, o que em outras provincis não 
existe. 

O nobre senador por S. Paulo, como Ministro da 
Agricultura, com autoridade official que tinha, fez um furo 
no encanamenao geral e chamou toda a agua para si e 
para os seus. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Não ha tal. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Foi um bom 

ministro para S. Paulo, não duvido; mas não foi para o 
Brazil. 

O SR. HENRIQUE D´AVILA: – Apoiado; para S. 
Paulo foi excellente. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Já respondi a isto e 
demonstrei a inexactidão da accusação. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Qual o 
resultado mais sensivel que a estatistica demonstra? Ter 
ido quasi toda a immigração para aquella provincia, ficando 
sem nenhuma as outras: Paraná, Santa Catharina e Rio 
Grande do Sul, habituadas a recebel-a. 

O SR. LIMA DUARTE: – E Minas? 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Minas e todas 

as outras. 
O SR. ANTONIO PRADO: – O que a provincia de 

S.Paulo fez foi pratico; não foi utopia; si as outras a 
imitarem, terão o mesmo resultado. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Entretanto, os 
Estados-Unidos constituiram a sua grandeza só por meio 
das utopias que prégo! 

O SR. ANTONIO PRADO: – São praticos, 
essencialmente praticos. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – A questão é 
qu eS. Paulo tinha e tem o dinheiro. Podia gastar e soube 
gastar. 

O SR. SARAIVA: – A riqueza é a terra rôxa. 
O SR. BARROS BARRETO: – E estrada de ferro 

com tarifas muito baratas. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E´ muito boa. 

O nobre senador aconselha que as outras provincias 
despendam tambem, quando ellas não têm meios, não têm 
dinheiro. 

Parece com algum ricasso acostumado a gastar 
rios de dinheiro com a sua mesa que, procurado por um 
pobre, lhe dá de conselho ir comer pão com queijo para 
matar a fome de que se queixa. Mas como comprar pão e 
queijo? Eis a questão. S. Paulo armazenou grandes 
fortunas, organisou propriedades importantissimas, e por 
isso póde ter immigrantes, que alli vão ganhar dinheiro. Só 
este anno com a alta do preço do café os lavradores de lá 
ganham mais de 100.000:000$000. 

Pergunto agora: As outras provincias estão nas 
mesmas condições excepcionaes? Para que pois, increpal-
as de pouco patrioticas? Iniciativa podem ter, mas os 
meios de dar-lhe applicação lhes fallecem.
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O SR. AFFONSO CELSO: – A verdade é que ella 
tem mais coragem que as outras provincias 

O SR. HENRIQUE D' AVILA: – Devia dispensar os 
favores do thesouro nacional. 

O SR. ANTONIO PRADO: – E' a provincia que 
menos pesa aos cofres do Estado, em materia de 
colonisação. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Os homens 
que se nutrem bem, naturalmente tém mais força mais 
robustez e consequentemente mais iniciativa do que os 
fracos, anomicos e mal sustentados. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Só gastei 80.000$ com 
este serviço em S. Paulo. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – V. Ex. Podia 
gastar. 

O SR. ANTONIO PRADO: – ...ao passo que só no 
Rio Grande do Sul despenderam-se 600:000$. E´ preciso 
entender melhor as questões, examinar os factos, para 
depois não apresentar reclamações destas. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Na propria 
provincia que V. Ex.  representa, chama-n´o ministro do 
Oeste de S. Paulo; nella já havia sérias queixas e ciumes. 
Reclamam que houve favores sómente para aquella região 
da provincia. O que está no sentimento geral, é que V. Ex.  
olhava mais para uma zona do Imperio, do que para todo o 
Brazil. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Está enganado. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não estou 

enganado 
O SR. SIQUEIRA MENDES: – Para o Rio Grande 

do Sul gastou-se... 
O SR. ANTONIO PRADO: – ...seiscentos contos, 

em um só exercicio. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O que é 

innegavel é que as grandes fortunas accumuladas em  S. 
Paulo, o seu espirito de iniciativa deram logar a 
proveitosos resultados. Isto era natural, porque, como eu já 
disse,  homens robustos e fortes estão mais dispostos a 
tomar valentes resoluções, e mais no caso disso, do que 
os fracos e inlegivel que, se almoçam de manhã, não 
sabem se terão com que jantar. (Riso). 

Nas condições em que se acha a provincia de S. 
Paulo, o que ella demonstrou com o inicio de immigração, 
foi exacta consideração de seus interesses. Se outras 
provincias estiverem nas mesmas circumstancias, farão 
muito hem seguindo tão bello exemplo. 

Applaudo, repito, mas sem grande calor. Já disse 
em relação ao projecto que estou disilludido, pelo que se 
tem passado, da esperança de se estabelecer, por meio da 
immigração, agglomeração de população no nosso paiz e 
ainda mais nos sertões de Goyaz e Pará. 

E', Sr. presidente, uma verdadeira petição de 
principios: precisamos de linhas de communicação para 
atrahirmos agglomerações de população que trarão 
productos a exportar; mas tambem que trarão de 
agglomeração de população para justificarem a 
manutenção dessas linhas que não tem razão de ser com 
o que existe, isto é o deserto e a solidão absoluta. 

Eis porque não sinto enthusiasmo algum pelo 
projecto. O enthusiasmo que havia gastou-se. Da primeira 
vez suppuz que a provincia de Goyaz auferisse grandes 
resultados com o sacrifficio que a nação fazia... 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Não podia auferir, 
porquanto não se tratou da secção encachoeirada... 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...muito 
pesado foi o sacrificio. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Eu clamei muito 
contra isto; o Sr. Dr. Couto de Magalhães não podia fazer 
milagres. 

O SR. HENRIQUE D´ AVILA: – Então a culpa foi do 
governo. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Sempre disse isso. 
UM SR. SENADOR: – Mas V. Ex. fallava contra 

aquelle emprezario; por vezes o fulminou. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sr. presidente, 

vou sentar-me;a discussão continua e eu esperarei que me 
traga novos esclarecimentos e tenha influencia no meu 
espirito, para que eu saiba decidir-me. O assumpto é 
melindroso, não será de certo com este projecto que a 
immigração irá para lá. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Ha de ir, porque os 
emprezarios hão de fazer com que ella vá. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Emfim, 
senhores, pelo acolhimento que vejo ter o assumpto em 
discussão, daqui a alguns annos estaremos no caso de 
apreciar, pelos progressos que mostrar o norte de Goyaz, 
si o parlamento andou bem concedendo semelhantes 
favores a quem os pede. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Emquanto estiver 
assim, ninguem vai lá; ha de ser aquella região 
incommunicavel. Si tivessemos alli as fortunas de S. Paulo, 
não precisavamos desse auxilio do Estado. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E' o que tenho 
a dizer. (Muito bem; muito bem!) 

O Sr. 2º Secretario pela ordem, leu um officio do 1º 
secretario da Camara dos Deputados, de hoje, remettendo 
as seguintes 

 
EMENDAS APPROVADAS PELA CAMARA DOS 

DEPUTADOS Á PROPOSTA DO PODER EXECUTIVO, 
QUE FIXA A DESPEZA DO MINISTERIO DA JUSTIÇA 
PARA O EXERCICIO DE 1888 

 
Accrescente-se no logar competente: 
A Assembléa Geral decreta: 
 
Art. O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 

da Justiça é autorizado a despender no exercicio de 1888 
á quantia de                                                   6.381:408$008

Assim distribuida: 
1 Secretaria de Estado (como na 

proposta)...............................................
141:070$000

2 Supremo Tribunal de Justiça (como na 
proposta)...............................................

164:812$000

3 Relações (como na proposta).............. 616:182$000
4 Juntas commerciaes, deduzida a 

quantia de 1:600$ de gratificação a 
empregados do extincto Tribunal do 
Commercio da Bahia, já....................... 616:182$000
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 fallecidos, em vez de 85:062$, diga-

se..................................................... 83:462$000
5 Justiça de 1ª instancia, augmentada

com a importancia de 1;050$,
elevando-se, na conformidade das
ultimas lotações, as gratificações
complementares dos juizes
municipaes dos termos de Aguas
Bellas, em Pernambuco, Urubú e
Alcobaça, na Bahia, e Batataes, 
em S. Paulo, em vez de
2.799:610$878, diga-se .................. 2.800:660$878

6 Despeza secreta da policia (como
na proposta)..................................... 120:000$000

7 Pessoal e material da policia (como
da proposta)..................................... 677:075$000

8 Casa de Detenção da Côrte (como
na proposta)..................................... 78:800$000

9 Asylo de Mendicidade (como na
proposta).......................................... 62:000$000

10 Corpo Militar de Policia da Côrte,
elevada com a quantia de
107:165$700 para augmento do
soldo do respectivo corpo, em vez
de 976:360$, diga-se..................... 1.083:525$700

11 Reformados do corpo militar de
policia (como na proposta)............... 15:532$800

12 Casa de Correcção da Côrte (como
na proposta)..................................... 153:301$030

13 Obras (como na proposta)............... 20:000$000
14 Auxilio á força policial das

provincias e guarda nacional,
supprimida a 1ª parte diga-se: –
Guarda nacional.............................. 20:000$000

15 Ajudas de custo (como na
proposta)......................................... 90:000$000

16 Conducção de presos de justiça
(como na proposta).......................... 5:000$000

17 Presidio de Fernando de Noronha,
ficando o governo autorizado a
pagar as despezas que forem feita
nas provincias de Pernambuco com
a sustentação e transporte de
sentenciados e suas familias (como
na proposta)..................................... 244:987$500

18 Eventuaes (como na proposta)........ 5:000$000
19 Novos termos e comarcas –

supprima-se. 
 

Paço da Camara dos Deputados em 20 de Julho 
de 1887. – Augusto Olympio Gomes de Castro, 
presidente. – João Ferreira de Araujo Pinho, 1º 
secretario. – José Luiz Coelho e Campos, 2º secretario. 

Proposta do Governo: 
O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 

da Justiça é autorizado a despender, com os serviços 
designados nas seguintes verbas, a quantia 
de.............................................................6.474:793$208 
 
 A saber: 
1 Secretaria de Estado......................... 141:070$000
2 Supremo Tribunal de Justiça............. 164:812$000

 

3 Relações.......................................... 616:182$000
4 Juntas commerciaes........................ 85:062$000
5 Justiça de 1ª instancia..................... 2.799:610$878
6 Despezas secretas da policia.......... 120:000$000
7 Pessoal e material da policia........... 677:075$000
8 Casa de Detenção da Côrte............. 78:800$000
9 Asylo de Mendicidade...................... 62:000$000
10 Corpo Militar de Policia da Côrte..... 976:360$000
11 Reformados do Corpo Militar de 

Policia............................................... 15:532$800
12 Casa de Correcção da Côrte........... 153:301$030
13 Obras............................................... 20:000$000
14 Auxilio á força policial das 

provincias e Guarda Nacional.......... 200:000$000
15 Ajuda de custo................................. 90:000$000
16 Conducção de presos de justiça...... 5:000$000
17 Presidio de Fernando de Noronha... 244:987$500
18 Eventuaes........................................ 5:000$000
19 Novos termos e comarcas............... 20:000$000
 A' commissão de orçamento 
 

O Sr. Saraiva extranha que o ministerio não 
acuda ás sollicitações dos senadores, e como hontem 
disse não votará despeza alguma sem que o governo 
teme a responsabilidade della perante o parlamento. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 
imperio): – Peço a palavra. 

O Sr. Saraiva segue neste ponto a doutrina 
ingleza; e por não ter sido ella seguida é que o paiz 
está lutando com embaraços financeiros. 

Na Inglaterra o ministerio é uma commissão do 
parlamento. O parlamento fiscaliza a despeza e quando 
a vota, dá logo ao governo meios para lhe fazer face; 
mas não vota despeza sinão sob a responsabilidade do 
ministerio, formulada em proposta. Isto é que é 
correcto; e sem isto o Brazil não terá boas finanças. 

Si um senador, um deputado, um empreiteiro, 
protegido por homens influentes, puder fazer passar no 
parlamento uma verba de despeza, embora para 
qualquer melhoramento que a justifique, o paiz estará 
perdido. 

Por que não foram os nobres ministros nas 
circumstancias actuaes pedir ao parlamento o 
melhoramento de que carece a provincia de Goyaz? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foram. 
O Sr. Saraiva assegura que não foram. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Existe um 

contracto. 
O Sr. Saraiva diz que esse contracto é o 

resultado das emendinhas dos deputados. E si esse 
vicio não fór atacado pela base, as finanças estarão 
perdidas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vicio é o que o 
nobre senador quer dar ao governo; a iniciativa das 
propostas. 

O Sr. Saraiva diz que o que está sustentando é o 
que é correto. O nobre senador por Goyaz com todo o 
seu liberalismo não tem melhor doutrina 
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sobre as praticas parlamentares. O governo tem 
responsabilidade effectiva e não anonyma. 

Tem sido o orador accusado de ser pouco liberal; 
mas ha de ter ainda occasião do ensoberbecer-se pelas 
injustiças que o nobre senador por Goyaz e outros lhe 
têm feito. 

Sente o orador que o nobre senador por Goyaz 
se manifeste contra elle, quando veiu á tribuna para 
defender a provincia que S. Ex. representa. Ha de, 
entretanto, acabar, pedindo ao nobre senador, já que o 
julga indifferente aos interesses de Goyaz, que vote por 
um additivo que ha de apresentar a favor de Goyaz e 
Mato Grosso; e que é o meio mais proficuo e mais util 
de servir essas provincias, já que o governo as 
abandonou. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não abandonou.
O SR. LEÃO VELLOSO: – Abandonou. 
O SR. LUIZ FELIPPE: – Até aqui tem 

abandonado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A iniciativa do 

contracto é do governo. 
O Sr. Saraiva recorda que hontem foi um tanto 

censurado pelo nobre senador pelo Rio Grande do Sul, 
e por apartes do ex-Ministro da Agricultura, porque não 
tinha lido o contracto. Não precisa, porém, ler o contrato 
para fazer as observações que está produzindo contra 
o projecto. Declara in limine que a despeza que se 
propõe é improficua, quaesquer que sejam as 
precauções tomadas, e crê mesmo que nunca se 
realizará essa navegação. 

A maior razão que tem para pedir ao Senado que 
regeite o projecto, para adoptar o substitutivo que ha de 
offerecer na 2ª discussão, é que nos melhoramentos 
materiaes deve sempre examinar-se o que é mais util e 
proficuo ao paiz. 

Ora, actualmente não obstante a navegação que 
o governo tem subsidiado para Goyaz, os habitantes 
das margens do Tocantins e o proprio empreiteiro o Sr. 
major Moraes, que talvez tenha perdido o seu tempo, 
mandam buscar todos os generos ao Rio de Janeiro e 
não ao Pará. Isto foi declarado pelo Sr. Leopoldo 
Bulhões na Camara dos Deputados em 1885, sem 
nenhuma contestação. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Si não têm 
communicação para o Pará, como hão de mandar 
buscar os generos alli? 

O Sr. Saraiva sustenta que se tem votado com 
imprevidencia escandalosa subvenção para a 
navegação de Goyaz, quando o proprio empreiteiro 
manda buscar generos ao Rio de Janeiro e não ao 
Pará. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Por falta de 
estrada. 

O Sr. Saraiva diz que a Assembléa do Pará tem 
muito dinheiro. Essa provincia com a borracha e S. 
Paulo com a terra roxa são muito ricas; mas as outras 
provincias não o são. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – O Pará vê que 
está sendo abandonado, e por isso trata de si. 

O Sr. Saraiva prosegue dizendo que a empreza 
Mogyana, como já teve occasião de declarar, é uma 
das mais honestas e mais bem dirigidas do Brazil. 
(Apoiados.) Essa companhia teve garantia 

de juros para levar os seus trilhos até Parnahyba. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Até Uberaba. 
O SR. SARAIVA: – E d'ahi para chegar á capital 

da provincia ter-se-ão de construir sómente 500 
kilometros de estrada de ferro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Oh! senhores. 
O Sr. Saraiva assegura que são informações 

fidedignas as que está dando ao Senado, e por ellas se 
vê que, com esse prolongamento da estrada Mogyana, 
ficarão immediatamente os pontos mais povoados de 
Goyaz e o norte de Mato-Grosso ligados ao Rio de 
Janeiro. 

Em tempo ha de fazer o historico desse projecto; 
não falla sem estudos, sem conhecimento das 
necessidades do paiz; mette-se, entretanto, na cabeça 
de muita gente que o orador vem fallar no Senado só 
pelo talento que Deus lhe deu, porque é uma balda 
dizer-se que não estuda. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Vamos ver o 
resultado. 

O Sr. Saraiva espera obter o voto do nobre 
senador pelo Pará. 

A Companhia Mogyana tem feito a despeza 
média de 20, 24 e 25:000$ por kilometro; e o ramal de 
Caldas, que o orador percorreu, foi feito com dispendio 
insignificante, em relação a outras obras de arte que 
tem observado, de maneira que essa companhia tem 
dado o exemplo de fazer obras pelo menor preçó; por 
isso lhe rende homenagens pelos serviços que tem 
prestado ao paiz. 

Por conseguinte, devem-se calcular que os 500 
kilometros devem custar 10.000:000$000. 

Ora, a companhia póde aceitar a garantia de 
juros de 5%, porque muita gente emprega hoje dinheiro 
a esse juro, mas quando mesmo se dê a garantia de 
6%, e os 500 kilometros não rendam nada, o Estado 
fazendo a estrada que liga ao Rio de Janeiro e a S. 
Paulo as grandes provincias de Goyaz e Mato-Grosso, 
não despenderá sinão 600 contos annualmente. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Dahi a Mato-
Grosso temos muito que ver. 

O Sr. Saraiva observa que a provincia de Mato-
Grosso fica do outro lado do Araguaya, e assim, 
quando a estrada chegar á margem direita do rio, 
immensa extensão de territorio, centenas de leguas de 
Mato-Grosso estão aproveitando esse caminho de 
ferro. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – E até á propria 
capital de Mato Grosso. 

O Sr. Saraiva diz que se poderá ir a Cuyabá com 
pequena despeza. 

Chama neste ponto a attenção do nobre senador 
por Matto Grosso, pedindo-lhe que tome a si a causa, 
que está advogando, em vista da indifferença do 
governo. 

O SR. DE LAMARE: – Estou ouvindo a V. Ex. 
com toda a attenção. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Isso está no meu 
relatorio do Ministerio da Agricultura. 

O Sr. Saraiva diz que já estava no delle antes de 
figurar no de S. Ex.  

Vai o orador já tendo tanto aborrecimento da 
politica, em vista de taes factos, que suppõe que 
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afinal acabará tratando primeiro dos melhoramentos 
materiaes e não de politica. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – E' de mais 
resultado seguramente. 

O SR. LIMA DUARTE: – A boa politica influe em 
tudo. 

O SR. SARAIVA: – E' uma maxima antiga que a 
boa politica faz as boas finanças; crê com effeito que os 
melhoramentos materiaes hão de modificar todas as 
relações da sociedade, porque desde que o Brazil fôr rico, 
haverá a independencia do eleitor, a independencia do 
parlamento e a fiscalização do governo. Agora não ha 
nada disso. 

Por conseguinte, deseja que se trate de estradas de 
ferro e de outros melhoramentos, mas de accórdo com o 
nobre Ministro da Fazenda, e de maneira que as finanças 
do Estado não fiquem compromettidas. 

Como dizia pois, com a despeza annual de 
600:000$ ficará toda a parte povoada de Goyaz ligada ao 
Rio de Janeiro e a S. Paulo, assim como metade da 
provincia de Mato Grosso que não tem estradas para parte 
alguma. Mas, chegados os melhoramentos a esse ponto, a 
mesma empreza tomaria a seu cargo limpar o rio 
Tocantins e fazer a tal estradinha de 200 ou 300 
kilometros; de maneira que, com o substitultivo que o 
orador ha de formular nesse sentido, obter-se-á todo esse 
resultado só com a despeza annual de 600:000$000. 

Ora, poderia um governo que se occupasse 
seriamente com o futuro do paiz e não estivesse só a 
arranjar eleitores para se firmar no poder, desprezar esse 
grande plano para deixar vir á discussão um projecto 
rachitico que nada exprime? 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Absolutamente 
nada. 

O Sr. Saraiva diz que é certo que o projecto 
concede uma pequena subvenção em relação á parte 
encachoeirada do rio, e que essa subvenção não deve ser 
paga sinão quando o rio fôr navegado; mas o orador 
affirma que ha de ser paga desde que alguns batelões 
cheguem á estrada de ferro. 

O governo deveria tomar a si o projecto grandioso a 
que se tem referido, e não deixar um projectinho rachitico 
como o que se discute, que vira trazer embaraços para o 
futuro. 

A missão do governo é tomar a si as questões, 
examinar todos os interesses e decidir-se pelos mais 
legitimos e que produzam mais resultados para o paiz. 

Disse hontem que votaria pelo projecto, si o 
governo o apresentasse... 

UM SR. SENADOR: – O governo parece querer 
que o rejeitemos, porque retira-se. 

O Sr. Saraiva... no caso contrario não terá remedio 
sinão pedir aos seus amigos da opposição que com elle 
tomem o logar do governo, apresentando o substitutivo, 
pelo qual votará o nobre senador por Goyaz, porque é de 
interesse para a sua provincia. 

Depois de outras considerações, pergunta ao 
Senado si não um acto patriotico apresentar o governo á 
Camara dos Deputados o projecto para unir as provincias 
de Goyaz e Matto Grosso 

ao Rio de Janeiro, lançando embora um pequeno imposto 
sobre os ordenados, sobre os subsidios, uns 400 ou 
600:000$ para pagamento dos juros do capital empregado 
em obra tão importante? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não é preciso isso.
O Sr. Saraiva estima que não seja preciso; mas 

nesse caso está justificado o seu substitutivo. 
Mas o nobre senador diz bem; não é preciso esse 

imposto, basta que se façam algumas economias sobre 
muita cousa que não serve para nada; o caso é que se 
arranje subvenção para a empreza que ligue as provincias 
de Goyaz e de Mato Grosso ao Rio de Janeiro. 

Tomando a palavra agora, quer mostrar sómente 
que não precisava conhecer a questão em todos os 
detalhes a que se referiu o nobre senador por Goyaz, nem 
precisava ler o contracto e os folhetos que appareceram, 
para apreciar a materia; mas na 2ª discussão, porque 
naturalmente o projecto irá passando com a indifferença do 
governo, entrará em maiores detalhes, e mostrará ao 
nobre senador que não é tão hospede na questão de 
Goyaz, como pareceu a S. Ex. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O que não 
se explica é o silencio do governo. 

O Sr. Saraiva acha que, si o governo dissesse 
alguma cousa, acabava-se tudo, e esperava-se pelo seu 
projecto; mas o governo quer fazer gastar o tempo em 
discussão inutil a respeito de um projecto que talvez elle 
não queira. 

Não pretende fazer opposição ao governo, mesmo 
porque os senadores não sustentam nem derrubam 
ministerior; o que quer sómente é fazer sentir ao paiz 
inteiro, e especialmente ás provincias de Goyaz, Mato 
Grosso, S. Paulo e Pará, que o governo, tendo occasião 
de fazer um grande serviço a todas essas provincias com 
uma pequena quantia, quer proteger um projecto que não 
serve sinão para fazer continuar os escandalos antigos da 
subvenção ás companhias de navegação de Goyaz. 

Recorda depois ao Senado ter dito o nobre senador 
por S. Paulo que a sua provincia na colonisação tem 
demonstrado maior patriotismo de que as outras. 

Já disse que não censurava o nobre senador por S. 
Paulo, por ter, como Ministro da Agricultura, promovido a 
colonisação para a sua provincia. 

E' certo que os paulistas são homens ousados no 
trabalho e muitos por elle têm feito fortunas consideraveis; 
mas é tambem verdade que S. Paulo teve a fortuna de, á 
proporção que as estradas de ferro corriam para o interior, 
achar terrenos bons emquanto na Bahia succede o 
contrario e a canna, que é a sua principal industria, dá um 
preço infimo. 

Dizer, pois, que ha menos patriotismo em uma 
provincia porque não póde emprehender o que outra mais 
rica póde fazer, é grave injustiça. 

Na ultima viagem que fez a S. Paulo, conversou 
com os paulistas mais importantes. Tambem administrou a 
provincia na época em que se tratou dos 2% 
supplementares da garantia de juros á estrada de ferro. 

Naquella occasião havia difficuldades em fazer 
passar essa garantia, e então dizia o orador aos paulistas 
daquelle tempo: – a garantia é tal- 
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vez superflua; mas desde que a Bahia e Pernambuco a 
tem, vós não podereis ter a estrada sem ella. 

Foi votada a garantia, a estrada de ferro fez-se, e 
foi a fortuna da provincia. 

O orador, pois, que foi então presidente em S. 
Paulo, que viu que essa provincia era mais pobre que 
muitas do Norte nessa época; que observou que não havia 
lá a ousadia, mas a prudencia, o medo de gastar dinheiro 
quando havia pouco na bolsa, ouvindo agora dizer aos 
paulistas que S. Paulo era a provincia da ousadia e das 
emprezas, observa-lhes que, quando eram pobres como 
os outros, não tinham progresso, nem essa ousadia; essa 
ousadia vem da riqueza, do desenvolvimento das estradas 
de ferro, e do terreno que Deus deu a S. Paulo e negou a 
todas as outras provincias. 

Com effeito, em pouco tempo, fez-se alli uma rede 
de estradas de ferro, e os melhores terrenos estão na 
continuação dessas estradas, de maneira que S. Paulo 
recebe generos da parte mais rica do interior, pelas 
estradas de ferro, o que não succede na Bahia nem em 
Pernambuco. 

S. Paulo, pois, teve a fortuna, por causa de seus 
terrenos uberrimos, de collocar-se á frente de todas as 
provincias do Imperio. 

Portanto, o orador, que é meio paulista, porque si é 
bahiano pelo nascimento, é paulista por educação, pede 
ao nobre senador por S. Paulo que não seja injusto para 
com os filhos do Norte; que não se ensoberbe tanto com a 
prosperidade da sua provincia, porque esse 
ensoberbecimento tem levado alguns a commetter a 
ingratidão de advogarem a injusta causa da separação da 
Provincia. (Muito bem; muito bem.) 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

ORÇAMENTO DO MINISTERIO DO IMPERIO 
 
Entrou em 2ª discussão a proposta do poder 

executivo, convertida em projecto de lei pela Camara dos 
Deputados, sob. n. 6, do corrente anno, que fixa a despeza 
do Ministerio do Imperio para o exercicio de 1888. 

O SR. PAULINO DE SOUZA (pela ordem): – Não 
ha muito tempo, Sr. presidente, que ouvi S. Ex. lembrar a 
um honrado senador quanto se inspirára nas 
conveniencias politicas a ficção ingleza, segundo a qual 
uma das casas do parlamento suppõe-se ignorar o que se 
passa na outra. Tambem por minha parte vejo vantagem 
em firmar-se entre nós essa pratica parlamentar do Reino 
Unido, mas para o fim, que a determinou, de se evitar a 
discussão simultanea de assumptos, que são debatidos 
em uma para o serem por sua vez na outra Camara. 
Impede-se assim o debate que se travaria entre as 
tribunas das duas casas do parlamento, resguardando-se 
todas as susceptibilidades e acautellando-se em toda a 
sua plenitude o decoro parlamentar. 

Não póde, porém, uma das casas do parlamento 
deixar de conhecer e tambem de referir-se a occurrencias 
que se dão na outra, quando lhe dizem respeito, como no 
presente caso. E’ assim que sou obrigado a considerar o 
que se deu hontem na Camara dos Deputados com re-

lação aos trabalhos do Senado, a um parecer da 
commissão de orçamento, de que faço parte, parecer de 
que tive a honra de ser relator. Bom vê V. Ex., Sr. 
presidente, que não falto á correcção parlamentar 
recommendada por V. Ex., dando uma explicação pessoal, 
que devo ao Senado. 

A commissão do orçamento da Camara dos 
Deputados propoz á rubrica n. 31 do art. 1º da proposta do 
orçamento a seguinte emenda: «Supprima-se a 
consignação de 30:000$ para as despezas com exames 
preparatorios, competindo aos professores publicos, sem 
outra remuneração além das dos proprios cargos, a 
obrigação de examinar os estudantes de preparatorios.» 

A commissão do senado Indicou a supressão desta 
emenda. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E fez muito 
bem. 

O SR. PAULINO DE SOUZA: – A publicação do 
parecer da commissão do Senado deu logar a que o 
illustre relator da commissão do orçamento da Camara dos 
Deputados pedisse hontem exoneração do encargo, 
entendendo que a declaração do Sr. Ministro do Imperio 
fôra feita perante a commissão do Senado em opposição 
ao voto da outra Camara. 

Tratando depois desse objecto, disse o Sr. Ministro 
do Imperio que a commissão do Senado formulara a sua 
emenda á vista do que se lê no relatorio do imperio e do 
que consta da proposta do governo para a lei do 
orçamento do proximo vindouro exercicio. 

Devo dizer a V. Ex. com a devida franqueza que, 
escrevendo o parecer tinha em mente referir-me á 
declaração do nobre Ministro perante a commissão, mas é 
muito possivel que me equivocasse e no caso affirmativo 
farei a rectificação, que fór de accordo com o que se 
passou. Não me achei presente á primeira conferencia da 
commissão e foi nella que se tratou desse objecto. Não 
obtante a minha ausencia, entendeu o nobre senador pela 
provincia de Minas Geraes que me devia distribuir a 
redacção do parecer. Escusei-me por não ter estado 
presente e insisti; mas é difficil resistir ao nobre senador e 
por minha parte confesso que sugeitando-me á sua 
influencia aceitei afinal o encargo, não só porque devo 
prestar-me a todos os trabalhos que de mim se exigirem 
para andamento dos do Senado, como para ir de accordo 
com a vontade do meu honrado collega. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Muito agradeço, mas 
foi a commissão quem designou a V. Ex., como o mais 
habil e mais competente. 

O SR. PAULINO DE SOUZA: – Tive de regular-me, 
portanto, pelas informações que me foram ministradas; 
não affirmei de sciencia propria e com testemunho meu 
pessoal. 

Apparecendo agora divergencia na apreciação do 
facto, devo entrar em duvida si interpretei fielmente o 
pensamento da commissão, e si exarei no parecer o que 
nella se venceu. 

A minha impressão é a de ter ouvido ao nobre 
senador por Minas Geraes, que o Sr. Ministro do Imperio 
fizera a declaração á commissão... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Apoiado. 
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O SR. PAULINO DE SOUZA: – ...mas, como tenho 
uma nota escripta, por S. Ex. entregue, das deliberações 
da commissão, tratei de revel-a e verifiquei que se presta a 
duas intelligencias. E’ a seguinte: 

«Restabeleça-se a verba da proposta tendo-se em 
attenção as declarações do governo.» Podem ser as 
declarações do governo no relatorio, como disse o nobre 
Ministro do Imperio, pódem ser declarações perante a 
commissão. 

Nestas condições poderia, para tranquillidade 
minha, dirigir-me particularmente ao nobre senador por 
Minas, que corresponde com summa benevolencia ao 
grande apreço que faço de seu elevado talento e saber; 
mas julguei que, tendo-se passado o facto publicamente, 
devia expol-o, como faço, ao Senado, e declarar que estou 
prompto a fazer a rectificação que fôr precisa para não 
deixar mal o nobre Ministro e a commissão, por parte da 
qual affirmei o que suppunha ser exacto. 

Devia, Sr. presidente, dizer estas palavras para 
sahir de uma difficuldade pessoal, tanto mais grave quanto 
foi á vista da redacção por mim dada ao parecer que o 
illustre relator da commissão da outra camara julgou dever 
renunciar o encargo, em que tantos serviços tem prestado 
ao governo, á camara a que pertence e tambem á nação. 

Pezar-me-ia sobremodo si de facto meu resultasse 
a privação dos seus importantes serviços. 

Devia tambem esta explicação ao gabinete, a cuja 
politica presto, como todos sabem, inteira adhesão, e que 
desejo sempre auxiliar, e principalmente a V. Ex. Sr. 
presidente, para que nunca me julgue menos attento o 
descuidoso no desempenho dos mandatos do Senado. 
(Muito bem; muito bem!) 

O Sr. Affonso Celso não pode deixar de dar uma 
explicação ao Senado por todos os motivos, e até pelo 
muito respeito devido ao nobre senador pela provincia do 
Rio de Janeiro, que o distingue com immerecida 
benevolencia. 

As notas que teve a honra de passar a S. Ex., o 
sobre as quaes calcou o parecer ácerca do projecto de 
despeza do Ministerio do Imperio, foram tomadas na mesa 
da commissão, á proporção que esta deliberava 
relativamente ás diversas verbas do mesmo orçamento. 

Não precisa accrescentar que essas notas não só 
traduzem fielmente o voto, que alli prevalecem, mas 
tambem os motivos desse voto. 

O processo dos trabalhos da commissão é 
conhecido; examina-se verba por verba, quer sob o ponto 
de vista de sua utilidade ou conveniencia, quer sob o do 
algarismo com que é dotada. 

Ao occupar-se com a – rubrica 31 – Pessoal e 
material do Externato de Pedro II – e considerando a 
suppressão feita pela Camara da consignação de 30:000$ 
para as despezas com exames de preparatorios, o nobre 
Ministro do Imperio, declarou que não podia prescindir 
desse credito; porquanto sem elle não poderia fazer o 
serviço dos mesmos exames. 

Tão categorica foi a declaração de S. Ex., que a 
commissão não duvidou restabelecer a verba, sem entrar 
mesmo na apreciação da legitimidade ou justiça com que, 
supprimindo a despeza, impunha a Camara novos onus a 
professores publicos, nomeados para desempenharem 
certos e determinados deveres. 

Appella para todos os membros da commissão de 
orçamento, e para o proprio nobre Ministro do Imperio, que 
ha de recordar-se do que occorreu. 

Lembrará uma circumstancia, que confirma quanto 
acaba de dizer. Já estavam escriptas as notas, quando a 
commissão reuniu-se segunda vez para tratar do 
orçamento do Imperio. Veiu novamente á baila a verba 
para exames preparatorios. Segunda vez tambem o 
honrado Ministro confirmou a sua declaração, 
accrescentando: – quem tiver duvidas sobre a necessidade 
desta despeza leia o que a esse respeito escrevi no meu 
retorio. 

O nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro 
esteve presente; mas como na occasião attendia a 
explicações referentes á Escola Polythechnica, talvez por 
isso lhe passassem desapercebidas as palavras de S. Ex. 

Recordado o incidente, é possivel que se desperte 
a reminiscencia do nobre senador. 

O SR. PAULINO DE SOUZA: – Depois da 
asseveração de V. Ex. nada mais tinha eu que indagar a 
esse respeito. 

O Sr. Affonso Celso, agradecendo a amabilidades 
do seu honrado collega, conclue affirmando que S. Ex. 
pode estar tranquillo ácerca da asseveração, que 
auctorizou com seu illustre nome. Esta é a expressão da 
verdade. 

O SR. PRESIDENTE: – Continúa a discussão da 
proposta. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Agora o Sr. 
Ministro do Imperio precisa explicar isso. 

 O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 
imperio): – Explicarei si o Sr. Presidente entender que é 
opportuno. 

VOZES: – Sem duvida 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Era adiar uma 

explicação tão importante. 
O SR. BARÃO DE MAMORÉ (ministro do 

imperio): – Então peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra. 
O Sr. Barão de Mamoré (ministro do imperio) 

pronunciou um discurso. 
O SR. PRESIDENTE: – Continúa em discussão a 

proposta do poder executivo, convertida em projecto de lei 
pela Camara dos Deputados, que fixa a despeza do 
Ministerio do Imperio para o exercicio de 1888. (Pausa). 

Não pedindo ninguem a palavra, encerrarei a 
discussão. (Pausa.) 

Está encerrada a discussão. 
O Sr. Ignacio Martins (pela ordem) diz que o senado 

foi testemunha do facto que acaba de passar-se; a 
situação em que se acha o honrado ministro do Imperio faz 
com que não possa continuar a discussão do orçamento 
do seu ministerio sem que S. Ex. liquide esta questão com 
o governo. 

UM SR. SENADOR: – Com o governo?! 
O SR. IGNACIO MARTINS: – A questão é com a 

maioria da camara, sem a qual não póde viver o governo. 
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O orador esperava que alguem pedisse a palavra 
para então propor o adiamento da discussão, até que essa 
questão fosse resolvida. 

O SR. PRESIDENTE: – O que estava em discussão 
era a proposta do Governo; por duas vezes declarei que se 
ninguem pedisse a palavra ficaria encerrada a discussão, e 
só depois disso a declarei encerrada. 

O Sr. Candido de Oliveira (pela ordem) não duvida 
que o nobre presidente tenha precedido com toda a 
regularidade declarando encerrada a discussão; mas o 
regimento acautela este caso. 

Sendo o mesmo nobre senador pela provincia de 
Alagóas presidente do conselho, o correctivo a que o 
orador allude, foi o empregado na sessão de 6 de 
Novembro de 1879. Tendo sido trazido á discussão o 
projecto de reforma eleitoral por meio de alteração de 
algumas disposições constitucionaes, não obstante os 
esforços do honrado presidente, que pediu a explicação do 
voto que o Senado ia dar, poucos oradores tomaram parte 
no debate, e o senador, que então presidia os trabalhos da 
casa, declarou encerrada a discussão; mas, consultando o 
Senado si dava a materia como sufficientemente discutida, 
resolveu-se pela negativa, pronunciando então discursos 
varios oradores, entre elles o illustre visconde do Rio 
Branco, de saudosissima memoria, e intervindo o actual 
presidente do Senado duas vezes na discussão. 

O caso é identico. Não é possivel que 
silenciosamente se encerre a discussão do orçamento do 
Imperio, sobretudo ante o acontecimento que se acaba de 
dar; o Senado naturalmente ficou assombrado em vista 
das declarações do nobre Ministro do Imperio. 

O orador pretendia occupar-se com a materia; mas 
reserva-se para outra occasião, sem querer tomar a 
responsabilidade de iniciar o debate nas condições 
actuaes. 

Repete: o nobre presidente da casa procedeu 
regularmente dando a discussão por encerrada, mas agora 
o Senado póde resolver que a materia não se acha 
discutida, e neste caso deve continuar a discussão. 

O SR. PRESIDENTE: – Julgo dever considerar 
encerrado o debate. 

A ordem do dia para a sessão de amanhã é a 
mesma já designada. 

Levantou-se a sessão ás 2 ½ horas da tarde. 
 

33ª SESSÃO EM 31 DE JULHO DE 1887 
 

PRESIDENCIA DO SR. CASSANSÃO DE SINIMBÚ 
 

Summario. – Expediente. – Parecer, Redacção. –
Redacção do projecto E, de 1887. – Approvados. – Pedido 
de Informações sobre a divida fluctuante e os 
emprestimos. – Discurso e additamento do Sr. Dantas. – 
Ficou sobre a mesa o additamento. – Primeira parte da 
ordem do dia. – Navegação dos rios Tocantins e outros.– 
Discursos dos Srs. Ribeiro da Luz (ministro da guerra). – 
Antonio Prado e Viriato de Medeiros. – Adiamento. – 
Segunda parte da ordem do dia. – Orçamento do Ministerio 
do Imperio. – Observações dos Srs. presidente, Ignacio 
Martins e Candido de Oliveira. – Adiamento da votação. 

 
A’s 11 ½ da manhã acharam-se presentes 33 Srs. 

senadores, a saber; Cansansão  

do Sinimbú, Barão do Mamanguape, Godoy, Gomes do 
Amaral, Paula Pessoa, Barros Barreto, Jaguaribe, Correia, 
Lafayette, de Lamare, Barão da Estancia, Visconde de 
Paranaguá, Henrique d’Avila, Teixeira Junior, Viriato de 
Medeiros, Candido de Oliveira, Diogo Velho, Leão Velloso, 
Fausto de Aguiar, Ignacio Martins, Christiano Ottoni, 
Affonso Celso, Luiz Felippe, Meira de Vasconcellos, 
Saraiva, Paes de Mendonça, Silveira da Motta, Ribeiro da 
Luz, Barão de Cotegipe, Escragnolle Taunay, Castro 
Carreira, Siqueira Mendes e Dantas. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Cruz Machado, Barão de Mamoré, Barão de 
maroim, Barão de Souza Queiroz, Franco de Sá, Soares, 
Brandão, F. Octaviano, Junqueira, Carrão, Cunha e 
Figueiredo e Visconde de Muritiba. 

O Sr. Presidente abriu a Sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente e, não 

havendo quem fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram, depois de aberta a sessão, os Srs. 
Lima Duarte, João Alfredo, Antonio Prado, Silveira Martins, 
F. Belisario, Nunes Gonçalves, Visconde de Pelotas, 
Fernandes da Cunha, Vieira da Silva, Paulino de Souza e 
Uchôa Cavalcanti. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Officios: 
Do Ministerio do Imperio, de 19 do corrente mez, 

declarando, em resposta ao officio de 14 do mesmo mez, 
que exigiu informações do presidente da provincia de 
Sergipe sobre o acto pelo qual suspendeu e mandou 
responsabilisar a Camara Municipal de Aracajú, e que está 
em estudo a questão da posse, na villa de Japaratuba, de 
duas camaras municipaes que entre si disputam a gestão 
dos negocios do municipio. – A quem fez a requisição, 
devolvendo depois á mesa. 

Do Ministerio da Justiça, de igual data, 
communicando, em satisfação á requisição do Senado, de 
14 do corrente mez, que aguarda para serem presentes ao 
Senado as informações que exigem do presidente da 
provincia de Minas Geraes sobre o andamento que têm 
tido os processos na cidade de Uberaba, em consequencia 
dos disturbios do 15 de Janeiro do anno passado. – O 
mesmo destino. 

Das mesas eleitoraes das parochias de Conceição 
do Casco, Paracatú, Patrocinio do Muriahé, Dores de 
Santa Juliana, S. Sebastião da Serra do Salitre, Calháu, 
Morrinhos, Januaria, S. José de Jecury, Jequitahy, S. José 
das Pedras dos Angicos, Santa Maria de S. Felix, Sucuriú, 
Nossa Senhora do Amparo, S. Antonio de Gouvêa, Santo 
Antonio do Garutuba, Santa Cruz da Chapada, Agua 
Limpa, Nossa Senhora da Encarnação dos Bagres, S. 
João da Chapada, Malacacheta, S. Gonçalo, Brejo das 
Almas, Aterrado e Santa Catharina, remettendo cópias das 
authenticas da eleição senatorial a que nellas se procedeu 
ultimamente. – A’ commissão de constituição e poderes. 

Representação do Ministro do Supremo Tribunal de 
Justiça, Tristão de Alencar Araripe pedindo a declaração 
da lei de 9 de Janeiro de 1881, 
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na parte que julga ter sido mal entendida com prejuizo dos 
seus direitos e das conveniencias publicas. – A’ 
commissão de legislação. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte: 
 

PARECER 
 

A proposta do Poder Executivo fixando a despeza 
do Ministerio da Justiça para o exercicio de 1888 na 
quantia de 6,474:793$208 foi alterada na Camara dos 
Deputados para 6,381:408$908. A reducção é de 
93:384$300. 

As alterações para menos recahiram nas rubricas: 
4 – Juntas Commerciaes – 1:600$ de gratificações 

a empregados fallecidos. 
14 – Auxilio á força policial das provincias e guarda 

nacional – 180:000$ por supprimir-se a 1ª parte. 
19 – Novos termos e comarcas – A consignação 

total de 20:000$000. 
As alterações para mais deram-se nas rubricas: 
5 – Justiça de 1ª instancia – 1:050$ para 

gratificações complementares de alguns juizes municipaes, 
em virtude de novas lotações. 

10 – Corpo Militar de Policia da Côrte – 
107:165$700 para augmento de soldo. 

A commissão de orçamento do Senado, 
concordando com as emendas da Camara dos Deputados 
por serem de intuitiva conveniencia, e achando as outras 
rubricas attendidas com as consignações indispensaveis 
aos respectivos serviços, é de parecer que a proposta, 
emendada, entre na ordem dos trabalhos e seja 
approvada. 

Sala das commissões, 16 de Julho de 1887. – 
Diogo Velho.– Affonso Celso, com restricções.– Barros 
Barreto. – Lafayette, com restricções. – Paulino J. Soares 
de Souza. – Dantas. 

A imprimir para entrar na ordem dos trabalhos com 
o projecto a que se refere. 

Foi lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a seguinte: 

 
REDACÇÃO 

 
Emenda do Senado á proposição da Camara dos 

Deputados, sob n. 1 de 1882, que declara que o 
julgamento dos crimes de que trata a leia n. 1099 de 18 de 
Setembro de 1860 está comprehendido sob a disposição 
do art. 4º da lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871. 

Substitue-se o art. 1º pelo seguinte: 
O julgamento dos crimes de que tratam as leis n. 

1099 de 18 de Setembro de 1860, n. 3140 de 30 de 
Outubro de 1882, art. 13, e n. 3229 de 3 de Setembro de 
1884, art. 14, está comprehendido na disposição da 2ª 
parte do art. 4º da lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871. 

Sala das commissões, 20 de Julho de 1887. – M. F. 
Correia. – F. Octaviano. – Fausto de Aguiar. 

Foi lida e vai a imprimir a seguinte: 
 

Redacção do projecto – E – de 1887, como foi approvado 
em 2ª discussão 

 
A Assembléa Geral resolve: 
Art. Ficam elevadas a 2ª entrancia as comarcas de 

S. José dos Campos, Pindamonhangaba e Queluz, na 
provincia de S. Paulo; as de Caldas,  

Queluz, Sete Lagôas, Mar de Hespanha e Januaria, na 
provincia de Minas Geraes; as de S. Christovão, 
Juparatuba e Capella, na provincia de Sergipe; e a de 
Lages, na provincia de Santa catharina. 

§ 1º Ficam elevadas a 3ª entrancia as comarcas de 
Mogy das Cruzes, Jacarehy, Taubaté, Guaratinguetá e 
Lorena, na provincia de S. Paulo; e as de Barbacena, Rio 
das Velhas e Piranga, na provincia de Minas Geraes. 

§ 2º Ficam rebaixadas a 1ª entrancia as comarcas 
de Breves e Souza, na provincia do Pará. 

§ 3º Estas novas classificações não prejudicarão os 
magistrados que era servem naquellas comarcas, os 
quaes não poderão ser removidos para comarca de igual 
entrancia, sem contarem quatro annos, nem para as do 3ª 
sem contarem sete annos de exercicio. 

Sala das commissões, 21 de Julho de 1887. – M. F. 
Correia. – Fausto de Aguiar. 

 
Projecto do Senado – Letra E – de 1877 

 
A Assembléa Geral resolve: 
Artigo unico. – Ficam elevadas na provincia de S. 

Paulo, á categoria de 2ª entrancia as comarcas de S. José 
dos Campos, Pindamonhangaba e Queluz. 

§ 1º Ficam elevadas a 3ª entrancia as comarcas de 
Mogy das Cruzes, Jacarehy, Taubaté, Guaratingueta e 
Lorena. 

§ 2º Estas novas qualificações não prejudicarão os 
magistrados que ora servem naquellas comarcas. 

Senado, 4 de Junho de 1887. – Floriano de Godoy. 
 

EMENDAS AO PROJECTO, APPROVADAS EM 2ª 
DISCUSSÃO 

 
«Ficam elevadas a 2ª entrancia as comarcas de S. 

Christovão, Juparatuba, e Capella, na Provincia de Sergipe 
– Barão da Estancia.» 

«Ficam tambem elevadas a 3ª entrancia as 
comarcas de Barbacena, Rio das Velhas e Piranga; e a 2ª 
entrancia as de Caldas, Queluz, Sete Lagôas, Mar de 
Hespanha e Januaria. – Ignacio Martins. – Lima Duarte.» 

«Eleve-se a 2ª entrancia a comarca de Lages, em 
Santa Catharina. – Escragnolle Taunay.» 

Accrescente-se ao projecto–E: 
«Rebaixadas a 1ª entrancia as comarcas de Breves 

e Souza, na provincia do Pará. – Siqueira Mendes.» 
Emenda ao § 2º: 
«Depois das palavras – naguellas comarcas – 

accrescente-se – mas que não poderão ser removidos 
para comarca de igual entrancia sem quatro annos de 
exercicio de juiz de direito, nem para a de terceira sem 
sete annos. – Ignacio Martins.» 

 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE A VERBA 

FLUCTUANTE E OS EMPRESTIMOS 
 

Foi apoiado o posto em discussão o requerimento 
do Sr. Saraiva, que havia ficado sobre a mesa, na sessão 
anterior. 

O Sr. Dantas pronunciou um discurso. 
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Ficou sobre a mesa para ser opportunamente 
apoiado o seguinte: 

 
ADDITAMENTO 

 
Importancia de billhetes do Thesouro em circulação 

desde 6 de Maio de 1885 até 31 de Março de 1886 e dahi 
até ao presente; 

Importancia da remessas feitas para Londres desde 
6 de Maio de 1885 até á presente data, qual o cambio das 
operações e com quem as fez;  

Importancia da divida interna fundada desde 6 de 
Maio de 1885 até ao presente; 

Importancia da divida externa nos mesmos 
periodos; 

Importancia da divida fluctuante a 6 de Janeiro de 
1878; 

Renda arrecadada nos exercicios aqui 
comprehendidos, despeza realisada (ordinaria e 
extraordinaria) e leis que as autorizaram com declaração 
dos deficits ou saldos em cada um dos mesmos exercicios;

Impostos novamente creados ou augmentados 
durante estes exercicios. – S. R. – Dantas. 

Foi adiada pela hora a discussão do requerimento 
do Sr. Saraiva. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

 
Navegação do rio Tocantins e outros 

 
Proseguiu em 1ª discussão o projecto do Senado, 

lettra F do corrente anno, approvando, a clausula 17 do 
contracto para o serviço da navegação por vapor nos rios 
Tocantins, Araguaya e Vermelho, feito segundo as 
clausulas approvadas pelo decreto n. 9680 de 20 de 
Novembro de 1886. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Sr. presidente... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Parece que se 
devia ouvir o Sr. Ministro da Fazenda sobre este projecto. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
...não me parece procedente a censura feita por mais de 
um dos oradores que occuparam hontem a attenção do 
Senado de não se haver o governo pronunciado sobre o 
projecto que se discute, nem opportuno o desenvolvimento 
dado a este debate. 

E’ injusta a censura, porque, comquanto o projecto 
em discussão não seja do governo, visto que foi 
apresentado por alguns membros desta casa, tem sem 
duvida por fim approvar a clausula 17ª do contracto 
celebrado pelo Ministerio da Agricultura para a navegação 
dos rios Araguaya e Tocantins. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Por 
consequencia, contracto feito pelo governo. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – O 
projecto não é do governo, mas este lhe dá o seu 
assentimento; e não podia deixar de proceder deste modo 
porquanto não se trata sinão da approvação de uma das 
clausulas do contracto celebrado pelo Ministerio da 
Agricultura. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Apoiado. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – O 

honrado senador entende que deve provocar 

declarações por parte do Ministerio da Fazenda ácerca da 
despeza que se tem de fazer annualmente com a 
navegação do Araguaya. 

Sr. presidente, desnecessario é que o illustre 
Ministro da Fazenda se pronuncie sobre a subvenção, por 
isso que o contracto não teria sido celebrado pelo meu 
honrado collega então Ministro da Agricultura, si, 
porventura, S. Ex. não tivesse concordado com a 
subvenção estipulada na clausula 17. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Subvenção votada 
na lei do orçamento. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Portanto, a opinião do governo está manifestada no 
contracto que se trata de approvar . O governo para 
celebral-o teve autorização das camaras; mas como na 
clausula 17 A se estabeleciam favores que dependiam da 
approvação do parlamento, foi por esta razão que os 
honrados senadores pelas provincias do Pará e Goyaz 
apresentaram o projecto, approvando semelhante clausula.

Ella contém, Sr. presidente, as seguintes 
disposições: isenções de direitos para o material que o 
emprezario importar para a navegação dos rios Araguaya 
e Tocantins; cessão gratuita do material fluctuante que o 
Estado possuir naquelles rios; preferencia para acquisição 
de terrenos devolutos; privilegio para a navegação por 
espaço de 20 annos; subvenção de 125:000$000. 

São estas as concessões que excedem á faculdade 
que tem o governo para fazer contracto com o emprezario; 
e foi o motivo por que foram ellas submettidas á 
approvação das camaras. 

O honrado senador pela Bahia entendeu opportuno 
fazer diversas considerações a respeito da navegação dos 
rios Araguaya e Tocantins, indicando por esta occasião 
que melhor seria que o governo contractasse o 
prolongamento da estrada Mogyana até Goyaz e que 
reservasse as communicações entre as provincias de 
Goyaz e do Pará para depois que estivesse concluida esta 
estrada e pudesse a mesma companhia Mogyana tomar a 
si os encargos que hoje são conferidos a outro emprezario.

Sr. presidente, eu disse no principio de meu 
discurso que não me parecia opportuno o desenvolvimento 
que se tinha dado ao debate. 

O projecto está em primeira discussão, e nesta o 
Senado só tem de conhecer, segundo o regimento, da sua 
utilidade e constitucionalidade. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – O Sr. Meira de 
Vasconcellos mostrou que o contracto estava fóra da lei. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Não ouvi aqui proposição alguma que demonstrasse que o 
projecto não era util ou que era inconstitucional. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Todos 
mostraram que era util. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – A 
questão de preferencia de um outro projecto a este é 
assumpto para ser debatido em 2ª discussão. Ninguem 
contestará que um contracto feito pelo governo, em virtude 
de autorização legislativa, não seja util ou seja 
inconstitucional. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – O Ministro foi 
além da autorização. 
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O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Disse o nobre senador que a lei em que se fundou o 
governo para celebrar o contracto que se discute, não 
conferia autorização para a disposição contida na clausula 
17. Não ha duvida, e tanto não ha duvida que a clausula 
17 foi submettida á discussão e approvação das Camaras. 

Si, porventura, coubesse nas attribuições do 
governo a autorização dada pela lei para a celebração 
deste contracto, com as concessões constantes da 
clausula 17, sem duvida que o projecto não seria sujeito á 
discussão e votação das Camaras. 

Apresentado o projecto ao parlamento pelos nobres 
senadores pelo Pará e Goyaz, foi ouvida a commissão de 
emprezas privilegiadas que deu parecer favoravel, 
offerecendo uma emenda curial. Esta emenda dispõe que, 
só tres mezes depois de abertos ao trafego o trecho da 
estrada de ferro e a navegação, é que terá logar o 
pagamento da subvenção de 125:000$000. 

Na opinião do nobre senador pela Bahia se devera 
primeiramente tratar de prolongar a estrada mogyana até 
Goyaz e depois das communicações entre esta provincia e 
a do Pará. O projecto não contraria absolutamente o plano 
indicado pelo nobre senador pela Bahia. Desde muitos 
annos tem sido particular empenho das administrações, 
não só do Pará como de Goyaz, estabelecer facil 
communicação entre as duas provincias. Para este fim têm 
concorrido os poderes do Estado. 

Ainda vigora um contracto celebrado em 1878 com 
este mesmo emprezario, pelo qual recebe elle uma 
subvenção do Estado. Approvada a clausula 17, desde 
que seja o contracto posto em execução, ficarão 
estabelecidas as communicações entre as provincias de 
Goyaz e do Pará de um modo seguro e permanente, 
porquanto a navegação se limitará á parte navegavel dos 
rios Araguaya e Tocantins, recebendo a estrada de ferro, 
na parte encachoeirada, as cargas e passageiros para 
leval-os ao Baixo-Tocantins donde continuará a navegação 
até á capital do Pará. Portanto, estabelecida a navegação, 
pelo contracto de que tratamos, poder-se-á, no futuro, 
prolongar a estrada de ferro Mogyana, que hoje fica na 
Barranca do Rio Grande, na provincia de Minas Geraes, 
até á cidade de Goyaz. 

Assim, a capital do Imperio estará em 
communicação com a provincia do Pará, primeiramente 
pelas estradas de ferro que temos daqui até Campinas, de 
Campinas pela Mogyana até Goyaz e dahi pela empreza, 
constante do contracto que se discute, até á cidade de 
Belém. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Que bello 
sonho! 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Portanto, devo declarar ao Senado que o governo aceita o 
projecto offerecido pelos nobres senadores e concorda 
tambem com a emenda, offerecida pela commissão de 
emprezas privilegiadas, que adia o pagamento da 
subvenção por tres mezes depois de concluida e em 
trafego a estrada de ferro contractada pela administração 
do Pará e aberta a navegação, tanto no Baixo como no 
Alto-Tocantins e no Araguaya. 

A' vista disto, penso que o projecto está no caso de 
merecer a approvação do Senado para passar á 2ª 
discussão. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Muito bem. 

O Sr. Antonio Prado volta á tribuna para dizer 
algumas palavras em sustentação do acto do governo. 

A questão, a seu ver, tem sido desviada do terreno 
natural. Os nobres senadores que Impugnaram o projecto, 
mostraram que desconheciam as suas principaes 
disposições, e que nem tinham conhecimento do contracto.

O nobre senador pela Bahia francamente o 
declarou, quando aliás do que se trata é de examinar esse 
contracto, e decidir pela sua approvação ou rejeição. 

Por conseguinte, toda a discussão que não tenha 
por objectivo mostrar que o contracto, pelo modo porque 
foi celebrado, deve ou não ser approvado, é desviar a 
discussão do seu verdadeiro terreno. 

Não contesta que o contracto em si não satisfaz ao 
plano geral da viação ferrea, de que cogitou o nobre 
senador pela Bahia no seu discurso. Mas tambem é 
incontestavel, que si o contracto tiver execução, ficarão 
estabelecidas communicações directas entre as capitaes 
de Goyaz e do Pará. 

O nobre senador quer, porém, ligar a capital de 
Goyaz com a capital do Imperio pelo prolongamento da 
estrada Mogyana. Folga o orador de se ter encontrado no 
mesmo terreno com o nobre senador pela Bahia, pois que 
não tendo conhecimento de seu relatorio de 1881, 
apresentou esse mesmo plano como Ministro d'Agricultura 
no relatorio, que foi lido ao parlamento pelo seu successor. 

Um plano, porém, não exclue o outro; ambos 
devem executar-se simultaneamente; mas como das 
margens do Parnahyba, até onde tem garantia de juros a 
estrada Mogyana, até a capital de Goyaz ha ainda um 
percurso de 300 ou 400 kilometros, e caso o parlamento 
approvasse esse prolongamento, seriam ainda precisos 5 
ou 6 annos para o concluir, não podem os interesses que 
estão ligados á communicação directa da capital de Goyaz 
com a do Pará esperar por tão demorada solução. 

E neste ponto observa, que si é exacto não poder a 
navegação e a estrada de ferro de que trata o projecto 
subsistir com os elementos que ha para o seu trafico, 
muito menos se poderá realizar a construcção de uma 
estrada de ferro para o mesmo ponto, porque o capital 
preciso será dez vezes mais importante que a quantia 
necessaria para o objectivo do projecto. 

Falla na questão com todo o desprendimento de 
qualquer interesse de provincialismo, porque é do 
interesse de S. Paulo que seja levado avante o plano de 
viação ferrea, preconisado pelo nobre deputado pela 
Bahia, e ao qual dará o seu voto; mas isso não impede, 
que do mesmo modo deseje, que desde já se procure, por 
um meio que lhe parece aceitavel, auxiliar o 
desenvolvimento da navegação fluvial no Brazil, 
concedendo-se subvenção a empreza que estabelecer por 
esse meio a communicação directa entre Goyaz e o Pará. 

Como já disse, entende que a discussão deve 
sobretudo versar no exame das clausulas do contracto, 
que se acha sujeito a approvação do Senado e por isso 
entra em sua detida, analyse, mostrando como foram 
rigorosamente acautelados os interesses do Estado. Além 
do que já estava para esse fim estabelecido no contracto, 
ha ainda a emenda da commissão que determina, 
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que o emprezario não poderá gozar da subvenção, sinão 
tres mezes depois de aberta ao trafego a estrada de ferro, 
que ha de ligar a navegação do baixo ao alto Tocantins. 
Assim, si o emprezario não levantar os capitaes 
necessarios, e si verificar que a obra é irrealizavel, o 
Estado não será responsavel por qualquer onus. 

Mostra em seguida como ha grande differença 
entre as clausulas do actual contracto e as dos anteriores, 
pelas quaes o governo subvencionou a empreza da 
navegação do rio Araguayá, com o fim de communicar 
Goyaz com o Pará; e do confronto que faz de suas 
diversas disposições. conclue que não póde argumentar-
se contra o projecto com o insuccesso que teve até hoje 
aquelle serviço. 

Demora-se especialmente a expor as razões que 
levaram o orador a estabelecer a clausula que obriga a 
empreza a fazer toas as obras do melhoramento dos rios 
Tocantins, Araguaya e Vermelho, devendo as respectivas 
plantas ser sujeitas á approvação do governo. Assim foi no 
contracto que se discute consagrado um systema novo, 
que não tinha sido ainda adaptado na administração, com 
o fim de acoroçoar o desenvolvimento da navegação 
fluvial. 

Com a sua execução, pois, obter-se-ão dous 
resultados: em primeiro logar, a communicação directa 
entre duas provincias importantes do Imperio; em segundo 
logar, a navigabilidade daquelles rios, não despendendo o 
governo um só real com as obras necessarias a esse fim, 
porquanto a companhia não recebe para todo o serviço de 
navegação a vapor mais do que a subvenção de 125:000$ 
durante dez anos. 

Aprecia em seguida detidamente o relatorio do 
major Lago, com que se tem argumentado contra a 
navigabilidade do rio Araguaya, e a respeito da extensão 
da parte encachoeirada que tem de ser vencida pela 
estrada de ferro. 

Aquelle profissional teve por fim verficar a 
navigabilidade do rio para navios de calado de metro e 
mais. Assim, si o major Lago tivesse de ir hoje estudar 
novamente a questão, em vista dos melhoramentos que a 
sciencia tem introduzido, tanto na construcção do material 
fluctuante, como nas obras de desobstrucção, é possivel 
que modificasse o seu juizo. O engenheiro Benjamin 
Franklin, que acompanhou aquella expedição, baseado em 
estudos que ultimamente tem feito sobre a materia, já 
declarou que o Araguaya se presta perfeitamente á 
navegação a vapor em barcas modernamente construidas 
para a navegação dos rios. 

Quanto á divergencia do numero de kilometros, que 
foi considerado innavegavel pelo major Lago, e a extensão 
da estrada de ferro, que há de ligar o ato e baixo 
Tocantins, está perfeitamente explicada. O major Lago 
considera innavegavel não só a extensão entre Santo 
Anastacio e Alcobaça, como o trecho do rio até o presidio 
do Santa Maria, que são 300 ou 400 kilometros. Mas, 
como a empreza é uma só, si se verificar que Santo 
Anastacio não póde ser o ponto terminal da estrada de 
ferro por ser o rio innavegavel, o que acontecerá é ter o 
emprezario de prolongar a estrada acima desse ponto. 
Portanto, em caso nenhum o Estado terá de fazer sacrificio 
pecuniario inutil. 

Quando a Companhia Paulista tratou de estudar o 
rio Mogyguassú, que se suppunha innavegavel até para 
canôas, entendeu-se que se não devia  

fazer qualquer despeza sem um estudo circumstanciado 
da questão. Para esse fim foi mandado á Europa e aos 
Estados Unidos o primeiro engenheiro da companhia 
estudar a navegação dos rios encachoeirados. Esse 
distincto profissional, tendo-se ahi inteirado dos ultimos 
melhoramentos, apresentou um relatorio muito 
circumstanciado, concluindo pela possibilidade da 
empraza. A companhia mandou então proceder as obras 
de desobstrucção, em que tem já gasto mil contos; mas a 
navegação já e feita hoje em mais de 200 kilometros, 
navegação aliás condemnada antes pela engenharia. 

Deste facto conclue o orador que se não póde 
argumentar com explorações feitas ha annos, e por 
pessoas que, embora muito competentes, não têm a 
habilitação technica especial á materia. 

Faz ainda muitas outras considerações em 
justificação ao acto do governo, e para mostrar como nas 
clausulas do contracto foram perfeitamente acautelados os 
interesses do Estado. 

Passa em seguida a responder ao nobre senador 
por Santa Catharina, que combateu a utilidade do projecto 
em absoluto, sustentando que eram illusorios os beneficios 
a esperar da navegação do Araguaya, por ser aquella 
região inteiramente impropria para a immigração, e 
incapaz de qualquer progresso por suas condições 
climatologicas. 

Discorda o orador da opinião do nobre senador, 
pelo conhecimento que tem da provincia de Goyaz. Ella é 
de um futuro extraordinario; mas a sua primeira 
necessidade é obter meios para transportar os productos 
da sua lavoura. A industria pastoril prospera ali de um 
modo espantoso; a criação de gado é quasi entregue á 
propria lei do seu desenvolvimento natural. 

Além disso, entende que o legislador, votando a 
subvenção do projecto não deve ter em vista só o 
povoamento das regiões, que são servidas pela 
navegação. Um dos seus pensamentos principaes é a 
ligação entre duas provincias importantes e a possibilidade 
de se ligar a capital de Goyaz á do Imperio. 

Depois de muitas outras considerações, conclue 
declarando, que vota pelo projecto, assim como votará por 
todos que tenham por fim realisar melhoramentos 
materiaes que se possam conseguir sem grande onus para 
o Estado, e sem comprometter o futuro das nossas 
finanças. Votando pelo projecto crê que satisfaz a uma 
importante necessidade do paiz. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Viriato de Medeiros pergunta ao Sr. Ministro 
da Guerra si fallou em nome do governo. (Signal 
affirmativo do Sr. Ribeiro da Luz.) 

Si assim é, é para admirar que o governo aceite o 
projecto, quando elle mesmo já declarou que nenhuma 
base tem para assim proceder. Com effeito o honrado ex-
Ministro da Agricultura, senador por S. Paulo, no seu 
relatorio disse que não tinha informações fidedignas. O 
actual Sr. Ministro da Agricultura, interpellado na Camara, 
tambem disse que não tinha conhecimento exacto do 
estado em que se acha a navegação do Araguaya. A' vista 
disto, não se comprehende com que fundamento se vem 
pedir 125:000$ de subvenção. 

O orador lê trechos de um trabalho elaborado pelo 
distincto engenheiro, Sr. coronel Jardim. 
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Na opinião deste profissional o Araguay é todo 
navegavel, apresentando apenas alguns travessões, que 
dão passagem a vapores de pequeno calado. Não ha 
portanto necessidade de subvencionar a navegação desse 
rio.  

Bastaria para effectuar a navegação que a empreza 
tivesse adequado material fluctuante, e não aquellle de 
que dispõe, e a cuja analyse o orador procede, dizendo 
que não póde ser pelo semelhante material. Façam-se 
vapores bons, de pequeno calado e a navegação se 
effectuará independentemente de auxilios que oneram os 
cofres publicos. O contrario é esbanjar dinheiro.  

Aproveita o orador a occasião para tocar em 
abusos de companhias de navegação subvencionadas, 
cujos navios não têm compartimentos estanques, nem a 
força necessaria, nem as precisas condições de 
navegabilidade, como acontecia com o Apa, que 
desgraçadamente acaba de submergir-se com centenas 
de pessoas, entre as quaes a desditosa familia do tenente-
coronel Villela, que desta Côrte levou oito filhos.  

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Tudo por 
incuria das companhias.  

O Sr. Viriato De Medeiros diz que a incuria não é só 
das companhias, mas tambem dos ministros, ou antes dos 
sobre ministros que nas secretarias dirigem os negocios 
publicos.  

Pede, terminando, ao governo que mande 
estabelecer observatorios meteorologicos no littoral. Si isto 
se tivesse feito ha mais tempo, ia dubitavelmente se 
haveria conhecido o cyclone que rodava nas costas do 
Brazil e não se teriam exposto a elle navios improprios 
para arrostar as furlas do occeano.  

Si, porém, apezar de tudo isto, ha tenção de dar 
dinheiro a companhias de navegação, faça-se tal 
esbanjamento, mas não com o voto do orador.  

Ficou a discussão adiada pela hora.  
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
 

ORÇAMENTO DO MINISTERIO DO IMPERIO 
 

QUESTÃO DE ORDEM 
 

O SR. PRESIDENTE: – Antes de proceder-se á 
votação da proposta cuja discussão ficou encerrada, julgo 
dever dar ao Senado uma explicação dos factos que 
occorreram hontem, na ultima parte da sessão.  

O Senado recorda-se de que, por mais de uma vez, 
annunciei que estava em discussão a proposta do 
orçamento do Ministerio de Imperio, vinda da Camara dos 
Deputados. Pela segunda vez eu disse que encerraria a 
discussão si não houvesse quem pedisse a palavra. Não 
havendo quem a pedisse, dei por encerrada a discussão.  

Vou demonstrar no Senado, com a leitura do 
regimento, quaes foram os fundamentos da minha decisão. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – V. Ex. procedeu de 
perfeito accôrdo com o regimento.  

O SR. PRESIDENTE: – Os arts. 140 e 141 
dispoem o seguinte (lê):  

«Art. 140 – Nenhuma discussão, sobre qualquer 
objecto que seja se julgará ultimada, sem 

que o Presidente consulte a camara desta maneira: – O 
Senado julga a materia sufficientemente discutida? Os 
senhores que forem de opinião que sim queiram levantar-
se.»  

Não procedi a essa formalidade pela seguinte 
razão: a Mesa verificou que não havia numero legal para a 
votação; por conseguinte, esse appello, que eu devia fazer 
no Senado, perguntando si a materia estava ou não 
sufficientemente discutida, era inutil, visto que não havia 
casa para votar.  

Vejamos o disposto no art. 141 (lê):  
«Quando, por falta de numero legal de senadores, 

não puder votar-se sobre qualquer materia que estiver na 
ordem do dia, ou depois de discutida ou por não haver 
quem queira fallar a respeito della, o presidente dirá que 
fica encerrada a discussão e reservada par o dia seguinte 
a votação.» 

Tendo eu, por duas vezes, convidado os Srs. 
senadores para tomarem a palavra sobre a materia que se 
achava em discussão, e não havendo quem a pedisse, 
entendo que procedi de conformidade com o regimento 
encerrando a discussão.  

Houve depois reclamações, que não me pareceram 
fundadas. A primeira, feita pelo nobre senador de Minas 
Geraes, baseava-se em que o Senado tinha sido 
sorprendido com o incidente que hontem occorreu, depois 
de explicações trocadas entre o Sr. Ministro do Imperio e 
membros da commissão de orçamento; e outro Sr. 
senador pela provincia de Minas Geraes invocou o 
precedente que houve nesta casa na sessão de 5 de 
Novembro de 1879. Demonstrei ao nobre senador, ainda 
vou sustentar, que o exemplo não procede, em vista das 
palavras então proferidas pelo Presidente do Senado.  

Tinha o Sr. Senador pela provincia de Goyaz 
offerecido um requerimento de adiamento ao projecto de 
reforma eleitoral que o Ministerio de 5 de Janeiro trouxe a 
esta casa; esse adiamento foi votado em sentido negativo 
e o Sr. presidente do Senado então declarou: «Continúa a 
discussão do projecto» – que era o projecto da reforma 
eleitoral. (Pausa.) «Si não ha quem peça a palavra, vou 
consultar no Senado si julga a materia sufficientemente 
discutida. (Pausa.) Os senhores que julgam o projecto 
sufficientemente discutido queiram levantar-se.» O Senado 
resolveu pela negativa; por conseguinte, proseguiu a 
discussão.  

O facto deu-se estando o Senado completo; havia, 
portanto, para quem appellar, e havia uma decisão prévia 
antes de ser encerrada a discussão, facto que não se deu 
na ultima sessão, porque se verificara que não havia 
numero legal para votar.  

Foi esse o fundamento da decisão que tomei, e em 
consequencia della vou pòr a votos o projecto de 
orçamento do Ministerio do Imperio.  

O SR. IGNACIO MARTINS (pela ordem): – Sr. 
presidente, acostumado a silenciosamente aceitar as 
decisões da Mesa do Senado, vejo-me hoje bastantemente 
contrariado, tendo de oppor algumas considerações ás que 
V. Ex. acaba de fazer.  

Não sei si o regimento permitte ao senador recorrer, 
de uma decisão dessas, do presidente pára o Senado.  

O SR. PRESIDENTE: – Nas questões de ordem 
não ha appello para o Senado.  
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O SR. IGNACIO MARTINS: – Ainda mesmo que 
o regimento consentisse, eu não usaria desse recurso.  

Quero recorrer da decisão de V. Ex. para V. Ex. 
mesmo. (Apoiados.) 

V. Ex., Sr. presidente, expoz os factos como 
hontem se passaram, e basta dizer que foram elles 
expostos por V. Ex. para o Senado ficar certo de que o 
foram com toda a verdade. Mas da exposição que V. Ex. 
fez tiro conclusão inversa da que V. Ex. tirou.  

V. Ex. Sr., presidente, fundou-se nos arts. 140 e 
141 do regimento, cujas disposições teve a bondade de 
ler ao Senado.  

Mas os arts. 140 e 141 referem-se a discussões 
que não sejam a segunda de qualquer projecto.  

O artigo referente á 2ª discussão, caso de que 
tratamos, é o art. 115, cuja disposição me parecer 
terminante.  

Diz elle (lê):  
«Finda a discussão de todos os artigos, o 

presidente perguntará si o Senado acha os artigos 
sufficientemente discutidos; decidindo-se que sim, o 
presidente proporá si passa á 3ª discussão; decidindo-se 
que sim, o presidente resolverá quanto ella deve ter 
logar, não sendo nunca antes de quatro dias.»  

Desde o art. 110 refere-se o regimento aos 
projectos em 2ª discussão até o art. 115.  

A disposição do art. 140, por V. Ex. citada, 
refere-se, porém, á primeira ou á terceira discussão dos 
projectos. Diz este artigo (lê):  

«Nenhuma discussão, sobre qualquer objecto 
que seja, se julgará ultimada, sem que o presidente 
consulte a camara desta maneira: – O Senado julga que 
a materia sufficientemente discutida? Os senhores que 
forem da opinião que sim, queiram levantar-se.»  

Esta disposição do art. 140 do regimento não se 
refere á segunda discussão, sobre a qual existe a 
disposição terminante e expressa do art. 115.  

O art. 141 assim se exprime (lê):  
«Quando, por falta de numero legal de 

senadores, não puder votar-se sobre qualquer materia, 
que estiver na ordem do dia, ou depois de discutida, ou 
por não haver quem queira fallar a respeito della, o 
presidente dirá que fica encerrada a discussão e 
reservada para o dia seguinte a votação.»  

Mas na 2ª discussão dos projectos o presidente 
não póde declarar encerrada a discussão antes de ter 
consultado o Senado si julga sufficientemente discutida 
a materia. E' o que dispõe o art. 115. Era esta consulta 
que V. Ex. tinha de fazer, e, si não houvesse numero, 
ficaria adiada a votação della para hoje.  

Diz a ultima parte do art. 141; «que no dia 
seguinte os trabalhos do Senado devem começar pela 
votação da discussão encerrada.»  

O encerramento, portanto, não é o presidente do 
Senado quem o faz na 2ª discussão; mas a elle só 
compete declarar encerrada a discussão depois do voto 
do Senado julgando sufficientemente discutida.  

Diz V. Ex., Sr. presidente, que ficou adiada a 
votação do projecto, porque não houve numero para 
votar-se a consulta si a materia estava sufficientemente 
discutida. Mas, como V. Ex. reconheceu não haver 
numero, si não se fez a chamada, e si nem consultou o 
Senado si julgava a materia sufficientemente discutida?  

O que o regimento determina no artigo por V. Ex. 
citado é que, quando, por falta de numero legal, não 
puder votar-se, ficará reservada a votação para o dia 
seguinte; porém, si a votação a que se devia proceder 
era sobre a consulta que V. Ex. tinha o dever de fazer ao 
Senado, é claro que o que ficou adiado foi a votação 
sobre essa consulta.  

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY E OUTROS 
SRS. SENADORES: – Apoiado. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – O caso dado 
hontem, Sr. presidente, não foi especial e o precedente 
invocado pelo meu illustre collega o nobre senador pela 
minha provincia tem toda a applicação. 

Peço a V. Ex. a bondade de mandar-me o volume 
dos Annaes que V. Ex. acabou de ler. (E' satisfeito.) 

a hypothese de hoje é em tudo identica áquella 
que então se deu.  

Tratava-se de um projecto do governo, como é 
tambem este projecto.  

O nobre senador por Goyaz apresentou um 
requerimento de adiamento, e V. Ex. mesmo, Sr. 
presidente, que tão dignamente presidia então ao 
ministerio, instou para que se discutisse a materia; 
louvavel procedimento, digno dos governos que querem 
a discussão para o conhecimento da verdade, e para 
procederem com a lei, com a razão, e com a justiça.  

V. Ex., como disse, digno presidente do ministerio 
de então, instava para que se discutisse o projecto, que 
alguns senadores queriam adiar, e que outros não 
queriam que se discutisse.  

O presidente do Senado poz a votos o 
requerimento de adiamento do nobre senador por 
Goyaz, e foi rejeitado. Eis o que depois se lè nos 
Annaes:  

«O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão 
do projecto. (Pausa.)» 

V. Ex. fez isto hontem:  
«O SR. PRESIDENTE: – Si não ha quem peça a 

palavra, vou consultar o Senado si julga a materia 
sufficientemente discutida. (Pausa.)» 

V. Ex., Sr. presidente, não fez isto hontem, e, 
intervendo a ordem regimental, disse: «Si não ha quem 
peça a palavra, dou por encerrada a discussão.»  

O presidente do Senado em 1879 disse (lê):  
«O SR. PRESIDENTE: – Os senhores que julgam 

o projecto sufficientemente discutido queiram levantar-
se. (O Senado resolveu pela negativa).» 

«O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.»  
O precedente de 1879 é identico ao de hoje; 

aquelle deu-se quando V. Ex. era Presidente do 
Conselho, este dá-se sendo V. Ex. o Presidente do 
Senado.  

Si V. Ex., Sr. presidente, tivesse consultado 
hontem ao Senado si julgava a materia sufficientemente 
discutida, reconheceria que não havia numero, e então 
teria adiado a votação desta consulta ao Senado para 
hoje, como determina o nosso regimento.  

Eu hontem sahi, daqui convencido de que V. Ex. 
tinha assim interpretado o regimento, porque a ordem do 
dia que V. Ex. deu confirmava esta minha presumpção. 
V. Ex. deu para ordem do dia a mesma de dia anterior; 
isto é, a discussão 
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de outros projectos até ás 2 horas, e das 2 horas em 
diante a discussão do orçamento de imperio.  

Si V. Ex. Sr. presidente, considerava a 2ª discussão 
do orçamento do Imperio inteiramente terminada, e que 
não podia haver hypothese della proseguir, devia, pelo art. 
141 do regimento ultima parte, dar para 1ª parte da ordem 
do dia a votação das materias encerradas. O regimento é 
nisto claro e expresso.  

V. Ex. se não deu para a 1ª parte da ordem do dia 
a votação do orçamento do Imperio, foi porque entendeu, e 
a meu ver perfeitamente bem, que havia uma hypothese 
em que a discussão poderia continuar, e por isso 
conservou sem alteração a mesma ordem dia, dando para 
as 2 horas a 2ª discussão do orçamento do Imperio; 
porque si o Senado julgasse não estar o orçamento 
sufficientemente discutido, e outro não póde ser o seu 
voto, contínuaria a discussão ás 2 horas, como V. Ex. 
determinou na ordem do dia que deu.  

Tanto mais me convenci de que era este o pensar 
do V. Ex., Sr. presidente, que hoje, ao entrar na ordem do 
dia, depois da hora de apresentação de projectos, 
indicações e requerimentos, V. Ex. não poz em votação a 
materia que hontem tinha ficado encerrada; ora, si hontem 
ficou encerrada a discussão do orçamento do Imperio, V. 
Ex. na ordem do dia, e,si assim não procedeu, foi porque 
entendia que a materia não estava encerrada; que havia 
uma hypothese, a do art. 115 do regimento, em que o 
Senado podia julgar não sufficientemente discutida a 
materia e assim a discussão continuar.  

Apezar do respeito que V. Ex. sempre mereceu e 
merece, animo-me a perguntar: V. Ex, pretende preterir a 
formalidade do regimento, deixando de consultar ao 
Senado si acha a materia sufficientemente discutida?  

Será a violação clara das terminantes disposições 
do nosso regimento. Si hontem não havia numero para 
votar-se, o que ficou adiado foi a consulta que V. Ex. tinha 
de fazer ao Senado.  

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Isto é logico.  
O SR. IGNACIO MARTINS: – Além disto, deve 

pesar muito no illustrado espirito de V. Ex. esta 
circumstancia: hontem achámo-nos aqui em condições mui 
especiaes.  

V. Ex. hoje vai convidar o Senado para votar um 
orçamento – para que ministerio?  

Temos Ministro do Imperio? Temos governo? O 
ministerio poderá ainda ser mais uma vez remendado?  

 O governo está em crise, e, emquanto esta não 
resolver-se, não podemos sabe para que ministro ou para 
que ministerio vai ser votado este orçamento.  

As circumstancias hontem foram extremamente 
especiaes.  

O Senado presenciou attonito a execução solemne 
de um ministro (apoiados da opposição liberal); vimos, 
senhores, o illustrado chefe da maioria, com aquella 
delicadeza extrema e primorosa que tanto o distingue e 
que o torna justamente por todos respeitado, intimar ao 
nobre Ministro do Imperio a sua retirada.  

O nobre Presidente do Conselho esteve doente, e 
eu o felicito pelo seu prompto restabelecimento hoje; o 
nobre Ministro da Fazenda retirou-se do      

 

recinto do Senado na hora solemne da execução; só a 
assistiu, com grande coragem, porém, silencioso, o nobre 
Ministro da Guerra.  

Tratava-se de um ministro da ordem do nobre ex-
ministro do Imperio (creio que já posso assim me exprimir), 
(signaes affirmativos) de um digno senador do Imperio, de 
um cidadão de grande Importancia politica, que não podia 
ser alijado do ministerio do modo por que o foi.  

O Senado, como disse, Sr. presidente, ficou attonito 
diante da premeditada execução que presenciou.  

Nestas condições, discutiu-se então o orçamento do 
Ministerio do Imperio com quem? Faço no nobre ex-
Ministro a justiça acreditar que S. Ex. desde aquella hora 
não se considerou mais ministro.  

Discutir hontem com quem? si não havia governo, 
que não sei si ainda hoje há?  

O nobre ex-Ministro do Imperio foi pelos seus 
companheiros e pelos seus co-religionarios alijado de um 
modo que S. Ex. não merecia por certo.  

Eu, sempre em opposição ao gabinete e portanto 
ao nobre ex-Ministro do Imperio, para cuja administração 
hoje começa a justiça da historia, sou forçado a dizer que, 
de todos os seus collegas, nenhum se avantajou a S. Ex. 
no serviço publico.  

(Apoiados da opposição liberal.) 
Em relação á hygiene publica S. Ex. soube escolher 

auxiliares tão habeis, que prestou mais serviços no paiz, 
do que todos os seus collegas em todos os outros ramos 
da administração. (Muito bem.)  

Um cidadão da sua importancia, um politico da sua 
ordem, não se sujeita a uma execução tão solemne, tão 
premeditada, e tão cruel, como a que hontem aqui 
presenciamos.  

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Foi um dos mais 
moderados.  

O SR. AFFONSO CELSO: – Como político foi o 
mais moderado entre seus collegas: honra lhe seja feita, e 
por isso o alijaram.  

O SR. LEÃO VELLOSO: – Eis a razão da 
execução.  

O SR. IGNACIO MARTINS: – Sr. presidente, 
pergunto a V. Ex.: será possivel que o governo queira que 
passe sem discussão o orçamento da pasta a mais politica 
que temos?  

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – E’ a ultima 
discussão politica que temos. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Note V. Ex. que, 
quando hontem declarou que estava em discussão o 
orçamento do Imperio, poucos  minutos faltavam para 
terminar a hora.  

Eu, já disse, appello de V. Ex. para V. Ex.  
Pese V. Ex., Sr. presidente, a grande 

responsabilidade politica que tem nesta cadeira em que o 
Senado a V. Ex.  collocou, reflicta V. Ex. sobre a 
responsabilidade do governo si quizer conseguir, de 
sorpresa, que passo sem discussão no Senado o 
orçamento do Imperio; considere V. Ex. todas as 
melindrosas e inesperadas circumstancias em que nos 
achamos hontem; e então V. Ex., com o elevado criterio da 
sua illustração, decida com aquella equidade e justiça com 
que sempre tem resolvido as questões no Senado. (Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE: – Devo dizer ao nobre 
senador que ninguem mais do que eu deplora o facto 
hontem occorrido; mas, si ha responsabilidade  
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de, pela primeira vez, deixar de ser discutido no Senado o 
orçamento do Imperio, não deve esta responsabilidade 
recahir sobre mim (apoiados), que sou apenas fiel 
executor do regimento.  

Sinto profundamente que os negocios de pasta tão 
importante, pela qual correm negocios de summa 
gravidade não sejam tratados nesta discussão; mas, como 
disse, a responsabilidade, a culpa, permitta-se-me a 
expressão, é antes da honrada opposição, que tinha 
sobejos recursos para evitar factos taes, pedindo a palavra 
e propondo o adiamento, visto não haver numero para 
votar-se, caso em que ficaria adiada a discussão e 
continuaria hoje. 

O SR. CASTRO CARREIRA: – Eu pedi a palavra 
logo que V. Ex. disse que estava encerrada a discussão.  

O SR. PRESIDENTE: – Depois do encerramento 
da discussão ou não podia dar a palavra ao nobre 
senador.  

Repito: si a nobre opposição propuzesse o 
adiamento, ficaria remediado o inconveniente que hoje 
deploramos.  

Quanto a mim, não quero, procedendo de outro 
modo, estabelecer perigoso precedente.  

O SR. IGNACIO MARTINS: – O precedente é de 
1870: supprimir a consulta ao Senado é que é novo. 

O Sr. Candido de Oliveira diz que, como o nobre 
senador por Minas Geraes, que acaba de occupar a 
tribuna, lamentou o incidente de hontem; e ha muitos 
annos habituado a venerar o respeitavel Sr. Presidente do 
Senado, pelas suas eminentes qualidades, o orador pede 
a S. Ex. que se digne de tomar em boa parte as reflexões 
que passa a fazer.  

E’ grave a situação, porque realmente constituo 
uma sorpreza para a qual o Senado não estava 
preparado, vendo votar-se orçamento do Imperio sem 
discussão.  

Referindo-se especialmente esta discussão a um 
dos orçamentos mais importantes, sendo o ultimo debate 
politico do corrente anno e aquelle em que a analyse mais 
detida devia ser feita sobre os actos do Ministerio; quando 
a resposta da Falla do Throno, foi aqui votada 
silenciosamente, comprehende-se que só a intenção de 
restrictamente interpretar o regimento poderia levar o 
honrado Presidente da casa a cingir-se á lettra da 1ª parte 
do art. 141 do regimento.  

Entretanto o orador pede venia para notar que 
hontem as formalidades regimentaes para a verificação do 
numero não foram cumpridas. 

Sabe o Senado perfeitamente que, quando o 
regimento determina que se adie a votação por falta de 
numero, o primeiro trabalho que faz a mesa é verificar si 
ha ou não essa falta de numero, e a verificação só se faz 
regularmente pela chamada. (Apoiados e não apoiados.) 

O Sr. Siqueira Mendes e outros senhores dão 
apartes. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço que não 
interrompam o orador. 

O Sr. Candido de Oliveira proseguindo, diz que 
quando nos primeiros dias desta sessão, em que teve a 
honra de tomar assento nesta casa, o Sr. presidente deu 
execução fiel ao regimento, 

determinando que se fizesse a chamada para verificar a 
falta de numero, muitos dos Srs. senadores extranharam 
tal decisão, vendo nisto uma preterição dos habitos da 
casa; mas o orador conformou-se com essa deliberação 
porque era a lettra do regimento. Ora, hontem ainda não 
se tinha preenchido este requisito, e conseguintemente 
era preciso que pela chamada se verificasse si de facto 
havia ou não numero legal para a votação, porque as 
vezes repentinamente esse numero não se póde verificar, 
visto que muitos senadores se acham nas ante-salas. 
Assim, ao mesmo tempo, a chamada é uma especie de 
punição para o senador que não se conserva no recinto 
durante as horas da sessão. Não se tendo feito esta 
chamada, é claro que a votação não se podia proceder 
immediatamente.  

Disse o nobre Presidente: a disposição art. 140 
applica-se ao caso. Não é exacto. S. Ex., espirito logico, 
não póde faltar ás regras da hermeneutica e muito bem 
sabe que prevalece a mesma disposição onde está o 
mesmo principio. Qual é o principio que o Senado quiz que 
se adoptasse? E’ o de evitar-se a sorpreza na discussão e 
votação das materias sujeitas ao nosso conhecimento. 
(Apoiados.) 

Qual foi a razão por que o Senado não consignou 
no seu regimento o principio do encerramento forçado das 
discussões, principio que existe na outra Camara? O 
Senado não o adoptou pela propria natureza da 
instituição, porque no dia em que fosse necessario 
encerrar-se aqui forçadamente uma discussão, estava 
supprimido o Senado.  

Já se vê que a natureza desta casa não comporta 
violencias, e foi por isso que na ausencia de oradores o 
regimento faz depender de decisão do Senado si acha, ou 
não, a materia sufficientemente discutida.  

No Senado dá-se o contrario do que acontece na 
Camara dos Srs. Deputados; não é o presidente que por 
sua autoridade propria determina o encerramento do 
debate, é a casa que decide si este deve ser ou não 
encerrado e si ella não julgar que a materia está 
sufficientemente debatida, o seu voto importa o adiamento 
para a sessão seguinte. 

Era o caso de hontem. A sessão foi excepcional; o 
nobre Ministro do Imperio foi aqui executado com toda a 
solemnidade. (Apoiados da bancada liberal.) 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Até com 
superioridade em forças e premeditação!  

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Dous nobres 
Ministros não estavam presentes; o nobre Ministro da 
Guerra ha alguns folhetos ou ia conferenciar com a 
deputação que muito a proposito veiu da Camara dos 
Deputados.  

O SR. AFFONSO CELSO: – Para dar certificado 
da execução.  

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Naquelle 
momento solemne passou-se um facto assombroso, sem 
precedentes em nossa historia parlamentar, porque muitos 
ministros têm sido demittidos por decreto, mas nunca 
como o foi o Sr. Barão de Mamoré. Era logico, era 
humano, não se occupar o Senado com este debate 
depois das declarações do nobre Ministro do Imperio; era 
inopportuna a discussão, nem mesmo se devia pedir a 
palavra para propor o adia- 
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mento, porque o silencio era a nota mais expressiva da 
opinião do Senado.  

O nobre Presidente declarou que o debate estava 
encerrado, e levantou a sessão; mas agora como juiz 
inflexivel, como applicador da lei, cumpre-lhe executar o 
regimento em todas as suas partes para ouvir a opinião do 
Senado sobre o assumpto, perguntando se elle acha a 
materia sufficientemente discutida.  

O art. 115, a que se referia o nobre senador por 
Minas Geraes, a este respeito é muito claro.  

A 2ª discussão nesta casa do parlamento, tem uma 
importancia especial, porque nella, tratando-se do primeiro 
artigo, póde-se proceder ao exame de todas as questões; 
e discutindo-se o orçamento do Imperio, os estylos 
parlamentares, sinão a lettra da lei, tém permittido que o 
debate seja muito amplo. De accôrdo com esses habitos 
parlamentares e com aquillo que não está no regimento, 
mas que muitas vezes vale mais do que este, de accôrdo 
com as tradições do systema, determinou-se que a 
respeito da 2ª discussão houvesse um consulta especial 
ao Senado, isto é, que lhe fosse perguntado, antes de 
votar-se a substancia do projecto, si elle dava a materia 
por sufficientemente discutida.  

E’ uma disposição especial, intercalada em artigos 
diversos. Ora, esta formalidade não foi preenchida, esta 
formalidade, que é repetida em dous artigos, mas com 
especialidade applicada á 2ª discussão, não foi cumprida.  

Disse o nobre Presidente do Senado, respondendo 
ás ponderações que o orador teve a hora de fazer que o 
caso de 1879 não póde ser invocado.  

Será defeito de obscura intelligencia do orador, 
mas o caso é inteiramente adaptada às circumstancias. 
Em 1879, durante dous ou tres dias, houvera debate a 
proposito do projecto de reforma constitucional; por duas 
ou trez vezes o nobre senador pelas Alagôas, então 
presidente do conselho, provocou o debate para evitar a 
queda de um projecto cuja condemnação prévia estava 
deliberada pelo partido este pedido, arrastava-se a 
discussão intencionalmente ao ponto que, rejeitado quasi 
sem debate o requerimento de adiamento apresentado 
pelo nobre senador pela provincia de Goyaz, seguindo-se 
o exame propriamente da materia, nenhum senador pediu 
a palavra. 

Nestas condições foram ditas pelo Sr. Visconde de 
Jaguary, então presidente do Senado, as palavras 
regimentaes, e ninguem tomou a palavra.  

Então, o illustre Visconde do Rio Branco, 
extranhando o procedimento do Senado, pediu rectificação 
da declaração de encerramento. O honrado Visconde de 
Jaguary, admittindo a rectificação, consultou de novo o 
Senado, e este, pela segunda vez, entendeu que a materia 
não estava discutida. 

Diz o nobre presidente que o caso era differente 
porque então havia numero para se deliberar, e hontem 
não havia. Pois, a falta de numero póde prejudicar uma 
disposição regimental, sobre tudo quando se trata de uma 
formalidade como esta?  

Não, a falta de numero dá logar unicamente ao 
adiamento para a sessão em que comparecer  

numero sufficiente, mas não póde motivar encerramento 
forçado.  

Não precisa o orador de insistir neste ponto; confia 
na deliberação do nobre Presidente do Senado; a ella se 
curvarà reverente, mas cumpre dizer que todas as 
violencias, mesmo aquellas que tèm por base a restricta 
execução da lettra da lei, são inuteis no Senado, que, pela 
sua indole, demanda a mais ampla liberdade de discussão, 
No dia em que ella for tolhida, esta casa deve ser fechada. 

O SR. PRESIDENTE: – Declaro que agradeço 
muitissimo as benevolas expressões de que se serviram 
para commigo os nobres senadores. 

A decisão que dei tanto mais me é penosa quanto é 
contraria áquelles a quem particularmente prézo como 
collegas e companheiros políticos; antes, porém, dos meus 
sentimentos particulares e politicos estão os deveres do 
cargo de Presidente do Senado, e eu não seria digno delle 
si désse uma decisão contraria ao que se acha disposto no 
regimento. 

O nobre senador: primeiro, que não estava 
verificado o facto de não haver maioria na casa; e, 
segundo, fez suppor que é o Senado que delibera sobre o 
encerramento da discussão.  

Enganou-se S. Ex. em ambos os pontos. Em 
primeiro logar informou-me a Mesa que não havia numero 
legal, que havia apenas 30 Srs. senadores; e em segundo 
logar, para mostrar ao nobre senador que, no caso em 
questão, não é o Senado quem delibera, mas o 
Presidente, bastar-me-á ler as palavras do art. 141 do 
regimento (lê): 

«Quando por falta de numero legal de senadores 
não puder votar-se qualquer materia que estiver na ordem 
do dia, ou depois de discutida, ou por não haver quem 
queira fallar a respeito della, o presidente dirá que fica 
encerrada a discussão.» 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Ha a consulta 
prévia. 

O SR. PRESIDENTE: – Não ha consulta prévia, 
como acabo de mostrar. Si na occasião houvesse numero, 
eu teria consultado ao Senado; mas, não o havendo, era 
desnecessaria a consulta. 

Apezar de contrariar opiniões de amigos que muito 
considero, não posso dar decisão contraria á que já dei. 

Vai se proceder, portanto, á votação da proposta do 
orçamento do Ministerio do Imperio. 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – A consulta ao 
Senado, depois de encerrada a discussão, é um 
contrasenso.  

Indo se proceder á votação, reconhece-se não 
haver numero. 

O Sr. Presidente deu para ordem do dia 22: 
Votação da materia encerrada.  
Continuação da 1ª discussão do projecto do 

Senado, letra F do corrente anno, approvando a clausula 
17ª do contracto para o serviço de navegação por vapor 
nos rios Tocantins, Araguaya e Vermelho, feito segundo as 
clausulas approvadas pelo decreto n. 9680 de 20 de 
Novembro de 1886.  

1ª discussão dos projectos do Senado: 
Letra I, do corrente anno, declarando derogada o de 

nenhum effeito no § 2º do art. 1º do decreto.
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n. 3309 de 9 de Outubro de 1886, a parte que inclue entre os 
motivos de aposentação obrigatoria a idade de 75 annos; 

Lettra J, de corrente anno, determinando que a 
disposição do § 2º do art. 1º do decreto n. 3309 de 8 de 
outubro de 1886 não impede que o magistrado nomeado 
desembargador ou membro do Supremo Tribunal de Justiça 
antes de 75 annos de idade continue no exercicio do cargo, 
depois de ter essa idade, unicamente para completar o 
triennio de serviço effectivo de que trata o § 1º 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde 
 

56ª SESSÃO EM 33 DE JULHO DE 1887 
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ 
 
Summario – Expediente. – Modificação ministerial. – 

Discursos dos Srs. Barão de Cotegipe (presidente do 
conselho), Candido de Oliveira, Barão de Mamoré, Franco de 
Sá, Saraiva, F. Belisario (ministro da fazenda), João Alfredo, 
Afonso Celso, Correia e Paulino de Souza. – Observações do 
Sr. Presidente. – O Sr. Afonso Celso, para uma explicação 
pessoal. – Ordem do dia. – Orçamento do Imperio. – 
Chamada. – Adiamento da votação. – Navegação do rio 
Tocantins e outros. – Discurso do Sr. Silveira da Motta. – 
Encerramento. – Aposentação de magistrados. – Discursos 
dos Srs. Vinconde do Paranaguá. Nunes Gonçalves e 
Jaguaribe. – Requerimento do adiamento do Sr. João Alfredo. 

 
A’s 11 1/2 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 35 Srs. Senadores, a saber: 
Cansansão de Sinimbú, Barão de Mamanguape, Godoy, 
Gomes do Amaral, Paula Pessoa, Affonso Celso, Viriato de 
Medeiros, Lafayette, Barros Barreto, Henrique d’Avila, Siqueira 
Mendes, Christiano Ottoni, Luiz Felippe, Dantas, Fausto de 
Aguiar, Correia, Candido de Oliveira, de Lamare, Ignácio 
Martins, Diogo Velho, Jaguaribe, Saraiva, Lima Duarte, 
Silveira da Motta, Visconde de Paranaguá, Ribeiro da Luz, F. 
Belisario, Silveira Martins, Visconde de Pelotas, Paulino de 
Souza, Soares Brandão, Meira de Vasconcellos, Leão Velloso, 
Teixeira Junior e Barão de Cotegipe. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, os 
Srs. Escragnolle Taunay, Uchôa Cavalcanti, Cruz Machado, 
Barão da Estancia, Barão de Maroim, Barão de Souza 
Queiroz, Junqueira, Carrão, Cunha e Figueiredo, Castro 
Carreira, Vieira da Silva e Visconde de Muritiba. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente e, não havendo 

quem sobre ella fizesse observações, deu-se por approvada. 
Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 

Barão de Mamoré, F. Octaviano, Franco de Sá, Paes de 
Mendonça, Antonio Prado, João Alfredo, Nunes Gonçalves e 
Fernandes da Cunha. 

O Sr. 1º secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Do ministerio da Justiça, de 18 do corrente mez, 

transmittindo, em additamento no officio de 12 deste mez, 
cópia da informação prestada pelo conselheiro procurador da 
coroa, soberania e fa- 

  

zenda nacional quanto aos motivos que tém obstado a 
execução do art. 2º da lei n. 2.684 de 23 de Outubro de 1875. 
– A quem fez a requisição, devolvendo depois á mesa. 

Das mesas eleitoraes das parochias da Gloria (3ª e 5ª 
secções), Gavea, Sant’Anna (2ª secção do 2º districto de paz), 
Espírito Santo (1ª e 2ª secções), Engenho Velho (1ª e 2ª 
secções do 1º districto de paz), S. Christovão (3ª secção), Ilha 
do Governador, Paquetá, Nictheroy (3ª secção do 1º districto), 
S. Gonçalo, Cordeiros, Itaborahy, Macahé, Barreto, 
Carapebús, Quissaman, Macabú, Neves, Cabo Frio, 
Araruama, S. João da Barra, Rio Negro, Duas Barras, Santa 
Maria Magdalena, S. Francisco de Paula, Nova Friburgo, 
Ribeirão, Sebastiana, Carmo, Paquequer, Macacú, Gaviões, 
Parahyba do Sul, Encruzilhada e Cebolas, da provincia do Rio 
de Janeiro, remettendo cópias das actas da eleição senatorial 
a que nellas se procedeu ultimamente. – A’ commisão de 
constituição e poderes. 

O Sr. 2º Secretario declarou que não havia pareceres. 
 

MODIFICAÇÃO MINISTERIAL 
 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Sr. Presidente, na fórma dos estylos adoptados, 
tenho de communicar ao Senado que o nobre senador o Sr. 
Barão de Mamoré pediu exoneração do cargo que occupava 
de Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio. 

S. Ex. dirigiu-me a seguinte carta (lê): 
«Illm. e Exm. Sr. Barão de Cotegipe. – Rogo a V. Ex. 

que se digne pedir a Sra. Alteza Imperial Regente minha 
exoneração do cargo de Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios do Imperio, que me é impossivel continuar a 
exercer». 

«Sou com a maior consideração e estima de V. Ex. 
amigo e collega obrigado – Barão de Mamoré». 

«Rio de Janeiro em 20 de Julho de 1887.» 
Em vista desta carta, cujos termos são positivos, tive 

que apresentar a Sua Alteza Imperial Regente o pedido de 
exoneração do illustre senador. Sua Alteza houve por bem 
concedel-a, sendo nomeado para substituir a S. Ex. o Sr. Dr. 
Manoel de Nascimento Machado Portella, deputado pela 
provincia de Pernambuco. 

O SR. PRESIDENTE: – Si não ha mais quem peça a 
palavra, passa-se á ordem do dia. 

O SR. FRANCO DE SÁ: – O nobre ex-ministro do 
imperio devia dar os motivos da sua retirada, que não 
declarou na carta. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Eu queria pedir a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço aos nobres senadores 
que estejam mais attentos, para pedirem a palavra no tempo 
opportuno. Tem a palavra o nobre senador por Minas Geraes. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Sr. Presidente, me 
parece que o nobre ex-ministro do Imperio devia, por seu 
turno, dar ao Senado explicações sobre os motivos que 
trouxeram a sua retirada. A carta que S. Ex. dirigiu ao nobre 
Presidente do Conselho nada esclarece. 
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Nella S. Ex. simplesmente declara ser-lhe impossivel 
continuar no ministerio. 

Ora, isto não satisfaz a nossa espectativa. 
Ha duas conjecturas, ou antes, duas considerações a 

fazer a este respeito: de um lado, a pouca curiosidade do 
honrado Presidente do Conselho, em não pedir ao seu 
companheiro de trabalho a razão desta impossibilidade em 
que, de repente se achou; de outro lado, Sr. presidente, o 
silencio perante a Camara dos Srs. Deputados e perante o 
Senado, dos motivos que levaram o nobre ex-ministro á tão 
repentina e inopinadamente abandonar o posto em que, 
durante tanto tempo, S. Ex. se achou collocado... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E no qual prestou 
muito bons serviços. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – ...e no qual 
pretendia permanecer, como indicavam tantos recentIssimos 
factos que o Senado conhece. 

Ainda ha poucos dias, foi levada á Camara dos Srs. 
Deputados, uma proposta importantissima do honrado ex-
ministro, referente ao ensino das Faculdades de Direito. 

Projecto de tanta importancia, bem mostrava que o 
nosso collega pelo Amazonas desejava continuar no poder, 
para collaborar na politica iniciada á 20 de Agosto. 

No entanto, eis que de repente, Sr. Presidente, S. Ex. 
annuncia a sua vontade indeclinavel de demittir-se e hoje já 
não faz parte do ministerio! 

Porque? E’ certo que um facto de excepcional 
gravidade occoreu neste recinto, na sessão penultima. Um 
dos chefes mais elevados do partido conservador, sinão o 
mais elevado pelas suas altas qualidades e vasta influencia 
politica... 

O SR. FRANCO DE SÁ: – O mais elevado, porque 
domina o ministerio. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – ...tomou a si a 
tarefa de restabelecer a verdade dos factos occorridos na 
commissão de orçamento desta casa, a proposito da rejeição 
da emenda da Camara dos Srs. Deputados, que negava a 
verba de 30;00$ para pagamento das despezas com os 
professores do Imperial Collegio de Predo II, que se 
prestassem a servir nas mesas de exames de preparatorios. 

O nobre ex-ministro achou-se em má posição na 
Camara dos Srs. Deputados. Duas vezes o illustrado relator 
da commissão de orçamento daquella casa, revelando a 
contrariedade por que passou diante dos termos do parecer 
da commissão de orçamento do Senado, solicitou sua 
demissão pela má situação que lhe parecera creada, em 
virtude de declarações attribuidas ao honrado ex-ministro, 
naquelle documento. 

A Camara, consultada, recusou por duas vezes a 
exoneração solicitada. 

Si foi este facto, que trouxe a demissão do nobre ex-
ministro, a logica mandava que elle acarretasse a de todo o 
ministerio; porque até aquelle dia, até aquelle momento a 
solidariedade ministerial existia; e aquelle voto da Camara, 
negando a demissão pedida pelo honrado relator da 
commissão do orçamento, com o fundamento que elle 
allegava, tinha, certamente, mui alto valor politico, significando 
quasi, não simplesmente a condemnação do nobre ex-ministro 
do Imperio, mas a condemnação do ministerio, pois, já estava 
pu- 

blicado o parecer da commissão de orçamento do Senado, já 
tinha sido por consequencia levado ao conhecimento do nobre 
Presidente do Conselho e S. Ex. sabia que o Senado, de 
accórdo com o nobre ex-ministro do Imperio, restabelecia a 
verba dos 30:000$, sendo este o ponto que havia provocado a 
susceptibilidade do deputado pelo Espirito Santo. 

Assim, a votação da Câmara naquellas condições não 
podia ter unicamente o effeito de tirar a força moral do nobre 
ex-ministro do Imperio; ella affectava toda o ministerio E ahi 
estão os precedentes. 

Si consultarmos a nossa historia parlamentar, veremos 
que, muitas vezes, a proposito de uma sim des questão de 
ordem, levantada por um membro do gabinete, este julgou-se 
todo obrigado á retirada. 

Recordo-me de que o ministerio Zacarias em 1864, 
retirou-se porque fez questão de uma preferencia, o respectivo 
ministro do Imperio, que era então o nosso saudosissimo 
collega, o Sr. José Bonifacio. (Apoiados.) 

O ministerio Martinho Campos igualmente retirou-se, 
porque passou um requerimento offerecido pelo meu amigo 
representante da provincia de Minas para que entrasse em 
discussão um projecto de reforma eleitoral, que aliás tinha 
sido acolhido benevolamente pelo mesmo ministerio. 

Agora, porém, parece que a norma é outra. O nobre 
ex-ministro do Imperio, diante do pronunciamento da Camara 
dos Deputados quanto ao pedido de demissão formulado pelo 
relator da comissão do orçamento, entendeu que somente a 
sua pessoa é que estava compromettida, que sómente S. Ex. 
é que estava impossibilitado de continuar no ministerio e só 
elle se retirou e foi promptamente substituido. 

Conseguintemente é este um ponto que demanda 
mais amplos esclarecimentos para edificação do paiz e do 
Senado. 

Quer me parecer, Sr. presidente, que ha motivos 
occultos que podem explicar esta retirada. Affigura-se-me que 
por factos que são notorios ha muito tempo, estava 
condemnado o nobre ex-ministro do Imperio, só se esperando 
a occasião asada para a execução. Condemnado já achava o 
Sr. ex-ministro, desde o anno passado, quando não póde levar 
a effeito o seu projecto de saneamento da capital do Imperio. 
Condemnado foi elle solemnemente neste mesmo recinto 
quando o nobre Presidente do Conselho declarou que o 
governo não compartilhava a opinião de S. Ex. a proposito do 
projecto que regulava as relações entre a Igreja e Estado, 
providenciando sobre o provimento dos beneficios 
ecclesiasticos. 

O SR. FRANCO DO SÁ: – Escapou da armadilha 
então; mas não escapou desta. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – S. Ex. julgou-se 
então poder resistir á essas tempestades, mas agora parece 
que a sua perspicacia não logrou arredal-o desta armadilha 
tão arteiramente preparada. Desta vez não escapou e antes, 
foi victimado na sanguinolenta execução, digamol-o 
francamente, á que attonito, assistiu o Senado, na sessão de 
20. 

Sim, Sr. presidente, o nobre ex-ministro, senhores, foi 
executado e foi o lord protector do ministerio de que S. Ex. 
fazia parte, o pontifice supremo, que lavrou a sentença, 
benseu o cutello que 
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corteiro foi cravar-se no coração da victima, (Risos.) 
Mas, senhores, em tudo isto ha muito que estranhar 

na posição do ministerio. 
Eu tenho lido nos mestres da sciencia parlamentar 

que os ministerios, em suas relações com o parlamento, 
devem ter completa solidariedade. 

Vimos aqui que foi um chefe conservador, das altas 
qualidades do nobre senador pelo Rio de Janeiro quem 
tomou a si a execução do nobre ex-ministro do imperio. 
Convém, pois, liquidar-se e deve ser tirado a limpo, si 
condemnação proferida no Senado, si a execução 
effectuada tão solemnemente, até com assistencia de uma 
commissão da outra casa que, como que propositalmente 
aqui se achou, para assistir ao desfecho, digo, si esta 
execução affectou sómente o nobre ex-ministro do Imperio 
ou todo o gabinete? 

Aquella emenda que foi a causa directa ou a causa 
efficiente do desastre do nobre ex-ministro, porventura foi 
acolhida ou era ignorada pelo gabinete? 

O voto altamente significativo da Camara por duas 
vezes recusando a demissão pedida e que affetou a 
susceptibilidade do nobre ex-ministro, nada val, em nada 
póde affectar a autoridade de todo o ministerio? 

Dizem-me que não. 
Dizem que uma grande maioria na Camara apoia o 

gabiente; parece que talvez ainda deste facto triste, da 
retirada assombrosa do nobre ex-ministro, resulte maior 
força para o gabinete. Si assim é, dou os parabens ao 
nobre Presidente do Conselho. S. Ex. consegue assim 
extinguir os desgostos que trabalhavam deputações 
compactas. Ha poucos dias, um facto gravissimo occorreu, 
bem significativo, bem denunciador dos signaes do tempo. 

Discutia-se o orçamento do ministerio de 
Estrangeiros; estava marcada uma interpellação á que o 
nobre Presidente do Conselho havia de responder. 
Entretanto, neste dia, propositalmente, uma deputação 
toda, á excepção apenas de um de seus membros, da 
deputação de Pernambuco não compareceu, primou pela 
ausencia, o que deu lugar á que o nobre Presidente do 
Conselho perdesse seu dia não podendo discutir o 
orçamento de Estrangeiros e nem responder á 
interpellação annunciada. 

Este facto mostrava de que grau era o enthusiasmo 
que, pelo ministerio, tinha aquella deputação. 

Agora vejo que a tempestade inminente foi 
removida, porque o nobre Presidente do Conselho teve 
força bastante para conseguir do prestimoso chefe da 
deputação de Pernambuco, um ministro. 

Dou, pois, de novo, parabens ao nobre Presidente 
do Conselho, mesmo porque entendo que os ministerios 
devem ter uma vida longa. O que não posso, porém, 
permittir, é que um gabinete, para se manter no poder, o 
faça com desprestigio, com o enfraquecimento da 
autoridade publica. 

Diz-se que o Senado não faz politica, não tem 
competencia para derribar ministerios, que só na outra 
casa do parlamento as situações fazem-se e desfazem-se. 
Esta é a ficção do systema; mas esta não foi ainda agora a 
verdade dos factos. Si não foi o voto da Camara que 
determinou a retirada do nobre ex-ministro do Imperio, 
então a 

explicação deve-se procurar no incidente extraordinario 
que aqui na sessão transacta teve logar.  

No entanto, quantas contradicções!! si foi a falta 
attribuida no nobre ex-ministro do imperio para o Senado; 
que autorizou sua retirada, uma muito grave foi 
denunciada e confessada, e não trouxe como resultado a 
demissão de quem a commettéra. 

O nobre ex-ministro da Marinha, hoje Ministro da 
Justiça faltou ao compromisso solemne assumido para 
com o Senado, a proposito da execução do regulamento 
da escola naval. Este compromisso contrahido em nome 
do governo pelo nobre ex-ministro da Guerra, não negado, 
antes confessado pelo nobre Presidente do Conselho, a 
quem não foi estranho o nobre senador pelo Paraná – este 
compromisso foi violado formalmente, effectuando-se o 
provimento das cadeiras, as quaes o governo do nobre 
Barão de Cotegipe compromettéra-se não preencher. 

Mas, violado o compromisso, o que seguiu-se? 
procurou-se uma explicação verdadeiramente jesuitica 
para um facto que tinha gravidade maior do que aquelle 
que se attribuo no nobre ex-ministro do Imperio e o 
deputado pelo Pará, hoje o Ministro da Justiça do gabinete 
de 20 de Agosto. 

E’ por isto que estes factos são sorprendentes; ha 
um ponto ainda não liquidado, ha um véo que deve ser 
desvendado por todos aquelles que nelle intervieram e que 
sabem que a primeira condição do governo parlamentar é 
a mais larga publicidade dos acontecimentos politicos. 

Nada tenho com os accidentes da vida intima da 
familia conservadora; estava tambem no seu direito o 
honrado senador pelo Rio de Janeiro, que proferiu aquella 
sentença crudelissima conta o nobre ex-ministro do 
Imperio. Mas aquillo que tenho o direito de saber como 
representante da nação, é a rasão por que este 
desprestigio lançado ao nobre ex-ministro do Imperio não 
deve attingir os seus collegas que com elle eram 
solidarios, é saber si os nobres Ministros tém bastante 
força moral para proseguirem na sua enorme tarefa. O que 
desejo saber é a causa que levou o nobre ex-ministro do 
Imperio a retirar-se quando S. Ex. revelava tão pujante 
força para continuar, quando S. Ex. formulava tantos 
planos de governo, que dennuciavam desejos de longa 
vida. 

Hoje S. Ex. é um ministro demissionario e o seu 
ultimo dever é revelar com claresa todas as causas que 
trouxeram sua retirada. (Apoiados) 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ: – Sempre entendi, 
Sr. presidente, que um homem politico não tem o direito, 
fazendo parte de um gabinete e deixando-o por qualquer 
motivo, de dar as verdadeiras razões ao paiz de sua 
retirada. Portanto, eu não podia querer uma excepção 
deste principio a meu favor. Não apressei-me em pedir a 
palavra logo após o nobre Presidente do Conselho, porque 
entendi, e continúo a entender, que o motivo de minha 
retirada do gabinete era tão patente, tão conhecido do 
Senado, devendo sel-o em breve do paiz, que era 
escusada qualquer declaração minha a este respeito. 

Senhores, o Senado foi testemunha do incidente 
que aqui se dou na sessão de 20 de corrente mez; desse 
incidente o criterio do Senado  

 
 

 



Sessão em 22 de Julho                                                               239
 
tiraria todas as consequencias que havia a tirar. O 
Senado não consideraria semelhante incidente como 
simples torneio nem jogo de palavras mal 
comprehendidas, mal interpretadas: daria, sem duvida, o 
alcance politico que verdadeiramente teve. 

Esse alcance o nobre senador por Minas acaba de 
revelal-o 

Pois precisava-se de perspicacia, ainda vulgar, 
para perceber que depois de tal incidente o Ministro do 
Imperio não podia contar com a maioria da Camara dos 
Deputados? 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Ministro do Imperio e 
ministerio. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ: – Isto entraria nos 
olhos de qualquer. 

Considerada a questão por esta face, o que me 
cumpria fazer, senhores? Sem duvida declarar, como 
declarei, sem hesitação, a alguns dos nobres senadores 
presentes, que deixava desde logo de ser Ministro do 
Imperio (apoiados); disso ao meu particular amigo, 
senador pelo Rio de Janeiro:«não sou mais Ministro do 
Imperio; não ha forcas humanas que me obriguem sel-o a 
minha declaração é irretractavel.» (Apoiado do Sr. F. 
Octaviano) Esta declaração não podia ser outra, 
senhores, porque seria absurda a minha persistencia no 
gabinete não contando com a maioria da Camara em uma 
occasião em que, mais do que qualquer outra, eu 
precisava desse sincero apoio. 

Como disse o nobre senador por Minas, eu 
apresentara uma proposta á Camara dos Deputados, 
reformando os cursos de direito... 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Que é do 
ministerio. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ: – ...apresentaria eu 
poucos dias uma outra proposta pedindo fundos para o 
sancamento da capital do Imperio, cujos estudos, planos 
e orçamentos detalhados estão já na Camara dos Srs. 
Deputados. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – De accórdo com 
seus collegas. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ: – Ora, perguntarei: 
como proseguir em tarefa tão ilegível sem o apoio de 
uma maioria da Camara sincera e dedicada? 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – E sem o apoio de 
seus collegas de ministerio. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ: – Neste presuposto, 
Sr. presidente, repito: o que me cumpria fazer? sem 
duvida, o que fiz quando sahi desta casa; logo que 
cheguei á minha dirigi ao nobre Presidente do Conselho a 
carta que S. Ex. acaba de lêr ao Senado. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Mas na vespera 
V. Ex. já sabia que não tinha maioria na Camara. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ: – No dia seguinte 
recebi, pela manhã, uma carta do nobre Presidente do 
Conselho, Inquirindo pelos motivos do meu pedido de 
demissão, ou antes, dizendo-me que, não tendo eu 
declarado estes motivos na carta anterior, tendo S. Ex. 
visto publicado nos jornaes o meu pedido de demissão, a 
pediria a Sua Alteza Imperial Regente. 

Respondi então a S. Ex, que a minha resolução era 
irretractavel, e que, sendo assim, me parecia escusado 
apresentar a S. Ex., desde logo, as razões que m’a 
haviam aconselhado. 

Sr. presidente, repito: seria preciso que eu me 
apressasse hoje a dar essas razões ao Senado, 
quando elle devia estar, desde a sessão de 20 do 
corrente, compenetrado dellas? Por outro lado – 
haveria razão mais forte para a retirada de um 
ministro... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Diga – 
ministerio 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ: – ...do que a 
convicção, em que estava, de que não poderia contar 
com a maioria da Camara dos Srs. Deputados? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. não 
deveria contar com ella desde a vespera. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ: – Até a sessão 
de 20 eu contei com ella. Havia poucos dias, eu tinha 
estado naquella Camara para responder á uma 
interpellação; a maioria acompanhou-me, achando 
razão nas explicações que tinha dado a respeito dos 
factos occorridos no Senado. 

Tenho, portanto, cumprido o meu dever, e 
nada mais tenho a expor ao Senado. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Tambem V. Ex. 
nada adiantou. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ: – Nada 
adiantei?! Me parece que a razão que acabe de dar, e 
que me aconselhou a retirar-me do ministerio de 20 
de Agosto, foi a primeira das razões constitucioaes – 
falta de maioria na Camara dos Srs. Deputados. 
(Apoiados.) 

VOZES: – Essa falta já se tinha dado antes. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Sr. presidente, o honrado senador que 
enceteu este debate estranhou que o Presidente do 
Conselho não houvesse inquirido de seu collega as 
causas que determinavam o seu pedido de 
exoneração. 

O meu illustre collega, em parte, já deu a razão 
por que não inquiri dos motivos do seu pedido de 
exoneração, e para maior clareza lerei a carta a que 
S. Ex. alludiu e que lhe dirigi no dia seguinte (lê): 

«Rio, 21 de Julho de 1887. – lllm. e Exm. Sr. 
conselheiro Barão de Mamoré.» 

«Hontem, ás 6 horas da tarde, recebi a carta 
em que V. Ex. solicita de Sua Alteza Imperial Regente 
a exoneração do cargo de Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios do Imperio. Ignorando eu os 
motivos que levaram V. Ex. A tomar tão grave 
resolução, deixei de responder-lhe, por tencionar 
entender-me hoje pessoalmente com V. Ex. Vendo, 
porém, nas folhas do dia, dada a noticia com caracter 
de certeza, alludindo-se á carta de V. Ex., parece-me 
inutil qualquer tentativa para fazer V. Ex. desistir da 
sua resolução; e, pois, procederei como V. Ex. 
deseja.» 

«Hontem, por incommodo de saude, não 
compareci á sessão do Senado, e na vespera (terça-
feira), em conferencia do gabinete nada 
absolutamente occorreu que me fizesse suspeitar, 
que tão cedo ficariamos privados da sua 
condjuvação. Tenho consciencia de que outras 
razões, que não qualquer divergencia com seus 
collegas, induziram V. Ex. a apresentar sua demissão 
do cargo que tão dignamente exercia.» 
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«Aproveito a occasião para agradecer a V. Ex. os 

serviços que prestou com toda a dedicação, e renovar os 
protestos de subida estima e consideração com que sou – 
De V. Ex. amigo e collega attento – Barão de Cotegipe.» 

Parece-me que desta carta deduz-se; 1º, que eu fui 
sorprendido pelo pedido de demissão de S. Ex.; em 2º 
logar, que não podia prevenir um incidente, imprevisto 
tambem para mim; e em 3º logar, que este incidente 
tomasse as proporções que assumiu na occasião em que 
foi trazido no Senado. 

Sei que os partidos aproveitam-se sempre destas 
circumstancias mais ou menos graves para poderem 
continuar a bater em brecha a situação que existe; mas, 
Sr. presidente, o que não posso, não digo approvar, mas 
deixar de lastimar, é que se considere os homens que se 
acham no poder como capazes de armadilhas e destes 
meios cavilosos para verem-se livres dos collegas com 
quem servem. 

E' mister, senhores, que, si nós outros desejamos 
manter a nossa dignidade, façamos o mesmo juizo dos 
nossos adversarios. Eu não quero citar o rifão – julgue–me 
por si, e estarei satifeito. 

Nunca tive motivos para desejar que o meu 
honrado collega largasse o ministerio. Appello para o seu 
testemunho. Si tivesse qualquer motivo não ficava mal, a 
elle ou a mim, declarar positivamente que era impossivel 
que continuassemos juntos a administrar os negocios 
publicos. 

O SR. FRANCO DE SÁ: – Outros membros do 
ministerio não podem dizer a mesma cousa. 

O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): – V. 
Ex. está obrigado a explicar essas razões; espero as 
explicações de V. Ex. 

O SR. FRANCO DE SÁ: – Peço a palavra. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Sr. presidente, na realidade, si fosse certo 
que o nobre senador ex-Ministro do Imperio não poderia 
contar com a maioria na Camara dos Srs. Deputados, a 
sua retirada tinha uma razão de ser; porém tirar a 
conclusão que tirou o nobre senador por Minas – de que a 
recusa da demisão ao membro da commissão de 
orçamento, induz falta de confiança no ministerio... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Nos termos em 
que foi feita. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – ...creio que não é logico. 

Ainda na vespera, ou no dia, como disse o meu 
honrado collega, elle teve a prova de que a Camara, em 
sua maioria, apoiava o ministerio, e portanto a elle. 

Sem duvida que quando um ministro soffre um 
dezar ou uma perda de confiança na Camara, em negocios 
que dizem respeito ao governo, isto affecta a todo o 
ministerio; mas é preciso que isto seja claro; é preciso que 
seja uma votação significativa e não meras inducções, 
quaes fez a opposição, de um outro facto relativo a um 
ministro, mas que não reflecte verdadeiramente sobre todo 
o governo. 

O nobre senador citou factos que deviamos imitar. 
Si estivessemos nas mesmas circumstancias dos 
ministerios com que se deram esses factos, nós os 
limitariamos, verificando que estavamos em minoria. 

Isto se consegue em qualquer occasião, quer por 
meio de um pedido de urgencia, quer por meio de um 
requerimento, ou por qualquer outra fórma. (Ha um 
aparte.) 

Mas é o proprio nobre senador quem confessa e 
quem diz que o ministerio conta na Camara uma grande 
maioria; e si o ministerio tem alli uma grande maioria, 
como quer S. Ex. que devessemos pedir demissão por 
falta de maioria? 

Eu não comprehendo as praticas que o nobre 
senador diz ter bebido nos mestres a que se referiu no seu 
discurso. 

O Sr. Candido de Oliveira dá um aparte. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Sr. presidente, a mim só cumpre lastimar que 
o nobre senador tomasse a questão no ponto em que a 
tomou. Estou persuadido que a Camara lhe daria o mesmo 
apoio, que lhe tinha dado até então, porque o relator da 
commissão considerou o facto como pessoal e por 
consequencia a Camara dos Deputados não tinha razão 
alguma para dar-lhe demissão da commissão que elle 
exercia tão dignamente. 

O resultado da questão direi que foi antes aqui no 
Senado, do que na Camara dos Deputados. 

Houve mesmo um nobre senador que fez-me a 
injustiça de suppor que contribuira para a armadilha, nome 
dado pelo nobre senador por Minas, adoecendo a 
proposito. 

Ora, desejo ao nobre senador que, quando adoecer 
de proposito, seja como eu. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – De proposito não 
disse; foi uma coincidencia. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Penso que até hoje tenho dado bastantes 
provas de que não emprego, nunca costumei empregar, 
estes meios subterraneos para cousa alguma; sou 
bastante franco, e principalmente nos negocios publicos, 
que devem ser tratados de uma maneira digna de quem 
casualmente os dirige e da corporação a que pertence. 

Este foi sempre o meu procedimento; e pouco me 
importaria si fosse obrigado a ver-me privado de um ou 
mais collegas, quando entendesse que não podia 
continuar com elles; mas isso não se deu; todos sabem 
que o incidente que surgiu no Senado foi a causa da 
demissão do nobre Ministro. 

A mim não compete decidir si S. Ex. teve ou não 
razão, nem si tinha ou não a força necessaria para dirigir 
os negocios de sua pasta. Não approvei o facto nem o 
estimei; ao contrario, o lamento. 

Mas todas essas explicações dos nobres senadores 
tendem a demonstrar que o governo perdeu em sua força 
moral, e, quanto aos conselhos que nos dão para nos 
retirarmos tambem todos, nós sabemos o alcance que 
elles têm. 

Não ha de ser por isso que o governo ha de retirar-
se; elle ha de retirar-se em tempo ou quando entender que 
as conveniencias publicas assim o exigem, ou quando 
perder o apoio que tem até hoje na Camara dos 
Deputados e no Senado. 

Mas, Sr. presidente, não me sentarei sem dizer ao 
nobre senador pela provincia de Minas, que gosta destas 
explicações, assim um pouco...., não sei como exprima... 

O SR. F. OCTAVIANO: – Etc... etc...  
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Etc... etc... isso mesmo (riso) ligando esse 
incidente com que se passou na Camara dos Deputados 
no dia da interpellação. 

Eu, Sr. presidente, não reparei então quem estava 
nem quem não estava, porque não cheguei á Camara dos 
Deputados, por saber que não havia sessão; mas quando 
mesmo fosse exacto o que disse o nobre senador, parece 
que S. Ex., que tratou tanto de formar maioria na Camara 
dos Deputados, quando ella lhe escapava por todos os 
meios, não devia estranhar que, dada a hypothese que S. 
Ex. figurou, eu possa congregar todos os conservadores 
para o mesmo fim; ao contrario, devia elogiar-me, e vejo 
que procedia muito bem, vendo que o nobre senador de 
alguma fórma está escandalisado com o facto. 

O Sr. Franco de Sá diz que o facto politico que 
acaba de passar já não póde causar espanto na actual 
situação, e com o actual ministerio, porque têm-se visto 
anomalias muito mais singulares. Não é menos certo, 
porém, que esta modificação ministerial, pela maneira que 
se deu e como foi exposta ao Senado, escandalisa os 
amigos das boas normas do governo representativo. 

Foi um dos que criticaram com mais severidade a 
administração do nobre ex-Ministro do Imperio; mas nunca 
desconheceu que S. Ex. era um dos que, no seio do 
gabinete, se mostrava mais sinceramente dedicado a um 
grande interesse da causa publica. Hoje, quando S. Ex. 
não tem uma palavra de reconhecimento de seus bons 
serviços, o orador, que foi seu leal adversario, vem dar 
testemunho de que o nobre ex-Ministro do Imperio não 
cessou de esforçar-se para cumprir o seu dever, ao menos 
em um ramo da administração. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Está cantando a palinodia. 

O Sr. Franco de Sá não está cantando a palinodia, 
está repetindo o que disse ao nobre ex-Ministro nas 
mesmas occasiões em que criticava seus erros. 

S. Ex. que, antes de entrar para o gabinete, tinha 
tomado compromissos a bem da salubridade publica, no 
governo empenhou nesse sentido todos os seus esforços, 
e algum resultado conseguiu. (Apoiados.) 

E’ certo que o nobre Senador restringiu por demais 
a esphera de sua acção; por assim dizer era mais ministro 
da salubridade publica do que Ministro do Imperio, de sorte 
que outros ramos importantes da administração, por 
exemplo, a instrucção publica, não lhe mereceram tantos 
desvellos como aquelle. 

Concentrou S. Ex. todos os seus esforços no 
melhoramento do estado sanitario; empregou grande 
actividade e conseguiu resultados consideraveis, de que a 
opinião publica dá testemunho. 

Como, pois, retira-se o nobre senador do ministerio, 
pela maneira tão desagradavel que sahiu, tão justamente 
resentido, que não teve vontade para dirigir-se ao chefe do 
gabinete e expor-lhe os motivos de sua decisão; e em tão 
solemne occasião o nobre Presidente do Conselho não 
teve uma palavra para reconhecer os serviços prestados 
pelo nobre ex-Ministro ao paiz! 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Pois não acabei de ler a minha carta? 

O Sr. Franco de Sá entende que este facto mostra 
que, si no selo do gabinete não havia desejo da sahida do 
nobre senador, pelo menos a sua retirada não deixou 
saudades. Acredita na palavra do nobre Presidente do 
Conselho quando assegura que não entrou na conspiração 
para expellir o seu collega; mas o orador, affirma que no 
seio do gabinete, havia ministros que não estavam 
satisfeitos com o nobre ex-Ministro e ficaram muito 
contentes com a sua retirada. 

Estranhou o nobre Ministro da Fazenda esta 
asseveração; mas era notorio que ha muito havia entre S. 
Ex. e o seu collega profunda divergencia, que não é 
desairosa para nenhum dos dous Ministros. 

Sabe-se que o nobre ex-Ministros do Imperio, no 
seu empenho a bem da salubridade publica, tinha largos 
projectos que exigiam grandes despezas; e o nobre 
Ministro da Fazenda, no seu proposito de restaurar as 
finanças, propendia em sentido exactamente contrario a 
taes dispendios. 

Dahi nasceu aquelle desaccórdo que se foi 
aggravando a ponto dos dous ministros quase não se 
poderem entender, segundo se diz. 

O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): –
Peço a palavra. 

O Sr. Franco de Sá acredita na realidade de tal 
divergencia, e os personagens que figuram no desenlace 
que se deu, estão indicando donde veiu o golpe do nobre 
ex-Ministro. O relator da commissão de orçamento na 
outra Camara é amigo intimo do nobre Ministro da 
Fazenda: procurou contrariar o mais possivel o nobre ex-
Ministro, não só cortando em todas as verbas onde era 
possivel cortar, mas negando verbas por S. Ex. pedidas no 
relatorio como indispensaveis. 

Póde-se comprehender que um amigo do governo 
queira negar-lhe quantias pequenas, como os 30:000$ que 
o nobre ex-Ministro pedia para desempenhar-se de 
compromissos e para pagar os examinadores de 
preparatorios? Não basta isto para mostrar o animo hostil 
desse nobre deputado contra o honrado ex-Ministro? 

O nobre ex-Ministro fraqueou, conformou-se com 
essa severidade da commissão de orçamento da outra 
Camara, esperando, sem duvida, que o Senado 
attenuasse, como costuma, algumas dessas severidades; 
e que S. Ex. conseguisse, como conseguiu, ter o anno 
passado os meios que julgou necessarios para sua 
administração. Não suppunha S. Ex. que a Camara dos 
Deputados, que o anno passado se sujeitou a provacções 
mais duras, não se conformasse com a commissão do 
Senado, em relação a uma quantia de 30:000$, aliás justa. 

Era natural que a commissão do Senado 
attendesse ás reclamações do nobre ex-Ministro; o que, 
porém, não era natural é que no seu parecer se apontasse 
a S. Ex. como o unico responsavel pelo restabelecimento 
da verba que a Camara havia supprimido, Isto foi, por 
assim dizer, atirar o nobre ex-Ministro aos lobos e expol-o 
directamente ás iras da Camara. Isto revelava o proposito 
de collocar o nobre ex-Ministro em difficuldades com a 
Camara dos Deputados. 
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E quem era o relator da commissão do Senado? O 
chefe supremo do partido conservador, um dos lords 
protectores do ministerio, o nobre senador pelo Rio de 
Janeiro, Sl aquella declaração do parecer partisse de 
alguns dos membros da commissão pertencentes ao 
partido liberal, nada havia que estranhar, e o nobre ex-
Ministro do Imperio continuava. Bastava esse parecer para 
S. Ex. retirar-se; não era preciso que fosse confirmado na 
tribuna pelo nobre senador, que é a columna principal do 
ministerio o illustre chefe do partido conservador. 

O que censura ao nobre ex-Ministro é ter-se 
retirado sómente depois de ter vindo á tribuna o nobre 
senador pelo Rio de Janeiro dar as explicações que deu; 
bastava o parecer para que S. Ex. se retirasse. O nobre 
ex-Ministro, porém, illudiu-se e ainda compareceu na 
Camara do Deputados, e deu explicações sobre o facto do 
parecer da commissão do Senado, no qual não viu nada 
de extraordinario. Foi então que o illustre chefe 
conservador recorreu ao meio extremo, e procedeu á 
execução publica do nobre ex-Ministro. Inclinou-se S. Ex. 
diante da intimação, e mandou sua demissão, mas 
recebendo realmente das mãos do nobre senador pelo Rio 
de Janeiro o cordão de seda com que se estrangulou. 

Ora, quando taes são os factos, não póde o orador 
desconhecer que a morte do nobre ex-Ministro do Imperio 
causou prazer ao nobre Ministro da Fazenda. E nisto não 
faz injuria a S. Ex. porque reconhece que a origem das 
suas desavenças com o nobre ex-Ministro do Imperio 
resultou do diverso modo de entenderem ambos a 
gerencia dos negocios publicos. 

Aos liberaes este facto não traz maguas nem 
contrariedades. E felicita o nobre Presidente do Conselho, 
porque S. Ex. acaba de conseguir um grande resultado 
para a consolidação do seu governo. Venceu duas 
grandes difficuldades: contentou a maioria da Camara e 
conseguiu que dos descontentes do seu partido lhe viesse 
auxilio para prolongar sua existencia. Não é possivel deixar 
de admirar a habilidade ou a felicidade do nobre 
Presidente do Conselho. E’ verdade que S. Ex. tem 
encontrado contratempos: mas sua inaudita felicidade lhe 
tem dado os meios de manter o leme da náu e guial-a ao 
seu porto. Não é menos certo, porém, que, quando o nobre 
Presidente do Conselho der fundo, a náu do partido 
conservador estará de todo estragada; e se lhe derem 
outro piloto, crê que não poderá emprehender a 
navegação. Tanto assim que S. Ex. já disse: «Depois de 
mim os liberaes.» E com isto não tém os liberaes que 
entristecer-se. Esse procedimento é mais correcto do que 
a successão de ministerios fracos, sahidos do mesmo 
partido, que foi o que tornou menos fecunda a ultima 
situação liberal. 

O que se teria de esperar de outro ministerio sahido 
do seio do partido conservador? Até agora todos voltavam-
se para o nobre senador por Pernambuco acreditando-se 
que nelle estava o chefe de um matiz differente do partido 
conservador; que estava em formação em terceiro partido 
de conservadores progressistas, dirigindo por S. Ex. Mas 
agora o desengano não póde deixar de ser completo; não 
ha mais nada a esperar do nobre senador por 
Pernambuco, que inclinou-se perante o gabinete, 
renunciou á gloria que lhe acenava, 

declarando-se soldado disciplinado e submisso do chefe 
do gabinete. 

Fique, portanto, descauçado o nobre Presidente do 
Conselho, os liberaes não estão tristes com as suas 
glorias, pelo contrario vêm o caminho do futuro mais 
desembaraçado para o partido liberal: quem lhe podia 
obstruir o caminho é aquelle que agora voluntariamente 
abdicou. 

O novo ministro, por maiores que sejam os recursos 
que lhe dão os dous chefes do norte e do sul, não pódera 
prolongar a existencia do gabinete e da situação além de 
certos limites, que já pedem ser previstos. Mas quanto 
mais fór essa demora, maiores serão as vantagens para a 
opposição liberal, que irá ligando os seus homens, 
retemperando as suas forças, uniformisando as suas 
idéas, de modo que, no dia em que o nobre Presidente do 
Conselho esgotar as suas forças e as do partido 
conservador, o partido liberal estará melhor preparado 
para bem servir á causa publica. 

O SR. SARAIVA: – Sr. presidente, tomei algumas 
notas, e vou offerecel-as á consideração do nobre 
Presidente do Conselho. 

Estas notas me levam a tirar uma conclusão 
opposta á que tiraram os illustres oradores que me 
precederam por parte da opposição. 

Peço aos meus nobres co-religionarios que me 
permittam divergir da sua opinião e não attribua aos 
mesmos motivos a demissão do honrado Ministro do 
Imperio. 

A questão é simples, Sr. presidente; eu recorro ás 
minhas notas um deputado da maioria, membro da 
commissão duas vezes, e seu pedido insistente explicado 
por todo o mundo, por seus amigos, como um protesto 
contra a duplicidade e a deslealdade do Ministro do 
Imperio pela maneira porque S.Ex. procedera perante a 
commissão de orçamento do Senado. Primeiro facto. 

Segundo facto; levanta-se no Senado depois disto 
um dos mais conspicuos membros do partido conservador, 
ou antes, o symbolo vivo desse partido, no proposito de 
salvar, segundo disse S. Ex., o seu respeito ao mandato 
de que fóra incumbido pelo Senado. 

Mas o que o discurso de S. Ex. tirou a limpo é que o 
deputado pelo Espirito Santo qualificou de duplicidade e 
deslealdade o procedimento do Ministro do Imperio. 

Nessa situação, qual devera ser o procedimento, 
não direi sómente do nobre Presidente do Conselho, mas 
dos ministros que estavam no Senado? Devera vir dizer 
que o deputado offendera sem razão a um membro do 
ministerio, ferindo-o em seu caracter; devera ser tomar a 
causa do Ministerio do Imperio, declarando-se contra o 
procedimeutodo membro da commissão de orçamento da 
Camara dos Deputados. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Apoiado; assim 
que e deveria ser; 

O SR. SARAIVA: – Qual foi, porém, o procedimento 
do ministerio? O silencio, silencio absoluto; o Ministro do 
Imperio foi completamente abandonado. 

O SR. LUIZ FELIPPE: – Apoiado. 
O SR. SARAIVA: – ...e o deputado por Espirito 

Santo, membro da commissão de orçamento ficou 
completamente victorioso. 
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O SR. LUIZ FELIPPE: – E’ quem devia ser ministro.
O SR. SARAIVA: – Na opinião do publico, na 

opinião de todos que não conhecem particularmente, como 
eu, o nobre Ministro do Imperio, tornou-se corrente, ficou 
aceito que S. Ex. procedera com duplicidade e 
deslealdade. 

E’ a interpretação, aliás injusta, que se tira da 
discussão de hoje e do que disseram is proprios ministros; 
injusta para todos que conhecem e fazem justiça ao 
caracter do nobre senador pelo Amazonas. (Apoiados.) 

Sr. presidente, não quero demorar esta discussão, 
mas. como homem politico, como homem que tem alguma 
experiencia dos negocios publicos, vou tirar uma 
conclusão: nada tenho com a questão de maioria ou de 
não maioria na Camara dos Deputados para o ministerio 
ou para o Ministro do Imperio, mas a verdade é que a luta 
entre o ministro do imperio e o resto do gabinete existe ha 
muito tempo. 

Desde os bancos da academia, Sr. presidente 
conheço o honrado ex-Ministro do Imperio. S. Ex. é 
conservador por natureza e mesmo por seus principios de 
familia, mas é tolerante e muito tolerante em politica; si elle 
fosse deixado a si mesmo, si se tivesse guiado por seus 
naturaes sentimentos de justiça, não teria commettido 
alguns actos de extrema injustiça, como, por exemplo, a 
preferencia que deu n’uma nomeação para lente da Bahia 
a um candidato que não estava no caso de ser preferido, 
comparando seus merecimentos com os de outro 
collocado em primeiro logar pela congregação. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Foi uma dessas 
cousas que ninguem pode explicar. 

O SR. SARAIVA: – Por conseguinte, ha muito 
tempo que o nobre ex-Ministro do Imperio devia ter sahido 
de ministerio, porque o gabinete não deixava que elle 
governasse bem a sua pasta e que se inspirasse na justiça 
e na tolerancia que são de sua indole. 

O Sr. Viriato de Medeiros dá um aparte. 
O SR. SARAIVA: – Portanto, Sr. presidente, a 

retirada do nobre Ministro do Imperio era a mais natural do 
mundo, a occassião é que não foi aproveitada, já deviam 
ter sido aproveitados por V. Ex. outros ensejos que teve 
para sahir. 

Sr. presidente, vou terminar ainda com uma 
observação: eu disse hontem ou ante-hontem que no 
systema parlamentar, cujo descredito já vai sendo 
assignalado por escriptores de nome e publicistas 
autorizados, a luta que acaba de dar com o nobre Ministro 
do Imperio em terra, existe em todo o mundo; a questão 
toda a parte aventada, e que determina essa luta, é quem 
ha de governar, quem ha de administrar: o ministerio 
responsavel perante a lei, com o apoio de parlamento dado 
por uma maioria da Camara ou os influentes, os chefes 
dessa maioria com responsabilidade anonyma e sem a 
responsabilidade do governo? Esta é a questão; de cuja 
solução deve sahir afinal a vida ou a morte do systema 
parlamentar. 

O ministerio actual, Sr. presidente, em que não 
posso deixar de reconhecer talento, illustração e 
patriotismo, receiando que lhe aconteça o mesmo que a 
outros ministerios pouco duradoros, por falta de maioria 
compacta na Camara temporaria, seguiu o caminho que 
julgou mais garantido de 

longa existencia – não querer de modo algum brigar com 
os chefes importantes que lhe possam alluir essa maioria, 
com que conta para viver. 

Faz para isso tudo quanto é possivel: foi necessaria 
a demissão do Ministerio do Imperio, a demissão 
effectuou-se. 

E’ tudo quanto tinha a dizer ao Senado. 
O Sr. F. Belisario (ministro da fazenda) dirá pouco, 

sómente sobre o ponto que lhe é pessoal, trazido ao 
debate pelo nobre senador pela provincia do Maranhão. 

O SR. FRANCO DE SÁ: – Com caracter pessoal, 
não apoiado; tratou da questão debaixo do ponto de vista 
politico. 

O Sr. F. Belisario (ministro da fazenda) não 
contesta; mas o seu nome foi envolvido. 

Não fará cabedal das primeiras palavras do nobre 
senador, porque lhe pareceu, pelo seguimento do seu 
discurso, que ellas não significavam tanto quanto pareciam 
dizer. 

Mostrando a impossibilidade de tramar o nobre 
Presidente do Conselho a retirada de um seu collega, o 
que seria odioso, disse o nobre senador, não duvidou 
entretanto attribuir este papel ao orador. 

O nobre senador parece dar attenção demasiada 
aos boatos politicos que correm no publico e na imprensa 
e são totalmente destituidos de fundamento. 

Não existiram absolutamente os factos que o nobre 
senador suppoz entre o orador e o Sr. ex-Ministro do 
Imperio. 

Não era de esperar que viesse aqui negar que 
muitas vezes com S. Ex. e com outros seus collegas tenha 
tido discussões e duvidas sobre a applicação das verbas 
de despeza, e tambem sobre as propostas que 
apresentam para a organização do orçamento; mas que 
taes discussões tomassem caracter pessoal, é o que 
nunca aconteceu. Appella mesmo para o nobre ex-
Ministro. Divergiram algumas vezes, mas as questões se 
terminaram sempre por accórdo; muitas vezes cedeu o 
orador quando reconhecia que S. Ex. tinha razão no modo 
de entender e applicar o orçamento; outras vezes cedeu S. 
Ex., sem que nunca tivesse havido a menor interrupção 
nas relações amigaveis. Manteve com S. Ex., desde o 
principio até o fim, a mais perfeita cordialidade, e as 
divergencias que se deram não foram sinão essas, que se 
costumam dar entre os Ministros das diversas repartições 
e o Ministro da Fazenda, que tem de executar o orçamento 
e é o responsavel pela proposta que apresenta, e é 
obrigado a pór de accórdo com o estado financeiro do paiz.

Quanto á questão da Camara dos Deputados, uma 
circumstancia veiu dar motivo aos boatos; refere-se ás 
relações de amizade e de estima que mantem o orador 
com o nobre deputado pela provincia do Espirito Santo, 
mas deve dizer ao Senado que não trocou uma palavra 
com o relator da commissão do orçamento do Imperio 
durante a discussão deste orçamento perante a 
commissão. 

O nobre ex-Ministro do Imperio entendeu-se com o 
orador, como era natural, sobre a proposta apresentada: 
fez-lhe o orador algumas observações e discutiram 
longamente; elle cedeu aquillo que julgou possivel, e o 
Ministro da Fazenda não tinha o direito de levantar depois 
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outras questões sobre os pontos assentados e aceitos. 

Não quer isto dizer que, si o orador fosse Ministro 
do Imperio, apresentasse o orçamento desta repartição tal 
como se acha em todas as suas partes e não julgasse 
necessarias alterações, mais ou menos importantes; 
desde, porém, que, como Ministro da Fazenda, aceitou a 
proposta do seu collega, era-lhe impossivel vir levantar 
questões na Camara dos Deputados ou no Senado contra 
aquilio que estava assentado, sinão com sua approvação, 
com o seu consentimento. 

Eis explicados os dous pontos das suas relações 
como Ministro da Fazenda com o nobre ex-Ministro do 
Imperio. Sente que S. Ex, esteja ausente, porque elle as 
confirmaria, e todos os seus collegas, que foram ou ainda 
são, o pódem asseverar. 

Dirá sómente uma palavra antes de terminar, para 
rectificar um equivoco do nobre senador pela provincia da 
Bahia, que acaba de fallar. 

O nobre deputado pelo Espirito Santo a quem se 
referiu S. Ex., pediu a sua demissão de relator da 
commissão do orçamento do Imperio pura e simplesmente; 
não disse que via no procedimento do nobre ex-Ministro do 
Imperio nenhum acto duplice, nem fez qualificação alguma; 
pediu simplesmente a sua demissão. 

Como pediu a palavra sómente para o que lhe é 
pessoal, não continúa. Acredita que o seu amigo senador 
pela provincia do Maranhão far-lhe-á a justiça de acreditar 
no que tem exposto, reformando o seu juizo sobre a parte 
que teve o orador neste incidente, e que não foi nenhuma. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Sr. presidente, sinto 
muito que o nobre senador pelo Maranhão julgasse 
conveniente arrastar-me para esta discussão, 
responsabilisando-me de certo modo por factos em que 
não tomei parte; o sinto mais que o nobre senador 
empregasse contra mim, com certa insistencia, os seus 
processos usuaes de maceração. 

Tenho ouvido rumores, opiniões anonymas, a 
respeito de divergencias minhas com o ministerio e com o 
meu partido. 

Nunca dei importancia nem a esses rumores, nem a 
essas apreciações, porque tenho a felicidade de não 
precisar occultar nenhum dos meus actos, e nenhuma das 
minhas opiniões; tomo sempre as posições mais francas. 

Posso dizer hoje perante o Senado com a maior 
segurança, que a nenhum dos meus amigos disse alguma 
vez que havia motivos para estar em desharmonia com o 
ministerio; a nenhum dos meus amigos aconselhei que 
fizesse opposição ao gabinete de 20 de Agosto. 

Isto, Sr. presidente, com igual franqueza venho 
declarar, não significa que eu esteja de accordo com o 
ministerio e com muitos dos meus co-religionarios politicos 
a respeito do modo de vér, julgar e proceder em certas 
questões; nem que eu renuncie as minhas idéas do 
progresso, com as quaes não é incompativel o partido 
conservador, pelo contrario não conheço nada que seja 
mais conservador do que o progresso, e progresso 
reflectido, que attende opportunamente as necessidades 
publicas. (Apoiados.) 

Por que me arrasta o nobre senador para esta 
discussão? 

O SR. FRANCO DE SÁ: – Porque V. Ex. é parte 
magna. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Prometti a alguem, ao 
nobre senador ou a quem quer que seja, formar um partido 
evolucionista? Apresentei-me em qualquer occasião 
canditado ao poder? Já pretendi essas altas posições por 
outros meios que não fossem os meios muito legitimosa, 
muito naturaes, isto é, pelo apoio sincero e leal dos meus 
co-religionarios politicos? Entrei já algum dia em manobras 
e planos subterraneos com adversarios para qualquer fim 
que me desse proveito ou posição? Não mereço, portanto, 
a apreciação tão severa que de mim veiu fazer o nobre 
senador pelo Maranhão. 

Si algumas vezes adversarios politicos tém indicado 
meu nome para o governo, tém-me apontado como o 
membro do partido conservador que póde abrir novos 
caminhos de progresso, nunca os autorizei a isso por 
palavras, nem por actos, que não sejam alguns serviços 
prestados ou algum merecimento que me attribuam. 

O proprio nobre senador foi um dos que mais 
apregoaram meu nome; e o nobre senador sabe que com 
S. Ex. nunca troquei uma só palavra que o autorizasse a 
fazer semelhante apresentação. 

O SR. FRANCO DE SÁ: – Eu alludi muitas vezes á 
opinião publica que o indigitava. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Ainda o anno passado o 
nobre senador pelo Paraná teve de responder ao illustre 
senador. 

O SR. FRANCO DE SÁ: – Alludi á indicação geral 
da opinião publica. Faço inteira justiça ao merecimento de 
V. Ex.; não o desconheço. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Eu quiz tornar claro, 
bem claro, que nunca me apresentei opposicionista ao 
ministerio actual. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Até aceitou uma 
commissão de confiança. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Nunca insinuei e 
menos podia aconselhar a meus amigos que 
manifestassem descontentamento. Os amigos que me 
ouvem têm apoiado o ministerio. 

Resalvo, entretanto, Sr. presidente, e quero tirar 
qualquer duvida neste sentido, que tenho a respeito de 
certas questões idéas assentadas, em relação ás quaes, 
com o andar dos tempos, caminhando naturalmente o 
partido, poderei ver desvanecidas divergencias actuaes e 
encontrar apoio para sua realização. 

Senhores, não comprehendo que um homem de 
juizo são e conscio de sua responsabilidade politica possa 
commetter a imprudencia de dividir seu partido, do 
enfraquecel-o para antecipar reformas ou melhoramentos 
que ainda não tiveram sua vez. Os partidos não podem 
deixar de formar-se com certo sacrifício das opiniões 
individuaes; é preciso que de parte a parte se ceda, e que 
se constitua assim a opinião collestiva, que é o instrumento 
necessario para que as idéas de cada partido possam ser 
realizadas. Exprimindo-me assim, não quero negar o 
direito, que francamente reconheço em cada um, de 
manifestar livremente as suas Idéas. 

UM SR. SENADOR: – Isso é muito correcto. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – Eu portanto, Sr. 

presidente, não consentirei que paire sobre mim qual-
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quer suspeita de conspiração, que nunca fiz, contra o 
ministerio actual; não consentirei tão pouco que se me 
impute a pretenção de formar partido evolucionista; quero 
finalmente assegurar que o meu procedimento, embora 
procure viver em perfeita solidariedade politica com o meu 
partido, não significa que renuncio as idéas adiantadas de 
progresso que tenho, e para as quaes espero occasião 
opportuna com o mesmo partido, porque elle nunca se 
mostrou immovel e avésso ao progresso, desde que as 
circumstancias o indiquem como aceitavel. (Apoiados.) 

Isto posto, Sr. presidente, não podia eu presumir 
que o facto de aceitar uma pasta no gabinete actual um 
amigo meu, muito livre nas suas resoluções, muito capaz 
de deliberar por si, causasse descontentamento ao nobre 
senador... 

O SR. FRANCO DE SÁ: – Pelo contrario. 
O SR. JOÃO ALFREDO: – ...ou me expuzesse ás 

censuras do S. Ex. 
Senhores, não faço retaliações; mas creio que os 

nobres senadores devem louvar-me pelo accórdo geral em 
que todos nós nos achamos. 

Vejo que o proprio partido liberal esquece neste 
momento suas idéas, enrola sua bandeira e concorre para 
que esta situação não encontre embaraços (riso); como 
quereriam que eu creasse os obstaculos que o partido 
liberal não créa? 

Sr. presidente, são estas as explicações que julguei 
dever dar. (Muito bem; muito bem!) 

O Sr. Affonso Celso tambem quer intervir no 
debate. 

E não lh’o podem levar a mal, já que o obrigaram a 
figurar, com muito pezar seu, no incidente que foi causa 
proxima da crise ministerial, cuja solução está o Senado 
apreciando. 

Disse que figurou no acontecimento com muito 
pezar, e é a verdade. Sentiu-o profundamente por duplo 
motivo, por causa do nobre ex-ministro do Imperio e amor 
ás instituições. 

Sentiu-o pelo nobre ministro resignatario, porque, 
mantendo com S. Ex. de longos annos relações de 
particular amisade, foi-lhe doloroso ser chamado a 
envolver em um facto que não lhe podia ser agradavel. 

Mas, ante-hontem, reconheceu uma vez mais que 
não é facil nem commodo o caminho do dever, sinão 
eriçado de espinhos. 

Solemnemente interpellado pelo nobre senador 
pelo Rio de Janeiro para dar testemunho do que occorrera 
no seio da commissão de orçamento, não podia escusar-
se. (Apoiados) Era seu dever acudir ao appello do honado 
collega, que tanto lhe merece. (Apoiados.) Bem quizera tel-
o evitado; daria graças á fortuna si, como o nobre 
Presidente do Conselho, tivesse adoecido naquelle dia, 
embora menos feliz do que S. Ex. ainda se visse pregado 
ao leito! 

Igualmente o sentio por amos ás instituições, 
porquanto, apezar de parecer que o ministerio lucrou com 
o recente alljamento, sob o ponto de vista partidario, 
conseguindo condensar em torno de si solidariedades que 
andavam esquivas, é incontestavel que o poder publico 
soffreu rude golpe. 

Em todos os paizes, e seja qual fôr a fórma do 
governo, quem o representa carece essencialmente de 
prestigio e esse prestigio é prejudicado sempre que 
aquelles que o exercem são compe- 

lidos a abandonal-o nas condições em que o deixou o 
nobre ex-Ministro do Imperio. 

Melhor seria a situação do gabinete, se a retirada 
de S. Ex., como aliás era facil, tivesse lugar por outras 
razões e diverso modo. Com todo o fundamento disse o 
nobre senador por Minas-Geraes que a quéda do honrado 
ex-Ministro affectava a todos os seus companheiros. 

O nobre Presidente do Conselho affirmou, ha 
poucos instantes, que nenhum motivo tinha para desejar 
ver-se privado da collaboração do seu illustre collega e 
com elle sempre esteve de perfeito accórdo. 

O orador acredita-o; jura nas palavras de S. Ex.; 
mas ousa perguntar-lhe: sendo assim, não acha S. Ex. que 
perdeu alguma força com a demissão do nobre ex-
Ministro, attentas as causas que a determinaram? 

Desde que o honrado Sr. Presidente do Conselho 
esteve constantemente na maior harmonia com seu ex-
collega, e o apoiou até o ultimo momento, não podiam ser-
lhe indifferentes os factos que o desgostaram ao pondo de 
pedir irretractavelmente a sua exoneração. 

Por que a pediu o nobre ex-ministro? S. Ex. 
declarou-o: por não poder contar com a confiança da 
maioria da Camara dos Srs. Deputados. 

Ora, se essa confiança faltou-lhe, em virtude de 
seus actos, com os quaes era e é solidario o illustre Sr. 
Presidente do Conselho, visto como sustentou-o até a 
ultima hora, o pronunciamento hostil da maioria não 
condemnou só o Ministro demissionario, mas tambem ao 
chefe do gabinete, e a todo elle. 

O Ministerio, portanto, vê abalada a sua força, 
diminuido o seu prestigio com o desastre do collega. 

Não comprehende o orador maior perigo, na 
actualidade, do que um governo enfraquecido. 

E’ impossivel fugir daqui: se eram solidarios os 
ministros e viveram sempre em harmonia e de pleno 
accórdo, a censura inflingida ao nobre ex-ministro recahe 
em cheio sobre todo o ministerio. 

Mas. não é só isto: e nobre senador pelo Rio de 
Janeiro, que tanto por seus dotes pessoaes, como por sua 
força politica, representa mais do que uma legião, porque 
incarna em si um partido, não podia illudir-se ácerca do 
alcance da attitude, que entendeu tomar. 

S. Ex. comprehendida que as consequencias do 
seu procedimento seriam infallivelmente as que o paiz 
presenciou, isto é, que as suas palavras provocariam a 
modificação ministerial. 

O nobre senador e sempre correctissimo em todos 
os seus actos, e fazendo justiça ao caracter de S. Ex., o 
orador não duvida affirmar, que antes de vir á tribuna, teve 
qualquer intelligencia ao menos com os Srs. Ministros 
presentes. 

SS. EEx., por sua vez, têm bastante atilamento para 
não se enganarem sobre senador. 

Porque, pois, não tentaram previnili-os, offerecendo 
outra qualquer solução á difficuldade que se levantava? 
Seria isso impossivel, entre co-religionarios que tanto se 
presam? Ninguem contestará que SS. EEx. tinham meios 
decorosos para outro desenlace. 

Conseguintemente, não da parte do nobre 
Presidente do Conselho, que lastimou o facto, como 
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declarou, mas da de seus collegas, que poderiam tel-o 
evitado, a demissão do nobre ex-ministro era um 
acontecimento desejado; não advertindo, entretanto, que o 
golpe contra elle desfechado feria-os tambem. 

E’ preciso haver franqueza; o nobre ex-ministro do 
Imperio estava de ha muito condemnado; a execução de 
S. Ex. era cousa resolvida muito antes da época, que 
assignalou o nobre senador pelo Maranhão. 

Não foi sómente depois que S. Ex. não conseguiu o 
credito para realisação das obras de saneamento desta 
cidade, que para todos tornou-se claro, que mais tarde ou 
mais cedo forçal-o-iam á deixar o cargo. 

O nobre ex-ministro incorreu no desagrado de 
pessoas influentes na Camara dos Deputados, desde que 
ao organizar a Inspectoria de hygiene publica não se 
inspirou em conveniencias partidarias e fez as nomeações 
que julgou mais convenientes ao serviço publico sem 
cogitar das opiniões politicas dos nomeados. 

Foi esse seu louvavel desprendimento, foram 
outros actos seus moderação, que lhe alienaram as 
sympathias, e de longa data prepararam-lhe a quéda. 

Ora, sendo esta a verdade, occorre inquirirsi a 
escolha do nobre deputado por Pernambuco chamado á 
substituil-o na pasta, importa mudança da politica nella 
seguida, com o apoio do nobre Presidente do Conselho. 

Tem o novo Ministro por missão satisfazer ás 
exigencias com que não se conformou seu illustre 
antecessor? Vamor entrar em nova phase? Vai tornar-se 
mais partidaria a marcha do gabinete? Eis o que o orador 
desejára ver esclarecido. 

O SR. CORREIA: – No momento em que vai 
encerrar-se a discussão, julgo conveniente intervir nella, 
não para tratar do incidente a que especialmente se tem 
consagrado a sessão; mas para fazer algumas 
observações ácerca de uma proposição do nobre senador 
pelo Maranhão, com a qual não posso concordar. 

S. Ex. disse que o partido conservador é 
incompativel com o progresso. 

Si me pudesse capacitar de que o partido a que 
pertenço é infenso ao progresso reflectido, ao provado 
melhoramento moral e material da nação deixal-o-ia. 

Em qualquer dos antigos paizes civilisados um 
partido politico, immovel, desattento ás circumstancias do 
tempo e ás exigencias do futuro, seria um partido 
antipathico. Em um paiz novo, onde melhoramentos de 
toda ordem são reclamados, semelhante partido seria 
antipatriotico. 

OS SRS. FERNANDES DA CUNHA, ANTONIO 
PRADO E OUTROS: – Apoiado. 

O SR. CORREIA: – Como, em um paiz que 
começou neste seculo a sua existencia politica, póde 
existir partido cujo programma seja resistencia aos 
melhoramentos? 

Este não é o partido conservador brazileiro – a que 
pertenço. Ao contrario, desde que elle acha demonstrada a 
necessidade de qualquer melhoramento social, moral ou 
material, acóde pressuroso a realizal-o. 

Historicamente, tal tem sido o papel desse partido. 
O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Apoiado. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Haja vista o numero 
de reformas que tem feito. 

O SR. CORREIA: – E ahi estão os monumentos 
legislativos para o certificar. 

Reformas aventurosas, reformas de exito 
problematico para o desenvolvimento nacional; 
melhoramentos ainda não plenamente justificados, 
melhoramentos susceptiveis de contestação, que deva ser 
considerada, eis o que não incumbe ao partido 
conservador promover. 

Mas d’ahi para pretender que o partido conservador 
é incompetente para a realização de melhoramentos reaes 
de qualquer ordem é querer condemnal-o a não poder 
encontrar o favor da opinião. (Apoiados.) 

Poderia o partido conservador assentar na doutrina 
de que a civilisação actual é a ultima manifestação da 
perfectibilidade humana? Nunca. 

Estou prompto a continuar a prestar ao gabinete o 
contingente de meu fraco apoio; mas hoje, como hontem, 
como sempre, hei de votar pelas providencias que façam 
minha patria caminhar para o grande e brilhante futuro que 
a natureza lhe destina. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Acompanho a 
V. Ex. em seu protesto em nome do partido conservador. 
(Apoiados.) 

O SR. PAULINO DE SOUZA: – Não obstante as 
repetidas allusões, que me fizeram diversos oradores, 
deixaria de tomar parte neste debate si não fossem uma 
pergunta do nobre senador por Minas Geraes e certa 
expressão, de que S. Ex. se serviu. 

As conspirações, mysterios e meios subterraneos, 
de que se fallou nesta discussão, seriam allusões, 
offensivas, si não vissem todos nellas floreios oradorios 
para dar relevo ao assumpto. Sem levantal-os, direi, 
comtudo, que em toda a minha carreira publica, que já vai 
longa, ainda não houve quem duvidasse das minhas 
disposições politicas e não pudesse assignalar 
préviamente a posição em que me tenho collocado. 

Si entendesse que, por qualquer motivo, não 
convinha a continuação do nobre senador pelo Amazonas 
ao ministerio, dir-lhe-ia e a todos francamente a minha 
opinião. Não mais direi sobre este ponto. 

A pergunta do nobre senador por Minas foi – si eu 
me entendera com os meus amigos do ministerio antes 
das explicações dadas sobre a emenda proposta pela 
commissão de orçamento. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não perguntei; affirmei 
que V. Ex. não deixaria de consultal-os. 

O SR. PAULINO DE SOUZA: – O modo da 
affirmação importava uma pergunta. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Não, senhor. Affirmei 
pelo conhecimento que tenho do seu caracter. 

O SR. PAULINO DE SOUZA: – Poderia deixar de 
consultar, porque, suscitando-se duvida sobre a exactidão 
de um facto asseverado ao Senado em documento 
publico, como um parecer da commissão de orçamento, 
era rigoroso dever meu tirar a limpo o occorrido para 
rectificar-se qualquer equivoco, que se tivesse dado: devia 
fazel-o como homem, como cavalheiro e como senador. 
Procedi, porém, como previu o nobre senador. Antes de 
entrar a discussão do orçamento do Im-
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perio, dirigi-me ao honrado Ministro da Guerra, que, unico 
dos membros do gabinete, estava presente na casa, além 
do nobre ex-ministro, e, referindo-me á difficuldade sabida, 
propuz-lhe conferenciarmos com aquelle seu collega sobre 
os meios de sahirmos todos airosamente de tal situação, 
guardada a exactidão dos factos. Chamado a meu pedido 
e comparecendo, respondeu o nobre ex-ministro que eu 
expuzesse o occorrido que elle daria as explicações 
convenientes. Cumpri o meu dever e fil-o naquella 
occasião, porque era uma questão de ordem relativa aos 
trabalhos do Senado e que devia ser examinada antes de 
se entrar na apreciação da materia do debate. 

A expressão ha pouco empregada pelo nobre 
senador por Minas, que provocou o meu reparo, porque 
póde prestar-se a interpretações infundadas dos 
maliciosos, é a seguinte – «Obrigaram-me a tomar parte 
no incidente, etc.» S. Ex. diria com mais exactidão – 
obrigaram-nos – comprehendendo-me tambem na posição 
em que se achou o determinando que foram as 
circumstancias que nos obrigaram a esclarecer um ponto 
duvidoso, em que estava envolvida a nossa 
responsabilidade. 

Não terminarei, Sr. presidente, sem referir-me á 
exaggeração que, intencionalmente, os nobres senadores 
da opposição fazem constantemente do meu prestimo e 
serviços ao gabinete. São os principios que me têm 
mantido sempre ao lado do nobre Presidente do Conselho 
e são elles tambem o élo que vincula firmemente ao 
gabinete o partido a que pertenço. Si o ministerio exprime 
o pensamento do partido e offerece garantias aos 
interesses conservadores da sociedade, sem duvida ha de 
o partido conservador apoiar a politica conservadora, 
movido por impulso proprio e sem necessidade de 
esforços e de interventores. 

Si o meu illustre amigo, sobre quem principalmente 
pesa a responsabilidade do governo, precisasse de mais 
efficaz cooperação, estimaria eu ter grande credito 
parlamentar para empregal-o em auxilio de uma politica, 
que tem sido a do partido conservador e com a qual sou 
solidario, estando identificado neste. A força do gabinete  
provém da sua fidelidade ás idéas, da sua politica accôrdo 
com a indole do partido, não do meu voto, que significa 
uma adhesão, mas do grande nome do meu illustre amigo, 
da sua incontestavel autoridade e prestigio entre os nossos 
co-religionarios politicos e tambem do reconhecimento 
devido aos sacrificios, que está fazendo para dedicar a 
robustez intellectual da sua velhice ao serviço da patria. 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Affonso Celso (para uma explicação) não 
dirigiu uma pergunta ao nobre senador pelo Rio de 
Janeiro. 

Julgando-o pelos seus nobres precedentes, 
aventurou uma affirmativa a respeito de S. Ex., que acaba 
de confirmal-a. 

Como suppoz, o nobre senador, antes de vir á 
tribuna exigir explicações... 

O Sr. Paulino de Souza contesta; não veiu exigir, 
mas sim dar explicações. 

O SR. AFFONSO CELSO: – ...dar as explicações 
que fulminaram o nobre ex-Ministro do Imperio, entendeu-
se francamente com o honrado Ministro da Guerra e 
previniu-o do que ia succeder. 

O nobre Ministro da Guerra, pois, podia ter ao 
menos tentado evitar o desastre, e não o fez. 

Logo, razão tinha o orador para suppor tambem que a 
execução do nobre ex-Ministro não desagradou a alguns 
de seus collegas. 

SS. EEx. estão mui tranquillos, acreditando que 
ganharam força, por verem a seu lado hoje o chefe do sul 
e o chefe do norte. Mas talvez se illudam. Perderam um 
companheiro por exigencias que não puderam ser 
satisfeitas; amanhã virão outras, e quem sabe quantos 
sacrificios será necessario ainda fazer? 

O orador declara que não julga muito segura a 
existencia do gabinete. 

Em vista do que houve, cada um dos Srs. Ministro 
deve ficar de sobreaviso, receiando que, de um momento 
para outro, caiba-lhe sorte igual á do nobre ex-Ministro do 
Imperio! 

Acautelem-se! Esta mudança ministerial foi 
acompanhada de agouro sinistro. Todos sabem que o 
nobre Ministro da Guerra, ao partir apressadamente para 
communicar ao Sr. Presidente do Conselho o occorrido no 
Senado, ia sendo victima de uma desgraça, de que 
felizmente escapou. 

S. Ex. quasi ficou em caminho, e devia ter dito 
comsigo – longe vá o agouro! 

Quanto ao nobre ex-Ministro do Imperio, agora 
victimado, ha uma consideração que deve mitigar o seu 
justo resentimento. Si não póde fazer ao paiz todo o bem 
que desejava, sua passagem pelo poder não foi esteril. 

Iniciou alguns melhoramentos e, no tocante á saude 
publica, prestou reaes serviços. 

Honra lhe seja! 
 

ORDEM DO DIA 
 

ORÇAMENTO DO MINISTERIO DO IMPERIO 
 
Indo proceder-se á votação da proposta do 

orçamento do Ministerio do Imperio para o exercicio de 
1888, verificou-se não haver numero legal. 

Procedeu-se á chamada por duas vezes e verificou-
se que, dos 43 Srs. Senadores presentes á sessão, 
retiraram-se os Srs. Barão de Cotegipe, Christiano Ottoni, 
F. Octaviano, Ignacio Martins, Paes de Mendonça, Teixeira 
Junior, Viriato de Medeiros, Meira de Vasconcellos, Ribeiro 
da Luz, de Lamare, Saraiva, Lima Duarte, Lafayette, 
Dantas e Visconde de Pelotas. 

O Sr. Presidente declarou adiada a votação da 
proposta. 

 
NAVEGAÇÃO DO RIO TOCANTINS E OUTROS 

 
Proseguiu em 1ª discussão o projecto do Senado 

letra – F – do corrente anno, approvando, a clausula 17ª do 
contracto para o serviço da navegação por vapor nos rios 
Tocantins, Araguaya e Vermelho, feito segundo as 
clausulas approvadas pelo Decreto n. 9680 de 20 de 
Setembro de 1886. 

O SR. SILVEIRA MOTTA: – Sr. presidente, tinha 
pedido a palavra para tomar parte neste debate, ao qual, 
eu como representante unico da provincia de Goyaz nesta 
Camara, não posso esquivar-me; mas reconheço que não 
poderei fazer hoje o sacrificio que tentava por causa do 
meu estado de saude. 

Alem disso a materia em discussão, tratando-se 
sómente da utilidade do projecto, está já tão 
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esclarecida pelo meu nobre collega da commissão e 
relator della, o Sr. senador pela provincia do Rio Grande 
do Sul, e bem assim pelo senador pela provincia de S. 
Paulo, ex-Ministro da Agricultura, o qual fez o contracto 
para essa empreza de navegação do Araguaya e 
Tocantins, que eu creio que poderei, sem faltar ao meu 
dever, adiar a manifestação das razões do meu voto, para 
outra discussão do projecto. 

E adiarei com mais razão ainda essa manifestação, 
porque os nobres senadores que impugnaram o projecto, 
pela maior parte, mostraram apenas escrupulos e 
hesitações, por falta de informações do governo, as quaes 
foram unicamente dadas pelo nobre Ministro da Guerra, 
como representante do gabinete nesta casa. Além desses 
escrupulos e hesitações, os unicos oradores, que 
directamente impugnaram o projecto foram, o nobre 
senador pela provincia da Bahia, primeiramente, e depois 
o nobre senador pela provincia do Ceará; porém, o nobre 
senador pela provincia da Bahia annunciou a apresentação 
de um projecto substitutivo ao da commissão; e eu 
entendo que devo reservar-me para me occuppar desse 
projecto substitutivo que está promettido para ulterior 
discussão. 

Por isso, Sr. presidente, peço ao Senado que me 
desculpe de retirar-me da tribuna tendo pedido a palavra, 
porque o faço por incommodo de saúde, notando-se que, 
apesar deste inconveniente, eu faria tal sacrificio, si acaso 
ainda não houvesse outra discussão em que posso 
cumprir esse dever; e desejo muito cumpril-o, Sr. 
presidente, porque como disse, quero occupar-me muito 
positivamente do projecto annunciado e que ha de ser 
objecto do meu especial exame. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, nem 
numero para votar-se, ficou encerrada a discussão e 
reservada a votação para a sessão seguinte. 

 
APOSENTAÇÃO DE MAGISTRADOS 

 
Entrou em 1ª discussão o projecto lettra Y do 

corrente anno, declarando derogada e de nenhum effeito 
no § 2º do art. 1º do Decreto n. 3309 de 9 de Outubro de 
1886, a parte que inclue entre os motivos de aposentação 
obrigatoria a idade de 75 annos. 

O SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ: – Sr. 
presidente, tenho necessidade de declarar a razão por que 
assignei-me vencido no parecer sobre o projecto que se 
discute. 

Foi dado para ordem do dia juntamente com este 
projecto um outro sobre o mesmo assumpto; e, portanto, 
nem a commissão, nem o Senado póde considerar um 
independentemente do outro. 

Conforme os estylos a commissão teve de formular 
seu parecer a respeito de cada um delles; mas, versando 
ambos sobre o mesmo ponto e sendo a solução diversa, 
força é consideral-os juntos nesta occasião. 

Ora, a commissão de legislação, a que tenho a 
honra de pertencer, tomando conhecimento do outro 
projecto, a que allude, concluiu, aconselhando ao Senado 
sua approvação, attendendo aos motivos plausiveis com 
que o justificou o seu nobre autor.  

Eu divergi dos meus honrados collegas e 
apresentei um voto separado, acompanhado de uma

emenda que resalvava o principio da obrigatoriedade da 
aposentadoria dos magistrados, aos 75 annos de idade. 

Procurei fazer effectiva aquella disposição sem 
detrimento do magistrado que houvesse sido promovido ao 
Supremo Tribunal de Justiça antes de ter a idade da lei; 
mas que, posteriormente a attingisse, não tenho, todavia, 
preenchido os tres annos de exercicio que a lei exige, para 
poder o magistrado nestas circumstancias ser aposentado 
com todas as vantagens. 

Então disse eu que, si o principio da 
obrigatoriedade era verdadeiro, devia ser respeitado; e, si 
não, fosse derogada a lei. A commissão, porém, entendeu 
que devia sustentar o principio da obrigatoriedade, a ao 
mesmo tempo dar á lei uma intelligencia que o feria de 
frente, pois é o que faz o projecto quando permitte que 
magistrados depois de 75 annos de idade continuem a 
servir, unicamente para preencher a exigencia da lei. 

Ora, tendo eu apresentado uma emenda 
substitutiva, é claro que não podia deixar de assignar-me 
vencido no parecer sobre o projecto que se discute, porque 
elle faz desapparecer inteiramente o principio da 
obrigatoriedade da aposentadoria aos 75 annos. 

Um projecto exclue o outro, no meu parecer... 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Ou um, ou 

outro. 
O SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ: – ...si um fôr 

approvado, o outro fica ipso facto prejudicado; e portanto 
eu não podia, tendo apresentado voto em separado, em 
que modificava o principio da lei, mas conservando-o, isto 
é, mantendo o principio da obrigatoriedade, votar pelo 
parecer que aconselhava a adopção deste projecto: 
haveria incongruencia. 

A nobre commissão, porém, em sua maioria, 
entendeu diversamente, porque opinou pela approvação 
de ambos; e foi por esta razão que eu declarei aos meus 
nobres collegas, que julgava não poder subscrever o 
parecer. 

O SR. LUIZ FELIPPE: – Adoptado o projecto do Sr. 
Jaguaribe, fica tudo remediado. 

O SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ: – Penso que 
não é possivel conciliar-se a approvação de ambos. 

Mas, quando não fosse por esta razão, eu tinha 
outras para não subscrever o parecer da maioria da 
commissão. 

A lei n. 3.300 de 9 de Outubro de 1886, é muito 
recente, só ha poucos mezes é que teve começo de 
execução. Seria, portanto, contrariar o principio da 
estabilidade das leis, decretar já a sua derogação em 
ponto capital. A experiencia não está feita (apartes); não 
se póde julgar que está feita a experiencia de uma lei, 
quando tem decorrido muito pouco tempo de sua 
execução. 

As conciderações adduzidas pela maioria da nobre 
commissão á respeito da inconstitucionalidade da lei, não 
podiam ter escapado ao alto criterio e á sabedoria do 
Senado; e não podemos attribuir-lhe o procedimento que 
insinuou a maioria da nobre commissão, dizendo que, para 
favorecer á magistratura, o Senado não attendeu á 
inconstitucionalidade da medida. 

O Senado procedeu, como costuma, com a devida 
reflexão; e em materia tão importante não 
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podia deixar de considerar a questão por esse lado. 

E não é uma novidade a disposição adoptada. Ella 
já se acha consignada nas legislações de paizes 
civilizados, como a Belgica, onde a perpetuidade dos 
cargos da magistratura considera-se principio fundamental.

A disposição não é inconstitucional, poderá haver 
outras razões. Nós já tinhamos a lei de 1871 que autorisa 
a aposentadoria forçada dos magistrados por 
impossibilidade physica ou moral. A experiencia mostrou 
que esta medida, só, não era sufficiente, porque 
continuavam a servir, magistrados inteitamente 
impossibilitados; e então foi decretada uma disposição 
generica, como a fixação da idade de 75 annos, na qual se 
presume falta de vigor para o desempenho do cargo tão 
arduo como o de julgar. 

Si o legislador ou a lei tem o direito de fixar a idade 
antes da qual ninguem pode ser magistrado, não ha razão 
para que não possa fixar tambem a idade, além da qual 
não deve continuar o exercico da magistratura. 

A sociedade não se governa por exemplos, por um 
outro caso excepcional, mas pelas regras que se 
estabelecem, attendendo á maioria dos casos; e a 
disposição da aposentadoria obrigatoria firma-se no que 
geralmente acontece. 

Apontaram-se, é verdade, exemplos respeitataveis, 
de magistrados que, em idade avançada, desempenham 
perfeitamente suas obrigações, e que mesmo podem ser 
apresentados como luzeiros e honra de sua classe. Mas 
estes factos excepcionaes não são aquelles que devem 
guiar o legislador, quando tem de estabelecer uma regra 
geral para reger todos os casos. Portanto, entendo que 
não ha inconstitucionalidade nem inconveniente na medida 
votada o anno passado. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E’ muito 
violenta. 

O SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ: – Os meus 
nobres collegas da commissão foram os primeiros a 
reconhecer esta verdade, quando declararam que não 
desconhece a commissão que, na adiantada idade de 75 
annos, por via de regra, acha-se o magistrado alquebrado 
de forças physicas e intellectuaes, e por isto, menos apto 
para o arduo officio de julgar. Em taes condições, o 
interesse da administração da justiça exige seja arredado 
de seu cargo e collocado em inactividade, condedendo-se 
ao governo a precisa autorisação para aposental-o com 
todos os vencimentos, si militarem em seu favor os 
requisitos legaes. 

A commissão tirou uma consequencia diversa 
daquella a que devera chegar para resalvar a 
independencia da magistratura. Si é certo que, em 
adiantada idade, um magistrado não tem o vigor preciso 
para desempenhar os seus deveres, o principio da lei está 
justificado; e si ha alguma excepção, como reconheceu a 
commissão, e eu tambem, não se deve deixar ao governo 
a faculdade de apreciação, porque então ficaria o 
magistrado, de certa idade em diante, sujeito ao arbitrio do 
governo. A sua independencia não ficaria resguardada, e é 
melhor que elle sirva, até certa idade com a segurança de 
que o governo não póde interferir na sua demissão, do que 
ficar sujeito ao arbitrio do poder. E’ melhor estabelecer um 
termo, além do qual o magistrado não 

possa continuar a exercer cargos de judicatura, do que 
sujeital-o dahi em diante ao arbitrio do governo. 

Entendi, tendo-me assignado vencido no parecer, 
offerecer estas poucas considerações como justificação do 
meu voto. 

Creio que o outro projecto com a emenda 
substitutiva offerecida, está no caso de ser acceito, e não 
tem razão de ser o projecto que se discute. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Sinto-me obrigado, 
como relator da commissão que elaborou o parecer dado 
sobre o projecto que se discute, a tomar em consideração 
algumas observações que acaba de fazer o nobre senador 
pelo Piauhy, illustre membro da commissão de legislação, 
em apoio de seu voto divergente.  

S. Ex. começou por fazer sentir uma tal ou qual 
incoherencia que se dá nos trabalhos da commissão, 
quando opinou pela aceitação de ambos os projectos. 

Começarei, observando que só um dos projectos foi 
submettido ao exame da commissão; isto é, aquelle que foi 
apresentado pelo nobre senador por Minas Geraes o Sr. 
Cruz Machado. 

O projecto que está em discussão, isto é, o do 
nobre senador pelo Ceará, não foi submettido ao parecer 
da commissão. Esta, pois, tinha de dar o seu parecer 
exclusivo sobre o projecto do Sr. Cruz Machado, e o fez 
em termos bastantes explicitos, para não deixar duvida de 
que aceitava a medida proposta, apenas como uma 
attentuante ao mal da obriga toriedade das 
aposentadorias. Assim lavrou o seu parecer (lê): 

«Si tem de continuar a vigorar o principio das 
aposentadorias obrigadas, subsista embora a exigencia do 
triennio de exercicio, para dar direito á totalidade dos 
vencimentos, mas só com relação ao magistrado que por 
si mesmo pede a aposentadoria, porque então o prejuizo 
resultante da falta dessa condição é acto todo de sua 
vontade, para não ser lançado á conta da lei, a menos que 
se não verifique alguma das hypotheses previstas no § 10 
do art. 29 da lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871.» 

Como vê o Senado, a commissão, só 
hypotheticamente adoptou o projecto do Sr. Cruz 
Machado, no caso de subsistir o principio da 
obrigatoriedade das aposentadorias. Depois de elaborado 
este parecer, foi submettido ao exame da commissão uma 
representação dirigida ao Senado, por um illustre membro 
do Supremo Tribunal de Justiça, o Sr. Barão de Jary, 
pedindo revogação da lei na parte em que consignava a 
idéa de aposentadoria obrigatoria, medida que na mesma 
occasião consignou o nobre senador pelo Ceará. 

O SR. JAGUARIBE: – Anteriormente ao Sr. Cruz 
Machado. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Mas, como o 
projecto não foi á commissão, esta não teve de dar parecer 
sobre elle; deu sobre o outro. Tendo de emittir parecer a 
commissão sobre a representação, do Sr. Barão de Jary 
que queria a mesma cousa, approveitou a occasião para 
consignar sua opinião contraria a obrigatoriedade. 

Portanto ja se vê, que não houve incoherencia por 
parte da commissão. Ella pensa que a aposentadoria 
obrigatoria deve ser supprimida; mas si querem que 
continue, seja com a attenuante  
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para não offender os legitimos interesses da magistratura. 

Quando a commissão se pronunciou pela 
revogação da lei no anno passado, declarou mui 
terminantemente, fundamentando sua convicção, que essa 
lei não podia deixar de ser considerada como offensiva da 
perpetuidade e inamovibilidade da magistratura, principio 
este consagrado pela Constituição do Imperio e condição 
essencial para a independencia do poder Judiciario. 

A verdade é que esta materia nunca foi encarada 
por este lado nas discussões que aqui se deram no anno 
passado. 

Como disse a commissão, todos os espiritos 
achavam-se preoccupados com a idéa de beneficiar a 
magistratura, concedendo-lhe aposentadoria com todos os 
vencimentos depois de 75 annos e 40 annos de serviço; 
ninguem aventou a questão de inconstitucionalidade; esta 
foi mais tarde considerada na representação que o Sr. 
Barão de Jary trouxe ao Senado. Mas em que 
circustancias? Já quando não podia ser tomada em 
consideração porque a commissão tinha de pronunciar-se 
só e exclusivamente sobre a emenda que veiu da Camara 
dos Deputados. 

Agora, porém, que se provocava de modo directo o 
pronunciamento do Senado, a commissão, fiel a esse 
principio, não podia deixar de o adoptar. 

Para mim, Sr. presidente, é liquido que a 
aposentadoria forçada não tem apoio na Constituição, 
antes fere de frente a nossa lei fundamental, porque não 
comprehendo que se possa obrigar o magistrado a 
aposentar-se contra a sua vontado, sem se atacar o 
principio de perpetuidade e de inamovibilidade 
estabelecida pela nossa Constituição. 

O nobre senador pelo Piauhy fez ver que a 
aposentadoria é hoje ideia aceita em muitos paizes da 
Europa. S. Ex. disse que alli se tem reconhecido que no 
magistrado assiste direito á aposentadoria quando por uma 
fatalidade torna-se menos apto para o desempenho de 
suas funcções. E’ uma verdade de que a propria 
commissão deu testemunho, como bem ponderou o nobre 
senador, mas é preciso não perdermos de vista que nos 
paizes em que se tem adoptado a aposentadoria 
obrigatoria, depois de certa idade, esta materia é 
simplesmente de lei regimental, e não regulada pela lei 
qundamental do Estado. 

O SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ: – Na 
Constituição Belga, art. 100, está estabelecida a 
vitaliciedade dos magistrados. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Ainda que assim 
seja, o que se segue d’ahi? E’ que se saltou por cima da lei 
fundamental. 

Depois desta consideração passou o nobre senador 
a esta outra, onde tambem pareceu querer enxergar 
alguma incoherencia por parte da maioria da commissão: é 
que tendo reconhecido que, por via de regra, o magistrado 
que attingiu a idade de 75 annos, está menos apto para o 
desempenho de suas funcções, aceitou entretanto a 
conclusão de que podia elle continuar, ficando o governo 
autorizado, para arredal-o do seu posto. 

Mas a commissão não chegou á essa conclusão 
sem primeiramente tornar sensivel que esse principio 
adoptado na lei de 1871, já era uma modificação ao 
principio absoluto da perpetuidade e da inamovibilidade; e 
não o fez sem cercar a aposen- 

tadoria nesse caso de algumas garantias para evitar os 
abusos que houvesse por parte do governo. 

O SR. LUIZ FELIPPE: – Nada ha que dizer quando 
a aposentadoria é concedida nos casos da lei de 1871. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. NUNES GONÇALVES: – O que fez agora a 

commisção em relação á idade de 75 annos? A lei de 
1871, em termos genericos, tratou de caso do magistrado 
que se achar impossibilitado physica e moralmente. A 
commissão agora, adoptando o projecto no nobre senador 
pelo Ceará, considera a idade de 75 annos como uma das 
impossibilidades previstas na lei de 1871, e estabelece o 
principio de que o magistrado que attingir essa idade, 
possa ser aposentado, mas com prévia audiencia sua e do 
Conselho do Estado, e com o devido exame para verificar 
quaes as suas condições. 

A lei do anno passado estabeleceu a presumpção 
legal obsoluta de incapacidade, isto é, uma presumpção 
juris et de jure, e o projecto do nobre senador pelo Ceará, 
com o qual a commissão se conforma, acceita a 
presumção que póde ceder á prova em contrario, isto é, 
presumpção legal-condicional. E’ por isso que a 
commissão, comparando esses casos com os da lei de 
1871, subordina-os á esta condição. 

Creio estar bem explicado o pensamento da 
commissão de que faço parte, quer quanto ao projecto do 
Sr. senador Cruz Machado, quer quanto ao projecto do 
nobre senador pelo Ceará. 

O Sr. Luiz Felippe dá um aparte. 
O SR. NUNES GONÇALVES: – O governo, logo 

que o magistrado attingir á idade de 75 annos e contar 40 
annos de serviço, póde conceder a aposentadoria ao 
magistrado que a requerer; mas si elle não requer? O 
governo reserva-se o direito de, havendo o magistrado 
attingido a idade de 75 annos, mandar ouvil-o, assim como 
ao Conselho de Estado, porque effectivamente o 
magistrado póde ter 75 annos e estar robusto. 

O SR. SOARES BRANDÃO: – Então nesse caso 
fica a lei do 1871. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Foi esta idéa com 
que foi iniciada a medida no Senado, e só depois é que 
incluiram no projecto o principio da obrigatoriedade. 

Actualmente, o governo está obrigado, logo que a 
magistratura attingir á idade de 75 annos, a aposental-o, 
quer elle esteja ou não em estado de prestar bons 
serviços, o que não é razoavel, e se me affigura 
inconstitucional. 

E’ preciso acabar-se com essa violencia, que não 
tem razão de ser, e contra a qual, muitos factos estão 
protestando. 

Eram estas as observações que tinha de fazer em 
resposta ao nobre senador pelo Piauhy. 

O SR. JAGUARIBE (pela ordem): – Sr. presidente, 
parece-me que faltando tão  pouco tempo para dar a hora, 
e havendo oradores inscriptos, os precedentes da casa 
autorizam a dar a hora por terminada. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex. póde pedir o 
adiamento da discussão. 

O SR. JAGUARIBE: – V. Ex. vê que, quando tive a 
honra de justificar o meu projecto, me vi 
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obrigado a fazel-o dentro de pouco tempo, e agora eu não 
poderei discutir a materia em poucos minutos. 

Não quero perder a minha vez de fallar, nem 
fatigar ao Senado. Não posso resignar-me tambem a 
dizer uma ou duas palavras em materia importante, que 
precisa de uma justificação longa, justificação que ainda 
não me foi dada fazer. 

Por isso, invocando os procedentes, peço á V. Ex. 
que tenha a condescendencia de addiar a discussão, 
visto como faltam poucos minutos para terminar a hora. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Vou mandar um 
requerimento de adiamento. 

O SR. JAGUARIBE: – Muito bem. 
Veiu á mesa, foi lido, apoiado e posto em 

discussão, a qual ficou sem debate encerrada por falta de 
numero para votar-se e reservada a votação para a 
sessão seguinte, o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Requeiro o adiamento até a sessão seguinte. – 

João Alfredo. 
Tendo dado a hora, o Sr. Presidente deu para 

ordem do dia 23: 
Votação das materias cuja discussão ficou 

encerrada. 
Si fôr julgado prejudicado o requerimento do Sr. 

João Alfredo para que se adie até a sessão seguinte, a 1ª 
discussão do projecto do Senado lettra I, do corrente 
anno, declarando derogada e de nenhum effeito no § 2º 
do art. 1º do decreto n. 3309 de 9 de Outubro de 1886 a 
parte que inclue entre os motivos de apresentação 
obrigatoria a idade de 75 annos, continuação desta 
discussão. 

1ª discussão, do projecto do Senado lettra J, do 
corrente anno, determinando que a disposição do § 2º do 
art. 1º do decreto n. 3309 de 9 de Outubro de 1886 não 
impede que o magistrado nomeado desembargador ou 
membro do Supremo Tribunal de Justiça antes de 75 
annos de idade continue no exercicio do cargo depois de 
ter essa idade, unicamente para completar o triennio de 
serviço effectivo de que se trata o § 1º. 

3ª discussão do projecto do Senado lettra E, do 
corrente anno, elevando algumas comarcas da provincia 
de S. Paulo de 1ª a 2ª e do 2ª a 3ª entrancia. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas da tarde.  

11ª SESSÃO EM 23 DE JULHO DE 1887
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ 
 
Summario. – Expediente. – Parecer. – Reclamação 

do Sr. Lima Duarte. – Sorteio de deputação. – 
Secularisação do comiterios. – Discurso e requerimeno do 
Sr. Escragnolle Taunay. – Discurso do Sr. Nunes 
Gonçalves. – Retirado a pedido do seu autor. – Pedido de 
Informações sobre negocios da marinha. – Discurso e 
requerimento do Sr. Viriato de Medeiros. – Ficou sobre a 
mesa. – Ordem do dia. – Votação de materias 
encerradas. – Navegação dos rios Tocantins e outros. – 
Votação em 1ª discussão. – O Sr. Siqueira Mendes pede 
dispensa do Intersticio para passar á 2ª. – O Senado 
concede. – Apresentação de magistrados. – Discursos 
dos Srs. Jaguaribe e Ribeiro da Luz. – Adiamento. 

 
A’s 11 1/2 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 31 Srs. senadores, a saber: 
Cansansão de Sinimbú, Barão de Mamanguape, Godoy, 
Gomes do Amaral, Paula Pessoa, Barros Barreto, Diogo 
Velho, Barão da Estancia, Affonso Celso, Jaguaribe, 
Lafayette, Henrique d’Avila, Fausto de Aguiar, Siqueira 
Mendes, Viriato de Medeiros, Escragnolle Taunay, Castro 
Carreira, Ignacio Martins, Luiz Felippe, Correia, Visconde 
de Paranaguá, Candido de Oliveira, Saraiva, Teixeira 
Junior, Lima Duarte, Christiano Ottoni, Silveira da Motta, 
Paes de Mendonça, F. Belisario, Visconde de Muritiba e 
Ribeiro da Luz. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Machado, Barão de Maroim, Barão de Souza 
Queiroz, Junqueira, Carrão, de Lamare, Cunha Figueiredo 
e Fernandes da Cunha. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem fizesse observações, deu-se po- 
approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
Dantas, Vieira da Silva, Barão de Mamoré, Leão Velloso, 
Barão de Cotegipe, Meira de Vasconcellos, Antonio 
Prado, Silveira Martins, Franco de Sá, Paulino de Souza, 
Visconde de Pelotas, F. Octaviano, João Alfredo, Uchoa 
Cavalcanti, Nunes Gonçalves e Soares Brandão. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Do Sr. conselheiro Manoel do Nascimento 

Machado Portella, de 22 do corrente mez, communicando 
que, por decreto de 21 do mesmo mez, Sua Alteza a 
Princeza Imperial Regente, em nome do Imperador, 
houve por bem nomeal-o para o cargo de Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio. – 
Inteirado. 

Do 1º Secretario da Camara dos Deputados, de 
igual data, remettendo as seguintes: 

 
Emendas approvadas pela Camara dos Deputados 

á proposta do Poder Executivo que fixa a despeza do 
Ministerio de Estrangeiros para o exercicio de 1888. 

 
Accrescente-se no logar competente: 
A Assembléa Geral decreta: 
Art. O Ministro e Secretario do Estado dos 

Negocios Estrangeiros é autorizado a despender, com
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os serviços designados nas seguintes verbas, a  

quantia de............................................... 939:706$666 
 

A saber: 
 

Secretario do Estado, moeda do 
paiz......................................................... 
deduzida a quantia de 500$, que 
percebia, conforme o decreto de 19 de 
Fevereiro de 1859, um director de 
sessão, hoje fallecido 

 
156:365$000 

Legações e consulados, ao cambio de 
27 d. por paiz 1$000 .............................. 

 
521:275$000 

Empregados em disponibilidade, 
moeda do paiz........................................ 

 
7:066$666 

Ajudas de custo ao cambio de 27 d. por 
1$000...................................................... 

 
45:000000 

Extraordinarias no exterior, idem ........... 70:000$000 
Ditas no interior, moeda do paiz............. 10:000$000 
Commissão de limites............................ 130:000$000 

 
Paço da Camara dos Deputados em 22 de Julho de 

1887. – Augusto Olympio Gomes de Castro, presidente. – 
João Ferreira de Araujo Pinho, 1º secretario. – José Luiz 
Coelho e Campos, 2º secretario. 
 

PROPOSTA DO GOVERNO 
 

A Assembléa Geral resolve: 
O Ministerio e Secretario do Estado dos Negocios 

Estrangeiros é autorizado a despender, com os serviços 
designados nas seguintes verbas, a  

quantia de ............................................... 940:206$666 
 

A saber: 
1. Secretario de Estado – moeda do 

paiz...................................................... 156:865$000
2. Legações e consulados – ao cambio 

de 27 d. por 1$000.............................. 521:275$000
3. Empregados em disponibilidade –  

moeda do paiz.....................................
 

7:066$666
4. Ajuda de custo – ao cambio de 27 d. 

por 1$000............................................ 45:000$000
5. Extraordinarias no exterior – 

idem.................................................... 70:000$000
6. Ditas, no interior – moeda do 

paiz...................................................... 10:000$000
7. Commissão de limites......................... 130:000$000

 
– A’ commissão de orçamento. 
Das mezas eleitoraes das parochias de Santa Rita (1ª 

e 2ª secções), Irajá, Itaipú, Carangola, S. Sebastião do Alto. 
Sapucaia, S. José do Rio Preto, Petropolis, Estrella, Guia, 
Magé, Guapimirim, Suruy, Iguassú, Marapicú, Palmeiras, 
Jacotinga, Merity, Rio Bonito, Ipiabas, Tinguá, Ferreiras, Paty 
do Alferes. Quantis, Amparo, S. Joaquim, Rezende (1ª e 2ª 
secções), Campo Bello, Santa Annados Tocos, Vargem 
Grande, S. Vicente Ferrer, Arrozal, Dôres, Turvo, Bom-
Jardim, Passa Tres,  Itacurussá, Angra dos Reis, Ribeira, 
Mambucaba, Sant’Anna (1ª secção do 2º districto), Campos 
(3ª secção), Santa Isabel e Mendes, da provincia do Rio de 
Janeiro, remettendo cópias das actas da eleição senatorial a 
que nellas se procedeu ultimamente. – A’ commissão de 
constituição e poderes. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte: 
 

PARECER 
 
A’s commissões de fazenda e de legislação foi 

presente o projecto de lei – E – do corrente anno offerecido á 
deliberação do Senado pelos Srs. senadores Teixeira Junior, 
Affonso Celso e Lafayette. 

Reclamando detido exame a importancia do 
assumpto, depois de tel-o feito, as commissões vêm expôr o 
que pensam. 

O projecto tem por seu principal fim dar ao meio 
circulante elasticidade de que, por sua natureza, carece o 
papel moeda; e para attingil-o faculta a organização de 
bancos de emissão de uma só base, e modelados por 
identicas condições, de maneira que, estabelecidos nas 
diversas praças do Imperio, concorram para melhor 
distribuição do credito. 

Com as emissões bancarias se creará um 
succedaneo do papel moeda, e se auxiliará seu resgate, 
ficando attenuados os embaraços que soffrem as 
transacções com as perturbações, sinão crises, que 
periodicamente se manifestam e produzem no commercio 
graves damnos com as angustias em que o poem, sem que 
possa encontrar remedio prompto e efficaz. 

Desenvolvendo o plano concebido, o projecto permitte 
a emissão de bilhetes ao portador e á vista, convertiveis em 
moeda corrente do Imperio, procedendo autorização do 
Poder Executivo, aos bancos de depositos e descontos, que, 
para garantia de seus bilhetes, depositarem na Caixa de 
Amortização o valor sufficiente em apolices da divida publica 
interna de juros de 4 1/2% emittidas ao par; e impõe diversas 
condições e limittes nos §§ 1º a 10 do art. 1º. 

Applica ao resgate das apolices de juro de 5% o 
producto das que forem emittidas para garantia da emissão 
dos bancos (art. 2º). 

Providenciando sobre o resgate do papel moeda, 
autoriza o governo a contractar esse serviço com qualquer 
dos bancos (§ 10 do art. 1º); e para o mesmo fim determina a 
applicação do producto que resultar da differença dos juros 
de apolices de 4 1/2% emittidas e as de 5%; bem como do 
producto do imposto de 2% sobre os dividendos dos bancos 
assim organizados, sem prejuizo de quaesquer outras 
sommas votadas para essa operação (§ 9º do art. 1º e art. 
2º). 

Assim esboçado o projecto, a primeira objecção que 
suscita, é que continuarão os maus effeitos de nossa 
perniciosa circulação, desde que a nova emissão bancaria 
não tem por garantia moeda metalica, e seus bilhetes têm de 
ser convertidos em moeda corrente do Imperio, que é papel. 

Não desconhecem as commissões a gravidade da 
objecção, sendo sabido que a conversão do papel bancario 
por moeda metalica constitue a condição normal da 
organização dos bancos de emissão; mas releva attender 
para as circumstancias especiaes de nosso paiz, e aceitar o 
facto para sobre elle assentar a reforma de que se necessita 
para sahir-se da anormalidade, e entrar-se no regimen de 
uma circulação normal. 

Acontece entre nós o que tem acontecido em outros 
paizes, que na materia offerecem util ensinamento, invocado 
pelo illustrado primeiro signatario do projecto no importante 
discurso com que o fundamentou. 
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Seja-nos permittido invocar a proposta o conceito de 

um eminente economista moderno, que considerando entre 
as condições fundamentaes das emissões bancarias o troco 
em moeda metalica, affirma a possibilidade da sua 
applicação onde o estado da circulação é physiologico e não 
pathologico. 

E’ o que se dá comnosco: é pathologico o estado da 
nossa circulação; o que prescreve um estudo de meios 
especiaes para cural-o, e fazer desapparecer a 
anormalidade; o que não se conseguira, sinão adoptando o 
que têm praticado outras nações. 

Não se póde esquecer o estado physiologico da 
circulação não é cousa decretavel, como o medico não 
decreta a cura do enfermo, a cura provirá de medidas 
assentadas em um plano financeiro concebido com criterio e 
am arado pela experiencia de outros povos, e sobretudo 
realizado com perseverança. 

Nesse plano necessariamente ha de entrar a 
organização dos bancos de emissão, como reconhece o 
governo pelo orgão do Ministerio da Fazenda em seu ultimo 
relatorio ao parlamento. 

Entrando na apreciação de algumas disposições do 
projecto, as commissões indicarão emendas que lhes 
parecem adoptaveis pelas razões que passam a expender. 

 
1 

 
Considerando que a applicação dada ao producto das 

apolices depositadas pelos bancos, fazendo reverter á 
circulação o papel moeda que fôr entregue como preço de 
taes apolices, augmentará a massa do meio circulante 
inconversivel pela concurrencia de 90% do valor nominal das 
referidas apolices, que se confere aos bancos, e assim 
aggravará a depreciação já existente, emquanto seu resgate 
progressivo não corrigir a superabundancia que se lhe 
attribue: pensam as commissões que, sem prejudicar os 
proficuos resultados do projecto, pôde evitar-se este 
inconveniente, substituindo aquella applicação por outra que, 
pelo contrario, deve concorrer efficazmente para elevar o 
valor do papel moeda, e apressar o restabelecimento do 
regimen metallico. 

A incineração de todo o papel entregue pelos bancos 
para compra das apolices depositadas terá a dupla vantagem 
de obviar aquella emergencia, e de resolver praticamente o 
difficil problema do resgate do papel moeda, si, como é 
possivel, o projecto incitar a creação dos bancos ou 
reorganização dos actuaes, em proporção que permitta o 
resgate da maior parte do papel actualmente em circulação, 
que, conforme refere o Ministerio da Fazenda, montava em 
31 de Março ultimo a 184.335:294$250, excluido o papel 
bancario, que devo orçar por 17:000:000$000. 

O projecto, limitando a importancia das apolices 
depositadas por todos os bancos no maximo a 200:000:000$, 
corresponde áquelle fim (art. 1º § 1º n. IV). 

 
II 

 
Para occorrer ao pagamento dos juros das apolices 

depositadas pelos bancos sem aggravar a despeza publica já 
orçada, póde-se deduzir as quantias necessarias da verba de 
5.000:000$, consignada no orçamento para resgate do papel 
moeda. 

III 
 
Adoptada a emenda sobre a applicação do producto 

das apolices depositadas pelos bancos, torna-se dispensavel 
a disposição do § 10 do art. 1º, autorizando o governo a 
negociar com qualquer dos bancos o serviço do resgate do 
papel moeda; por isso que todos os bancos terão de 
concorrer para esse fim na proporção do valor nominal das 
apolices que depositarem, sem o inconveniente da illimiltação 
da referida disposição, que poderia autorizar qualquer 
preferencia, dando maior vantagem a um banco do que a 
todos os outros. 

 
IV 

 
O projecto obriga os bancos á conversão de seus 

bilhetes em moeda corrente (art. 1º, n. II do § 1º). Mas dando 
curso legal á emissão bancaria, e autorizando-o nas estações 
publicas (art. 1º, § 1º n. 5), diminuirá a necessidade de troco 
por moeda corrente, e affectará a preferencia que deve ter o 
papel moeda, emquanto fôr elle a moeda corrente e 
predominante na circulação do Imperio. 

Assim pois, para tornar mais frequente a necessidade 
do troco dos bilhetes bancarios, seria conveniente exceptuar 
seu curso nos pagamentos dos direitos de importação e dos 
juros da divida interna fundada. 

 
V 

 
O § 9º do art. 1º sujeita os bancos á elevação de 2% 

do imposto de 1 1/2 % estabelecido pelo decreto n. 5690 de 
15 de julho de 1874, sobre os dividendos das sociedades 
anonymas, e applica o producto ao resgate do papel moeda. 

Este onus, porém, não parece corresponder aos 
favores  outorgados, porque o producto da indicada elevação 
seria assaz tenue, e por isso pensam as commissões que 
seria preferivel deixar o imposto sobre os dividendos dos 
bancos como está, o substituir o recurso proveniente de sua 
elevação pelo do imposto do sello proporcional estabelecido 
pelo decreto n. 8946, de 19 de Maio de 1883, art. 2º, § 9º, 
sobre o capital realizado das sociedades anonymas, que é 
apenas de um decimo por cento; elevação que póde ser de 
1% para os bancos de que trata o projecto. 

 
CONCLUSÃO 

 
Attendendo, portanto, ás considerações adduzidas, 

são de parecer as commissões que o projecto entre na 
ordem dos trabalhos, para ser discutido e adoptado, com as 
seguintes emendas e outros que o debate suggerir: 

 
No art. 1º 

 
Ao § 1º, n. V. Depois das palavras – e terão curso nas 

estações publicas geraes, provinciaes e municipaes – 
accrescente-se: – excepto para pagamento dos direitos de 
importação e dos juros da divida externa fundada, que serão 
pagos em moeda corrente. 

O § 9º substitua-se pelo seguinte: – o imposto do sello 
proporcional, estabelecido pelo decreto n. 8946 de 19 de 
Maio de 1883, art. 2º, n. 9, sobre o capital das sociedades 
anonymas, fica elevado a 1% para os bancos que se 
constituirem de conformidade com a presente lei, e o seu pro- 
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ducto, assim como o do imposto estabelecido pelo 
decreto n. 5690 de 15 de Julho de 1874, sobre os 
dividendos da mesmas sociedades, que fôr pago pelos 
ditos bancos, serão applicados ao resgate do papel-
moeda, 

O § 10 – supprima-se. 
 

No art. 2º 
 
Substitua-se o 1º e 2º periodos pelos seguintes 

paragraphos: 
§ 1º O papel moeda com que fôr pago o preço das 

ditas apolices será todo incinerado á proporção que fôr 
entregue pelos bancos. 

§ 2º O governo deduzirá da verba de 5.000:000$, 
que pela lei do orçamento é destinada ao resgate do 
papel moeda, a quantia necessaria para o pagamento dos 
juros das apolices emittidas em virtude da presente lei. 

Sala das commissõe em 23 de Julho de 1887. – 
Leão Velloso. – José Antonio Saraiva. – Visconde de 
Paranaguá. – Antonio M. Nunes Gonçalves, com 
restricção quanto á emenda offerecida ao § 9º. 

 
Entendo que a elevação a 2% da taxa de 1 1/2% 

estabelecida pelo decreto de 15 de julho de 1874, com 
applicação especial ao resgate do papel moeda, é com 
effeito diminuta, considerada como compensação dos 
favores outorgados aos bancos, e sem grande resultado 
para o fim a que se destina; mas tambem entendo que a 
substituição desse recurso pelo da elevação do sello 
proporcional de um decimo % a 1% sobre o capital dos 
bancos, segundo o decreto de 19 de Maio de 1883, tem o 
caracter odioso e anti-economico inherente a todos os 
impostos que recahem sobre o capital das industrias ou 
dos contribuintes. 

O capital dos bancos representa o producto 
accumulado do trabalho e das economias dos seus 
accionistas, e para a formação delle por nenhuma fórma 
concorrem os poderes publicos, para terem o direito de 
graval-o em tão elevada proporção. 

Parece-me preferivel que, em vez do recurso 
lembrado, se decrete a contribuição de 3% sobre o 
quantum da emissão realizada pelos bancos porque 
sendo ella puramente graciosa e fonte abundante de 
lucros para os mesmos bancos, nada mais justo que fazer 
reverter uma parte desses lucros em favor do Thesouro, 
com o mesmo destino do resgate do papel moeda, assim 
mais accelerado. 

Accresce em favor desta idéa a muito attendivel 
consideração de que ella por si só constituirá um 
poderoso e efficaz correctivo contra os abusos e excessos  
da emissão, fazendo com que os bancos se tornem muito 
circumspectos, não alargando a mesma emissão sinão 
nos casos de justificada necessidade. 

Tambem tenho duvidas quanto á concurrencia dos 
dous typos de apolcies de 4 1/2 e 5%, parecendo-me isso 
de effeitos desastrosos; mas sobre este ponto aguardo a 
discussão. – Franco de Sá, com restricção. 

 
RECLAMAÇÃO 

 
O SR. LIMA DUARTE (pela ordem): – Sr. 

presidente, eu devia fazer esta reclamação

logo depois da leitura da acta; mas seguiu-se 
immediatamente a leitura do expediente e por isso peço 
agora permissão para declarar a V. Ex. e ao senado que 
entre os senadores que faltaram á chamada feita na 
sessão de hontem está incluido o meu nome, quando, ao 
contrario, eu estive presente. 

O SR. PRESIDENTE: – Declaro a V. Ex. que, 
quando se procedeu á chamada, achavam-se presentes 
mais de 31 Srs. senadores; immediatamente, porém, que 
se entrou na ordem do dia, reconheceu-se que muitos dos 
Srs. senadores tinham-se ausentado; por isso mandei 
proceder á chamada... 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E’ verdade; eu 
fui um dos que se ausentaram. 

O SR. PRESIDENTE: – ...e verificou-se que 15 
não tinham voltado ao salão. Ora, eu considero o Senado 
o recinto onde se delibera... 

O SR. LIMA DUARTE: – Com a devida venia, 
parece-me que devia constar da acta que, quando se fez 
a chamada, eu estava presente, e não consta. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex. estava presente, 
como estava muitos outros Srs. senadores no principio da 
sessão, formando numero legal; mas, logo que começou 
a ordem do dia, sahiram muitos e eu mesmo os vi sahir: 
feita a chamada, como manda o regimento, verificou-se 
que tinham-se retirado 15 Srs. senadores. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – V. Ex. não 
podia fazer sinão o que fez; muitos se retiraram e eu fui 
um dos culpados. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Retiraram-se para 
não votar o orçamento do Imperio, como um protesto. 

 
SORTEIO DE DEPUTAÇÃO 

 
O Sr. Presidente declarou que ia officiar-se ao 

governo, pelo Ministerio do Imperio, afim de saber-se o 
dia, hora e logar em que Sua Alteza Imperial Regente, em 
nome de Sua Magestade o Imperador, se dignará de 
receber a deputação desta comara que tem de apresentar 
á mesma Augusta Senhora o autographo do decreto da 
Assembléa Geral, que fixa a força naval para o 2º 
semestre de 1888. 

Em seguida foram sorteados para a deputação os 
Srs. Castro Carreira, Correia, Vieira da Silva, Dantas, 
Lima Duarte, Leão Velloso e Escragnolle Taunay. 

 
PROJECTO DE SECULARISAÇÃO DE CEMITERIOS 

 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sr. 

presidente, está findo o importante incidente politico que 
se deu ultimamente, e manifesto ao Senado o meu 
sentimento por não ter podido comparecer á sessão de 
hontem, em que elle se concluiu. 

Ha de, porêm, V. Ex. permittir que eu tome a 
liberdade de fazer hoje alguns commentarios sobre este 
curioso  episodio da vida ministerial. 

Confesso que não sou muito entendido em cousas 
politicas, Sr. presidente, e mais ou menos sigo o caminho 
que tanto apraz ao espirito do nobre senador pela Bahia, 
desviando-se dessas 
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intrincadas e mysteriosas questões, que têm muitos 
ambagos, muitos meandros e gyram por entre influidos 
rodeios. 

Esse illustre senador, o Sr. Saraiva, com a elevada 
intuição que tem dos seus deveres de representante da 
nação e com a experiencia dos annos mostra-se 
desgostoso daquillo que, sobretudo no Brazil, se chama 
politica, e declarou-nos que com mais particular 
preferencia queria dedicar-se aos melhoramentos 
materiaes. 

Acho que S. Ex. tem muita razão. Eu, porém, 
aprecio ainda mais os melhoramentos moraes, que só 
podem ser conseguidos por grandes leis; e creio mesmo 
que é esta a mais nobre missão do parlamento – decretar 
essas medidas amplas e geraes, em logar de andar 
fazendo politicasinha. 

Tiro, entretanto, Sr. presidente, do incidente tão 
depressa desabrochado quanto terminado, algumas 
conclusões que me parecem importantes. 

Uma dellas é que, evidentemente, no Brazil ha 
duas classes de ministros: ministros que têm importancia 
e ministros que não a têm.  

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Carregadores 
de pastas. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Isto é, que os 
ministerios, como organizações, que são, têm, á maneira 
dos organismos, peças e partes essenciaes e 
indispensaveis, e outras perfeitamente secundarias. As 
essenciaes são aquellas sem as quaes não é possivel 
certo numero de actos ou funcções de que depende a 
vida, ao passo que outras não conseguem ter esse valor e 
importancia. 

Limitadas a sete, algumas dessas peças são 
substituiveis, outras absolutamente não; de maneira que é 
falsa a supposição de que a homogeneidade ministerial é 
e deve ser intangivel, sobretudo na ordem moral, no 
prestigio emanado da estima e do respeito reciprocos 
entre os que compoem um gabinete. 

Foi o que hontem ficou bem claro, e fóra aliás 
proclamado já pelo illustre Sr. Presidente do Conselho. 
Ministros ha que não podem fallar em nome do governo. 

Ainda mais se evidenciou hontem, sem 
possibilidade de duvida, que o nobre Sr. ex-ministro do 
Imperio era peça perfeitamente dispensavel no 
mecanismo do gabinete de 20 de Agosto. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Pois era de 
muita utilidade para a administração, onde brilhou. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ: – A nação é que me 
julgará. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Muito bem. 
O SR. AFFONSO CELSO: – E na discussão de 

hontem na Camara houve cousa peior, isto é, verificou-se 
que foi por insinuação de um ministro que a Camara não 
concedeu a demissão pedida pelo relator da commissão 
de orçamento. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não sei 
disso; estou dizendo com sinceridade aquillo que 
conheço, e sobre que penso. 

Continuando com o exemplo a que me referi, direi 
que si no gabinete actual, evidentemente, o nobre e 
honrado Presidente do Conselho é a cabeça directora, o 
Sr. Ministro da Fazenda é o coração, orgão 
essencialissimo a toda vida. Si se tivesse tentado fazer 
com o Sr. conselheiro Belisario, e que tão á folga fizeram 
e levaram ao 

cabo com o Sr. conselheiro Barão de Mamoré, 
immediatamente pararia a existencia ministerial. E’ caso 
de dar eu parabens, por isto, ao Sr. Ministro da Fazenda, 
pois S. Ex. é meu amigo. Havemos sempre de ser 
amigos. E’ até contraparente meu. Não sei, senhores, que 
papel, neste organismo, representará o nobre Ministro da 
Guerra. Tem feição energica, bellicosa. (Risos.) 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Dá o seu tiro 
quando mandam. 

O SR. ESGRAGNOLLE TAUNAY: – Delle 
depende de certo funcção importante. Mas evidentemente 
os outros ministros representam partes do corpo, 
naturalmente sensiveis e que concorrem para o bem estar 
e a saude governamental, mas cujo funccionamento não é 
de caracter imprescindivel e primordial. 

O Sr. Barão de Mamoré era, por exemplo, uma das 
pernas; e de certo vale muito tel-as boas e fortes. Mas 
exigiram de subito a amputação de um desses membros e 
o gabinete, por seu órgão legitimo, declarou logo: «Doe-
me algum tanto, mas, emfim, vá lá a perna.» Mesmo 
porque, Sr. presidente, como V. Ex. sabe, ha organísmos 
que podem restaurar as pernas. Pois não presenciamos 
com que presteza o ministerio já substituiu a perna 
amputada? Parece que agora vai pizar mais firme. 

No mundo zoologico isto tambem se dá, por 
exemplo, com os crustaceos, que tém a regalia de verem 
em breve tempo renascer as pernas. E não é que o 
gabinete actual, com suas manifestas tendencias em 
andar para traz, tem sua analogia com o carangueijo? 
(Riso.) 

Admirei, Sr. presidente, e louvo até o 
desprendimento do gabinete e o modo por que o illustre 
estadista Sr. Barão de Cotegipe acceitou a posição em 
que o collocaram os seus maiores amigos, a maioria da 
Camara. S. Ex. estava incommodado quando recebeu a 
noticia de que o Sr. Barão de Mamoré tinha tido um 
conflicto com alguns membros dessa maioria; e sem 
demora resignou-se a aceitar a exigencia da Camara. 
Creio que, se tivesse havido aquelle pasmo de que nos 
fallou S. Ex., elle poria em activo jogo todo o seu 
atilamento e com o geito especial com que sabe levar as 
cousas, procuraria ter sanado a difficuldade. Sim, perante 
um facto completamente inesperado, imprevisto, S. Ex. ao 
receber o repentino pedido de demissão do seu collega, 
deveria tel-o chamado e dizer-lhe: «Vamos, diga os 
motivos por que toma tal resolução. Espere, vou 
conferenciar com o Sr. Mattoso Camara, a causa da crise; 
procuraremos chegar a um accôrdo, etc., etc. Só depois 
de esgotados todos os meios, é que me dirigi á Princeza 
Imperial.» 

Perdidas as esperanças de qualquer solução, só 
então deveria o Sr. Presidente do Conselho ter 
apresentado á Regente a demissão do Barão de Mamoré, 
ponderando a Sua Alteza que, se o gabinete todo não 
acompanha o collega, era com o receio de abalar o paiz, 
e tinha diante dos olhos as mais altas conveniencias do 
Estado e antes de tudo obedecer ao voto da Camara dos 
Deputados. Deu-se isto? Creio bem que não. S. Ex. 
estava incommodado  quando recebeu a carta e estou 
que ella não aggravou o seu incommodo e transmittiu sem 
demora o pedido do Ministro do Imperio, cuja paciencia e 
serenidade tambem admiro neste momento. Pois, como é 
que S. EX. tomou uma reso- 
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lução tão grave sem ir ao primeiro ministro e declarar-lhe: 
«Veja, estou me encostando á parede; preciso, pelo 
menos, sahir-me honrosamente, ter uma luz que me guie 
com sinceridade nesta difficil emergencia?» Não, S. Ex., 
com aquella resignação propria das pessoas 
acostumadas a golpes imminentes, foi aceitando a 
necessidade de amputação, como parte já inutil do corpo, 
e, pelo resumo que li, não manifestou aquella dór intensa 
que devia ter provocado essa penosa operação, feita tão 
summaria e inesperadamente. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ: – Assevero que 
nunca tive dia mais feliz na minha vida: como havia de 
lamentar? 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Preciso 
agora, Sr. presidente, declarar que as explicações que li 
nas gazetas do dia não deixaram de agradar-me. 

Ah!... antes de passar a este topico, lembrarei que 
o orador que se dirige á casa, já figurou em caso 
absolutamente identico aquelle em que se acharam 
membros actuaes da Camara dos Deputados, provocando 
porém manifestações ministeriaes totalmente contrarias 
ás de hoje. Por motivos especiaes e que não vem a pello 
recordar, manifestei-me, e commigo outros deputados, em 
opposição a membros do gabinete de que fazia parte o 
nobre Presidente do Conselho, accentuando, porém, que 
a nossa opposição não queria generalizar-se, 
descontentes como estavamos, com este ou aquelle 
ministro. 

O nobre e actual Sr. Presidente do Conselho que 
era então Ministro da Fazenda, deixou na Camara 
assentada e bem accentuada a doutrina de que o governo 
não podia aceitar apoios parciaes, e que as 
demonstrações contrarias a qualquer membro do 
gabinete, immediatamente importavam em declaração 
formal de opposição a todo o ministerio; e que obrigou, a 
mim e a outros companheiros, a tomarmos attitude 
definitiva em relação a todo o gabinete.  

Agora, Sr. presidente, a solução foi radicalmente 
outra. Alguns membros da Camara mostraram-se 
infensos a um membro do ministerio e o gabinete não poz 
a menor duvida, a mais ligeira contestação, em sacrificar 
esse collega, entregando-o de animo sereno ás iras 
daquelles que com elle se julgavam incompativeis. No 
exemplo que lembrei, não me referi só a mim, 
individualidade, direi com toda a franqueza, mais ou 
menos isolada no nosso mundo politico. Mas havia 
politicos de muita importancia, por exemplo o Sr. Gomes 
de Castro, hoje uma das columnas na presente situação, 
o Sr. Heraclito Graça, etc. 

Pois bem, o prestigio e o valor parlamentar do Sr. 
Gomes de Castro, não foram bastantes, para que o 
ministerio alijasse, como hoje, qualquer dos companheiros 
de trabalho. Pregou o principio da solidariedade 
governamental perante a Camara, principio que desta vez 
ficou em total esquecimento. Póde-se quasi dizer; o Sr. de 
Mamoré abriu precedente novo. 

Vejo, portanto, duas bitolas – indicação daquillo 
que disse, ao começar estas observações: ministros que 
têm importancia, que são essenciaes á vida do gabinete, 
e ministros que podem perfeitamente ser dispensados e 
trocados de momento por outros. Mas, senhores, a 
posição destes, força é confessar, é muito desagradavel! 
Com que autoridade fallarão nas conferencias, nos 
despachos? Quanto vexame têm elles que curtir!... 

Dizia eu, porém, Sr. presidente, que não tinha lido 
com desprazer o resumo da sessão de hontem. As 
declarações que se fizeram me agradaram, até bastante. 
Vi que ficaram mais ou menos nas suas posições os 
chefes conservadores, com os quaes me tenho mais ou 
menos achado em relação a certas idéas adiantadas, por 
mim apregoadas. Elles resalvaram absoluto o direito de, a 
todo o tempo, se manifestarem contra este tão prolongado 
statu quo, que tanto mal faz ao partido conservador. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – A doutrina 
correcta é a do nobre Presidente do Conselho: assim é 
que se entende o conservatorismo. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Declaro que, 
como pionier do partido, continúo na frente e destacado 
de certo, mas olhando sempre para aquelles que 
levantam protestos, quando aqui se apresenta a facção 
politica á que pertenço, como o typo do immobilismo. 

O SR. SILVEIRA MARTINS: – Sendo assim, como 
diz, V. Ex. não póde ser pionier. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Oh! si posso! 
Pois si ha gente que quer marchar e não approva a 
estagnação dos donos da situação actual! A estes, 
quando o paiz perguntar com todo o direito: «Que tendes 
feito, que estaes fazendo?» Elles só poderão responder: 
«Temos vivido e estamos vivendo mais ou menos 
commodamente.» 

Mas sustentando o que? 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – A posição dos 

conservadores. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não; 

sustentando a situação de inercia que aliás os liberaes 
nos legaram: procurar fazer economias, tratar do celebre 
equilibrio da receita com a despeza a que nunca se 
chega, afinal ir vivendo, vivendo!... 

Realmente, verdadeiro progresso no sentido das 
grandes aspirações do paiz, é o que não vejo. Nem 
signaes! E já é tempo de despertarmos, senhores! 

O SR. FRANCO DE SÁ: – Todos estão lá de 
accôrdo; o Ministerio representa todas as fracções da 
actualidade. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Si o nobre senador 
não tivesse adoecido hontem, veria que está só. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Nas 
observações feitas hontem pelos chefes, pelas 
eminencias conservadoras, acho que elles não têm razão 
em um ponto – é quando censuram tão vivamente a 
posição que tomou o partido liberal perante o actual 
gabinete. 

Na minha opinião julgo que esta attitude é até 
muito habil. O partido liberal o que deseja, o que está 
procurando conseguir, é realizar a prophecia do nobre 
senador pela provincia de Minas, quando annunciou 
esterilisação completa das sessões parlamentares. Afinal 
virá o cansaço, a descrença e o desgosto do paiz e com a 
queda do Ministerio actual, a queda definitiva da situação 
conservadora. 

E assim o Sr. Barão de Cotegipe passará, como 
está de tenção feita, o pennacho ao Sr. Dantas ou a 
qualquer outro chefe liberal. 

Vejo, portanto, no processo empregado pelo 
partido liberal, quer na Camara dos Srs. Depurados, quer 
no Senado, muita tactica e ta- 
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lento, mostrando acórdo no desapego do partido 
conservador pela adopção de medidas que o Brazil 
considera hoje indispensaveis, desapego que é a fórma 
da mais elevada homenagem ao illustre Sr. Presidente do 
Conselho. 

A actual politica liberal há de afinal trazer como 
consequencia no espirito da nação e descredito do partido 
conservador... 

O SR. FRANCO DE SÁ: – Agora somos 
responsaveis. 

O SR. ESCRAGNÓLLE TAUNAY: – ...e sem 
maior responsabilidade, sem a necessidade da opposição 
violenta que depois traria difficuldades no Senado, irá elle 
se encaminhando muito suavemente á posse das 
posições supremas. 

Não vejo, por conseguinte, razão para que o 
partido liberal desenrole a bandeira de guerra a todo o 
transe. Está fazendo a campanha com geito e não precisa 
oppor-se a uma ordem de cousas que vai no sentido dos 
seus desejos. 

O SR. FRANCO DE SÁ: – Estamos no nosso 
posto com a nossa bandeira desenrolada; ella nunca foi 
enrolada. 

O SR. AFFONSO CELSO: – É caso de dizer a 
alguns: cresçam e appareçam. O nobre senador está 
respondendo a um discurso de hontem, e respondendo 
muito bem. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – V. Ex. ficou só no 
Senado. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Eu não estou 
só; nunca estarei só. O monolitho continúa de pé e nelle 
estão gravadas as grandes medidas que podem servir 
para a gloria do partido conservador, ou de sudario, si elle 
não encaminhar o paiz ao sentido da sua necessaria 
adopção. 

Não estou só, porque, Sr. presidente, conto, antes 
de tudo, com a opinião do paiz. Acredito que elle fará 
justiça á sinceridade dos meus sentimentos e á lealdade 
com que abri opposição ao gabinete actual, não 
precisando, conforme hontem mais uma vez foi 
solemnemente confirmado pelo illustre Sr. conselheiro 
João Alfredo, de suggestões de ninguem para tomar esta 
posição que, acredito, o Brazil não vê com desprazer. 

Não estou só. Continuo na posição em que me 
colloquei desde os primeiros dias em que entrei no 
parlamento. Naquella occasião, com mais modestia, com 
muito menos autoridade na campanha que tinha de 
encetar; mas hoje, depois das grandes causas de 
estimulo que sobre mim actuam, investido da precisa 
coragem para dizer ao meu partido: «Si não quereis vos 
encostar ao immobilismo, caminho que agora seguís não 
é o mais certo, o mais seguro para conseguirdes a 
consideração e o apreço da nossa Patria!» 

Eis, Sr. presidente, expostas muito pela rama, as 
razões porque acredito que o nobre Sr. Barão de Mamoré 
muito brevemente, si não desde hontem, collocou-se ao 
meu lado. S. Ex. não póde, no meu fraco entender, 
continuar a ajudar companheiros de trabalho, que o 
fizeram repentinamente saltar por uma janella, alijando-o 
como carga inutil e até prejudicial. 

Vê o Senado que eu não me acho tão isolado. 
Sinto não ter a confirmação das minhas palavras, por não 
estar presente o nobre senador, que eu já denomino meu 
collega de opposição. Somos agora dous; poderemos 
mais tarde ser tres, quatro, cinco, e não são precisos 
muitos para  

ajudar a boa vontade dos Srs. liberaes, porque 
trabalharemos em commum com toda a nobreza, á luz 
meridiana e perante a nação inteira, pela conquista das 
grandes idéas. (Apartes e apoiados.) 

Conseguimos já aqui o registro civil; e o illustre 
estadista, o Sr. Presidente do Conselho não mostrou lá 
muito boa vontade. S. Ex. até julgou de necessidade 
mandar-se imprimir o regulamento, que estava na 
collecção das ilegível, para adiar a adopção no anno 
passado. 

Eu, naquelle tempo, completamente subordinado á 
direcção de S. Ex., não disse palavra, mas vi logo que 
aquillo não passava de mero pretexto, de simples medida 
de procrastinação. 

Este anno, porém, levantaram-se as vozes 
eloquentes de illustres senadores, que chamo com todo o 
prazer chefes meus: os Srs. Correia, João Alfredo, 
mesmo o Sr. Prado, com quem, entretanto, estou ás 
vezes em completo desaccôrdo, (riso) por exemplo na 
questão de immigração. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E o Sr. Teixeira 
Junior? 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Oh! boa 
duvida. Conto muito com S. Ex. (riso). E o Sr. Vieira da 
Silva? Já até o indicaram para chefe do partido 
evolucionista, partido indispensavel, porque si não houver 
evolução, corre-se o risco de revolução. Medida evolutiva 
é fazer o Brazil comparecer na exposição de Pariz. 
(Apartes.) 

Aos poucos, Sr. presidente, póde pois augmentar o 
numero, chegando-se afinal, talvez mais brevemente do 
que se pense, a um resultado, que, acredito bem, será 
favoravel aos destinos do paiz. 

Tinha ainda muito que dizer, mas prometti a um 
nobre collega deixar-lhe um quarto de hora, e até por isso 
foi que elle me deu a precedencia em fallar. Estou com os 
olhos fitos no relogio. 

Deixo, portanto, a tribuna, reservando-me para em 
outra occasião expender, com mais largueza de tempo 
diante de mim, muitas outras considerações. 

O meu requerimento é o seguinte (lê): 
Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 
«Requeiro seja dado para ordem do dia o projecto 

sobre secularisação dos cemiterios.» 
«23 de Julho de 1887. – Escragnolle Taunay.» 
A imprimir para entrar na ordem dos trabalhos. 
O SR. NUNES GONÇALVES: – Vejo-me obrigado 

a fazer uma declaração em satisfação ao nobre senador 
pela provincia de Santa Catharina. 

Não é a primeira vez que o nobre senador requer a 
V. Ex., Sr. presidente, que dê para ordem do dia o 
projecto sobre secularisação de cemiterios, que está 
submettido ao exame da commissão de legislação. 

Quando S. Ex. fallou a primeiva vez, fazendo igual 
requerimento, declarei que dentro de pouco tempo o 
parecer seria apresentado. 
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Effectivamente a commissão tem-se occupado 
com este assumpto, e o trabalho acha-se muito 
adiantado; mas a commissão vira-se obrigada a 
interrompel-o, para se occupar com alguns outros, que 
considerou mais urgentes e de não pequena importancia, 
e que foram submettidos á consideração do Senado, 
como são o que regula as aposentadorias de 
magistrados, e o não menos importante sobre bancos de 
emissão. 

Como sabe V. Ex., estes projectos foram 
submettidos ás commissões de legislação e de fazenda, 
e, attendendo á importancia da materia consignada em 
cada  um delles, a commissão entendeu que devia tomal-
os immediatamente em consideração. 

Agora, que ella já está desembaraçada destes 
dous trabalhos, garanto ao nobre senador que dentro da 
proxima semana apresentará o seu parecer sobre a 
secularisação de cemiterios. 

O Sr. Escragnolle Taunay (pela ordem) requer a 
retirada do seu requerimento. 

Consultado o Senado, consentiu na retirada. 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE NEGOCIOS DA 
MARINHA 

 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Sr. presidente, 

eu só quero ler este requerimento, e faço-o, porque 
desejo tomar parte na discussão do orçamento do 
ministerio da marinha, e não posso tomar parte nessa 
discussão sem as informações que venho pedir e que são 
as seguintes: (Lê). 

Requeiro que por intermedio do ministerio da 
marinha seja o Senado informado do seguinte: 

1º Qual a classificação do navio á disposição da 
repartição hydrographica á cargo do chefe de divisão 
Barão de Teffé; 

2º Si este chefe de divisão exerce o commando 
desse navio, como determina o regulamento que baixou 
com o decreto n. 6113 de 2 de Fevereiro de 1876 no seu 
art. 12, e de conformidade com as ordenanças de 
marinha, o que deve constar do livro de quarto de bordo 
do alludido navio. 

3º Quantas vezes, desde que foi creada a 
repartição, tem o mesmo navio sahido barra-fóra, e sob 
que commando têm-se executado as commissões, com 
declaração dos logares onde ellas foram executadas. 

4º Quaes as zonas da costa do Brazil que tém sido 
rectificadas ou levantadas pela repartição hydrographica 
sob a direcção do Barão de Teffé; e si tem sido 
publicados os trabalhos a ellas referentes, como dispõe o 
§ 4º do art. 3º do regulamento acima referido.» 

Sr. presidente, faço este requerimento 
especificado assim, porque o chefe da repartição 
hydrographica não tem cumprido, na minina parte, 
nenhum desses artigos do regulamento, e tem feito isso 
de modo tão escandaloso, que só se póde explicar seu 
procedimento pela protecção que elle é o proprio a dizer 
que tem, em escripto publicado em sua defesa, quando se 
tratou da celebre questão Cirno Lima. 

Disse elle nessa sua defesa, que tinham inveja 
delle, por esse motivo, referindo-se a dous officiaes, um 
delles muito distincto, a quem não co- 

nheço, o Sr. Guilhobel, e o outro, com quem todos sabem 
as relações intimas que entretenho, desde a commissão 
de limites do Sul, o Sr. Barão do Ladario. Disse então o 
Sr. Teffé, defendendo-se de accusação que lhe faziam, 
não sei si justa ou injusta, que soffria a ccusação desses 
dous officiaes pelas seguintes razões: está isso á pagina 
10 de sua defesa: (Lê). 

«A principio o despeito e mais tarde a sêde de 
vingança armaram esses dous inimigos contra um 
camarada de classe que, ainda moço e gozando da – alta 
estima de monarcha e da consideração dos mais 
eminentes homens que têm governado paiz nestes 
ultimos tempos, assombrava-os com sua prosperidade, e 
a quem por isso urge nullificar e esmagar.» 

Ora, é devida a essa protecção, que o Sr. de Teffé 
continúa na repartição hydrographica e, digo com pezar, 
que elle tem continuado, não só sendo ministros da 
marinha conservadores, mas meus amigos liberaes, que 
deixaram este escandalo vivo, a estada do Sr. Barão de 
Teffé dirigindo a repartição hydrographica e 
commandando uma canhoneira chamada Braconnot, 
como chefe de divisão! Isso é incrivel e só se explica, 
como elle explicou, pela alta estima do monarcha e pela 
consideração dos mais eminentes homens que têm 
governado o paiz nestes ultimos tempos. 

Eu poderia dizer outras palavras; mas a hora já 
deu, tenho concluido. Aqui está o requerimento; é todo de 
informações para o fim de seu poder discutir. 

O SR. PRESIDENTE: – Como já deu a hora, fica o 
requerimento para ser apoiado na sessão de segunda-
feira. 

Ficou sobre a mesa o requerimento para ser 
apoiado na sessão seguinte, visto já ter passado a hora 
designada para apresentação do requerimento. 

 
ORDEM DO DIA 

 
VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO IMPERIO 
 
Votou-se em 2ª discussão e foi approvada, salvas 

as emendas da Camara dos Deputados e da commissão 
do orçamento, a proposta do Poder Executivo que fixa a 
despeza do Ministerio do lmperio para o exercicio de 
1888. 

Foram approvadas as emendas da Camara dos 
Deputados ás rubricas 14 e 17. 

Foi approvada a emenda da Camara á rubrica 18, 
salva a da commissão de orçamento, que tambem foi 
approvada. 

Foram approvadas as emendas da Camara ás 
rubricas 19, 23, 25, 26 e 27. 

Não foi approvada a emenda da Camara á rubrica 
29. 

Posta a votos por partes foi approvada a emenda 
da Camara á rubrica 30, menos na parte que eleva a 
consignação para o medico a 1:400$000. 

Não foi approvada a emenda da Camara á rubrica 
31, ficando prejudicada a da commissão de orçamento. 

Foram approvadas as emendas da Camara ás 
rubricas 34, 46, 48, 50 e 51. 

Foram approvadas as emendas da commissão de 
orçamento, supprimindo o § 1º e 2º additivos da Camara 
dos Deputados.
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Foram approvados os §§ 3º e 4º additivos da 
mesma Camara. 

Foi a proposta, assim emendada, adoptada para 
passar á 3ª discussão. 
 

NAVEGAÇÃO DOS RIOS TOCANTINS E OUTROS 
 
Foi adoptado para passar a 2ª discussão o 

projecto do Senado, lettra – F – do corrente anno, 
approvando a clausula 17ª do contracto para o serviço da 
navegação por vapor nos rios Tocantins, Araguaya e 
Vermelho, feito segundo as clausulas approvadas pelo 
decreto n. 9680 de 20 de Setembro de 1886. 

O Sr. Siqueira Mendes (pela ordem) requer 
dispensa de intersticio para a 2ª discussão do projecto. 

Consultado o Senado, concedeu a dispensa 
pedida. 

 
APOSENTAÇÃO DE MAGISTRADOS 

 
O Sr. PRESIDENTE declarou que achando 

preenchido o fim a que se destinava, julgava prejudicado 
o requerimento do Sr. João Alfredo para que se adie para 
a sessão seguinte a 1ª discussão do projecto do Senado, 
lettra – l – do corrente anno, declarando derogada e de 
nenhum effeito no § 2º do art. 1º do Decreto n. 3300 de 9 
de Outubro de 1886, a parte que inclue entre os motivos 
de aposentação obrigatoria a idade de 75 annos. 

Proseguiu a 1ª discussão do projecto. 
O SR. JAGUARIBE: – Sr. presidente, começo as 

considerações que tenho de offerecer ao Senado, por 
considerar os argumentos do nobre senador pelo Piauhy, 
que declarou votar contra o projecto, pela circumstancia 
de ter dado voto em separado em outro projecto mais ou 
menos identico. 

Dous foram os argumentos do nobre senador para 
este effeito. Em primeiro logar, sustentou que os 
argumentos de inconstitucionalidade offerecidos pela 
nobre commissão, não podiam proceder; porque, tendo a 
lei que está em vigôr, sido approvada muito 
recentemente, não era possivel que á sabedoria do 
Senado tivesse passado despercebida essa 
inconstitucionalidade. 

O nobre relator da commissão respondeu 
completamente, a meu vêr, ao nobre senador, e portanto 
não insistirei neste argumento, limitando-me a declarar 
que uma autoridade maior, que a de qualquer orador, já 
reconheceu que effectivamente havia 
inconstitucionalidade na approvação de aposentadorias 
forçadas; essa autoridade é o proprio Senado. 

O Senado sabe que, neste paiz, têm sido feitas 
aposentadorias forçadas, nada menos de cinco vezes. 

A primeira aposentadoria forçada foi ainda em 
1825, quando ministro o distincto Marquez de Ca- 

ravellas; mas o acto pareceu tão desarasoado e tão 
violento, sobretudo naquella época em que a 
promulgação da Constituição estava ainda tão fresca em 
todas as memorias, que o proprio ministro, em vista das 
allegações feitas pelo magistrado prejudicado, revogou o 
seu acto. 

Houve depois outras aposentadorias forçadas, 
como já disse, creio que ao todo cinco vezes. Sobre uma 
dellas em 1842, tendo a Camara dos Deputados 
approvado o acto do ministro que tinha feito a 
aposentadoria, essa decisão veiu ao Senado e sobre ella 
foi proferido e approvado o seguinte parecer (lê): 

«Sendo incontestavel que a aposentadoria é um 
dos meios de privar o empregado do exercicio do 
emprego, não póde ser applicada a empregados, que a 
Constituição quer que sejam perpetuos.» 

«Si ao poder de remover os magistrados de um 
para outro logar, que a Constituição admitte, se 
accrescentar o poder de aposental-os até contra sua 
vontade, o que a Constituição não permitte, destruida foi 
completamente a independencia do poder judicial, já 
muito abalada por outros motivos, e alluido o systema 
representativo em sua base.» 

Portanto, desde que posso invocar em meu favor 
um parecer do Senado, de outra época, já approvado, 
posso dizer, sem medo de errar, que a 
inconstitucionalidade já foi reconhecida. 

O outro argumento do nobre senador foi que a sua 
emenda, permittindo que os magistrados que chegarem 
aos 75 annos, tendo 40 de serviço, possam ser 
aposentados, evita o mal. 

Peço licença para dizer a S. Ex., que aliás sempre 
costuma pugnar pela economia dos dinheiros publicos, 
que esqueceu-se de que a sua emenda, não só póde 
acarretar augmento de despeza sem necessidade, como 
ainda póde dar logar ao calculo de qualquer magistrado, 
que ame mais os vencimentos do que os deveres do 
cargo, quando entender que está no caso de promoção a 
uma Relação ou ao Supremo Tribunal de Justiça. Com 
effeito, apenas elle conseguir essa promoção, ficará com 
o direito salvo de aposentar-se com todos os 
vencimentos, desde que tenha 40 annos, quando a lei 
exige um tempo determinado para fazer jus ao ordenado 
por inteiro. 

Portanto, lembro ao nobre senador que essa 
providencia, seguramente ditada pela bondade de seu 
coração e com as melhores intenções de sua parte, dá 
logar a estes incovenientes: 1º, duplicata de ordenado 
sem necessidade, o que a lei vigente tem procurado 
evitar; 2º, que um ou outro magistrado que não ame 
bastante os seus deveres mas sim os seus vencimentos, 
só procure ser aposentado, quando tiver obtido o 
accesso. 

Por exemplo, sabemos actualmente que as 
Relações de Goyaz e Mato-grosso constituem o espectro 
dos magistrados; ora, tendo o governo de nomear alguem 
para qualquer daquellas Relações, si o nomeado não tiver 
vontade de lá ficar, mas souber que com a sua promoção 
faz direito a sua aposentadoria com todos os 
vencimentos, desde que tenha 40 annos muito 
caladamente receberá a nomeação já no intuito de alli 
chegando receber a aposentadoria. 

Mas isso não deve ser o intuito do legislador; o 
legislador deve ter em vista que as Relações devem todas 
ser servidas por magistrados, cujo intuito seja servir ao 
paiz, distribuir justiça. 
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Portanto, a emenda do nobre senador dá logar áquillo 
que chamarei uma simples evasiva; mas o serviço publico 
não deve ser preenchido desse modo. 

Não sei si me fiz comprehender pelo nobre senador. 
Parece-me que a providencia da lei nesta parte deve ser 
mantida, ao passo que, pelo projecto que tive a honra de 
offerecer ao Senado resalvam-se os inconvenientes para os 
magistrados que queiram bem servir. O dever do magistrado 
é servir ao paiz, e o que o publico tem direito de esperar delle 
é distribuição de justiça; o legislador, pois, de modo algum 
póde ter em vista favorecer interesses individuaes do 
magistrado. 

Póde, portanto, continuar effectiva a providencia que 
já está na lei vigente, o estagio de tres annos para evitar a 
especulação, para evitar que o magistrado se demore no 
exercicio do emprego, esperando simplesmente a promoção, 
no intento de evitar Mato Grosso e Goyaz. Si elle estiver 
realmente impossibilitado, pedirá a aposentadoria, e livrar-se-
á ao Estado da indevida duplicata de vencimentos á que a 
emenda do nobre senador pode dar logar. 

Com o projecto que offereci, tudo isso se evita, 
porque o projecto só quer que o magistrado valido e cuja 
intelligencia é reconhecida não seja forçadamente lançado 
fóra do logar, em virtude de uma lei que, como se tem dito, e 
já mostrei até por pareceres antecedentes, fere a 
Constituição do Estado. 

O nobre senador ponderou que a lei de 20 de 
Setembro de 1881, que já deu ao governo a attribuição de 
promover a aposentadoria do magistrado que estiver physica 
ou moralmente impedido, não tem podido ser executada. 
Mas, pergunto eu, porque não tem podido ser executada? 
Pois, o nobre senador acredita que neste paiz o governo, que 
é tão poderoso, que até se diz mesmo ser omnipotente, 
querendo fazer executar uma providencia legal, aliás 
justissima, encontre algum impedimento? Seria melhor que o 
nobre senador dissesse que a lei, si tem havido algum 
magistrado nessas condições, não foi executada, porque o 
governo o não quiz; mas dizer que não tem podido ser 
executada não é a verdade dos factos. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Não tem sido 
executada para não prejudicar magistrados. 

O SR. JAGUARIBE: – Voltarei a essa consideração. 
Agora, si o nobre senador argumentar, como já argumentei 
aqui, quando tive occasião de fazer rapida justificação do 
projecto, dizendo que em nossos habitos ha certa tendencia 
propria do coração brazileiro para não executar leis que 
ferem não só aos individuos como a terceiros, e nestas 
condições o governo não se mostra activo na execução da 
lei, então diz a verdade; assim é; existe no coração brazileiro 
certa condescendencia para estas e outras cousas, como 
notamos no tribunal do jury, com prejuizo publico. 

Mas esse inconveniente, como já tive occasião de 
ponderar, foi remediado; elle dava-se, porque os magistrados 
affectados de certa invalidez, não podendo já desempenhar 
bem seus deveres, deveres asperos, como são os de folhear 
autos, estudar o direito e formular sentenças, arrastavam-se 
todavia aos tribunaes, porque tinham de perder a gratificação 
no dia em que fossem aposentados, e isso feria não só o 
proprio magis- 

trado como a sua familia. Diante dessa consideração, admitto 
que da parte do governo houvesse certa condescendencia 
em não ver a verdade, mas o mal foi remediado. 

O fim principal da lei de 9 de Outubro do anno 
passado foi esse; todos se recordam, pela rapida discussão 
que aqui houve então, de que essa foi a preocupação 
principal do Senado, o qual quiz votar uma lei, que 
melhorasse as condições do magistrado a esse ramo de 
serviço; porque todos estavam certos de que, desde que 
essa lei fosse sanccionada, os magistrados invalidos 
nenhuma repugnancia teriam em pedir a aposentadoria e 
serem substituidos por outros, que validamente pudessem 
exercer os cargos; e assim aconteceu. 

Mas, pergunta-se: Desde que a lei estabeleceu a 
providencia necessaria para conseguir-se esse grande fim, 
que vantagem póde haver em conservar-se a obrigação de 
aposentar-se o homem simplesmente pelo facto de ter 
chegado aos 75 annos de idade? Já tive occasião de dizer 
aqui que é muito mau que o legislador seja o primeiro a 
desconfiar do patriotismo dos seus concidadãos. Quando, em 
geral, devemos acreditar que a massa do povo seja tambem 
impellida pelo patriotismo, além de outros deveres mais 
restrictos que as leis impenham, podemos duvidar que uma 
classe elevada de homens illustrados seja dominada por 
outro sentimento? Não é crivel. 

Accresce, senhores, que nossas condições com a 
posse da lei vigente do anno passado, o magistrado que 
estiver impossibilitado e que preencher mal os seus deveres 
estabelecendo, por assim dizer, uma mancha no tribunal, 
será impellido a sahir delle pelos proprios collegas. 

Todos nós sabemos o que são as corporações; um 
corpo collectivo qualquer tem tanto empenho em fazer boa 
figura como o individuo em geral; por isso, desde que o 
tribunal veja que um collega se demora inconvenientemente 
no logar, podendo sahir sem nenhum prejuizo, elle mesmo o 
impellirá a sahir; sobretudo porque em tal procedimento terá 
por si a opinião publica. 

Portanto, não é de crer que nessas condições 
nenhum magistrado queira demorar-se no tribunal, e quando 
queira, tem o governo o poder de fazer e retirar, lançando 
mão da legislação de 1871, sem que nesse caso tenha o 
embaraço, que antes tinha, isto é, a compaixão. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Estão conciliados 
assim todos os interesses; os de individuo com os da 
administração da justiça. 

O SR. JAGUARIBE: – Si eu quizesse, Sr. presidente, 
lançar mão de um argumento mais poderoso do que aquelle 
de que ligeiramente me tenho servido, bastava-me pedir ao 
Senado que volvesse seus olhos para esta propria 
corporação. 

Pois, senhores, desta veneravel corporação onde ha 
mais de uma dezena de membros que têm excedido a idade 
de 75 annos, e que continuam a desempenhar os seus 
deveres, si não com admirasão, em todo o caso com 
applauso do publico; desta corporação ha de sahir uma 
medida prohibindo que o magistrado, si attingir aos 75 annos 
de idade, continue a exercer o seu cargo, determinando que, 
ipso facto, fique elle privado de exercel-o? 

Não é crivel. 
O SR. NUNES GONÇALVES: – E a medida é ainda 

mais odiosa porque torna-se singular para a classe da 
magistratura. 
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O SR. JAGUARIBE: – Querendo ainda mais 
particularisar a força do argumento de que acabo de servir-
me, peço, Sr. presidente, licença a V. Ex. para declinar o 
seu proprio nome. 

Creio que V. Ex. já attingiu os 75 annos; e não 
vemos todos nós o vigor e a sabedoria, com que V. Ex. 
dirige os trabalhos desta casa? E são essas funcções mais 
leves, e menos arduas, que os de membro de um 
Tribunal? Não creio. 

E, lembrando-nos dos honrados senadores que tém 
sido eleitos para a presidencia desta corporação, não 
poderemos citar outros exemplos? 

Pois, o Senado não se recordará do venerando 
Visconde de Abaeté, que, quando tinha transposto, e 
muito, a idade dos 75 annos, ainda dirigia os nossos 
trabahos com todo o vigor, com todo o acerto? E não 
vimos mais que, quando esse illustre cidadão reconheceu 
que não tinha força e energia para continuar no seu posto 
de honra, foi elle mesmo que se apressou a pedir a 
exoneração? 

Não fez a mesma cousa o Sr. Visconde de Jaguary, 
que por muitos annos dirigiu os nossos trabalhos? 

No momento em que se sentiu enfraquecido, 
reconhecendo já não poder continuar nessa elevada 
posição, não se apressou tambem a pedir a exoneração? 

Pois, quando nesta corporação assim procederam 
os nossos dignos chefes, aquelles que entre nós foram 
considerados primus inter pares, será para receiar que nas 
Relações ou no Supremo Tribunal de Justiça não 
procedam do mesmo modo os magistrados que não se 
achem com forças para bem desempenhar os seus 
deveres? 

O SR. SOARES BRANDÃO: – E si fosse para 
receiar, ahi estava a lei de 1871. 

O SR. JAGUARIBE: – Como procederam o illustre 
Visconde de Abaeté e o illustre Visconde de Jaguary, 
procedera tambem o nosso saudoso collega, Barão de 
Pirapama. Quando sentiu que não tinha mais força 
necessaria para continuar na direcção dos nossos 
trabalhos, apressou-se a pedir a exoneração. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Apoiado. 
O SR. JAGUARIBE: – Agora, Sr. presidente, 

permitta-me V. Ex. que passe a encarar a sustentação do 
projecto por um outro lado, isto é, comparando as 
providencias estabelecidas contra os magistrados que 
attingiram os 75 annos, com o que se passa em outras 
corporações que existem neste paiz, por exemplo, o 
Conselho Supremo de Justiça Militar, onde ha membros de 
idade avançadissima. E neste momento acóde-me o nome 
de dous distinctissimos membros desse tribunal, os Srs. 
Visconde da Gavea e Visconde de Tamandaré, cada um 
dos quaes creio já ter transposto a idade de 80 annos; e, 
todavia, sabe-se a segurança admiravel de seus juizos e a 
sua actividade pessoal. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Apoiado. 
O SR. JAGUARIBE: – E pergunto ao Senado; 

haverá neste paiz tribunal cujas decisões mereçam mais 
applauso que as do Supremo Conselho de Justiça Militar? 
Duvido. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – E’ preciso lembrar 
o seu secretario, o Sr. Barão do Mattoso. 

O SR. JAGUARIBE: – A verdade é que esse 
tribunal, regulando-se pela severissima legislação

militar, ainda restos dos regulamentos do Conde de Lippe, 
profere julgamentos tão justos e tão equitativos, que 
causam sorpreza as suas sentenças admiraveis. E’ que o 
juizo seguro dos seus membros os leva a confrontar e a 
combinar a legislação militar com as disposições do codigo 
criminal, e com os principios geraes da Constituição, de 
maneira que os julgamentos são de uma equidade, digna 
do applauso com que o paiz os recebe. 

Ora, quando se vêm membros de um tribunal como 
aquelle, em idade avançada, proterir julgamentos com 
tanta sabedoria, contra os quaes nada se póde allegar de 
incapacidade, ha de inferir-se que, neste paiz, onde se 
observam taes exemplos, é necessario estabelecer 
medidas, prohibindo que membros de outro tribunal, só 
porque attingem a certa idade, não continuem a 
funccionar? 

Voltando ao tribunal que citei, o Supremo Conselho 
Militar de Justiça, chamo a attenção dos meus collegas 
que conhecem o Sr. Barão do Mattoso, que é alli o 
secretario e peço-lhes que digam, si conhecem 
funccionario que o exceda em zelo... 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Apoiado. 
O SR. JAGUARIBE: – ...e em actividade; e 

entretanto creio que já tem 83 annos. 
O SR. NUNES GONÇALVES: – Mais. 
O SR. JAGUARIBE: – ...e o seu illustre 

comprovinciano, o nosso collega Nunes Gonçalves affirma 
que tem mais. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Tem muita lucidez 
de espirito e robustez. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Apoiado. 
O SR. JAGUARIBE: – Tem muita lucidez de 

espirito, muito vigor, e até escreve com uma bella lettra; 
tem um caracter calligraphico admiravel. 

O SR. SOARES BRANDÃO: – V. Ex. está 
provando que a lei baseou-se apenas sobre uma 
presumpção. 

O SR. JAGUARIBE: – Sobre uma presumpção; 
mas é principio de direito que a presumpção cede á 
certeza; e, portanto, si é certo que na idade de 75 annos 
muitos magistrados se acham no gozo de suas faculdades 
e podem continuar a exercer as suas funcções, a lei que o 
prohibe deve ser revogada, tanto mais que, para os que 
estiverem impossibilitados de continuar, está o governo 
armado de outras providencias. 

Mas tem sido allegado que as providencias de que 
o governo se acha armado pela legislação de 1871, são 
cercadas de embaraços. 

O SR. SOARES BRANDÃO: – São garantias. 
O SR. JAGUARIBE: – Si em relação a outras 

providencias de menor importancia a lei tem exigido 
garantias; si, por exemplo, para a remoção forçada de um 
juiz de direito, a lei estabeleceu seguranças, não podendo 
transferir-se o juiz de um logar para outro, desde que a 
Constituição garantiu a perpetuidade do cargo, sem que 
fosse ouvido o Conselho de Estado, si para um acto de 
menos importancia a lei fez esta exigencia, como não 
havia de fazel-a para a aposentadoria do magistrado que 
percorreu as diversas escalas, e chegou ao pinaculo de 
sua carreira, permittindo que fosse violentado, isto é, 
aposentado á força, quando 
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está em condições ainda de bem desempenhar o cargo? 

Estabeleceu-se, pois, esta clausula aliás salvadora. 
Não ha, pois, embaraço algum em que o governo lance 
mão dessa providencia, porque ainda hoje o governo tem 
liberdade de acção. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – Porque o voto do 
Conselho de Estado não é obrigatorio. 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. O governo está 
armado. 

Recordo-me, si não me falha a memoria, que o 
nosso finado collega de saudosissima memoria, o Sr. 
Visconde de Nitheroy, quando ministro, tentou aposentar 
um magistrado que, na sua opinião, estava completamente 
impossibilitado, pela surdez, de exercer o cargo. Refiro-me 
ao Sr. Pontes Visgueiro. O Sr. Visconde de Nitheroy 
encontrou da parte daquelle magistrado um pequeno 
embaraço. 

Estou, porém, certo que o Sr. Visconde de Nitheroy 
chegaria ao fim que tinha em vista, si tão depressa não 
deixasse de ser ministro. Talvez que, si o Sr. Pontes 
Visgueiro tivesse sido aposentado, não fosse levado a 
praticar o acto que teve o desgraçado desfecho na 
continuação de seu exercicio como magistrado. 

Portanto, ninguem diga que o governo não está 
armado: está e muito bem, desde que queira, e esteja no 
interesse publico aposentar qualquer magistrado por 
incapaz. Assim, pois, acabemos com esta especie de 
condemnação aliás desnecessaria. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – E’ uma medida 
inconstitucional e odiosa. 

O SR. JAGUARIBE: – Sr. presidente, acho tanto 
mais extemporanea a providencia de se estabelecer que o 
homem aos 75 annos fica, ipso facto, condemnado a não 
continuar a exercer o seu cargo quanto tantos exemplos ha 
que demonstram que homens idosos preenchem 
perfeitamente os seus deveres. E’ de lamentar esta 
tendencia que se desenvolve, quando tenho o 
conhecimento de uma obra importantissima escripta por 
um medico allemão o Sr. Hufeland, que ensina os meios 
de prolongar a vida humana. Diz esse escriptor que a 
pessoa que desde sua mocidade tiver vida regular póde 
chegar á avançada idade de mais de 90 annos no gozo de 
suas faculdades e prestar grandes serviços ao Estado. 

Recordo-me que, ha poucos dias, a imprensa, com 
meu applauso, pelo facto de estar na tela da discussão 
este projecto, deu noticia de uma honrosa ovação prestada 
pelos empregados da Secretaria de Policia ao venerando 
Sr. conselheiro Paulino Fernandes Vianna, no seu 
octogesimo quinto anniversario. Esse digno funccionario 
cumpre os seus deveres com toda a pontualidade. 

O pessoal da policia derramou flores por onde tinha 
elle de passar, na repartição e ao manifestar os seus 
applausos entregou-lhe um bouquet primoroso. 

Este funccionario é homem alquebrado pelos 
annos, é certo, mas gosa das suas faculdades e 
desempenha os seus deveres de modo a attrahir os 
applausos publicos. 

Passo, Sr. presidente, a commemorar um nome 
historico para este paiz, o do venerando Montserrate 
(apoiados), magistrado modelo e distinctissimo. 

Todos que o conheciam viam aquelle magistrado 
em idade avançada desempenhar os seu deveres com 
applausos geraes; e admiraram o seu acto de coragem 
civica, declarando, com aquella impavidez do antigo 
sacerdote, o non possumus, quando em sua cadeira de 
magistrado entendeu não cumprir um acto do governo, por 
parecer-lhe menos regular. Não querendo crear 
embaraços á administração e comprehendendo os seus 
deveres, preferiu renunciar o cargo. 

Este acto do digno magistrado teve os applausos da 
imprensa e do publico, que lhe offereceu uma coroa de 
louros talhada em ouro. Foi nomeado outro magistrado 
pelo governo e as medidas deste não soffreram 
embaraços. 

O SR. SOARES BRANDÃO: – Basta o nobre 
senador citar os tres grandes homens actuaes da 
Allemanha. 

O SR. JAGUARIBE: – Já tive occasião do referir-
me a Moltke e ao Imperador Guilherme. 

Peço licença ao Senado para declinar o nome do 
venerando D’Aguesseau, que foi o modelo do magistrado 
em todo o mundo, por assim dizer, porque os seus 
trabalhos foram tão severos, de tanta firmeza que os 
apreciadores seus em França acreditavam que elle fora o 
verdadeiro confeccionador do codigo civil; disseram que 
era preciso haver outro homem como D’Ageusseau, e este 
homem foi Napleão I, para promulgar delfacto esse codigo 
que é a maior gloria da França. 

O SR. NUNES GONÇALVES: – E tem servido de 
modelo para todos os paizes do mundo. 

O SR. JAGUARIBE: – Pois, senhores, 
D’Aguesseau morreu com mais de 80 annos, serviu por 
muito tempo como procurador geral, e depois como guarda 
dos sellos, e a sua sabedoria foi tal que amigos o 
adversarios o cercaram sempre de toda a veneração. A 
propria regencia que substituiu o governo de Luiz XIV, 
depois de o demittir e desterrar, viu-se forçada pela opinião 
a chamal-o ao exercicio do seu cargo, que elle só aceitou 
pela certeza que tinha de que o serviço publico do seu paiz 
assim o exigia; e este homem serviu com tanta honra e 
com tanto credito, que tornou-se a admiração da Europa, e 
era até consultado por estrangeiros, e até da propria 
Inglaterra, sempre ciumenta das glorias da França, 
recebeu consultas a respeito das reformas do seu 
calendario. 

Eis aqui um exemplo que demonstra que a idade de 
75 annos não impede a um bom servidor do Estado de 
exercer um cargo importante. 

Não é possivel, Sr. presidente, que eu nesta 
occasião possa lembrar ao Senado toda a collecção de 
homens de idade avançada que continuaram a ser a gloria 
de seu paiz; mas não posso deixar de mencionar alguns, e 
o farei dizendo que entre os sete sabios da Grecia 
encontram-se tres nomes, que, com certeza, pelo que 
tenho visto nas diversas chronicas consultadas, tinham 
mais de 75 annos. Thales e Pittacus morreram com mais 
de 100 annos, e Solon com mais de 80 annos. 

Eis aqui em um numero apenas de sete homens, 
tres que excederam muito dos 75 annos, continuando a 
prestar serviços com toda a actividade. Como, pois, 
duvidar que em uma corporação de 17 membros os 75 
annos não sejam obstaculo para muitos que estejam no 
caso de continuar a exercer o cargo? 
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Assim, Sr. presidente, tendo já referido tantos 
nomes notáveis que excederam aos 75 annos, peço ainda 
permissão para citar o de Terencio Varrão, que viveu 100 
annos, e a respeito de quem dizia o historiador Valerio 
Maximo, que as suas obras não foram em menor numero 
que os seus annos. 

Eis aqui demonstrando pela analyse de varões de 
diversos paizes, e dos que entre nós são conhecido, que a 
idade de 75 annos não é obstaculo para que um homem 
continuo a bem servir ao seu paiz. 

Terminarei as considerações que tenho offerecido 
ao Senado, pedindo permissão para lembrar um juizo a 
respeito dos homens velhos emittido naqueles tempos de 
agitação – a epoca da Revolução Franceza. Quero alludir 
ao decreto de 23 de Agosto de 1793, da convenção, que 
se exprima do seguinte modo (lê): 

«Art. 1º Desde este momento até áquelle em que os 
inimigos tiverem sido repellidos do territorio da patria, 
todos os francezes estão em requisição permanente para o 
serviço das armas. Os homens feitos irão ao combate, os 
casados forjarão armas e transportarão viveres, as 
mulheres farão barracas e roupas militares e servirão nos 
hospitaes, as crianças desfiarão linho para as feridas, os 
velhos irão para as praças publicas excitar a coragem dos 
guerreiros.» 

Pois bem, senhores; não se trata de praça publica, 
mas trata-se do mais elevado ponto do forum brazileiro, 
que é o Supremo Tribunal de Justiça; alli é o pinaculo de 
todas as praças publicas do Imperio; lá estão esses velhos 
que em toda e qualquer circumstancia serão as atalaisa da 
liberdade, como tantas vezes já têm sido, e é preciso que o 
corpo legislativo não duvide do seu patriotismo. 

Tenho concluido. (Muito bem! Muito bem!)[ 
O Sr. Ribeiro da Luz (ministro da guerra) pede ao 

Senado que reflicta sobre a inconveniencia da revogação 
das disposições relativas á aposentação obrigatoria dos 
magistrados que contam mais de 75 annos de idade, 
quando não contam mais de oito mezes taes disposições, 
pois foram decretadas em 9 de Outubro do anno passado. 

Quando se discutiu no Senado o projecto que mais 
tarde foi convertido na lei dessa data, o orador foi o unico 
que se levantou para impugnar o açodamento com que se 
levava o debate. Infelizmente as suas palavras não foram 
então attendidas. Hoje, como então, o orador oppõe-se a 
deliberações precipitadas e que podem comprometter, na 
occasião publica, o conceito do criterio que deve presidir 
as decisões da camara vitalicia. 

Outra consideração não é tambem para despresar. 
Si a lei de 9 de Outubro de 1886 foi, como diz a honrada 
commissão, uma violação do direito constitucional, é 
preciso fazer voltar ao exercicio de suas funcções os 
magistrados que pelo orador foram aposentados em 
cumprimento da referida lei. (Contestações dos Srs. 
Jaguaribe e Nunes Gonçalves.) 

Seis ministros do Supremo Tribunal, dous 
desembargadores e dous juizes de direito foram os 
aposentados; dous falleceram já; os outros oito, 

si prevalecerem as idéas dos honrados senadores, devem 
ser reintegrados. 

Tem-se dito que a lei de 1871 é sufficiente para 
acautelar os interesses da justiça. Não é exacto. A prova 
está em que desde Setembro de 1871 até Outubro de 
1886 nenhum magistrado foi aposentado, e entretanto, 
bem se sabe que delles alguns havia cujo estado enfermo 
ou decrepito não lhes permittia mais o correcto exercicio 
de suas funcções. E' preciso não ter pratica de 
administração a acreditar que seja facil, mediante exame 
de medicos, adquirir a prova do estado senil de um juiz, 
que de ordinario é pessoa importante na localidade em que 
serve. 

Das varias idéas que têm sido apresentadas a que 
lhe parece mais aceitável é a consignada na emenda 
substitutiva do honrado senador pelo Piauhy, o Sr. 
Visconde de Paranaguá: S. Ex. dispensa os tres annos de 
exercicio do cargo ao ministro do Supremo Tribunal de 
Justiça que contar mais de 75 annos de idade, comtanto 
que satisfaça a condição de 40 annos de idade. Ainda 
assim cumpre notar que a suppressão do estadio é a 
medida excepcional e que não se coaduna com os 
principios geraes da legislação, os quaes exigem tres 
annos de exercicio do ultimo cargo para que neste se 
aposentem os funccionarios publicos das secretarias de 
Estado, das repartições fiscaes e de outras. 

Navegando nas aguas do honrado senador pelo 
Piahuy, as quaes são mansas e seguras, o orador inclina-
se a aceitar um termo médio. Em sua opinião o magistrado 
que não contar o estagio de tres annos não só no Supremo 
Tribunal de Justiça como nas judicaturas inferiores e que 
houver de ser aposentado pela idade, deverá receber da 
gratificação uma parte proporcional ao seu tempo de 
serviço, no logar em que for aposentado. 

Tenciona o orador voltar ao debate, que muito deve 
occupar a attenção do Senado, e então expenderá as 
considerações que lhe possam haver escapado. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 25, até ás 4 

horas da tarde: 
2ª discussão da proposta do Poder Executivo, 

convertida, em projecto de lei pela Camara dos Deputados, 
sob n. 7 do corrente anno, que fixa a despeza do Ministerio 
da Justiça para o exercicio de 1888; 

2ª discussão do projecto do Senado, letra F do 
corrente anno, approvando a clausula 17ª do contracto 
para o serviço da navegação por vapor nos rios Tocantins, 
Araguaya e Vermelho, feito segundo as clausulas 
approvadas pelo decreto n. 9680 de 20 de Novembro de 
1886, para que votou-se dispensa de intersticio; 

Continuação da 1ª discussão do projecto do 
Senado lettra I, do corrente anno, declarando derogada e 
de nenhum effeito no § 2º do do art. 1º do decreto n. 3309 
de 9 de Outubro de 1886 a parte que inclue entre os 
motivos de aposentação obrigatoria a idade de 75 annos; 

1ª discussão do projecto do Senado lettra J, do 
corrente anno, determinando que a disposição do § 2º do 
art. 1º do decreto n. 3309 de 9 de Outubro de 1886 não 
impede que o magistrado nomeado desembargador ou 
membro do Supremo Tribunal de Justiça antes de 75 
annos de idade
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continue no exercicio do cargo depois de ter essa idade, 
unicamente para completar o triennio de serviço effectivo 
de que trata o § 1º; 

3ª discussão do projecto do Senado lettra E, do 
corrente anno, elevando algumas comarcas da provincia 
de S. Paulo de 1ª a 2ª e de 2ª a 3ª entrancia. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
 

ACTA EM 23 DE JULHO DE 1187 
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSAMSÃO DE SINIMBÚ 
 
A's 11 horas da manhã fez-e a chamada e 

acharam-se presentes 30 Srs. senadores, a saber: 
Cansansão de Sinimbú, Barão de Mamanguape, Godoy, 
Gomes do Amaral, Paula Pessoa, Affonso Celso, 
Lafayette, Barros Barreto, F. Octaviano, Fausto de Aguiar, 
Visconde de Paranaguá, Diogo Velho, Soares Brandão, 
Silveira da Motta, Meira de Vasconcellos, Viriato de 
Medeiros, Barão da Estância, de Lamare, Henrique d'Avila, 
Luiz Fellipe, Escragnolle Taunay, Correia, Castro Carreira, 
Christiano Ottoni, Barão de Mamoré, Barão de Cotegipe, 
Saraiva, Ignacio Martins, Lima Duarte e Ribeiro da Luz. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Uchoa Cavalcanti, Cruz Machado, Nunes 
Gonçalves, Antonio Prado, Barão de Maroim, Barão de 
Souza Queiroz, Candido de Oliveira, Jaguaribe, Franco de 
Sá, F. Belisario, Silveira Martins, Paes de Mendonça, 
Teixeira Junior, João Alfredo, Junqueira, Carrão, 
Fernandes da Cunha, Cunha e Figueiredo, Vieira da Silva, 
Siqueira Mendes, Dantas, Paulino de Souza, Leão Velloso, 
Visconde de Muritiba e Visconde de Pelotas. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Do Sr. senador Diogo Velho Cavalcanti de 

Albuquerque, de hoje, communicando que tem 
necessidade de tratar de sua saude na Europa, pedindo 
licença para ausentar-se, deixando, portanto, de 
comparecer ao resto da presente sessão legislativa. – A' 
commissão de constituição e poderes. 

Das mesas eleitoreaes das parochias da Candelaria 
(1ª e 2ª secções), Santo Antonio (2ª secção), Santa Cruz, 
Itamby, Barra de S. João, S. Pedro da Aldeia, Saquarema, 
Morro do Côco e Ponte Nova, da provincia do Rio de 
Janeiro, remettendo cópias das actas da eleição senatorial 
e que nellas se procedeu ultimamente. – A' commissão de 
constituição e poderes. 

Das mesas eleitoraes das parochias de Santa Anna 
do Rio das Velhas, S. Sebastião da Pedra do Anta, S. 
Gonçalo do Rio Preto, Rio Pardo, Boa Vista do Tremendal, 
Bomsucesso e Almas, Salinas, S. Carlos de Jacuhy, Santa 
Isabel, São José do Barroso e Sumidouro, da provincia de 
Minas Geraes, remettendo cópias das actas da eleição 
senatorial a que nellas se procedeu ultimamente. – O 
mesmo destino. 

O Sr. 2º Secretario declarou que não havia 
pareceres. 

 

O Sr. Presidente declarou que não podia haver 
sessão por se acharem presentes apenas 30 Srs. 
senadores, aos quaes convidou para se occuparem com 
os trabalhos de suas commissões e deu para ordem do dia 
26 a mesma já designada, a saber; 

2ª discussão da proposta do Poder Executivo, 
convertida em projecto de lei pela Camara dos Deputados, 
sob n. 7 do corrente anno, que fixa a despeza do Ministerio 
da Justiça para o exercicio de 1888; 

2ª discussão do projecto do Senado, letra F do 
corrente anno, approvando a clausula 17ª do contracto 
para o serviço da navegação por vapor nos rios Tocantins, 
Araguaya e Vermelho, feito segundo as clausulas 
approvadas pelo decreto n. 9680 de 20 de Novembro de 
1886, para que votou-se dispensa de intersticio; 

Continuação da 1ª discussão do projecto do 
Senado lettra 1, do corrente anno, declarando derogada e 
de nenhum effeito no § 2º do art. 1º do decreto n. 3309 de 
9 de Outubro de 1886 a parte que inclue entre os motivos 
de aposentação obrigatoria a idade de 75 annos; 

1ª discussão do projecto no Senado lettra J do 
corrente anno, determinando que a disposição do § 2º do 
art. 1º do decreto n. 3309 de 9 de Outubro de 1886 não 
impede que o magistrado nomeado desembargador ou 
membro do Supremo Tribunal de Justiça antes de 75 
annos de idade continue no exercicio do cargo depois de 
ter essa idade, unicamente para completar o triennio do 
serviço effectivo de que trata os § 1º. 

3ª discussão do projecto do Senado lettra E, do 
corrente anno, elevando algumas comarcas da provincia 
de S. Paulo de 1ª a 2ª e de 2ª a 3ª entrancia. 

 
30ª SESSÃO EM 26 DE JULHO DE 1887 
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBU 
 
Summario. – Expediente. – Redacção do orçamento 

do Imperio. – A imprimir. – O Sr. Correia pede que o 
respectivo ministro seja convidado para assistir à 3ª 
discussão. O Senado concede. – Reclamação. – Discurso 
do Sr. Jaguaribe. – Observações do Sr. presidente. – 
Pedido de informações sobre a repartição hydrographica. – 
Approvação do requerimento. – O registro civil. – Discurso 
e requerimento do Sr. Escragnollo Taunay. Approvação 
do requerimen to. – Compra de materiaes para as obras do 
Ministerio do Imperio. – Discurso o requerimento do Sr. 
Viriato de Medeiros. – Approvação do requerimento. – 
Eleição do Pirahy. – Discurso e requerimento do Sr. F. 
Octaviano. – Adiado pela hora. – Orçamento do Ministerio 
da Justiça. – Discurso do Sr. Affonso Celso. – Parecer 
sobre terras devolutas. – Discurso do Sr. Candido de 
Oliveira. – Emenda. Discurso do Sr. Mac Dowell (ministro 
da justiça). – Adiamente da discussão. 

 
A's 11 1/2 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 36 Srs. senadores, a saber: 
Cansansão de Sinimbú, Barão de Mamanguape, Godoy, 
Gomes do Amaral, Paula Pesson, Viriato de Medeiros, 
Affonso Celso, Teixeira Junior, de Lamare, Lafayette, 
Henrique d'Avila, Correia, Barros Barreto, Barão de 
Cotegipe, Barão da Estancia, Visconde de Paranaguá, 
Candido de Oliveira, Silveira da Motta, Siqueira Mendes, 
Diogo Velho, Christiano Ottoni, F. Octaviano, Ribeiro da 
Luz, Luiz Fellipe, Escragnolle Taunay, Jaguaribe, Fausto 
de Aguiar, Castro Carreira, F. Belisario, Paes Mendonça, 
Barão de  
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Mamoré, João Alfredo, Silveira Martins, Dantas, Visconde 
de Pelotas e Visconde de Muritiba. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Cruz Machado, Nunes Gonçalves, Barão de 
Maroim, Barão de Souza Queiroz, Junqueira, Carrão e 
Paulino de Souza. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leram-se as actas da ultima sessão e do dia 25 do 

corrente mez, e, não havendo quem dizesse observações, 
deu-se por approvada. 

Compareceram, depois de aberta a sessão, os Srs. 
Soares Brandão, Lima Duarte, Franco de Sá, Ignacio 
Martins, Meira de Vasconcellso, Uchoa Cavalcanti, Leão 
Velloso, Saraiva, Antonio Prado, Cunha e Figueiredo, 
Fernandes da Cunha e Vieira da Silva. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 
Officio do Ministerio da Justiça, de 22 do corrente 

mez, remettendo em additamento ao de 12 do mesmo 
mez, as informações prestadas pelos juizes de orphãos da 
Córte, quanto ás causas em conclusão para final 
julgamento. – A quem fez a requisição, devolvendo depois 
à mesa. 

Representação do presidente da commissão das 
obras do monumento do Ypiranga, pedindo que sejam 
importados livres de direitos os materiaes que foram 
importados livres de direitos os materiaes que foram 
encommendados para a Europa com destino ás mesmas 
obras. – A' commissão de orçamento. 

O mesmo Sr. secretario communicou que o Sr. 
senador Nunes Gonçalves participou que, por incommodo 
seu e de pessoa de sua familia, não tem podido 
comparecer ás sessões. – Inteirado. 

O Sr. 2º Secretario leu a redacção das emendas ao 
orçamento do Ministerio do Imperio, que são as seguintes: 

 
Resultado da votação em 2ª discussão 

 
1.º Approvada. 
2.º Idem. 
3.º Idem. 
4.º Idem. 
5.º Idem. 
6.º Idem. 
7.º Idem. 
8.º Idem. 
9.º Idem. 
10.º Idem. 
11.º Idem. 
12.º Idem. 
13.º Idem. 
14. Approvada a emenda da Camara dos Deputados. 
15. Approvada. 
16. Idem. 
17. Idem. 
18. Approvada a emenda do Senado e tambem a da 

Camara dos Deputados. 
19. Approvada a emenda da Camara dos Deputados. 
20. Approvada. 
21. Idem. 
22. Idem. 
23. Approvada a emenda da Camara dos Deputados.

24. Approvada. 
25. Approvada a emenda da Camara dos Deputados. 
29. Idem, idem. 
27. Idem, idem. 
28. Approvada. 
29. Rejeitada a emenda da Camara dos Deputados. 
30. Approvada a emenda da Camara dos Deputados, 

menos na parte que eleva a consignação para medico 
a 1:400$ 

31. Rejeitada a emenda da Camara dos Deputados. 
32. Approvada. 
33. Idem. 
34. Approvada a emenda da Camara dos Deputados. 
35. Approvada. 
36. Idem. 
37. Idem. 
38. Idem. 
39. Idem.. 
40. Idem. 
41. Idem. 
42. Idem. 
43. Idem. 
44. Idem. 
45. Idem. 
46. Approvada a emenda da Camara dos Deputados. 
47. Approvada. 
48. Approvada a emenda da Camara dos Deputados. 
49. Approvada. 
50. Approvada a emenda da Camara dos Deputados. 
51. Idem, idem. 
§ 1.º Approvada a emenda do Senado. 
§ 2.º Approvada a emenda do Senado. 
§ 3.º Approvada. 
§ 4.º Approvada. 

Sala das Commissões, em 25 de Julho de 1889. –
Diogo Velho. – Barros Barreto. – Affonso Celso. – Dantas. 
– Lafayette. 

O SR. CORREIA (pela ordem): – Acaba de ser lida 
a redacção das emendas, approvadas em 2ª discussão, ao 
projecto de lei fixando as despezas do Ministerio do 
Imperio para o exercicio futuro. Meu fim tomando a 
palavra, é requerer que, quando fôr dado este projecto 
para a 3ª discussão, seja convidado o Sr. Ministro do 
Imperio para assistir a ella. (Apoiados). 

Consultado o Senado resolve affirmativamente. 
 

RECLAMAÇÃO 
 
O SR. JAGUARIBE (pela ordem): – Sr. presidente, 

pedi a palavra somente para fazer uma pequena 
reclamações acerca de inexactidões que sahiram 
publicadas no discurso que proferi na ultima sessão, no 
sabbado 23. 

As inexactidões são diversas: não apontarei todas, 
mas apenas aquellas que, sobretudo, exigem que o meu 
pensamento seja explicado. 

Eu me referi, por exemplo, á aposentadoria que o 
finado Visconde de Nitheroy tentou dar forçadamente ao 
tambem falecido desembargador Pontes Visgueiro e 
declarei que esta tentativa tinha encontrado a opposição 
daquelle magis- 
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trado. No discurso sahiu – que tinha encontrado a opposição 
da magistratura. Isto é inexacto e convém que fique claro o 
meu pensamento. 

Um trecho em que há inexactidão sensicvel e 
historica é o seguinte: tendo eu feito referencia á regencia 
que substituiu o governo de Luiz XIV, no discurso sahiu que 
eu me referi á Regente, foi a de um dos antigos duques 
d'Orleans: portanto não é a Regente é a regencia. 

Outra inexactidão. Tendo-me referido no conselheiro 
Paulo Fernandes Vianna da Silva, como um honrado 
funccionario da repartição da policia da Córte, na publicação 
do discurso acha-so elle designado e por mais de uma vez 
como honrado magistrado, quando devia ser – honrado 
funccionario. 

Finalmente, outra inexactidão: quando fallei dos 
grandes serviços e dos grande méritos do distincto 
jurisconsulto d'Aguesseau, referi a circunstancia de tel-o a 
própria Inglaterra consultado para os trabalhos do kalendaria 
que então se formulava naquelle paiz. Sahiu, pórem, que elle 
tinha sido consultado para a organisação do codigo da 
Inglaterra. 

Faço esta esta reclamação para a correcção dos 
Annaes 

O SR. PRESIDENTE: – A reclamação do honrado 
senador será attendida. 

 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE A REPARTIÇÃO 

HYDROGRAPHICA 
 
Foi lido, apoiado, posto em discussão e, sem debate, 

approvado o requerimento do sr. Viriato de Medeiros, que 
havia ficado sobre a mesa na sessão anterior. 

 
REGISTRO CIVIL 

 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sr. Presidente, 

tornou-me echo da curiosidadade de alguns membros do 
parlamento, perguntando no governo quaes as medidas que 
já tomou par pór em execução em todo o Brasil a lei do 
Registro Civil e seu respectivo regulamento aqui approvado 
neste anno. 

V. Ex. sabe que é necessario bastante tempo para se 
tornar conhecida esta importante medida e a sua 
regulamentação que estavam por tal modo esquecidas, que 
a sua reimpressão foi motivo de um pedido especial. Estes 
avulsos foram distribuídas na casa. 

Creio, porem, que elles não foram espalhados pelo 
paiz. 

E' pois conveniente que o governo mande puplicar no 
Diário Official este regulamento aliás já na collecção das leis, 
para que os povos tenham conhecimento do travamento das 
muitqas disposições que compoem a lei, disposições que 
interessam diversos poderes publicos não só de ordem 
judicial como militar, quer do exercito, quer da marinha, alem 
da intervenção directa das camadas municipaes. 

V. Ex. Sr. Presidente há de achar natural o interesse 
que tomo por esta lei, pois será, penso, a única conquista 
deste abbi, conquista obtida pelo concurso de autorizadas 
vozes de chefes conservadores, que não puzeram duvida em 
enfrentar com a má vontade do governo actual. 

Fazendo este requerimento, Sr. Presidente, eu me 
constituo advogado de prestigio desses chefes; não quero 
que seja burlada a intenção que elles tiveram, atirando-se 
assim de encontro á opposição formal dos que dominam hoje 
o paiz. 

Sinto, Sr. presidente, que no meio dos hymnos e 
hosannas que se erguem em torno do governo, entendo lons 
á união e á solidariedade definitivas do partido conservador, 
sinto digo, ser uma voz discordante, uma nota desatinada no 
meio dessa harmonia geral em que já se deram os celebres 
beijos Lamourette. Não há mais divergencia, não há maia 
linhas de separação: todos olham para o mesmo objectivo, 
para o mesto ato. 

Por isso que continuo a achar habilidade no modo por 
que os senhores liberaes vão combatendo a presente 
situação politica. Conseguindo já este resultado, o partido 
conservador é o governo actual; derribado o governo, está 
por terra a situação. 

UM SR. SENADOR: – Assim dever ser. 
O SR ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sim... assim 

dever ser. 
Realizar-se-ão desse modo os desejos da opposição 

liberal e a intenção do nobre presidente do conselho de 
passar o poder aos seus antagonistas natuaraes, ao chefe 
do partido liberal. E' necessario, porém, que este partido 
esteja bem organisado, sem causas intimas de divergencia. 

Sr. Presidente, a minha voz destoante não tem 
importância neste concerto geral e harmônico (não 
apoiados.) Os mais benévolos dizem – aquillo é um utopista; 
o que elle quer é irrealisavel. «E' um homem, dizem outros, 
perigoso porque as suas idéas e theorias prejudicam as 
instituições.» Outros carregam ainda mais a mão e 
proclamam: «E' um ingrato! Deve tudo ao Sr. Barão de 
Cotegipe e entretando teve a audacia de pronunciar-se em 
opposição.» 

Ora, Sr. Presidente, já o disse, repito e repetirei 
sempre: as minhas relações com o illustro Sr. Barão de 
Cotegipe, até o dia do nosso rompimento foram de 
sympathia e cordialidade. Recebi de S. Ex. bastantes 
finezes, e o procedimento que elle teve commigo foi correcto, 
correctíssimo, embora sempre accenturada a superioridade 
natural que deve existir entre um estadista da estofa de S. 
Ex. e um político da minha qualidade. Mas isto não me 
prendia por modo tal que eu, chegada a occasião e tendo 
outros deves a cumprir, não pudesse assumir a posição que 
assumi. 

Si o nobre Presidente do Conselho não estivesse tão 
zangado commigo, eu appellaria direictamente para S, Ex. 
Por isto causou-me certo reparo uma reticencia que S. Ex. 
póz em seu discurso, quando me deus a honra de responder 
as observações que eu fazia para desviar de mim e das 
idéas que tenho pregado, o desprestigio e a 
desconsideração. 

Sr. Presidente, esta pecha de ingrato tomou vulto; 
chagaram até a dizer na imprensa que quando sahi senador 
tinha beijado a mão do nobre Presidente do Conselho. 

Affirmo solemnemente ao Senador: quando fui 
escolhido senador do Império beijei a mão de uma única 
pessoa, a de minha idolatrada mãe e creio que este acto me 
levanta ao olhos do 
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Senado em logar de rebaixar-me. (Apoiados; muito bem.) 

Está, pois, Sr. presidente, estabelecido, está, pois, 
convencionado que existe a maior harmonia possivel em todo o 
partido conservador. O autopista, o socialista, o immigrantista, o 
ingrato é o unico que ousa levantar voz audaz a perturbar a belleza 
onisona desses festivos hymmos erguidos a concordia e fraternal 
união. 

V. Ex., porém. Sr. presidente, sabe que o oceano, muito 
embóra calmo e liso em sua superficie tem em seu seio correntes 
violentas que estão em continuo movimento. Representam perigos 
extraordinarios, tanto mais serios, quanto são inesperados os 
embates dessas correntes submarinas. 

Quer o Senado provas? Poderei dal-as logo. Ha poucos dias 
encontrando-me com um nobre e distincto deputado, que é membro 
fervoroso da maioria, disse-me elle com toda a espontaneidade: 
«Ah! meu amigo, si suas idéas sobre casamento civil passassem, 
como não havia de lucrar o meu districto! Tenho lá um vigario que é 
uma peste. (Riso.) Exige um dinheirão por casamentos. A gente 
pobre prefere... prefere ou não tem outro remédio sinão viver 
amancebada, porque não póde pagar emolumentos tão caros. A lei 
em todo caso era um freio» Repliquei «Mas você por que não vae á 
tribuna contar estes factos, denunciar esse abusos?» «Ah! não 
posso, objectou-me elle, os chefes não querem. Em politica vou com 
os outros.» 

Eis ahi um deputado que representa a opinião dos milhares 
de homens e que melhor guiado e retas essas cadéas que tão 
apertadamente o prendem, poderia ser util ao paiz, pronunciando-se 
em um sentido favoravel as idéas generosas. 

Sr. presidente, nem de proposito, pouco depois, achei-me 
em um grupo de três representantes da nação, que passaram a 
discutir o casamento civil. Já se vê que é uma idéa que está 
circulando no ar. Dos quatro representantes da nação, três se 
mostraram favoraveis á idéa, combatendo o quarto, que embora 
notavel, externou fracos argumentos. 

Isolado como se achava. como que não queria produzir 
defesa completa da sua opinião. 

Perguntasse eu a esses que concordavam commigo por que 
não se pronunciam na tribuna e responderiam de certo: «Ah! não 
podemos; os chefes não querem.» 

O SR. LIMA DUARTE: – Que disciplina! 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E' disciplina ferrenha e 

que até certo ponto redonda em elogio ao partido conservador. 
Mas Sr. presidente esta obediencia tão appetecida pelas 

naturezas autoritarias e autocraticas applicadas ás idéas do 
progresso, traria bellos resultados para o paiz. 

Digo, porém, ao governo: «Não se fie muito nessas 
apparencias de absoluta calma, nesse perfeito accórdo, porque de 
repente pódem se fórmar bem serios temporaes.» 

Em todo o caso o governo deve estar prevenido com boas 
razões para mostrar que é leal. 

Não aventurei idéas novas, dirá elle, idéas que não me 
pareciam na opinião minha e de outros amadurecidas... 

Aqui abro um parenthesis, e pergunto: Quanto devem 
chegar estas idéas no seu ponto de maturi- 

ção, sobretudo em um paiz como este em que ha tanta falta de 
iniciativa? V. Ex. Sr. presidente sabe que é necessario que um se 
adiante. 

Lembrarei o horror com que foram acolhidas as palavras do 
nosso illustre collega o Sr. Teixeira Junior, quando se referiu á 
necessidade de reforma do elemento servil. O eminente Visconde de 
Itaborahy ficou pasmo ante aquella perigosa explosão feita por um 
dos mais illustres representantes da escola conservadora. Mas que 
vimos? A idéa repellida pelo governo, foi dous annos depois aceita 
pelo paiz. 

Si formos a esperar que a nação nos indique quando seja 
tempo, continuaremos nesse estudo de estagnação em que 
perdemos muito tempo, quando podiamos aproveitar estes 
bellissimos annos de paz externa, porque já ha prognosticos muitos 
sérios, prognosticos tanto mais graves quanto vejo no governo 
poucos meios de chamar á si a sympathya dos dous elementos que 
se tornarão preponderantes em um caso de guerra – do exercito e 
da armada. 

Pergunto no nobre Sr. Ministro da Guerra si se acha com 
forças bastantes para bem dirigir o exercito, e preparar os grande 
meio de defeza, para o caso a que chegaremos – a contingencia de 
repellirmos o inimigo da Patria. 

Já vi na Camara o nobre Sr. Ministro da Guerra receber 
falicitações pela disciplina que tem restaurado e cujas praticas 
estavam perdidas. 

Perguntarei a S. Ex. si no intimo de sua consciencia acha 
que mereça esses elogios. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço licença ao nobre senador para 
dizer que deve justificar o seu requerimento, sem tratar de politica 
geral, porque ha diversos outros Srs. senadores que já pediram a 
palavra. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Vou resumir o que tinha 
a dizer. 

Mas, Sr. presidente, digo eu que, si o governo não poder, 
não quizer, ou não tiver bastante força nem bastante coragem para 
iniciar as grandes reformas pelo menos deve querer cumprir as leis 
já votadas. 

Eis a razão porque apresento a requerimento que vou ler ao 
Senado, e apresento-o contando com a benevolencia dos meus 
illustres collegas. 

V. Ex. bem sabe que hoje o governo me responde com o 
silencio, de modo que recorro a um requerimento, sujeito á 
approvação do Senado, para que tenhamos uma responda qualquer 
da parte dos que dirigem os negocios publicos. 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e sem debate 
approvado, o seguinte 

 
REQUERIMENTO 

 
Requeiro se peçam informações ao governo, sobre as 

providencias tomadas, para pôr em execução a lei do registro civil. 
S. R. – 26 DE JULHO DE 1887. – Escragnolle Taunay. 
 

COMPRA DE MATERIAES PARA AS OBRAS DO MINISTERIO DO 
IMPERIO 

 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Sr. presidente, V. Ex. e o 

Senado estarão lembrados que no anno passado, mais ou menos 
por esta epoca, apresentei um requerimento para que, por 
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parte dos diversos ministerios que tinham a seu cargo 
obras publicas, fossem dadas informações sobre a serie 
de preços porque se faziam as obras, sendo esta serie de 
preços acompanhada de analysos de casa uma das 
unidades dos mesmos preços. 

V. Ex. Sabe bem que não é sómente o Ministerio da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas que tem obras; o 
Ministério da Fazenda, assim como o da Marinha tem 
obras publicas civis e hydraulicas, havendo repartições 
com seus chefes, amanuenses, etc. O Ministério da Justiça 
tem também obras publicas; só o do Estrangeiros não tem 
de mandar fazer obras, em parte alguma do mundo. Estou 
persuadido da conveniencia de termos um ministerio 
especial de obras publicas, que concetrasse em si todas 
as obras que se fazem actualmente pelos diversos 
ministerios, e então teríamos pelo menos uma economia 
de... 1.000:000$000. Porque, Sr. Presidente, compare V. 
Ex. os preços porque se fazem as obras pelo Ministerio da 
Marinha, com os preços das obras do Ministerio da 
Agricultura e dos outros, e encontrará uma disparidade 
incrível. 

Assim, para o bom andamento do serviço publico, 
que é unicamente o que me traz á tribuna para pedir estas 
cousas, ora necessaria a creação do Ministerio de Obras 
Publicas, concentrando em si todas as obras dos outros 
ministerios, e acabando com todas as dificuldades, porque 
todos querem ser chefes: isto é, não trabalhar e fazer os 
outros trabalharem por si. 

Mas, quando se pede a estes Srs. engenheiros o 
preço de taes ou taes obras, a razão porque um metro de 
alvenaria custa tanto, não dizem porque suppõem que este 
segredo é só delles. 

Ora, comprehende-se bem que, desde que um 
engenheiro não demonstrar os seus preços, todo o mundo 
está no direito de dizer que estes preços não são exactos. 

Deram exemplos magnificos do bom serviço e do 
trabalho que fazem, os Srs: Leite Lobo, engenheiro chefe 
da estrada de ferro D. Pedro II: Francisco Bicalho, 
engenheiro do abastecimento d'agua: Adolpho Del-
Vecchio, engenheiro das obras da Alfandegas da Córte, e 
os engenheiros do trafego da estrada de ferro D. Pedro II. 
Ha, porém três moços bonitos que não querem fazer 
trabalho, querem ficar com o segredo para si, que é para 
poderem fazer os contractos como lhes parecer, sem que 
os ministros intervenham, porque na realidade, é preciso 
confessar, elles entram cegos, e sabem tanto de preços 
como eu sei do que se está passando no planeta Venus... 
Não sei si posso fallar neste planeta. 

Eu penso que elles não sabem nada disto; porque, 
quando se fallou aqui em equação pessoal, só um ou outro 
sabia o que isso era. Assim não se admire V. Ex. que não 
se saiba pedir; ou, querendo saber pedir, peço conselho no 
nobre Ministro da Guerra e a outros, para saber como hei 
de pedir, sinão, nada obtenho, e mesmo assim, apezar dos 
conselhos desses, não obtenho tudo, quanto mais os 
outros. 

O Sr. Paula Freitas realmente não sabe pedir; diz 
que não póde fazer isso, porque é muito trabalho; dava o 
preço ao governo; si elle quizesse aceitasse, e si não, não 
aceitasse. 

Eu porém, não estou disposto a isto; hei de pedir 
cosntantemente a intervenção de V. Ex. perante o 
governo; não é por mim, porque a 

questão não é minha, mas do Thesouro Nacional, do nobre 
Presidente do Conselho, do nobre Ministro da Fazenda e 
do nobre Ministro da Guerra tambem. 

Mas, Sr. Presidente, é uma necessidade tão 
urgente, que peço mesmo a todos os meus collegas que 
não deixem de votar pela creação do Ministerio de Obras 
Publicas; porque com isso o thesouro lucrará centenas, 
senão milhares de contos de réis. 

Como actualmente se procede, sem os orçamentos 
feitos serem justificados, parcella por parcella, por aquelles 
que os organizão, o thesouro póde ser completamente 
roubado, sem se saber como. 

Acredito que todos os engenheiros são muito 
probos; mas é preciso que provem, e é isso o que desejo, 
essa probidade com documentos, e ahi está porque faço 
este requerimento. 

O Sr. Paula Freitas deu o preço porque fazia as 
obras; mas não fez a analyse detalhada, porque não tinha 
tempo.Sinão tinha tempo, largasse. Elle accumula todas as 
obras do Ministerio do Imperio; si não tem tempo para 
tanta cousa, não accumule; desde porém que o faz, é 
porque póde. 

Elle devia dizer: – faço esta obra por tanto, um 
homem vence tanto, um instrumento qualquer custa tanto. 

Os senhores não acompanharão esse orçamento; 
mas fal-o-ia eu, com todo o desinteresse, porque, desde 
que entrei para esta casa, não me dei mais como 
engenheiro, não tenho contractos, nem vou fazer obras 
para ninguem. Quando faço estas observações e para 
beneficio dos cofres públicos, e o engenheiro que não 
quizer dar detalhadamente todos os esclarecimentos e 
orçamentos, não é o empregado que dever ser. 

Creio que todos são muito honestos, muito bons, 
mas isto faz-me lembrar o que mais de um vez me disse o 
meu sempre chorado amigo o Visconde de Abaeté. Dizia-
me elle; todo o homem deve ser julgado bom, emquanto 
não se mostra que é mau, isto é principio de direito: mas, 
na practica, acho melhor julgar todos ruins, emquanto não 
achar algum que se mostre bom. 

Eu não faço isso; mas quero a prova. 
O meu requerimento é o seguinte.(lê): 
Requeiro que por intermedio do Ministerio do 

Imperio seja o Senado informado do seguinte: 
«Como é feita a compra do material empregado nas 

construcções das obras a cargo daquelle ministerio, o qual 
o systema de execução dellas: si por empreitada englobo, 
empreitadas geraes, por unidades de preços ou por 
empreitadas parciaes dos diversos trabalhos por unidade 
de preços, demonstrada esta pela analyse competente.» 

Antes de sentar-me, pediria a V. EX. que me 
indicasse o meio de obter do Ministerio da Agricultura, a 
reimpressão do relatorio do Sr. Tenente coronel Lago que 
fez um trabalho muito bonito, em 1876, sobre os rios 
Araguaia e Tocantins. 

Não sei qual é o melhor meio de obter isso; e então 
exponho a V. Ex, a necessidade que eu e diversos 
collegas temos desse relatorio, afim de que V. Ex. tome as 
medidas que julgar convenientes, para que elle nos seja 
fornecido; porque é um documento muito importante, e que 
póde servir para que a discussão que naturalmente 
continua, a respeito da navegação do Tocantins seja maia 
esclarecida. 
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Pela minha parte desejo lél-o, mas não quero, para 
isto, ir incommodar a Secretaria da Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex. póde requerer a 
impressão do trabalho, mas não hoje. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Bem. Vou 
mandar á mesa o requerimento que li. 

Foi apoiado, posto em discussão e sem debate 
approvado o requerimento. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Sr. Presidente, V. Ex. 
desde que honra ess cadeira, ha de ter observado que 
este lidador da opposição de 11 annos, que ao lado de V. 
Ex. censurava os abusos e violências da administração 
conservadora de então, tenha emudecido, como que 
desalentado, sobretudo representante de uma província 
que não conta vezes na Camara dos Deputados pelo lado 
do partido liberal. 

Eu, porém, já expuz no Senado a razão porque não 
traria queixas a tribuna do Senado; tenho-me convencido 
de que no nosso paiz, a censura parlamentar de nada vale; 
e que sai algum bem nos é possível fazer a algum 
desgraçado opprimido, será procurando-se particularmente 
os Srs. Ministros, e pedindo-lhes a sua benevolencia e 
favor. 

E tive uma prova que corroborou esta minha 
opinião, e foi que na sessão do anno passado ousei desta 
tribuna chamar a attenção do nobre Presidente do 
Conselho para uma violencia que se projectava, por meio 
de lei, na província do Rio de Janeiro. 

Tratava-se alli de dar o nomopolio das funeções de 
tabellião de uma localidade da província ao chefe 
conservador; estava a lei em discussão na Assembléa 
Provincial, annullando o outro cartório; provoquei o nobre 
Presidente do Conselho, que me fez o favor de dizer 
francamente aqui na tribuna do Senado, que a opinião do 
governo era que só poderia realizar, se a extincção de um 
cartório de tabellião, embora vetado a lei, quando o 
funccionario respectivo morresse ou perdesse o lugar por 
quqlquer motivo legal. 

Depois, o honrado Sr. Ministro da Justiça de então 
teve ainda a bondade de dizer-me que ia expedir circular. 
communicando ás presidencias de província o modo de 
ver o governo nessa questão, porque ellas podiam ser 
induzidas a erro pelo erroneo modo de ver o ministro 
anterior, que estabelecera um principio opposto ao da 
razão, do direito e do pensamento do actual ministério da 
boa ordem. 

Descansei, como devia, diante de taes promessas: 
mas desgraçadamente os Srs. ministros não tiveram 
tempo para cogitar dessa pequena questão, e fui 
despertado um dia por um reclamação do victimado 
tabellião de Nova Friburgo, dizendo-me que a lei havia 
passado, havia sido sanccionada, estava em execução, e 
que elle já havia recebido intimação da presidencia para 
fechar seu cartorio e entregal-o ao outro tabellião. O pobre 
homem dirigia-se a mim mandando-me seu recurso para o 
Governo Imperial, fiado na opinião do nobre Presidente do 
Conselho e nas promessas do seu digno collega, o Sr. 
Ministro da justiça, hoje da guerra. 

No ultimo dia de sessão do anno findo, isto é, na 
sessão do encerramento da Assembléia Geral, alli 
(apontando para a esquerda) perguntei ao nobre Ministro 
da Justiça si era curial receber 

de minhas mãos o requerimento de recurso ou se exigia 
outra formalidade. S. Ex., á vista do nobre Presidente do 
Conselho e de outros, me disse que recebia o 
requerimento e ia attender a elle, desculpando-se do 
esquecimento que tivera e que attribuo as graves questões 
que pezam sobre os nossos ministros e que lhes roubam o 
tempo para estas pequenas questões dos direitos dos 
cidadãos brazileiros. Com a sua proverbial cortezia 
acrescentou que eu descansasse e que o mais corria por 
sua conta. 

Mas o tempo passou, estamos no fim desta sessão 
e nada se fez a tal respeito! Não me estou queixando; 
estou justificando a minha convicção de que, no nosso 
especial systema representativo, nada se obtem por meio 
de reclamações na tribuna das Camaras, e que si o 
reclamante não tem meio de obter reparação por favor, 
não a obterá jámais.(Apoiados.) 

Não venho, pos, com o requerimento que mandarei 
á mesa, chamar a attenção do governo. O Senado me 
tolere um desabafo. Venho desabafar-me em família sobre 
Uma illegalidade que está quase a completar-se. Quero 
que saibam meus amigos na provincia do Rio, que 
participo de suas angustias, e já que nada mais posso 
obter, ao menos obterei a tolerancia do Senado para o 
apresentador de suas queixas. 

No municipio de Pirahy havia se procedido á eleição 
para juizes de paz, e por uma aberração nesta quadra em 
que todos devemos curvar a cabeça no governo e seus 
amigos, succedeu que um distincto liberal da localidade 
fosse eleito 1º juiz de paz. Com effeito era isso um 
escandalo nesta situação; mas não havia remedio sinão 
submetterem-se ao facto.cogitou-se porém... não digo que 
o honrado presidente da província cogitou disto, mas os 
directores do governo que trabalham em torno procuraram 
torcer uma disposição de regulamento eleitoral e ageital-a 
de modo a que se sanasse aquelle terrível escandalo. Fez-
se destacar do Pirahy um novo districto de paz; e como em 
tal caso o regulamento eleitoral manda proceder a nova 
eleição nesse novo districto, esta se ordenou. Mas é 
preciso saber que na eleição do pirahy tinham sido eleitos 
tres juizes residentes ahi e sómente um residente no novo 
districto. O regulamento só manda proceder a nova eleição 
no artigo districto de que se destaca um novo, quando a 
divisão territorial deixa dous juizes de um lado de dous 
juizes do outro. O caso era, pois, evidentemente contrario. 
No Pirahy, antigo districto, ficaram três e não dous juizes. 
Logo só havia a providenciar-se alli o mandar-se 
juramentar o 1º substituto e não o proceder a nova eleição. 
Mas... isto não convinha.era preciso demittir o 1º juiz de 
paz do Pirahy. Contra a lettra expressa do regulamento 
ordenou-se que se affixassem alli editaes para nova 
eleição. 

O digno 1º juiz de paz a mim se dirigiu pedindo 
minha inetervenção. Eu, com a experiencia já adquirida, 
lhe disse: «E' um erro irmos reclamar no Senado; o que 
succederá, é que as paixões partidárias se hão de acirrar, 
vira o chamado ponto de honra de partido ou capricho da 
autoridade e então nada se obterá por bem da lei e da 
justiça. O melhor é o emprego dos bons modos, para que o 
honrado presidente da província se não irrite e reconheça 
o erro a que foi induzido 
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Antes de tudo, Sr. Presidente, tomei sobre a 
intelligencia do regulamento o parecer de um ilustro collega 
nosso, o mais habilitado para orientar-me nesse tocante. 

Declarou-me elle que não havia duas interpretações 
possíveis, tão clara ora a disposição do artigo do 
regulamento: que só se devia no Pirahy preencher o 4º 
logar de juiz de paz, dando juramento ao primeiro 
immediato em votos. 

Não contente com isso, pedi ao honrado ex-Ministro 
do império que ouviste a opinião da secção respectiva de 
sua secretaria. S. Ex. fez-me esse favor o a secção 
combinou com a opinião do honrado senador a quem eu 
havia consultado primeiro o que não é do partido liberal; é, 
porém, um daqueles dos nossos collegas que mais honram 
a nossa corporação por suas luzes, prudencia e 
respeitabilidade. 

Com esses elementos, aconselhei no juiz de paz 
que se dirigisse no Sr. presidente da provincia o com toda 
cordura, até porque delle tinha sido collega de estudos 
(creio eu), não fizesse questão publica. Escrevi no juiz de 
paz uma carta nesse sentido. expondo o que se tinha 
passado. 

O juiz de paz assim o fez dirigindo-se a S. Ex. e S. 
Ex. teve tambem a franqueza de dizer-lhe que tinha ouvido 
sobre a questão o Ministerio da Justiça (não sei a razão 
desta preferencia) talvez o nobre Ministro da Justiça tenha 
mais recursos para casos espinhosos eleitoraes. 

Mas desta vez, ao menos, o Ministro da Justiça 
dera attençao á lei; porque lendo-se novamente o seu 
parecer, reconheceu-se que no fundo opinava como a 
repartição do Imperio. 

Reconhecendo o honrado presidente da provincia 
que interpretara mal o parecer da repartição da justiça, e 
attentando nos outros pareceres, que eu indicara na minha 
carta, tranquilisou o 1º juiz de paz do Pirahy, declarando-
lhe que ia retirar as ordens expedidas. Por cautela o juiz de 
paz lhe deixou nas mãos o officio que havia redigido, 
reclamando contra a illegalidade da projectada nova 
eleição. 

Ora, Sr. presidente, a eleição está marcada para o 
dia 30 do corrente mez. Eu não duvido, um só momento, 
que o honrado presidente do Rio de Janeiro cumpra sua 
palavra, porque o creio cavalheiro e homem sério, tenho-o 
eu nesta conta, mas, como póde tambem se esquecer e 
dar-se alli o mesmo que de deu nesta Córte com a questão 
do tabellionato de Friburgo, julgo-me na necessidade de 
dar satisfação aos liberaes do Pirahy para os buriar nas 
suas reclamações. 

Peço a V. Ex. e ao Senado que me desculpem este 
desabafo, aqui entre nós, sem estrondo, como que em 
familia. E para não desviar-me do regimento, mando á 
mesa um requerimento de accórdo com o que tenho 
exposto. 

E' uma satisfação a meus amigos do Pirahy. E' bom 
que se desenganem os liberaes de que nada valho perante 
os Srs. ministros e que só ha um meio de joelhos aquilo 
que a lei lhes garantir. 

O requerimento é este (Lê). 
O SR. BARÃO DE MAMORÉ: – Eu não me limitei a 

entregar a V. Ex. o parecer da secretaria; estudei-o e 
concordei, declarando isto mesmo a V. Ex. 

O SR. F. OCTAVIANO: – E' exacto. Eu não tinha o 
direito de dizer isso, porque V. Ex. não é mais governo. 
Não o queria comprometter. 

Ficou sobre a mesa para ser apoiado na sessão 
seguinte, visto já ter passado á hora designada para 
apresentação de requerimentos, o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
«Requeiro que, pelo Ministerio do Imperio, se dê 

cópia ao Senado da deliberação da presidencia do Rio de 
Janeiro, mandando proceder á nova eleição de juizes de 
paz no disctricto da cidade do Pirahy, do requerimento do 
1º juiz de paz daquelle districto, recorrendo dessa 
deliberação. – F. Octaviano.» 

 
ORDEM DO DIA 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA JUSTIÇA 

 
Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro da 

Justiça, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber, os Srs. Luiz Felippe, Paes de Mendonça e Soares 
Brandão; e sendo o mesmo senhor introduzido no salão 
com as formalidades do estylo, tomou assento na mesa á 
direita do Sr. presidente. 

Entrou em 2ª discussão com o parecer da 
commissão de orçamento, a proposta do Poder Executivo, 
convertida em projecto de lei pela Camara dos Deputados, 
sob n. 7 do corrente anno, que fixa o orçamento da 
despeza do Ministerio da Justiça para o exercicio de 1888. 

O Sr. Affonso Celso, tendo assingando com 
restricções o parecer da commissão de orçamento sobre 
as despezas do ministerio da justiça, deve manifestar ao 
Senado os motivos dessa divergencia. 

Ella verso sobre uma emenda da Camara dos 
Deputados, suppriminidoa verba pedida na proposta do 
governo para a rubrica – novos termos e comarcas. 

O orador pensa com os que entendem ser condição 
indispensavel para restabelecer-se o equilibrio 
orçamentario e consequente melhoramento de nossas 
finanças, não só pôr um paradeiro ao augmento sempre 
crescente das despezas publicas, especialmente das não 
immediatamente reproductivas, que, infelizmente 
constituem a maxima parte dos encargos do thesouro, 
como tambem allivial-o de algumas, que reputa 
imperdoaveis desperdicios. 

No parlemento, ha 10 annos, e na imprensa de 
muito tempo antes, esforça-te por faze calar em todos os 
espiritos essa convicção, que de dia em dia mais se firma e 
robustece no seu, do par com a de que urge desobstruir as 
fontes da receita e descobrir outras por todos os meios 
possiveis e razoaveis, entre os quaes sobreleva e reforma 
do nosso systema tributario. 

Assim, em these, toda a suppressão ou reducção 
de despeza, encontra da sua parte favoravel prevenção; e 
só razões de alta conveniencia publica podem affastal-o do 
deliberado proposito de apoiar taes medidas com o seu 
voto. 

A verba da proposta do governo, eliminada pela 
Camara dos Deputados, é uma das que no seu conceito, 
devem ser exceptuadas da re- 
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gra, que se impoz, e isto por considerações da maior  
relevancia. 

Estas considerações, o orador resumil-as-á em 
uma posição; á saber, – a suppressão da despeza 
resolvida pela Camara dos Deputados inutilizada, nullifica 
uma importante attribuição das assembléas provinciaes, 
qual a do regular a divisão civil, judiciaria  e eclesiastica 
dos respectivos territorios. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Apoiado. 
O Sr. Affonso Celso nota que já no orçamento 

vigente não se incluiu credito para a instalação de 
comarcas novamente creadas. 

Reproduz-se agora o facto... 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – É um plano. 
O SR. AFFONSO CELSO: – ...que assume 

notavel gravidade, pela declaração expressa e formal, 
constante do parecer da commissão da Camara dos 
Deputados, de que tem elle o tão perigoso, quanto 
illegitimo resultado de – burlar-se, assim, na pratica, 
attribuição constitucional de um poder independente e 
soberano na sua esphera da acção. 

O SR. LIMA DUARTE: – Apoiado. 
O Sr. Affonso Celso confessa-se nesse parecer, 

em termos claros e precisos, que o côrte da insignificante 
verba, pedida pelo governo, tem o immenso e 
enadmissivel alcance da postergação da lei fundamental! 

O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): – É 
para corrigir um abuso. 

O Sr. Affonso Celso pensa que ainda com o intuito 
de corrigir um abuso, como pretende o nobre Ministro da 
Fazenda, não é aceitavel o alvitre da Camara dos 
Deputados. 

É certo que as assembléas provinciaes têm 
exercido a faculdade que lhes conferiu o Acto Addicional, 
de legislarem sobre a divisão judiciaria por modo que não 
está isempto de censura, antes nella incorre talvez com 
razão. 

É certo tambem que dahi originão-se 
inconvenientes sérios, avultando dentre elles a anomalia 
de decretar o poder provincial despezas, que vem recahir 
sobre o Estado. 

É verdade ainda que taes despezas crescem de 
anno para anno, e já guardam proporção com as reaes 
necessidades do serviço, nem com os escassos recursos 
de que dispomos. 

O orador mesmo já o assignalou, quer em 
discursos, quer em publicações que correm impressas – 
no intuito de solver-se tão anormal situação. 

Mas não se tem querido até o presente encarar a 
questão sob seu verdadeiro ponto de vista, para applicar-
se no mal o unico remedio seguro e efficaz, preferindo-se 
empregar expedientes, que, além de o não debellarem, 
são intoleravelmente abusivos. 

O alvitre suggerido á Camara dos Deputados, para 
obstar a elevação da despeza sempre progressiva com as 
justiças, de primeira instancia, não é regular. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Apoiado. 
O Sr. Affonso Celso comprehenderia  que a 

Camara reduzisse a somma reclamada pelo governo, si a 
julgasse exagerada; admittiria mesmo a recusa total de 
fundos, demonstrada a impossi- 

bilidade de concedel-os, attentas as apertadas 
circunstancias do Thesouro, porque a falta de meios é 
uma razão de força maior a que tudo cede. 

Desde que, porém, a propria Camara 
encarregasse de provar que tal impossibilidade não 
existe, augmentando despezas até no mesmo orçamento 
da Justiça, como, por exemplo, a da verba – Corpo militar 
de policia –, o seu procedimento não se justifica com essa 
razão superior. 

Ninguem contesta que é preciso subirmos da 
situação em que, neste particular, temos vivido ha tantos 
annos; ninguem contesta a necessidade de impedir que 
as assembléas provinciaes continuem a crear novos onus 
para o orçamento do Imperio, já tão sobrecarregado. 

Mas não se corrigem abusos com a pratica de 
outros abusos ainda maiores, quaes – a negativa de 
fundos, que é uma evasiva sem nobreza; a creação de 
typo ou condições, a que as assembléas provinciaes 
devam cingir-se para a instituição de termos e comarcas, 
que limitaria a sua liberdade plena, ou ainda o exercicio 
cummulativo dessa faculdade pela Assembléa Geral, que 
importaria dividir uma competencia, que é e deve ser 
exclusiva do poder provincial. (Apoiados.) 

Para chegar-se a esse desinteratum só ha um 
meio licito, só ha um caminho plano, recto, largo e sem 
perigo, porque afinal de contas outra cousa não será 
senão a revindicação do que foi extorquido a esse poder. 
(Apoiados.) 

Esse meio, esse caminho, é a restauração do 
rtegimen constitucional neste ponto, como em tantos 
outros, profundamente adulterado pela celebre e renctora 
lei de interpretação do Acto Addicional. (Apoiados.) 

Sob o regimen do Acto Addicional não se dariam 
as difficuldades, os attritos que a Camara pretendeu 
prevenir de um modo que ella propria proclama 
susceptivel de severissima critica. (Apoiados.) 

São as Assembléas Provinciaes competentes para 
crear, alterar ou supprimir parochias, termos comarcas, e 
mais a nenhuma outra autoridade podia razoavelmente 
ser conferida semelhante attribuição? Pois hem; exerçam-
a em toda a plenitude, como lhes parecer acertado, mas 
provejam sobre as despezas dahi resultantes. 

Nada mais natural e mais logico. 
Não tém ellas recursos para fazel-as? Demos-lhes 

esses recursos se fór possivel, e o orador suppõe que é 
procedendo-se a melhor distribuição das rendas publicas 
pelo Estado, pela provincia dá-los por ser insufficiente o 
patrimonio nacional? 

Nesse caso resignem-se as provincias, 
aguardando melhores tempos, como o estado resigna-se, 
adiando a satisfação de muitas necessidades imperiosos. 

Portanto, os motivos da divergencia o orador com 
seus collegas da commissão do orçamento, reduzem-se a 
isto:? 

1º Não estar demonstrada a impossibilidade de 
conceder-se uma certa quota para a installação de novos 
termos e comarcas, creadas pelas Assembléas 
Provinciaes, no legitimo uso de uma attribuição 
constitucional; 

2º Ser a medida meio capcioso de exonerar-se o 
estado de despezas legaes, de que póde livrar-se de 
modo mais digno e consentaneo com a nossa 
organisação politica. (Apoiados.) 
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Estas explicações que o orador devia ao Senado, 
para justificar a divergencia em que se achou com seus 
collegas da commissão de orçamento, envolvem tambem 
um protesto, que em occasião mais opportuna 
desenvolverá, contra a proposição ha poucos dias 
emittida por um honrado senador de que a bandeira 
liberal está enrolada na presente sessão legislativa. 

É um engano do nobre senador. A bandeira liberal 
não tem tremulado, é certo, nas posições que talvez S. 
Ex. imaginasse. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Entrar nas intenções 
alheias... imaginar o que outrem póde estar imaginando... 
é recurso novo no parlamento. 

Podem imaginar; eu referi-me a um facto notorio. 
O Sr. Affonso Celso acredita que a reclamação do 

nobre senador vem de não ter sido bem comprehendido, 
ou de não ter-se exprimido convenientemente. Não está 
devassando intenções de ninguem, e a V. Ex. attribui 
senão o que revelou na tribuna. Ellas importam uma 
accusação ao seu partido, e quer deffendel-o; nada mais. 

Si tivesse podido completar o seu pensamento, o 
nobre senador veria que não tem razão. 

Substituirá, porém, a palavra immaginasse, por 
mal cabida; e dirá-a bandeira liberal  não tremulou nas 
posições, que o S. Ex. entendeu seriam proferidas pelos 
que a sustentam para travar combate. 

Ora, o nobre senador é general inimigo; não dirige 
a campanha, mas commanda tropas de refresco, e são 
ellas as que, no momento azado, decidem do sucesso. 

Os liberaes, pois, seriam inhabilissimos 
estrategicos si nos seus planos de guerra não 
concebessem sinão aquellas manobras, que os 
adversarios previssem. 

Demais, embora o nobre senador seja tactico 
consumado, não póde acertar sempre os movimentos dos 
seus contendores, porque observa o terreno da luta de 
ponto diverso de que elles occupam e com objectivo 
differente. 

A bandeira liberal não está, nem esteve nunca 
enrolada; desfralda-se galhardamente sobre as suas 
trincheiras, e tanto que a sua sombra já tem servido de 
abrigo, e póde ainda abrigar quantos com ella queiram 
amparar-se por bem das boas idéas e da causa commum, 
a da patria. 

Resta-lhe declarar que foi autorizado pelo seu 
illustrado collega e amigo representante de Minas Geraes, 
o Sr. Lafayette, a communicar ao senado que as 
restricções de S. Ex. referem-se igualmente á verba de 
que occupou-se o orador. 

Não velo á tribuna para outro fim. Muitas 
observações quizera adduzir com referencia ao 
orçamento e á marcha dos negocios da repartição da 
justiça; mas pede licença ao nobre ministro presente para 
dizer, com toda a deferencia devida a pessoa e ao cargo, 
que com maior sentimento vê-se obrigado a declinar da 
subida honra de discutir com S. Ex. 

Nunca foi homem a palanfrorio, o seu lemma 
parlamentar, aqui outr’ora mui commentado é – res, non 
verba: sómente falla, quando julga que debate possa 
resultar alguma cousa de praticamente util para a causa 
publica. 

Está, porém, convencido de que com o nobre 
ministro nada consegue-se nesse sentido, pois 

S. Ex. é tão apoquentado, tem tanto de que cuidar, 
tantas cousas a attender que... ao sahir desta casa não se 
lembra mais do que passou-se! 

Nem ha que extranhar; já os romanos diziam – 
verba volant; portanto não perderá tempo, nem consumirá 
o do nobre ministro, a quem faz respeitosos 
comprimentos. 

O Sr. 2º Secretario, pela ordem declarou que se 
achava sobre a mesa e ia a imprimir para entrar na ordem 
dos trabalhos o seguinte: 

 
PARECER 

 
A commissão especial do Senado incumbida do 

examinar a proposta do poder executivo sobre as terras 
devolutas do Imperio, approvada com emendas e enviada 
pela Camara dos Deputados, e bem assim as novas 
emendas offerecidas por alguns senadores: tendo 
estudado cuidadosamente o assumpto, como cumpri-lhe, 
passa a expór o seu parecer. 

Reconhecida a necessidade da revisão da lei n. 
601 de 18 de Setembro de 1850, acha a commissão que 
a proposta vai além dos justos limites da reforma quando 
derroga a citada lei, reproduzindo aliás a maior parte de 
suas disposições. Este importante acto legislativo e o 
decreto n. 1318 de 30 de Janeiro de 1854, que lhe deu 
regulamento, são referendados por estadias notaveis, 
quaes foram o Marquez de Monte Alegre e o Visconde de 
Bom Retiro, e si tivessem recebido o impulso de uma fiel 
e activa execução, dispensariam ainda agora qualquer 
alteração. Diversas resoluções e instrucções, numerosos 
regulamentos e decisões tem sido sucessivamente 
expedidos e constituem hoje um corpo de principios e 
formulas administrativas bastante avolumado. Si o 
progresso social, ou novas exigencias do serviço pedem 
provimento, seja este attendido; conserve-se, porém, nos 
alicerces dessa obra de 37 annos, os respeitaveis nomes 
dos seus fundadores. 

E’ sem duvida urgente, inadiavel, attender-se a 
imperiosa necessidade de attrahir ao Brazil a corrente 
emigratoria da Europa; e um dos meios mais proficuos é 
dar-lhe a certeza de que quantos demandarem as nossas 
plagas poderão adquirir por preço medico terras medidas 
e demarcadas, em zonas ferteis, de facil accesso, onde 
encontrem os elementos indispensaveis á vida, emquanto 
pelo seu trabalho preparam as condições estaveis do 
estabelecimento definitivo. 

Demarcar terras devolutas com 10 kilometros em 
quatro, por linhas que corram de norte a sul, conforme o 
verdadeiro meridiano, e por outras que as cortem em 
angulos rectos, subdividir este territorio em 100 secções 
de hilometro quadrado e cada secção em 4 lotes de 25 
hectares; annunciar que estes lotes serão vendidos em 
hasta publica, ou fóra della, quando não houver licitante 
mediante pagamento á vista ou a prazo de 3 annos por 8$ 
e 10$ o hectare, sem declarar ao mesmo tempo que nesta 
vasta superficie existe uma séde, ligada por via regular de 
communicação com alguma povoação, estação de 
estrada de ferro, porto fluvial ou maritimo, por onde 
entrem e saiam os productos de importação e exportação; 
que da mesma séde partem caminhos vicinaes, ainda que 
provisoriamente preparados, para os lotes; e que nestes 
encontrará o adquirente um rancho, que seja, para 
abrigal- do sol e da chuva, será continuar o sys- 
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tema até agora seguido, cujos resultados quasi nullos 
deplorados todos. 

Póde o governo annunciar que fará concessão 
gratuita de semelhantes lotes, sem o menor receio de que 
venha espontaneamente da Europa, á propria custa, um 
só immigrante apto para utilisal-os. 

No entender da commissão os trabalhos 
preparatorios de cada territorio, conforme indicará 
constituem uma condição essencial de exito, tanto para a 
venda das terras, como para a immigração. Nos Estados-
Unidos da America do Norte e outras regiões, para onde 
precipita-se o exodo do velho continente, os trabalhos 
preparatorios não são prescriptos abstractamente nas 
leis, são effectivamente executados. Na grande republica 
o immigrante é precedido pelo pioncer que lhe abre o 
caminho, desbrava o terreno, levanta o abrigo rudimentar, 
onde aquelle se recolhe com a familia emquanto guarda 
os fructos de seu trabalho. 

E’ crença erronea a de que alli os poderes publicos 
mantém, em relação á immigração, o systema de inteira 
abstenção, ou laissez-faire. Ao contrario, outr’ora como 
ainda actualmente, os estados interessados, as 
corporações administrativas, as associações particulares 
imprimem o necessario impulso a este importante serviço 
por meio de acertadas providencias, o exercem até certa 
especie de tutela habil, moderada, que diminue 
progressivamente e extingue-se opportunamente, 
quando, passado o periodo inicial de luta, de incerteza, de 
desanimo, o immigrante acha na propria responsabilidade 
e iniciativa o melhor guia para chegar á abastança, sinão 
á riqueza. 

A prova de que a collocação provisoria, ma certa 
influe poderosamente no animo do immigrante, está no 
facto de procurarem muitos as fazendas da provincia de 
S. Paulo, sujeitando-se ao regimen rural da grande 
propriedade, quando o seu ideal é trabalhar em um 
pedaço de terra que seja seu, e o realizam apenas 
conseguem formar algum peculio. 

A consideração de que os trabalhos preparatorios 
em cada territorio exigem dispendio de sommas que 
viriam pesar sobre os cofres publicos, já onerados de 
tantos encargos, e de todo improcedente. Primeiramente 
está demonstrando que o estabelecimento de cada 
immigrante válido em um paiz qualquer, importa a 
acquisição de um factor economico, equivalente pelo 
menos ao valor do que elle produz e consome, sem levar 
em conta as vantagens indirectas resultantes do 
augmento das forças productivas e contributivas das 
transacções do movimento social, etc. 

Em segundo logar, a venda posterior dos terrenos 
e lotes intercalados nos que devem ser primeiramente 
alienados, como propõe a commissão, os quaes sem 
duvida adquirirão muito maior valor, resarcirá com 
largueza as despezas que o governo adiantar e deixarão 
saldos para augmento da renda publica. E tanto confia a 
commissão na proficuldade deste systema que não 
hesitaria em aceitar o principio da concessão gratuita dos 
lotes de numeração impar, em vez da reducção do preço 
minimo do hectare, como indica. 

Por ultimo, pensa a commissão que devendo o 
governo promover a organização de emprezas para 
executarem os trabalhos alludidos, póde conseguil-o com 
insignificante dispendio, mediante a concessão de certos 
favores, como se 

jam a preferencia para ulteriores serviços, a concessão 
das madeiras e productos naturaes e o respectivo 
transporte gratuitamente ou por preços reduzidos nas 
estradas de ferro e outras, a propriedade de certo numero 
de lotes em cada territorio, etc. Pessoal idoneo para 
semelhantes trabalhos achará qualquer emprezario entre 
ossos tantos libertos que por ahi vagam ociosos, á falta 
de conveniente agrupamento e direcção, sendo como 
effectivamente são, sobrios e acostumados aos pesados 
labores do campo. 

A reserva de uma área sufficiente para séde de 
cada territorio destinado á agricultura (não se trata de 
cidades e povoações já comtempladas no art. 12 da lei de 
1850) e a construcção, ainda que provisoria dos edifficios 
indispensaveis ao recebimento e agasalho, por prazo 
muito limitado, dos immigrantes, é outra condição 
essencial para a facil venda das terras e o bom exito do 
seu aproveitamento, como convém não só ao paiz, sinão 
tambem aos que as comprarem. 

Mas tarde virão a igreja, a escola, o correio, o 
posto telegraphico, os depositos e armazens de 
fornecimento, o mercado dos productos locaes e tudo o 
mais que exige a vida social, embora simples e modesta 
do pequeno lavrador. O grande proprietario tem séde do 
seu estabelecimento, além dos edificios, machinas e 
utensilios necessarios ao preparo dos respectivos 
productos, officinas de ferreiro, pedreiro, carpinteiro e 
outras exigidas pela industria agricola para a conservação 
e reparação do seu material. Nos territorios subdivididos 
em pequenos lotes, apenas sufficientes ás operações 
agrarias dos seus possuidores, não se pode prescindir de 
um local apropriado áquelles misteres. 

A proposta não cogitou destas necessidades; e 
allegar-se-ha que são minudencias proprias dos 
regulamentos. Entende, porém, a commissão que são 
cousas essenciaes, e devem ser positivamente 
prescriptas pelo poder legislativo, tanto mais que nesta 
parte a proposta reproduz o que já está na lei de 1850 e 
seus regulamentos. Ora, sabemos todos que os 
resultados tém sido quasi nullos; e não devemos renovar 
as faltas e erros do passado, especialmente com a 
fundação das chamadas colonias do estado, verdadeiros 
pensionatos mantidos á custa dos cofres publicos, que até 
hoje tão insignificantes quantias tem recebido da venda 
das terras devolutas, quando em outros paizes ella 
consiste fonte de avultada renda. 

Eis porque a commissão julga indispensavel maior 
desenvolvimento nas disposições da proposta referentes 
á divisão das terras, á formação dos lotes, ás reservas 
para servidão communs, aos trabalhos preparatorios dos 
territorios, á classificação destes, comprehendendo os 
terrenos de productos extractivos, como sejam os 
seringaes, palmaes, pinhaes, hervaes, e outros, sempre 
no duplo interesse da venda das terras e da collocação 
espontanea dos immigrantes. Por isto mesmo que a 
commissão repelle os processos do alliciamento á custa 
de dinheiro, de favores, de promessas muitas vezes 
fallazes, e que julga imprescindivel a concessão de todas 
as facilidades praticas no estabelecimento dos que 
quizerem vir utilisar o nosso solo, fazendo parte da 
commissão nacional, livres da tutella directa e 
permanente da administração official. 

A commissão, aceitando em geral as disposições 
da proposta e emendas da Camara dos 

 



274                                                                           Annaes do Senado 
 
Deputados sobre a alienação, aforamento e concessão 
gratuita de terras devolutas, propõe diversas 
alterações, como sejam a diminuição do preço minimo, 
a extenção das concessões gratuitas ás emprezas 
industriaes, aos que primeiro utilizar os terrenos 
demarcados e outras. 

Consigna a proposta a idéa da revalidação das 
concessões cahidas em commissão por inexecução de 
clausulas legaes e da legitimação das posses, 
radicalmente nullas, posteriores a execução da lei de 
1850, reproduzindo no art. 2º o seus paragraphos as 
disposições da citada lei, arts. 4º a 8º, com as 
seguintes principaes alterações: prazo de um anno da 
data da nova lei para dentro delle serem requeridas as 
revalidações e legitimações; suppressão do art. 7º que 
dera ao governo essa attribuição; modificação do art. 
8º para estabelecer a reversão ao dominio publico das 
terras cujos possuidores não requererem a revalidação 
ou legitimação no prazo marcado, e não as 
effectuarem no de quatro os que as tiverem requerido. 

Assim, todas as infrações praticadas contra a lei 
de 1850 e seus regulamentos, todos esses actos 
illegaes de usurpação e appropriação de vastas 
extenções do territorio publico, que a condescendencia 
e fraqueza, sinão a omissão e prevaricação das 
autoridades e juizes tem deixado impunes, virão a 
receber não sómente o indulto, mas a solemne 
consagração do proprio poder legislativo, 
desrespeitado pelos infractores dos seus preceitos, 
nullificados pelos proprios  que tem o rigoroso dever de 
fazel-os effectivos reprimindo os abusos e restituindo 
no Estado o que criminossmente lhe foi tirado. 

Allegra-se a alta conveniencia de, por 
semelhante extraordinaria providencia, evitar-se a 
continuação do facto da appropriação criminosa das 
terras devolutas com a injustificavel e não menos 
criminosa inercia da administração. Mas quem não vé 
que a nova lei seria illudida e postergada como a de 
1850, e que revalidadas as concessões e legitimadas 
as posses actuaes, maiores invasões e abusos 
appareceriam, acoroçoados os seus autores pela 
esperança, sinão certeza, de que outra lei virá 
amnistial-os e garantir-lhes a propriedade do que lhes 
não pertence? 

A commissão não desconhece que entre os 
intrusos possuidores de terras devolutas alguns ha de 
boa fé que, ou por occupação primitiva, ou por 
acquisição em virtude de compra, successão, ou outro 
titulo regular, utilisam com residencia habitual, cultura, 
criação, ou exercicio da industria extractiva terrenos do 
Estado e merecem corta tolerancia. O meio, porém, de 
attendel-os equitativamente e de impedir futuros 
abusos não é, não póde, não deve ser esse da 
proposta. 

Esperando os luminosos subsidios da sabedoria 
do Senado, a commissão propõe que, sem perda de 
tempo, sem a allegação de economias incabiveis em 
assumpto tão urgente, proceda-se á demarcação das 
terras devolutas para extremar, de fórma definitiva e 
permanente, o dominio publico do particular, 
começando-se pelas regiões que actualmente 
dispertam a cobiça e a especulação, seja em virtude 
das vias de commu- 

nicação que so vão abrindo, seja pela direcção que vai 
tomando a immigração. 

Si no correr do serviço suscitarem-se duvidas 
ou reclamações, venham todas ellas ao conhecimento 
do governo, que ou resolverá administrativamente, si 
derivarem-se de actos meramente possessorios 
praticados bona-fide, ou as sujeitará ás justiças 
ordinarias, si forem fundadas em titulos legitimos, 
sendo afinal as posses manutenidas tambem 
extremadas e demarcadas, em acto consecutivo, por 
engenheiros e agrimensores do Ministerio da 
Agricultura. 

Como de todas essas medições deve-se 
levantar plantas e mappas, e igual formalidade é 
exigida para as futuras concessões ou vendas de 
terras devolutas, terá a todo tempo a administração 
meio seguro de verificar a legitimidade das posses 
ulteriores a reprimir os abusos. 

Dir-se-á que ainda assim a commissão incorre 
na falta que severamente exproba á proposta; 
porquanto, á final de contas, o concessionario que não 
satisfez as clausulas da concessão ou o posseiro que 
illegalmente appropriou-se de terras devolutas, ficarão 
com certa parte destas, não havendo, portanto, sinão 
uma questão de fórma. Attenda-se, porém, em 
primeiro logar, que a forma aqui envolve o modo de 
legislar sem offender principios e regras normaes no 
systema constitucional que nos rege; e, em segundo 
logar, que a proposta confere ao infractor da lei o 
direito de requerer dentro de um anno e de levar a 
effeito dentro de quatro a revalidação ou legitimação; 
entretanto que a commissão, repellindo semelhante 
direito, propõe que se mande extremar o dominio 
publico do particular e que as contestações que 
porventura appareçam resolvidas administrativamente, 
ou no fóro commum, conforme a natureza dellas. A 
differença é, portanto, substancial. 

A commissão, de accórdo com a proposta, julga 
conveniente a reorganização do registro das terras 
possuidas conforme o art. 13 da lei de 1850, passando 
aos juizes municipaes, nos termos, a execução do 
serviços a cargo dos parochos nas freguezias. 

Tambem acha indispensavel o restabelecimento 
da Repartição Geral das Terras Publicas, segundo o 
regulamento expedido com o decreto n. 1318 de 1854, 
supprimida a actual Inspectoria Geral de Terras e 
Colonização, e ficando o governo autorizado a 
reorganizar as repartições especiaes nas provincias, 
de modo que por ellas corram tambem os demais 
serviços do Ministerio da Agricultura, commettidos a 
commissões singulares ou collectivas, ephemeras, 
sem local certo nem archivo, ou a empregados de 
outros ministerios, já sobrecarregados de deveres. Si 
nisto não ha inconveniente tratando-se de trabalhos 
technicos extraordinarios, não acontece o mesmo 
quanto aos serviços ordinarios e permanentes, com a 
fiscalisação das estradas de ferro, dos engenhos 
centraes, obras dos portos e outras encargos. A 
reorganização autorisada, dando-lhes nexo 
administrativo, póde até determinar economia de 
dinheiro e pessoal. 

Propõe mais, a commissão, a alteração do art. 
17 da lei de 1850, encurtando a prazo marcado para 
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a naturalização expressa dos estrangeiros que 
comprarem terras e nellas se estabelecem, e 
fixando em tres annos o lapso de tempo necessario 
para presumir-se a naturalização tacila dos que, 
dadas as mesmas condições, não fizeram 
declaração formal em contrario. Dest’arte facilita-se 
um acto de evidente alcance politico, muitas vezes 
abandonando pela exigencia de formalidades cuja 
satisfação demanda tempo, passadas o dinheiro. 

Ficam expostas as principaes alterações que 
a commissão offerece á proposta, como de maior 
ur- 

gencia e necessidade. Outras muitas apresentaria 
para dar á reforma de lei de 1850 a amplitude 
precisa á comprehensão dos muitos e variados 
assumptos ligados á constituição da propriedade 
territorial, mas o pensamento do Senado, confiando-
lhe a honrosa incumbencia de examinar a proposta 
e as emendas, indica-lhes os limites deste trabalho. 

Divergindo da proposta em diversos pontos 
essenciaes, e concordando em geral com as 
emendas offerecidas, a commissão achou-se 
embaraçada, quanto á fórma, como havia de redigir 
tantas alterações sob os moldes daquella; deliberou, 
então, organizar e sujeitar á illustrada consideração 
do Senado o seguinte projecto substitutivo: 
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Proposta do governo sobre venda, aforamento e 

concessão gratuita de terras devolutas 
 

 
Emendas approvadas pela camara dos deputados 

Art. 1º. As terras devolutas serão vendidas, 
aforadas ou concedidas gratuitamente, mediante as 
seguintes condições: 

§ 1º. Precedendo medição e demarcação, 
mandadas fazer pelo governo, serão vendidas em 
hasta publica, ou fora della, quando não houver 
licitante, mediante pagamento á vista ou a prazo e 
em lotes de 25 hectares. 

§ 2º. O preço minimo será de 8$ por hectare, 
pago á vista, e de 10$ sendo o pagamento a prazo. 

§ 3º. A venda a prazo effectuar-se-ha nas 
seguintes condições; 

1. Pagamento no prazo de 3 annos; 
2. Obrigação de cultura effectiva na 5ª parte, 

pelos menos, da área adquirida, sendo as terras de 
mattas, e de manter nas terras de campos criação 
que represente capital equivalente, pelo menos al 
valor legal das terras; 

3. Morada habitual nas terras adquiridas. 
§ 4º Pagamento á vista, o comprador 

receberá desde logo titulo de propriedade. Si o 
pagamento fôr a prazo, receberá titulo de posse, 
que será substituido pelo de propriedade, provando 
o possuidor ter cumprido as obrigações do 
paragrapho antecedente. 

§ 5º A falta de cumprimento das obrigações 
do § 3º sujeitará á perda da posse das terras 
adquiridas, sendo estas declaradas devolutas. 

§ 6º As terras compradas a prazo poderão ser 
vendidas ou hypothecadas, ficando subrogado o 
adquirente em todas as obrigações do primitivo 
comprador. 

§ 7º Si o comprador a prazo effectuar o 
pagamento antes do prazo de 3 annos, o preço das 
terras será 8$ por hectare, provando o comprador 
haver cumprido as condições do § 3º. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8º Nenhum particular poderá comprar mais 

que quatro lotes de 25 hectares ou 100 hectares. 
§ 9º. As terras devolutas de campo ou de 

criação poderão ser aforadas na falta de comprador, 
mediante as seguintes condições: 

1. Pagamento annual do fóro minimo de 300 
réis por hectare; 

Acrescente-se, no lugar competente: 
A assembléa geral decreta: 
 
 
 
 
 
 
Ao art. 1º, § 2º: Em lugar de – 8$ por hectare 

– diga-se – 6$ por hectare, – e em vez de – 10$ – 
diga-se – 8$000. 

 
 
Ao art. 1º, § 3º, n. 2: Em vez de – valor legal 

das terras – diga-se – valor minimo legal das terras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ao art. 1º § 5º: Depois das palavras – perda 

da posse das terras adquiridas – diga-se – com as 
bemfeitorias que tiveram, sem diteito á 
indemnisação, sendo as terras declaradas 
devolutas.» 

«Ao art. 1º, § 6º: Supprima-se.» 
 
«Ao art. 1º, § 7º: Em vez de – 8$ por hectare 

– diga-se – 6$ por hectare.» 
 
 
Ao art. 1º, § 8º: Substitua-se pelo seguinte: 
«A ninguem é permittido comprar mais de 

quatro lotes de terras de 25 hectares.» 
«O governo poderá, entretanto, ceder 

gratuitamente ás companhias de estradas de ferro 
que se prepuzerem á construcção de novas linhas, 
e ás associações de immigração e colonisação 
porção de terras que não exceda de 2 kilometros de 
cada lado ás linhas ferreas, e 20.000 hectares 
áquellas associações, uma vez que se obriguem a 
respeitar as disposições desta lei, quanto á venda e 
aforamento das mesmas.» 
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Projecto substitutivo da commissão especial com o voto 

em separado. 
 

Fica em pleno vigor a lei n. 601 de 18 de Setembro 
de 1850 na parte em que não for modificada. 

Seja attendido o projecto de lei com as emendas 
seguintes: 

Art. 1º. 
§ 2º O preço minimo de hectare será de 2$000 

pago á vista de 4$000 sendo o pagamento a prazo. 
a) Na escala de preços serão attendidas a 

situação, a distancia e a qualidade da terra devoluta. 
b) Este preço, a partir de 1882, será marcado 

annualmente pelo governo. 
c) Metade do producto das vendas será applicada 

á compra de terrenos marginaes ás vias ferreas e 
fazendas hypothecadas para serem divididos em lotes e 
vendidos aos immigrantes pelo preço do custo, inclusive 
as despezas de demarcação. 

d) Na venda dos lotes procurar-se-ha observar o 
systema Uniako. 

Ao § 3º (1) 
a) O pagamento será feito no prazo de 5 annos, 

segundo o que determina o Decr. n. 3784 de 15 de 
Janeiro de 1867, contando-se o primeiro anno 12 mezes 
depois da entrega do titulo da posse. 

b) Será organizada uma tabella proporcional em 
que annualmente vão crescendo as prestações 
revogando nesta parte o art. 6º daquelle regulamento. 

As condições 2 e 3 do § 3º devem ser impostos ao 
comprador á vista. 

Supprima-se o § 6º, ficando em vigor a lei actual. 
No art. 11 determine-se a obrigatoriedade da 

naturalisação. 
Accrescente-se: 
§ Ficarão pertencendo ao Estado e não poderão 

outra em venda como terras devolutas. 
I. As florestas e cumiadas que alimentarem 

nascentes e correntes d´agua. 
II. Lagos, lagóas, cascatas e quédas d´agua que 

possam servir para abastecimento das populações ou 
para emprego industrial como força motriz. 

III. Bellezas naturaes, como grutas de stalactites, 
stalagmites, etc. 

IV. Fontes mineraes e thermaes de utilisação 
therapeutica ou hygienica. 

V. Minas, pedreiras e jazidas de mineraes. 
§ Quando se descobrirem essas riquezas naturaes 

em lote já cidido e pago, far-se-ha a verificação da 
possança da jazida, procedendo-se á immediata 
desapropriação. 

§ Em todos os territorios o governo reservará oito 
secções de 100 hectares para o centro das povoações, 
logradouros, etc. 

§ Aos immigrantes e compradores de terras em 
geral será prohibido fazer derrubadas e queimadas nas 
mattas situadas em vertentes dos seus lotes, nas divisas 
e em collocação que possam damnificar os bens dos seus 
confinantes. 

Art. 1º A lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850 
continuará a ser observada com as modificações da 
presente. 

§ 1º Na execução do art. 16 da citada lei n. 601 de 
1850 serão de preferencia escolhidas as terras devolutas 
contiguas ás zonas já povoadas, ou proximas aos portos 
e vias de communicação. 

As terras serão divididas em territorios com a área 
que o governo marcar, tendo em consideração as 
circumstancias topographicas, a qualidade do sólo e o fim 
a que se destinarem. 

Os territorios serão classificados em tres 
categorias: 

1ª Ruraes – destinados á agricultura. 
2ª Pastoris – destinados á criação de gado. 
3ª Industriaes – destinados á utilisação dos 

productos naturaes e extractivos. 
§ 2ª Os territorios serão formados de maneira que 

entre os da mesma zona fiquem intercaladas, sempre que 
fôr possivel, terras devolutas com área equivalente á 
daquellas, as quaes só constituirão novos territorios 
quando os limitrophes estiverem occupados, pelo menos, 
nas tres quartas partes dos respectivos terrenos. 

§ 3ª Cada territorio será subdividido em lotes, com 
a área que o governo determinar, tendo em attenção a 
qualidade e destino dos terrenos. 

Na parte mais conveniente de cada territorio de 
primeira categoria será reservada a área de 100 hectares, 
no maximo, para a respectiva séde ou povoação com 
edificios, servidões ou logradouros publicos; sendo o resto 
dividido em lotes centraes, as praças e ruas projectadas. 

Na formação dos lotes ruraes attender-se-á não 
tanto á regularidade das linhas divisorias e á igualdade 
absoluta das dimensões, quanto ás condições 
topographicas, á qualidade dos terrenos e circumstancias 
que facilitem ou difficultem os trabalhos e operações da 
especialidade. Tambem serão dispostos de fórma que, 
por um dos lados ao menos, dém sobre uma via de 
communicação na direcção mais recta da séde do 
territorio. 

§ 4º Além das reservas dos arts. 12 e 16 da lei n. 
601, de 1850, não serão subdivididos em lotes nem 
alienados: o terço superior e as cumidades das 
cordilheiras, serras ou montanhas; as florestas 
necessarias á alimentação dos mananciaes e correntes 
d’agua; os lagos, pantanos ou grandes alagadiços (salvo 
se forem préviamente desecados); os rios e rebeirões; as 
cascatas ou quédas d’agua que possam servir para uso 
publico ou motor industrial; as fontes d’agua naturaes, 
mineraes ou thermaes. 

O governo regulará o uso das servidões e 
logradouros publicos, a caça e a pesca, o córte, uso e 
venda das madeiras nas terras devolutas ou reservadas. 

§ 5º De cada territorio levantar-se-á planta 
topographica com representação das séde; dos lotes 
medidos e demarcados, que serão numerados por 
algarismos seguidos e conterão os luteiros fracções das 
respectivas superficeis; das estrada 
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Proposta do governo sobre venda, aforamento e 

concessão gratuita de terras devolutas 
 

 
Emendas approvadas pela camara dos deputados 

2. Obrigação de manter, nas terras aforadas, 
criação effectiva que represente capital equivalente, 
pelo menos, ao valor legal minimo das mesmas terras. 

3. Extincção do fóro, tornando-se o foreiro 
proprietario, no prazo de 10 annos, ou pagando, em 
qualquer tempo, o preço de 8$ por hectare. 

§ 10. Nenhum particular poderá tomar por 
aforamento mais de 200 hectares de terras de campos, 
ou de creação. 

§ 11. O governo poderá conceder gratuitamente 
titulos do posse de terras devolutas situadas nos limites 
de Imperio com paizes estrangeiros, em zona de 50 
Kilometros, observadas as seguintes condições: 

a) Ser o peticionario cidadão brazileiro, ou 
prometter a sua naturalização; 

b ) Provar idade maior de 21 annos: 
c) Obrigar-se a occupar a terra directamente por 

si, ou por seus herdeiros, no acto do morte, por espaço 
de cinco annos; a ter morada habitual, e a cultivar 
effectivamente, pelo menos, 10 hectares das terras de 
mattas concedidas, e a manter, nas de campos, criação 
que represente capital equivalente, pelo menos, ao 
valor minimo legal das terras concedidas. 

4. A área de terreno concedida não poderá 
exceder, para cada posseiro, de 207 hectares, sendo as 
terras de mattas, e de 800, sendo de campo. 

2. A medição será feita pelo governo á custa do 
concessionario. 

3. Vencido o prazo de cinco annos da concessão 
do titulo de posse e cumpridas as condições a, b, c o 
concessionario terá direito de receber o titulo de 
propriedade. 

4. Si dous annos depois de feita a concessão, o 
concessionario provar que tem cumprido as obrigações 
estipuladas e pagar ao Estado a quantia de 4$ por 
hectare das terras concedidas, terá o direito de receber 
o titulo de propriedade. 

5. As terras concedidas nestas condições não 
serão sujeitas a execuções, nem embargos 
provenientes de dividas contrahidas pelo 
concessionario antes ou durante os cinco annos de 
posse. 

6. A falta de cumprimento, dentro do prazo de 
dous annos, das obrigações sobre as lettras a, b, c, 
sujeitará o concessionario á perda da concessão, 
voltando as terras ao dominio e posse do Estado. 

§ 12. Os titulos de propriedade, posse a 
aforamento serão passados pelo chefe da repartição de 
terras, na côrte, e por seus delegados nas provincias. 

§ 13. São terras devolutas: 
1. As que não se acharem applicadas a uso 

publico nacional, provincial ou municipal. 
2. As que não se acharem no dominio 

particular por qualquer titulo legal. 
3. As que não forem havidas por sesmarias ou 

outras concessões do governo geral ou provincial 
revalidadas ou cuja revalidação tenha sido requeridas 
de conformidades com a presente lei. 

 
 
 
«Ao art. 1º, § 9º, n. 3: Em vez de – 8$ por 

hectare – diga-se – 6$ por hectare.» 
 
«Ao art. 1.º§ 10: em vez de – Nenhum particular–

diga-se – Ninguem.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ao art. 1º, § 11 n. 4: Em logar de 4$ por hectare 

– diga-se – 3$ por hectare.» 
 
 
 
Ao art. 1º § 11 n. 5; Depois das palavras – As 

terras concedidas nestas condições – accrescente-se: – 
assim como as bemfeitorias nellas existentes. 

 
 
Ao art. 1º § 11 n. 6: Accrescenta-se – sem direito 

á indemnização pelas bemfeitorias que existirem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao art. 1º § 13, n. 3: Em vez de – cuja 

revalidação tenha sido – diga-se – cuja revalidação fôr. 

 
 



Sessão em 26 de Julho                                                                      279
 

 
Emendas do senado 

 

 
Projecto substitutivo da commissão especial com o voto 

em separado 

 
Accrescente-se: 
Art. Os juizes commissarios devem ter titulos de 

agrimensar e ser pagos pelos cofres publicos, para os 
quaes entrarão os emolumentos indemnizações das 
medições. – Escragnolle Taunay. 

Art. 1º Substitua-se: 
A lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850 e o 

regulamento baixado com o Decreto n. 1318 de 30 de 
Janeiro de 1854 continuarão a ser observados com as 
alterações constantes da presente. lei 

§ 1º Na proposta para a fixação da despeza do 
Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas o 
governo annualmente mencionará: 

1º A quantidade de terreno devoluto que no 
respectivo exercicio deve ser vendido ou aforado; 

2º O preço minimo do hectare da terra de cultura, e 
da criação; 

3º A importancia que com o serviço da medição 
deve ser despendida. 

§ 2º Convertida em lei a proposta com as 
modificações que adoptar o Corpo Legislativo, o governo 
fará medir e demarcar os lotes e annunciará a respectiva 
venda, reservando sempre para o Estado terreno 
intercallados com os lotes que tiverem de ser vendidos aos 
particulares. 

§ 3º A venda a prazo effectuar-se-ha com as 
seguintes condições: 

1ª Pagamento em quatro prestações iguaes e 
annuaes; 

2ª Accrescimo de 20% sobre o valor da venda á 
vista; 

3ª Obrigação de cultura effectiva na 5ª parte parte 
pelo menos da área adquirida, sendo as terras de cultura e 
de montes, nas terras de campos e criação que represente 
pelo menos capital equivalente ao valor legal das terras; 

4ª Morada habitual no terreno adquirido; 
5ª Hypotheca legal das terras vendidas e das 

bemfeitorias feitas até solução total da obrigação 
contrahida. 

§ 4º A falta de cumprimento dos ns. 3 e 4 do 
paragrapho anterior sujeitará o comprador á perda da 
posse e bemfeitorias e a dos ns. 1 e 2 sujeital-o-ha a uma 
multa de 10% e á cobrança executiva. 

§ 5º E’ permittido o aforamento dos campos de 
criação mediante as seguintes clausulas: 

1ª Pagamento annual do fóro correspondente e dez 
partes do valor minimo da venda; 

2º Obrigação de manter nas terras aforadas 
exacção effectiva que presente capital equivalente ao valor 
minimo das mesmas terras; 

3ª Extincção do fóro no fim de 12 annos ou 
mediante resgate pelo pagamento antecipado de todo o 
fóro. 

Neste caso se effectuará logo a transferencia de 
pleno dominio. 

Paço do Senado, 2 de Junho de 1887.– Candido de 
Oliveira. 

 
e pontes projectadas, etc. A planta será acompanhada de 
uma memoria descriptiva do territorio, mencionando a 
situação geographica, clima, capacidade agricola ou 
industrial, preço minimo do hectare etc. 

As plantas, convenientemente reduzidas, e as 
memorias serão impressas e distribuidas gratuitamente 
dentro e fóra do Imperio. 

§ 6º Nenhum territorio de 1ª categoria será intallado 
sem que estejam executados os trabalhos indispensaveis 
ao recebimento e collocação dos immigrantas ou colonos, 
taes como casas ou galpões na séde, estrada de facil 
transito entre esta e o porto, povoação ou estação de via-
ferrea mais proximas, pleadas e pontilhões para os lotes. 

Estes trabalhos serão feitos de preferencia por 
empreitadas com nacionaes ou estrangeiros já 
estabelecidos no paiz, promovendo o governo a 
organização de emprezas, que daquelles se incumbam, 
nos territorios que for demarcado e dividindo. 

Nestes trabalhos sómente serão empregados a 
salario os que tiverem comprado lotes, nos primeiros seis 
mezes de sua chegada e nunca mais de tres dias em cada 
semana. 

§ 7º O governo providenciará para que os 
immigrantes ou colonos que vierem estabelecer-se no 
territorio possam fornecer-se dos generos de primeira 
necessidade, das sementes ou plantas da cultura local, 
dos instrumentos aratorios indispensaveis, devendo-se 
conceder gratuitamente dos mesmos objectos a 
quantidade que os regulamentos marcarem. 

Art. 2º Preparado o territorio na conformidade das 
disposições precedentes, será annunciada a venda ou 
transferencia dos respectivos lotes, segundo a planta geral 
cujo exame será facultado, com especificação das 
condições e preço, e declaração de que serão sómente 
alienados os lotes de numeração impar. 

Os lotes de numeração par serão reservados; e só 
poderão ser vendidos quando estiverem occupados pelo 
menos 4/5 dos de numeração impar, precedendo 
autorização do governo. 

§ 1º O preço minimo será de 5$ por hectare para os 
lotes centraes ou da séde do territorio; de 3$ por hectare 
para os ruraes ou de cultura; e de 2$ por hectare para os 
pastoris ou de criação e os industriaes ou de productos 
extractivos. 

§ 2º A venda poderá ser effectuada por ajuste com 
a repartição competente, mediante proposta do 
pretendente, ou em hasta publica. 

O segundo modo será empregado sempre que 
houver mais de um pretendente em identidade de 
condições para os mesmos lotes de numerações impar, ou 
quando tiverem de ser vendidos os de numeração par. 

§ 3º Ninguem poderá haver, por qualquer titulo ou 
acto inter-vivos, menos de um nem mais de dous lotes de 
qualquer especie no mesmo territorio. 

Todavia havendo proposta para acquisição 
simultanea, com pagamento á vista, de dous lotes ruraes 
de numeração impar e do de numeração par intercalado, o 
governo resolverá. Feita a concessão nestes termos, não 
se dará outra igual.
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4. As que não se acharem occupados por posses, 

legitimadas ou cuja legitimação tenha sido requerida e 
effectuada de conformidade com a presente lei. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Da revalidação da concessões a da legitimação das 
posses 

 
Art. 2º Só poderão ser revalidadas as concessões 

que se acharem cultivadas ou com principios de cultura e 
morada habitual do concessionario, ainda que não haja 
sido cumprida qualquer das outras condições, com que 
foram concedidas e cujas revalidações forem requeridas 
no prazo de um anno a contar da execução da presente 
lei. 

§ 1º Só poderão ser legitimadas as posses mansas 
e pacificas adquiridas por occupação primaria ou havidas 
do primeiro occupante, que se acharem cultivadas ou com 
principios de cultura e morada habitual, e cujas 
legitimações forem requeridas no prazo acima 
mencionado, guardadas as seguintes regras: 

1ª Cada terra em posse comprehenderá, além do 
terreno cultivado ou do necessario á pastagem dos 
animaes que possuir o posseiro, outro tanto mais de 
terreno devoluto que houver contiguo, comtanto que este 
accrescimo não dé á terra área maior de 100 hectares na 
posse de terrenos de mattas e de 200 nos de campos de 
criação. 

2ª As pessoas em circumstancias de serem 
legitimadas, que se acharem em sesmaria ou outras 
concessões não incursas em commisso e no caso de 
serem revalidadas, bem como as que se acharem em 
terras de dominio particular, só darão direito á 
indemnisação pelas bemfeitorias. 

Exceptua-se desta regra o caso de verificar-se a 
favor da posse qualquer das seguintes hypotheses: 1ª 
haver sido declarada boa, antes de promulgada a presente 
lei, por sentença passada em julgado entre os sesmeiros 
ou concessionarios e os posseiros; 2ª, ter sido 
estabelecida antes da medição da sesmaria ou concessão 
não perturbada por cinco annos, e achar-se com cultura e 
morada habitual; 3ª, ter sido estabelecida depois da dita 
medição, não pertubada por 10 annos, e com culutura e 
morada habitual. 

3ª Dada a excepção do numero antecedente, os 
posseiros gozarão do favor que lhes assegura e n. 1º, 
competindo ao concessionario ficar com o terreno que 
sobrar da divisão feita entre os ditos posseiros, ou 
considerar-se tambem posseiro para entrar em rateio igual 
com elles. 

4ª Os campos de uso commum dos moradores de 
uma ou mais freguezias, municipios ou comarcas serão 
conservados em toda a extensão das suas divisas e 
continuarão a prestar-se ao 

 
Ao art. 1º § 13, n. 4: Em vez de – cuja legitimação 

tenha sido – diga-se – cuja legitimação fór. 
Ao art. 1º § 13: accrescente-se: 
Paragrapho. Os que se apossarem de terras 

devolutas on nellas derrubarem mattas ou lhe puzerem 
fogo, serão obrigados a despejo, com perda de 
bemfeitorias, e soffrerão a pena de dous a seis mezes de 
prisão e multa de 100$, além da satisfação do damno 
causado. 

Esta pena, porém, não terá lugar nos actos 
possessorios entre heréos confinantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ao art. 2º § 1º, regra 1ª: Accrescente-se –

comprehendendo-se nessa zona 50 hectares de mattas, 
sempre que fôr possivel.» 

 
 
 
«Ao art. 2º, § 1º, regra 2ª: Supprimam-se as 

palavras – bem como as que se acharem em terras de 
dominio particular.» 
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Projecto – F – de 1886 

 
A assembléa geral resolve: 
Art. 1º São nullas todas as revalidações de 

posse ou occupação de terrenos que não foram dados 
no registro até ao anno de 1858. 

Art. 2º Os terrenos comprehendidos na 
disposição do artigo antecedente ficam desde a 
publicação da presente lei considerados devolutos e 
incorporados nos terrenos nacionaes. 

Art. 3º O governo mandará demarcar e dividir as 
terrenos de castanhaes e seringaes em lotes de tres 
kilometros de frente e seis de fundo. 

Art. 4º Os lotes de terrenos demarcados serão 
vendidos pelos preços estabelecidos na lei n. 601 de 
18 de Outubro de 1850, tendo preferencia á compra 
aquelles que os occupam actualmente. 

§ 1º Os pagamentos dos ditos terrenos serão 
effectuados em tres prestações iguaes. 

§ 2º Poderão ser vendidos até dous lotes a um 
mesmo camprador, contanto que seja em seguimento 
um do outro. 

Art. 5º Aquelle que no fim de tres annos provar 
que tem no terreno casa de vivenda com cultura de 
mandioca, arroz e milho ou que tiver plantado pelo 
menos mil pés de castanheiros ou mil de  seringueiros 
ou dous mil de cacau ou tres  mil de cafeeiros  será 
dispensado do ultimo pagamento. 

Paragrapho unico. Ao que no fim dos tres annos 
tiver cumprido fielmente o seu contracto será passado 
o competente titulo de propriedade e posse do terreno; 
os que, porém, não pagarem todas as prestações 
ficarão privados do terreno o perderão qualquer quantia 
com que já tenham entrado, sem direito a reclamação. 

Art. 6º Ficaram revogadas as disposições em 
contrario á presente lei. – Siqueira Mendes – Gomes do 
Amaral. 

sinão ficando entre o lote de numeração par já cedido e 
o novamente pretendido pelos menos 5 desta 
numeração. 

§ 4º A acquisição, por qualquer titulo, dos lotes 
trará sempre a obrigação de morada no territorio e 
effectiva utilisação delles; com construcção de casa, 
nos da séde do teritorio; cultura annual de 3 á 5 
hectares, pelo menos, nos ruraes; criação de gado 
equivalente pelo menos ao valor das acquisições, nos 
pastoris; plantação annual e conservação de 100 pés, 
ao menos, das arvores, arbustos ou plantas extractivas 
das especies locaes nos industriaes, incorrendo os 
infractores nas penas que o governo estabelecer nos 
regulamentos. 

§ 5º A acquisição dos lotes poderá ser feito 
mediante pagamento do valor respectivo e mais 5% 
sobre este em cinco prestaçães annuaes: a 1ª de 10, a 
2ª de 15, a 3ª de 20, a 4ª de 25 e a ultima de 30% da 
importancia total. 

a) até solução completa do debito, lotes e 
bemfeitorias ficarão legalmente hypothecados, 
podendo ser alienados com consentimento do governo. 

b) A todo o tempo poderá o comprador remir 
parte ou o total da divida, e sobre qualquer quantia que 
adiantar terá o descondo de 5% em seu beneficio. 

c) A falta de pagamento das prestações em 
tempo opportuno dará logar á cobrança executiva. 

§ 6º Os lotes impares que não forem vendidos 
no primeiro anno da installação dos territorios pastoris 
ou industriaes poderão ser aforados sob as seguintes 
bases: 

a) Pagamento annual do fóro, calculado em 10% 
sobre o valor legal de cada lóte. 

b) Obrigação de morada e utilização conforme a 
presente lei. 

c) Extincção do fóro no fim de 12 annos, 
recebendo o foreiro titulo definitivo de pleno dominio, si 
tiver cumprido suas obrigações. 

d) A todo o tempo terá o foreiro a faculdade de 
resgatar o fóro pelo pagamento antecipado do que 
restar com abatimento de 5% em seu beneficio. 

e) A falta do pagamento annual sujeitará o 
foreiro á cobrança executiva; a de morada e utilização 
dos lótes á perda da posse e das bemeitorias. 

Art. 3º O governo poderá conceder 
gratuitamente: 

§ 1º Nas fronteiras do Imperio, em uma zona de 
50 kilometros, prazos com superficio correspondente 
aos meios dos concessionarios para a respectiva 
utilização, sob as clausulas que julgar convenientes, 
sendo obrigatorias: 

1ª Provar o concessionario a qualidade de 
cidadão brazileiro, capacidade civil e sufficiencia de 
recursos para utilizar o prazo pretendido; 

2ª Obrigar-se: a) ao pagamento das despezas 
da demarcação de prazo feita por engenheiros ou 
agrimensores do Ministerio da Agricultura; b) á 
occupação directa do prazo por si e seus herdei- 
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mesmo uso, emquanto por lei não se dispazer o contrario. 
§ 2º Não se haverá por principio de cultura, para 

revalidação do sesmarias ou outras concessões, nem para 
legitimação de qualquer posse, os simples roçados, 
derrubadas ou queima de mattos e campos, levantamento 
de ranchos e outros actos de semelhante natureza, não 
acompanhados da cultura effectiva e morada habitual 
exigidas no artigo antecedente. 

§ 3º As terras adquiridas por posse, sesmaria e 
outras concessões, cujos posseiros ou concessionarios 
não requererem  legitimação ou revalidação no prazo de 
um anno, a contar da execução da presente lei, serão 
consideradas terras devolutas pertencentes ao Estado. 

§ 4º Terminado o prazo fixado no artigo 
antecedente, os posseiros e concessionarios que tiverem 
requerido a legitimação e revalidação das posses, 
sesmarias e outras concessões, terão o prazo 
improrogavel de quatro annos para levar a effeito a 
legitimação ou revalidação. 

§ 5º Os posseiros e concessionarios que deixarem 
de proceder á legitimação e revalidação das suas posses 
e concessões no prazo marcado, serão reputados cahidos 
em commisso. 

 
Da medição das trevas publicas 

 
Art. 3º O Governo mandará proceder á medição 

das terras devolutas, respeitando-se no acto da medição 
os limites das concessões e posses que não estiverem 
incursas em commisso é si acharem no caso de ser 
revalidadas e legitimadas na fórma da presente lei. 

Qualquer opposição que haja da parte dos 
possuidores não impedirá a medição, cabendo vista aos 
oppoentes, si a requererem, para deduzir embargos, em 
termo breve, ultimada a medição. 

As questões judiciarias entre os mesmos 
possuidores não impedirão tão pouco as diligencias 
tendentes á execução da presente lei. 

§ 1º Para extremar o dominio publico do  particular, 
segundo as regras estabelecidas pela presente lei, o 
Governo nomeará engenheiros ou agrimensores, os 
quaes procederão administrativamente, fazendo decidir 
por arbitros as questões e duvidas de facto e dando de 
suas proprias decisões recurso para o presidente da 
provincia, do qual haverá tambem recurso para o 
Governo. 

§ 2º Antes de expor á venda ás terras devolutas, o 
Governo mandará medil-as, dividil-as, demarcal-as e 
descrevel-as. 

1º Effectuar-se-ha a medição, sempre que as 
circumstancias locaes o permittirem, por linhas que corram 
de norte ao sul conforme o verdadeiro meridiano, e por 
outras que as cortem em angulos rectos, de maneira que 
formem territorios de 10 kilometros em quadro. 

2º O territorio será dividido em 100 secções de 
kilometro quadrado, ou 100 hectares, e cada secção em 
quatro lotes de 25 hectares. 

3º Serão meiddas de preferencia as terras con- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao art. 2º, § 4º: Accrescente-se: 
«Paragrapho. Os posseiros ou concessionarios 

poderão, para os effeitos desta lei, mandar medir e 
demarcar as terras adquiridas por posse, sesmaria e 
outras concessões, por profissionaes de sua confiança; 
precedendo autorisação do governo, e com a clausula de 
alterior approvação dos trabalhos effectuados. 

 
 
 
 
 
Art. 3º (Como na proposta). 
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 ros, nelle residindo e utilisando-o pela fórma estabelecida 
na presente lei; c) a não graval-o com hypotheca, onus ou 
servidão alguma, nem transferil-o por qualquer titulo sem 
prévia autorização do governo–penas de caducidade, 
perda das bemfeitorias, multa e cobrança executiva; 

 3ª Ficar o prazo e suas bemfeitorias permanentes 
isentas de embargo ou penhora em execução civel ou 
commercial por dívidas ou obrigações contrahidas antes 
ou depois da concessão, emquanto a plena propriedade 
do prazo não pertencer ao concessionario; 

4ª Entrega do titulo definitivo da propriedade no fim 
de seis annos, si o concessionario tiver cumprido suas 
obrigações, subsistindo sempre a obrigação de não 
transferir-se o prazo sem prévia autorização do governo; 

5ª Faculdade de haver a propriedade do prazo o 
concessionario que durante dous annos tiver satisfeito as 
condições de seu contracto, mediante pagamento da 
metade do preço minimo por hectare dos terrenos 
concedidos, conforme a natureza destes. 

§ 2º A’s emprezas que se organizarem para 
construcção e abertura de estradas de ferro, e vias de 
communicação terrestre ou fluvial com serviço regular 
para transporte de cargas e passageiros: – lotes 
marginaes, intercalados, não excedentes de 2 kilometros 
de frente sobre as referidas estradas e vias de 
communicação e 4 de fundo, nem abrangendo em ponto 
algum ambos os lados dellas, sob as clausulas que forem 
ajustadas, sendo obrigatorias: 

1ª Utilisação effectiva dos lotes conforme a 
presente lei; 

2ª Permanencia e regularidade dos transportes; 
3ª Reversão do estado das obras concluidas, com 

o respectivo material em bom estado de conservação, dos 
terrenos, bemfeitorias e dependencias indispensaveis ao 
trafego, no fim de 90 annos; 

4ª Comminação de penas de caducidade, multas e 
cobrança executiva; 

5ª Fiscalisação do governo, inclusive a prévia 
approvação das plantas e planos. 

§ 3º A’s emprezas de immigração estrangeira ou 
colonisação nacional: – territorios com a superficie que o 
governo marcar e as clausulas que estipular, sendo 
obrigatorias: 

1ª Demarcação exterior de cada territorio por 
engenheiros ou agrimensores do Ministerio da Agricultura, 
á custa dos concessionarios; 

2ª Subdivisão em lotes, venda e utilisação d’estes, 
de conformidade com a presente lei; 

3ª Introducção e collocação de immigrantes 
estrangeiros ou de colonos nacionaes no praso e na 
proporção que o governo determinar; 

4ª Reservas e limitações na forma dos arts. 12 e 16 
da lei n. 601 de 1850 e da presente, accrescendo a 
obrigação de cessão gratuita dos terrenos precisos para 
edificios e servidões publicas na séde dos territorios; 

5ª Obrigação de manterem-se escolas de ensino 
primario para ambos os sexos, e serviço religioso; 
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tiguas ás zonas já povoadas, e as que se acharem 
mais proximas dos portos ou vias de comunicação. 

4º O Governo reservará das terras devolutas 
as que julgar necessarias á fundação de povoações, 
colonias agricolas e assento de estabelecimento 
publicos, assim como as de producção extractiva, 
até que com relação a estas se regulem por lei 
especial, venda ou aforamento. 

 
Do registro das terras 

 
Art; 4º O governo fará organizar o registro das 

terras devolutas e possuidas, para o que poderá 
crear uma repartição geral das terras, subordinada 
ao Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, a qual 
será tambem encarregada de dirigir a medição, 
divisão e descripção das terras devolutas e sua 
conservação, de fiscalisar a venda e distribuição 
dellas. 

§ 1º O producto da venda das terras publicas 
será recolhido ao thesouro nacional, e do mesmo 
producto nenhuma quantia será applicada sinão em 
virtude de leis especiaes. 

§ 2º O governo solicitará annualmente do 
poder legislativo a quantia necessaria á medição e 
divisão das terras devolutas que tiverem de ser 
executadas em cada exercicio financeiro. 

 
Dos regulamentos e das multas 

 
Art. 5º Fica autorizado o governo para expedir 

os regulamentos necessarios á execução da 
presente lei, podendo impór penas de prisão até 
tres mezes e de multa até 500$000. 

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 21 de Julho de 
1886. – Antonio da Silva Prado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4º (Como na proposta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ao art. 5º Em vez de – podendo impór penas 

de prisão até tres mezes e de multa até 500$ – 
diga-se – podendo impór a pena de multa até 
500$000.» 

O art. 6º substitua-se pelo seguinte: 
«Ficam revogadas a lei n. 601 de 18 de 

Setembro de 1850 e todas as disposições em 
contrario.» 

Paço da Camara dos Deputados, em 5 de 
Outubro de 1886. – Augusto Olympio Gomes de 
Castro. 1º Vice-Presidente. – Antonio Coelho 
Rodrigues. 1º Secretario. – Ignacio Wallace da 
Gama Cockrane, 2º Secretario. 
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 6ª Penas de rescisão, caducidade e muitas. 
§ 4º A’s companhias ou emprezas industriaes que 

se organisarem para fundar e costear fabricas, 
manufacturas ou estabelecimentos destinados ao 
aproveitamento, venda ou exportação de productos 
naturaes, inclusive engenhos centraes de assucar e 
fazendas normaes de lavoura ou criação de animaes: – os 
terrenos necessarios ás respectivas operações, com 
preferencia, salvo prejuizo publico, para o uso das aguas 
correntes, ou lagos n’elles existentes, com a área que o 
governo designar e as clausulas que forem ajustadas, 
sendo obrigatorias: 

1ª A demarcação da área pelo governo á custa da 
companhia ou empreza; 

2ª A construcção dos edificios e obras 
indispensaveis ás operações industriaes ou agricolas da 
concessão; 

3ª Exercicio effectivo de taes operações; 
4ª Emprego e ensino profissional de nacionaes 

adultos ou menores na proporção de 20% ao menos dos 
estrangeiros; 

5ª Comminação de penas de rescisão ou 
caducidade, perda de bemfeitorias, multa e cobrança 
executiva. 

§ 5º A’s administrações provinciaes e municipaes, 
na séde de cada territorio: – os terrenos necessarios á 
construcção definitiva de edificios para serviços de sua 
competencia, como igreja, escola, cadéa, cemiterio, posto 
policial, sendo observada a planta geral. 

§ 6º A’ cada um dos 5 primeiros officiaes 
mecanicos, especialmente carpinteiros, pedreiros e 
ferreiros nacionaes, e a outros tantos estrangeiros que 
vierem residir em qualquer territorio de 1ª categoria, e 
effictivamente exercerem a respectiva industria durante 3 
annos: – um lóte na séde do territorio. 

§ 7º A’ cada um dos 10 primeiros colonos 
nacionaes e dos 20 primeiros immigrantes estrangeiros 
que pretenderem lótes em um territorio novamente 
installado e obrigarem-se a utilisalos effectivamente na 
fórma da presente lei, durante 5 annos: – um lóte impar á 
escolha delles. 

§ 8º Os concessionarios de lótes gratuitos segundo 
os §§ 6º e 7º, antecedentes, receberam titulo de posse 
que será substituido pelo de propriedade, provando terem 
cumprido as condições legaes, Na falta perderão os lótes 
e bemfeitorias nelle existentes. 

Art. 4º O praso de residencia marcado no art. 17 
da lei n. 601 de 1850, para a naturalisação dos 
estrangeiros que comprarem terras e nellas 
estabelecerem-se, fica reduzido á um anno. 

Os referidos estrangeiros serão considerados 
cidadãos brasileiros no fim de 3 annos de domicilio no 
Brazil. Os que preferirem a nacionalidade de origem 
deverão fazer declaração tomada por termo, em livro 
especial, perante os juizes de paz, ou presidentes das 
camaras municipaes. 

Art. 5º Ficar estabelecida a repartição geral das 
Terras Publicas, creada pelo art. 21 da lei n. 601 de 1850 
e regulamente que acompanha o decreto n. 1318 de 30 
de Janeiro de 1854, com as 
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 modificações da presente lei, supprimida a actual 
Inspectoria Geral de Terras e Colonisação. 

§ 1º As repartições especiaes das Terras Publicas, 
nas provincias a que se refere o art. 6º do citado 
regulamento, poderão ser reorganizadas sob a 
denominação de Inspectorias de Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas de modo que por estas corram tambem 
os mais serviços provinciaes do Ministerio respectivo, 
inclusive a fiscalisação das estradas de ferro, engenhos 
centraes, obras e trabalhos, conforme o regulamento que 
o governo expedir, ficando sujeito a approvação do Poder 
Legislativo na parte referente ao numero e vencimentos 
dos empregados. 

§ 2ª O governo reorganizará o registro das terras 
possuidas, conforme o art. 13 da lei n. 601 de 1850, 
incumbindo os juizes municipaes de receberem as 
declarações e fazerem este serviço nos respectivos 
termos. 

§ 3º O governo mandará continuar activamente a 
medição das terras devolutas para extremar o dominio 
publico do particular, segundo os arts. 9ª e 10ª da lei n. 
601 de 1850, incumbindo a execução exclusivamente á 
engenheiros e agrimensores. 

I. Quando neste serviço suscitarem-se questões 
sobre posses illegitimas, por serem contrarias ou 
posteriores á lei n. 601 de 1850, os engenheiros e 
agrimensores receberão as reclamações dos poseiros, 
mas proseguirão na medição, levantando mappas 
especiaes dos terrenos controvertidos, com designação 
das bemfeitorias permanentes e da parte que tenha sido 
utilisada com a cultura criação de gado ou industria 
extractiva. Em seguida concederá vista aos reclamantes 
para allegarem o que entenderam conveniente e juntarem 
os documentos que tiverem, no prazo improrogavel de 30 
dias. 

II. Devolvidos os mappas e annexos com ou sem 
allegações e documentos, o engenheiro chefe da medição 
fará uma succinta e clara exposição da questão e 
transmittirá tudo ao presidente da provincia, que, 
ordenando as diligencias que lhe parecem ainda 
necessarias para esclarecimento da verdade, dará sua 
decisão sobre os seguintes principios: 

a) As posses, quer resultantes de concessões não 
revalidadas ou cahidas em commisso, quer adquiridas por 
occupação posterior á lei n. 601 de 1850 e anterior á 
execução da presente, que se acharem cultivadas ou com 
principio de cultura, occupadas com criação de gado ou 
utilisadas com industria extractiva, e nellas tiverem os 
posseiros morada habitual, serão mantidas não só com o 
terreno aproveitado, ou necessario á respectiva utilisação, 
mas ainda com outro tanto mais de terreno devoluto, se 
houver contiguo, com tanto que este accrescimo não dê á 
posse área maior de 100 hectares, sendo ella de cultura e 
de 200 nos outros casos, e se observe o art. 6º da lei n. 
601 de 1850. 

b) As posses obtidas por fraude, violencia ou 
outros meios criminosos, ou que não estiverem nas 
condições de serem mantidas conforme a presente lei, 
serão declaradas nullas e contra os detentores
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 proceder-se-á na fórma do art. 2 da lei n. 601 de 1850. 
c) Quando os reclamantes allegaram e provarem 

que as suas posses provém de dominio adquerido por si 
ou seus antecessores em virtude de inventario e partilhas, 
sentença judiciaria, ou titulo legal constante de escriptura 
publica anterior á execução da presente lei, será a 
questão sujeita ás justiças ordinarias indo os papeis ao 
procurador fiscal da fazenda para proseguir na fórma das 
disposições em vigor. 

Das decisões do presidente caberá recurso para o 
governo. 

III As posses que forem afinal mantidas, será logo 
separadas das terras do dominio publico por linhas 
divisorias feitas pelos engenheiros e agrimensores do 
governo, á custa dos posseiros, independentemente de 
requerimento destes. 

IV. Só depois destas formalidade e pagas as 
despezas da demarcação, terão os posseiros titulos de 
propriedade, conforme o art. II da lei n. 601 de 1850. 

Art. 6º Continuam em vigor ás leis, regulamentos, 
instrucções e decisões do governo concernentes ás terras 
publicas, colonisação ou immigração, que não forem 
oppostas á presente lei, ficando o mesmo governo 
autorizado: 

1º Para consolidar aquellas disposições no 
regulamento geral que deve expedir para execução da 
presente lei; 

2º Para, neste regulamento e nos especiaes que 
na mesma conformidade tiver de organizar, impor a pena 
de multa até 5:000$000. 

Art. 7º Ficam revogadas as dispossições em 
contrario. 

Sala das commissões em 5 de Julho de 1887. – 
Diogo Velho. – José Antonio Saraiva. – Escragnolle 
Taunay. – Candido de Oliveira. 

 
VOTO EM SEPARADO 

 
A commissão especial incumbida de dar parecer 

sobre a reforma da lei de terras, proposta pelo governo, 
reuniu-se apenas duas vezes. Na primeira reunião, 
vencida a preliminar da aceitação da proposta com as 
alterações que fossem julgadas convenientes, e feitas 
ligeiras observações concernentes ao art. 1º, foram 
aceitas algumas emendas ao mesmo artigo, ficando o 
membro da commissão, Sr. Diogo Velho, encarregado de 
redigil-as de accôrdo com o vencido. Na segunda e ultima 
reunião, o illustrado relator apresentou um projecto 
substitutivo á proposta do governo, o qual julgo ser o 
mesmo assignado pela maioria da commissão e que vai 
ser sujeito á consideração do Senado. 

Lido o projecto, a commissão deu por findos os 
seus trabalhos. 

Julguei conveniente fazer esta exposição, antes de 
entrar no desenvolvimento do meu voto divergente, para 
assignalar a circumstancia da falta de exame e discussão 
da proposta, assim como do projecto substitutivo 
adoptado pela maioria da commissão. 
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A julgar pelo que diz a commissão no final do seu 

parecer, os motivos que determinaram a apresentação do 
substitutivo foram os seguintes: divergencia da proposta 
em pontos essenciaes e concordancia, em geral, com as 
emendas apresentadas. 

Comquanto fossem indicados no parecer alguns 
pontos de divergencia entre o projecto e a proposta, a 
preferencia dada áquelle carece inteiramente de 
fundamento. 

O projecto substitutivo consta de disposições que 
não foram incluidas na proposta, mas que não contrariam 
o seu pensamento; de alterações á alguns dos seus 
artigos e de disposições que podem ser consideradas 
estranhas ao assumpto. Seria preferivel, portanto, que a 
commissão formulasse as suas idéas por meio de 
emendas, afim de que o Senado se pronunciasse sobre 
ellas, depois de maior estudo. Por este modo, melhor 
seria cumprido o voto do Senado e o da propria 
commissão, que, na sua primeira reunião, resolvera a 
acceitação da proposta, mediante emendas. 

A maioria da commissão, porém, assim não 
entendeu, e, resolvendo reconsiderar a sua deliberação, 
julgou preferivel formular o substutivo, que passo a 
examinar. 

 
A commissão reconhece a necessidade da revisão 

da lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850, mas entende 
que a proposta vai além dos justos limites da reforma, 
quando deroga a citada lei, da qual reproduz a maior 
parte das disposições. 

Este asserto da commisssão carece de 
fundamento. 

Na exposição de motivos da proposta, o governo 
justificou a reforma pela necessidade de fomentar, na 
escala conveniente a utilisação das terras devolutas e 
pela da regularisação das posses e concessões. Para 
conseguir estes fins, entendeu o governo, que, além de 
outras providencias, devia facilitar a creação da pequena 
propriedade nas terras devolutas, pela venda, aforamento 
e concessão gratuita das mesmas, estimulando assim a 
cultura do solo; marcar prazo improrogavel para a 
revalidação de todas as concessões anteriores e para a 
legitimação das posses estabelecidas, assegurando por 
esse modo o direito da propriedade, legitimado pela 
morada habitual e cultura effectiva; regularizar o systema 
das medições, e, finalmente, reoganizar o registro das 
terras possuidas. 

Cumpria á commissão, portanto, para fundamentar 
e justificar o seu asserto, estudar a proposta sob estes 
varios pontos de vista, que constituem o seu objectivo, 
combatendo-o, ou, pelo menos, os meios que ellas 
consigna para alcançal-o. 

Si a maioria da commissão aceita e concorda com 
o objectivo da proposta e condemna a esta, dando 
preferencia ao seu substitutivo, cabia-lhe o dever, para 
esclarecimento do Senado, de justificar essa preferencia, 
pela demonstração da sua melhor adaptação ao fim da 
reforma. Si a diver- 
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gencia, porém, limita-se aos meios empregados para a 
consecução dos fins da reforma, nem por isso estava a 
commissão desobrigada de justificar a preferencia dada 
ás disposições do substitutivo. 

A commissão, porém, limitou-se a asseverar 
dogmaticamente que a proposta vai além dos justos 
limites da reforma. 

Da redacção do parecer nesta parte póde-se 
deduzir, que a proposta ultrapassou os limites da reforma 
porque revogou a lei de 1850, ao passo que reproduziu a 
maior parte das suas disposições. 

A revogação da lei de 1850 justifica-se pela 
consideração de que, dos 21 artigos de que ella consta, 
apenas o art. 6º foi integralmente mantido. 

E' verdade que a proposta adoptou a phraseologia 
da lei de 1850 e cingiu-se aos seus moldes; dahi, talvez, o 
equivoco da commissão, que tomou a apparencia pela 
realidade. 

E' opinião da commissão, que a lei de 1850 – 
dispensaria ainda agora qualquer alteração, si ella tivesse 
recebido o impulso de uma fiel e activa execução, e 
considera uma profanação o pretender – se retirar dos 
alicerces dessa obra de 37 annos os respeitaveis nomes 
dos seus fundadores. 

Não aceito o principio da immutabilidade das leis, 
que devem perdurar para perpetuar a memoria dos 
legisladores que as promulgaram: a razão da lei positiva 
está na sua utilidade social, que é variavel, modificando-
se segundo nos occupa, temos o exemplo da legislação 
dos Estado-Unidos, onde as importantes leis da 
preemption e do homestead, aquella promulgada em 1841 
e esta em 1862, passaram por sucessivas modificações, 
dictadas pela experiencia, sendo a do homestead 
ultimamente revogada. Nem por isso deixam ellas de ser 
consideradas verdadeiros monumentos da legislação 
norte-americana e de transmittir á posteridade a 
sabedoria dos legisladores que as promulgaram. No 
Brazil, onde celebra-se com fervor o culto dos nomes 
proprios, é uma profanação e derogação ou modificação 
das leis que servem de alicerce aos respeitaveis nomes 
dos seus fundadores! 

A lei de 1850 não tem sido executado, diz o 
illustrado relator da commissão. Ora, neste caso, o que o 
bom senso aconselha é a execução da lei e não a sua 
reforma, a menos que a não execução seja consequencia 
da sua inexequibilidade. 

Carere, entretanto, de demonstração o asserto da 
commissão. 

As principaes disposições da lei de 1850 tem sido 
executadas e é essa exactamente a razão da 
necessidade da sua reforma. 

Compare o Senado as principaes disposições da 
proposta com as lei de 1850, e verificará que ellas 
decorrem da necessidade de acabar com os abusos 
provenientes da sua execução; citarei as disposições 
relativas á venda á prazo, ao valor das terras, á limitação 
da area do terreno adquirivel para cada comprador, assim 
como para a das posses legitimaveis, á determinação de 
prazo improrogavel para a revalidação das concessões e 
para a legitimação das posses, etc. 
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Concluo, portanto, quanto a esta parte do parecer, 

analysando perfunctoriamente, que a preferencia do 
substitutivo á proposta do governo não está justificada, e 
que, conseguintemente, deve ser mantida a proposta. 

 
O desenvolvimento que a commissão deu ás suas 

ideas, formulando os arts. 1º e 2º do projecto substitutivo, 
parece indicar que o seu principal objectivo é attender aos 
interesses da colonisação, transformando a projectada lei 
de terras do governo em uma lei de colonisação. 

A proposta do governo, como já ficou dito, tem por 
objectivo principal fomentar a cultura do solo, pela 
creação da pequena propriedade nas terras devolutas, e 
pela regularisação da propriedade territorial, por meio da 
revalidação das sesmarias, da legitimação das posses e 
pelo registro das terras possuidas. E' claro, portanto, que 
a proposta interessa muito de perto á questão da 
immigração e da colonisação, porque é na cultura do solo 
que o immigrante vem procurar no Brazil melhorar as 
suas condições de existencia; mas, a proposta não póde 
ser considerada como um projecto de lei de immigração 
ou de colonisação, na qual deveriam ser consignadas 
disposições diversos daquellas que limita-se a 
estabelecer. 

A commissão, portanto, deslocou a questão, 
encarando-a, quando muito, apenas por uma das faces. 

O projecto, da commissão; podem, nem como lei 
de colonisação deve ser aceito pelo Senado. 

O illustrado relator da commissão inspirou-se, por 
certo, em uma lei que se recommenda pela sua 
previdencia e pelo acerto das suas principaes 
disposições, qual é a da Confederação Argentina, de 6 de 
Outubro de 1876; mas, trucando as suas disposições, 
tirou-lhe o merito da organização do serviço da 
colonisação, de conformidade com os capitulos 2º e 3º da 
sua segunda parte. 

De facto, a lei argentina não limitou-se, como o 
projecto substitutivo, a consignar disposições relativas á 
divisão dos territorios nacionaes destinados á 
colonisação; ella providenciou sobre o transporte dos 
colonos, sobre o pagamento das passagens, desde o 
porto de embarque até o de destino, sobre o fornecimento 
de casas para habitação dos colonos, de viveres, de 
animaes, de sementes, de utensilios de trabalho e sobre 
muitas outras medidas, todas no sentido de organizar o 
regimen colonial. 

O projecto substitutivo sómente regula a medição 
dos territorios e contém disposições referentes ao preparo 
destes para a recepção dos colonos, ao fornecimento de 
generos de primeira necessidade, de sementes, de 
instrumentos aratorios – fornecimentos que lhes serão 
feitos gratuitamente – e ao preço dos lotes e modo de 
pagamento. 

O plano do projecto, nesta parte, consiste, 
portanto, em reviver o systema da colonisação official, 
que aliás condemna no parecer, e em revivel-o de modo 
incompleto e defeituoso, por que não comprehendo  
colonisação official sem os favores da lei argentina. Si o 
immigrante precisa obter do governo os favores 
consignados no pro-
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 jecto, isto é, construcção de casas, fornecimento do 

viveres e de instrumentos de trabalho, é porque carece de 
recursos pecuniarios; mas, neste caso, a primeira 
necessidade a attender, seria o pagamento da passagem, 
de porto de embarque ao de destino e o seo transporte, 
deste até o logar da collocação. 

O systema da divisão das terras, segundo é 
estabelecido pelo projecto, assenta em base inaceitavel, 
qual o da classificação dos territorios em ruraes, pastoris, e 
industriaes. A palavra territorio, no sentido em que a 
emprega o projecto, não exprime a idéa do seu autor; 
territorio, no sentido proprio da palavra, é uma area ou 
região occupada por um paiz, e, como tal, não se amolda á 
classificação adoptada, porque no mesmo territorio pode-
se encontrar promiscuamente, e essa é a regra, terrenos 
de lavoura, de criação e de produção extractiva. Acresce 
ainda a consideração de que a denominação de territorio 
industrial não tem a menor propriedade, porque a cultura 
da terra, assim como a criação dos animaes, são ramos da 
industria, tanto quanto a colheita ou utilização dos 
productos naturaes do solo. 

Porque não adoptou o autor do projecto o systema 
de divisão das terras da lei argentina, uma vez que foi nella 
beber inspiração para o substitutivo? Segundo essa lei, os 
territorios dividem-se em secções quadradas de 20 
kilometros, as secções em 400 lotes de 100 hectares cada 
um, e estes subdividem-se em meios e quartos de lote. Os 
lotes são urbanos ou ruraes. Cumpre ainda observar que o 
territorio da lei argentina não é uma area ou região 
arbitrariamente delimitada pelo governo, para o fim da 
divisão e medição das terras publicas: é uma divisão 
administrativa, de organização especial e com autoridades 
proprias. Não era possivel, portanto, que a lei argentina 
cogitasse da classificação dos territorios em ruraes, 
pastoris e industriaes, tratando de estabelecer o systema 
da divisão das terras publicas applicaveis á colonização. 

A lei de 1850, cuja sabedoria é tão preconisada 
pela illustrada commissão, estabelecendo o systema da 
medição das terras devolutas, dividiu as provincias em 
districtos, estes em territorios e os territorios em lotes ou 
quadrados de 500 braças por lado. Segundo o 
Regulamento de 30 de Janeiro de 1854, os territorios 
forma o regularmente quadrados de 6,000 braças de lado. 

Pela legislação dos Estados Unidos, a divisão das 
terras faz-se por townships, que se poderá traduzir por 
municipios. O township divide-se em 36 secções, de uma 
milha quadrada cada uma, contendo por conseguinte a 
secção 640 acres. A secção sub divide-se em quatro 
quartos, e o quarto em quatro quartos de quarto, ou 
decimas sextas partes de secção, que vem a conter 40 
acres cada um. 

A proposta do governo adoptou systema analogo, 
que é tambem o da lei de 1850, modificado: a medição far-
se-á por territorio, de 10 Kilometros em quadro, o territorio 
será dividido em 100 secção em 4 lotes de 25 hectareos. 

Adoptado qualquer destes systemas de divisão
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 e medição, comprehende-se a classificação das terras em 

terras de cultura, de criação e de producção extractiva, 
porque a subdivisão presta-se a essa classificação; como, 
porém, applical-a ao systema do projecto, que dá o 
qualificativo da terra, não á subdivisão do territorio, mas ao 
proprio territorio, que póde abranger em seu perimetro 
terras de diversas qualificações? 

Cumpre tornar saliente uma notavel divergencia, 
neste ponto, entre o projecto substitutivo e a proposta do 
governo. Segundo esta, a divisão das terras publicas, 
antes de serem expostas á venda, far-se-á com a maior 
regularidade possivel, determinando-se a área do lote; pelo 
projecto, a determinação da área compete ao governo, que 
a fará ao seu arbitrio, segundo a qualificação da terra. 

E' cousa essencial, em um systema de divisão e 
medição de terras, a regularidade destes processos, não 
sómente porque elles são tanto mais economicos quanto 
mais regulares, como tambem porque a regularidade da 
divisão muito importa a descriminação da propriedade 
territorial, condição importantissima para a segurança do 
direito, e, conseguintemente, do valor da propriedade. 

E' assim que a legislação dos Estados Unidos, que 
tem servido de modelo nesta materia, ás legislações dos 
povos que modernamente tem systematisado a venda das 
terras publicas, estabelece a uniformidade da medição, e o 
mesmo fez o nosso legislador de 1850, que salvou 
entretanto os casos em que as circumstancias locaes não 
permittissem a applicação do systema adoptado. 

A mesma regra existe na legislação argentina. 
E' certo, que, nem sempre a configuração do solo 

permitte a applicação invariavel do systema uniforme das 
medições, mas, quando as condições topographicas o 
permittirem, não ha razão para que essa regra seja 
preterida. 

O projecto substitutivo faz da excepção regra 
mandando attender sobre tudo na divisão ás condições 
topographicas para determinar-se o tamanho e a 
configuração dos lotes. 

E' para notar que o illustrado relator da commissão, 
formulando o seu projecto segundo os moldes da lei de 
1876 da Confederação Argentina, não tivesse adoptado 
muitas das excellentes disposições dessa lei, que, como, 
já disse, é uma lei de immigração e colonisação, e não 
uma lei de terras. Naquella republica, a venda das terras 
de propriedade da nação e a medição e divisão dellas, são 
reguladas pela lei de 3 de Novembro de 1882, que 
recommendo á leitura da illustrada commissão. 

Si, como parece, a maioria da commissão entende 
que a reforma da lei de 1850, nesta parte, deve ter por 
objectivo a organização do regimen colonial, melhor seria 
propor a conversão em lei do regulamento de 19 de 
Janeiro de 1967, cuja execução foi suspensa pelo decreto 
n. 7570 de 20 de Dezembro de 1879. Naquelle 
regulamento estão consignadas as principaes disposições 
do projecto substitutivo, levando aquelle vantagem sobre 
este quanto ao methodo, á precisão de linguagem e 
clareza. Comparem-se as disposições 
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 do projecto, nesta parte, com as do regulamento, e ver-
se-á que, salvo uma ou outra providencia de somenos 
importancia, tudo quanto consigna o projecto á respeito 
da medição e divisão dos seus territorios, é a 
reproducção imperfeita e truncada das muito 
conhecidas disposições do regulamento. 

Parodiando, portanto, o parecer da commissão, 
direi: Si o regulamento de 1867, referendado pelo nosso 
illustrado collega o Sr. Dantas, tivesse recebido o 
impulso de uma activa e fiel execução, talvez ainda 
agora dispensasse qualquer alteração, e, se o 
progresso social, ou novas exigencias do serviço, 
pedem provimento, seja este attendido; conserve-se, 
porém, nos alicerces dessa obra de 20 annos o 
respeitavel nome de seu autor. 

Illude-se, entretanto, a illustrada commissão se 
acredita resolver o problema do desenvolvimento da 
immigração no Brazil por meio das disposições que o 
seu projecto consagra. As providencias nelle indicadas 
já são effectivas nas provincias do Espirito Santo, 
Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul. Nas 
antigas colonias do Estado, fundadas nessas 
provincias, e hoje convertidas em nucleos de 
immigrantes, depois da suspensão do regulamento de 
1867, existem sédes, ligadas por vias regulares de 
communicação com povoações, estações de estrada de 
ferro, portos fluviaes ou maritimos, por onde entram e 
sahem os productos de importação e exportação; das 
mesmas sédes partem caminhos vicinaes para os 
lotes; os immigrantes encontram vastos edificios para 
alojamento, emquanto não construem as vivendas 
proprias; ha plantas geraes dos territorios coloniaes, 
contendo não só a designação dos lotes medidos e 
demarcados, o traço das estradas e pontes dos rios e 
grandes corregos e quaesquer disposições 
topographicas, como dos terrenos reservados para a 
povoação, destinados para as ruas, praças, logradouros 
publicos, igreja, escola, cemiterio, cadeia e outros 
edificios; destas plantas ha cópias nas administrações 
dos nucleos, na Inspectoria de Terras e Colonisação, 
na hospedaria da Ilha das Flôres. Mas, não é sómente 
isto; a administração dispensa os seguintes favores á 
immigração: pagamento da terça parte do preço da 
passagem, do porto de embarque, na Europa, ao de 
destino, no Brazil; agazalho e alimentação, durante 8 
dias, na hospedaria da Ilha das Flôres; transporte para 
os nucleos, e salario, nos primeiros tempos do 
estabelecimento nestes, para os trabalhos de abertura 
de picadas e construcção de caminhos, de preferencia 
na frente dos respectivos lotes. 

E’ certo, portanto, que a immigração goza, 
presentemente, de maiores favores do que aquelles 
que o projecto da commissão consigna; 
conseguintemente, as providencias do projecto não 
podem produzir o resultado annunciado pela 
commissão – de reformar o serviço da immigração, 
auxiliando-a mais efficazmente do que está sendo. 

Já temos em execução tudo quanto lembra a 
commissão, e muito mais. 
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 Não é exato que o governo nos Estados-Unidos 
como diz a commissão, execute, nas terras publicas 
que são expostas á venda, os trabalhos preparatorios a 
que se refere o parecer. Por conta da administração 
não se fazem alli outras despezas preliminares de 
venda, além das de divisão e medição das terras, 
segundo o systema que já indiquei. 

Referindo-se ao pioncer, que abre o caminho ao 
immigrante e que levanta o abrigo onde este recolhe a 
familia emquanto aguarda o fructo do seu trabalho, 
naturalmente o illustrado relator da commissão quiz 
alludir ao squater, ou ao americano industrioso, que, 
para viver independente, entranha-se nas brenhas, 
acompanhado de sua familia, e vai roteiar um pedaço 
de terra e della tirar, na solidão, mas na independencia, 
os meios de sua subsistencia, ao qual a lei dá o direito 
de preferencia á compra da terra onde estabeleceu-se, 
o que constitue a pre-emption, por meio da qual tem 
sido vendida a maior parte das terras publicas nos 
Estados-Unidos. O facto apontado pelo parecer da 
commissão não justifica, portanto, a sua erronea 
asserção, de que o governo nos Estados-Unidos 
executa trabalhos preparatorios nos toionships, antes 
da venda, com a abertura de caminhos, construcção de 
casas, etc. 

Não procede, igualmente, o exemplo da provincia 
de S. Paulo, citado pelo parecer. A immigração dirige-
se actualmente para aquella provincia, de preferencia á 
todas as outras, em consequencia dos favores 
especiaes, que, nestes ultimos tempos, tem 
dispensado, á sua custa, aos immigrantes, entre os 
quaes sobresaem o do pagamento integral do preço 
das passagens até o porto de Santos e o seu transporte 
até aos lagares da sua collocação, no interior. 

Si os poderes geraes se resolverem a seguir, 
n’ete ramo do serviço publico, uma estrada mais larga 
do que aquella em que até aqui tem andado ás 
apalpadellas; si, por outra, quizerem adoptar o systema 
do pagamento das passagens, a exemplo do que está 
fazendo a provincia de S. Paulo, o numero dos 
immigrantes entrados annualmente no Brazil poderá 
exceder de muito áquelle que se dirige para a 
Republica Argentina. 

Não vejo outro meio, attentas as circumstancias 
especiaes em que nos achamos com relação aos 
outros paizes de immigração, para conseguirmos 
attrahir grande parte da corrente emigratoria europea. 
Este meu modo de pensar á respeito da immigração 
diverge da opinião do illustrado membro da commissão, 
o Sr. Taunay, que não se cança em apregoar a 
improficuidade dos meios que a provincia de S. Paulo 
está empregando para attrahir a immigração e para, por 
esse meio, resolver o problema do trabalho livre na 
manutenção da grande cultura. 

O futuro dará razão á quem a tiver; quanto ao 
presente, os resultados ahi estão para demonstrar á 
toda a evidencia a falsa apreciação que se tem feito das 
condições da immigração na provincia de S. Paulo. No 
primeiro semestre deste anno, entraram na provincia 
20.000 immigrantes e o presidente da provincia acaba 
de contractar 
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a introducção de mais 30.000, até Junho vindouro. 

Em conclusão: as medidas que o projecto 
apresenta como um salvaterio da immigração, não são 
mais do que a reproducção incompleta das providencias 
que até aqui tem sido empregadas improficuamente para 
attrahir a emgração européa. 

Nem o governo, formulando a sua proposta, como 
já tive occasião de observar, cogitou de propór ao 
parlamento uma lei de emigração ou de colonisação. 

 
Quanto ás emprezas, cuja organização o governo 

deve promover, segundo pensa a commissão, para 
executar os trabalhos de medição e divisão das terras ou 
para introducção e collocação de immigrantes, a emenda 
da Camara dos Deputados ao § 8º do art. 1º da proposta 
consigna disposição mais exequivel que tudo quanto 
lembrou a commissão. 

Não desenvolverei esta opinião para não alongar 
muito este parecer. 

 
Sendo um dos fins principaes da reforma da lei de 

1850, fomentar o desenvolvimento da cultura do solo, não 
podia deixar ella de attender á conveniencia da legitimação 
das posses e revalidação das concessões de terras, 
conferindo aos posseiros e sesmeiros, que cumprissem 
certas condições, a faculdade de se constituirem 
proprietarios das terras em que estivessem estabelecidos. 

Pela lei de 1850 foram revalidadas as concessões 
que se achassem cultivadas ou com principios de cultura e 
morada habitual dos respectivos concessionarios, ou de 
quem os representasse, assim como foram legitimadas as 
posses mansas e pacificas, adquiridas por occupação 
primaria ou havidas do primeiro occupante e que se 
achassem nas mesmas condições de cultura e morada. 

O legislador de 1850, estabelecendo estas 
disposições, inspirou-se, por certo, na legislação dos 
Estados-Unidos, que, nessa épocha, já havia promulgado 
a celebre lei da pre-emption, que é de 1841, em virtude da 
qual todo chefe de familia, ou viuva, ou solteiro maior de 
21 annos, cidadão americano ou que tenha feito a 
promessa de naturalisar-se, e que já não fosse possuidor 
de 320 acres de terra, tem o direito de preferencia á 
compra da terra em que se houver estabelecido, na 
extensão de 160 acres, desde que prove querer compral-a 
para goso proprio e não para o fim de vendel-a ou 
especular com ella. 

Posteriormente, em 1860, foi tambem promulgada a 
lei do homestead ou do domicilio, baseada nos mesmos 
principios de posse, morada e cultura. 

As disposições da lei de 1850 tinham a mesma 
razão de ser e baseavam-se no mesmo principio das leis 
de preempção e domicilio dos Estados-Unidos. 
Infelizmente, porém, o legislador daquella época, 
autorizando o governo a marcar prazos para a medição 
das terras adquiridas por posses ou por sesmarias e para 
prorogar os prazos marca- 
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 dos, quando o julgasse conveniente, abrio a porta a 
grandes abusos; innumeras concessões e posses 
deixaram de ser revalidadas e legitimadas e os 
posseiros illegitimos continuaram no goso de grandes 
extensões de terras, das quaes foram dispondo, 
passando titulos sem valor algum legal; ao mesmo 
tempo, acoroçoados pela desidia da administração, que 
deixava de cumprir a lei com relação aos intrusos nas 
terras devolutas, constituiram-se nestas muitas posses 
illegitimas. 

Por outro lado, nas legitimações das posses 
requeridas, areas immensas eram por ellas abrangidas. 

Comprehende-se, facilmente, o alcance de taes 
factos. 

Dahi, a necessidade, attendida pela proposta, de 
pôr termo a tantos abusos, estabelecendo as bases da 
organisação do regimen legal da propriedade territorial. 

Tinha o governo dous caminhos a seguir: manter 
a disposição da lei em todo o seu rigor, quanto á 
exclusão da legitimação das posses posteriores ao 
regulamento de 1854, ou suavisar esse rigor, tornando 
mais facil a execução da lei. 

No primeiro caso, convinha ponderar, que seria 
resultado immediato da execução da lei, privar de 
habitação o trabalho a milhares de individuos, que, 
como occupantes illegitimos, estão estabelecidos em 
terras do Estado, da cultura das quaes tiram os meios 
de sua subsistencia, assim como que desse facto 
resultaria tambem, em vez do desenvolvimento da 
cultura do solo, segundo o pensamento da reforma, o 
seu retrahimento. Entendeu, portanto, o governo ser 
preferivel seguir o segundo alvitre; dahi, as disposições 
do art. 2º da proposta, permittindo legitimação das 
posses, de morada habitual e cultura effectiva, 
posteriores á lei de 1850 e anteriores á data da reforma, 
uma vez que os posseiros requeressem, dentro de um 
anno, a legitimação das suas posses. 

Marcou tambem a proposta o prazo improrogavel 
de quatro annos para se levarem a effeito, depois de 
requeridas, as revalidações e legitimações. 

Parece intuitiva a conveniencia de taes 
disposições; assim, porém, não entendeu a commissão.

Reproduzirei as suas proprias palavras: 
«Assim, todas as infracções praticadas contra a 

lei de 1850 e seus regulamentos, todos esses actos 
illegaes de usurpação e appropriação de vastas 
extenções do territorio publico, que a condescendencia 
e fraqueza, sinão a omissão e prevaricação das 
autoridades e juizes tem deixado impunes, virão a 
receber não sómente o indulto, mas a solemne 
consagração do proprio poder legislativo, 
desrespeitado pelos infractores dos seus preceitos, 
nullificado pelos proprios que têm o rigoroso dever de 
fazel-os effectivos, reprimindo os abusos e restituindo 
ao Estado o que crimisosamente lhe foi tirado.» 

Depois de tão formal condemnação desta parte 
da proposta, é para notar que, no § 3º do art. 5º do 
substitutivo, a commissão, regulando o processo da 
descriminação das terras publicas, 
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 estabelecesse a manutenção das posses illegitimas 
posteriores á lei de 1850. Singular contradicção! 

Não escapou á commissão a necessidade de 
explicar essa contradição, mas soccorreu-se a um 
argumento de difficil comprehensão. 

O projecto, diz o parecer, não confere ao posseiro o 
direito de requerer e effectuar a legitimação da sua posse; 
da-lhe apenas o direito de levar a sua reclamação ao 
governo, que decidirá  administrativamente, com pleno 
arbitrio, no caso de simples occupação, ou ao poder 
judiciario, sendo a posse adquirida a titulo de inventario ou 
titulo legal constante de escriptura publica. 

Attenda-se, porém, á disposição do § 3º n. 11 lettra 
A do art. 5º 

«As posses, quer resultantes de concessões não 
revalidadas ou cahidas em commisso, quer adquiridas por 
occupação posterior á lei n. 601 de 1850 e anterior á 
execução da presente lei, que se acharem cultivadas ou 
com principio de cultura, occupadas com criação de gado 
ou utilisadas com industria extractiva; e nellas tiverem os 
posseiros morada habitual, serão mantidas, etc.» 

Logo, os posseiros, cujas posses sejam posteriores 
á lei de 1850, mas que se achem cultivadas ou com 
principios de cultura, occupadas com criação de gado ou 
utilisadas com industria extractiva, e nellas tiverem morada 
habitual, têm direito á legitimação. 

O mais notavel, porém, é que, quando os posseiros 
são simples occupantes, as suas posses devem ser 
mantidas ipso facto, embora dependente a ligitimação de 
acto administrativo do governo, quando, porém, forem 
possuidores a titulo de inventario ou outro qualquer titulo 
legal, a ligitimação dependerá de decisão judiciaria, isto é, 
no primeiro caso, o de simples occupação, o direito de 
legitimação, no segundo, o de acquisição por titulo legal, 
esse direito dependente de pleito judicial! 

E’, porém, insustentavel perante o direito a 
disposição concernente ás posses provenientes de titulo 
legal. 

Segundo o direito, é titulo legal, neste caso, aquelle 
pelo qual se póde transferir a propriedade; mas, o posseiro 
não é proprietario antes da legitimação, logo não póde 
haver titulo legal antes desta se effectuar. 

O projecto substitutivo, portanto, é de todo o ponto 
insustentavel nesta parte. 

 
No art. 4º do substitutivo, a commissão reduz a um 

anno o prazo de residencia para a naturalisação dos 
estrangeiros que comparem terras e nellas se 
estabelecerem, e marca o prazo de tres annos de domicilio 
no Brazil para a naturalização tacita. 

A proposta do governo não reproduziu a disposição 
do art. 17 da lei de 1850 por entender, naturalmente, que 
não convinha abrir excepções á nossa lei de naturalização, 
que é muito liberal. 

A naturalização tacita não é principio geralmente 
aceito nas legislações dos povos cultos e a conveniencia 
da sua adopção é muito discutivel. 

Não insistirei, porém, neste ponto porque en-
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 tendo que deve ser objecto de projecto especial e 
separado da lei de terras. 

 
Não me sendo possivel entrar no exame e 

apreciação de todos os pontos do parecer e do projecto 
da illustrada commissão especial, porque seria preciso 
dar ao meu voto divergente proporções incompativeis 
com o prazo limitado de que dispunha, attenta a 
conveniencia de proseguir a discussão de materia tão 
urgente como a da reforma da lei de terras, limitei-me a 
considerar os traços caracteristicos do projecto 
substitutivo; e, do que levo dito, posso concluir: 

1º Que a questão da preferencia do substitutivo 
apresentado pela maioria da commissão não foi 
esclarecida e nem justificada a apresentação do mesmo 
substitutivo; 

2º Que as principaes disposições do projecto 
substitutivo relativas á divisão e medição das terras 
teriam mais cabimento em um projecto de colonisação, 
e que, mesmo sob esse ponto de vista, não se 
recommendam á approvação do Senado; 

3º Que o substitutivo, na parte referente á 
legitimação das posses, é contradictorio com o parecer 
e contém disposições contrarias ao direito, pelo que 
inaceitavel. 

Accrescentarei, finalmente, em favor da 
preferencia da proposta, as seguintes ponderações: 

A proposta foi formulada pelo governo com os 
valiosos elementos de que dispõe para bem conhecer 
as necessidades do serviço publico; antes de 
apresentada ao parlamento, foi examinada e estudada 
por auxiliares do governo, de incontestavel competencia 
na materia, na qual, tratando-se de corrigir os defeitos 
da lei de 1850, revelados na sua execução, a pratica da 
administração torna-se de grande valor; na Camara dos 
Deputados, foi estudada por uma commissão especial 
de sete membros; no correr da luminosa discussão que 
alli teve a proposta, foram apresentadas e approvadas 
algumas emendas; foi approvada pela Camara dos 
Deputados; finalmente, no Senado teve o apoio de duas 
commissões reunidas. 

Nestas condições e attendendo á necessidade, 
geralmente reconhecida, da reforma da lei n. 601 de 
1850, sou de parecer que, proseguindo a discussão da 
proposta, seja convertida em lei com as seguintes 
emendas: 

Ao § 2º do art. 1º – em vez de 8$ por hectareo, 
diga-se – 4$; em vez de 10$, diga-se 6$000. 

Ao § 7º do mesmo artigo – em vez de 8$, diga-se 
4$000. 

Ao n. 3 do § 9º do mesmo artigo – em vez de 8$, 
diga-se 4$000. 

Ao n. 4 do § 11 do mesmo artigo – em vez de 4$ 
diga-se – 2$000. 

Ao § 1º do art. 2º, supprimam-se depois da 
palavra «pacificas» as palavras «adquiridas por 
occupação primaria ou havidas do primeiro occupante.»

Ao art. 4º, accrescente-se – ficando extincta a 
Inspectoria de Terras e Colonisação e as Inspectorias 
especiaes nas provincias. 

Sala das Commissões do Senado, 26 de Julho 
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Proseguiu a discussão interrompida. 
O Sr. Candido de Oliveira começa dizendo que tem 

toda a razão o seu illustre comprovinciano e chefe que 
acaba de occupar a tribuna. Com o actual governo, 
sobretudo com o nobre Ministro da Justiça, não se deve 
discutir no intuito de revisão dos erros commettidos ou do 
restabelecimento das boas normas. 

O SR. LIMA DUARTE: – Mas porque? Isso não é 
nada agradavel ao nobre Ministro. 

O Sr. Candido de Oliveira diz que o facto é sabido, 
não precisa voltar a elle. Mas ha um interesse superior que 
obriga á discussão a que não fugirá, e expôr ao paiz a 
serie de abusos do governo que se diz da legalidade; 
abusos que continuam a ser commettidos, e que podiam 
passar despercebidos pelo estado de marasmo da 
sociedade brazileira. Sinão houvesse a tribuna do 
parlamento para os denunciar, podiam passar como 
virtudes, e de virtudes a factos gloriosos do governo. E' por 
isso que vai ainda na presente discussão mostrar ao 
Senado o que em relação aos negocios da justiça tem sido 
a actual situação; e como fez o anno passado na Camara 
dos Deputados quando a pasta da justiça passou do seu 
illustre comprovinciano, actualmente da guerra, ao nobre 
Ministro que assiste ao debate, levanta-se hoje para 
denunciar as illegalidades, as violações da lei que nessa 
pasta têm sido commettidas. 

O SR. LIMA DUARTE: – E espera resultado? 
O Sr. Candido de Oliveira não espera, como já 

disse, correcção dos erros e dos abusos praticados pelo 
governo, que é impenitente, não obstante as 
predisposições evangelicas do nobre Ministro da Justiça. 
Em todo o caso dos factos ficam narrados, e a nação, si 
algum dia tiver de tomar conhecimento delles, levará em 
conta o que cada um pertencer. (Apoiados.) 

O primeiro abuso commettido pelo actual gabinete, 
deixando de parte o que se refere à rubrica – novos termos 
e comarcas – prende-se á execução dada á lei de 1879 
com referencia á de 1870. 

O governo diz ser da economia, e foi em nome 
dessa bandeira, e só quasi à sombra della que surgiu a 
situação de 20 de Agosto. Este é o chavão com que todos 
os dias os apologistas da situação proclamam a 
necessidade de sua continuação; este é o padrão de gloria 
que em cada momento invoca o nobre Ministro da 
Fazenda, fazendo entender a todo o ministerio o fructo de 
suas locubrações, o resultado de suas economias. 

Era, portanto, o primeiro dever do governo, si 
quizesse ser sincero nesse postulado, e si não tivesse 
pensamentos occultos, manifestar esse desejo de realizar 
economias em todos os serviços. 

Pois bem; nesse mesmo orçamento da justiça, com 
verbas aliás quasi mathematicamente distribuidas, em que 
as reducções não podem ser decretadas legislativamente, 
mas em que alguma cousa póde fazer o governo, o 
esbanjamento, e o que é mais, a violação da lei, é 
flagrante. 

Refere-se ao facto da conservação indefinida de 
grande numero de juizes em disponibilidade, vencendo 
ordenado. (Apoiados.) 

Quando o nobre Ministro da Justiça de então e hoje 
da guerra, na sessão do anno passado apresentou a 
Camara dos Srs. Deputados o seu relatorio, notou o orador 
que nada menos de 18 juizes em disponibilidade ahi eram 
mencionados. O facto já era estranhavel. 

Um anno de posse do poder já tinha o ministerio 20 
de Agosto, e conseguintemente já havia tempo bastante 
para que se désse destino áquelles magistrados; todavia 
não quiz carregar muito a mão no nobre Ministro da 
Justiça, attendendo á circumstancia de ter havido mudança 
de situação um anno antes, e de terem sido demittidos os 
chefes de policia da situação decahida, tendo por isso 
avultado o numero de juizes em disponibilidade. 

Esperava, porém, que com o correr dos tempos, á 
proporção que as vagas se annunciassem, o governo 
cumpriria o dever de ir pouco a pouco provendo as 
comarcas vagas com os juizes em disponibilidade, não só 
cumprindo o preceito constitucional da perpetuidade dos 
magistrados, como concorrendo para empregar juizes que 
venciam o ordenado. 

O seu desengano, porém, foi completo; no actual 
relatorio, no que foi submettido a consideração do 
parlamento este anno, vê-se que estão ainda em 
disponibilidade 18 juizes de direito, dando-se a 
circumstancia de se encontrarem nesse numero nada 
menos de 14, dos que são mencionados no relatorio do 
anno passado, o que quer dizer, que o governo mantem 
em disponibilidade, com vexame dos cofres publicos, 18 
magistrados. 

O facto, poderia ser explicavel, si nenhuma vaga se 
tivesse realizado assim o governo, não podendo dispôr de 
comarcas, ver-se-ia na impossibilidade de encartar esses 
juizes avulsos. 

Mas, ahi é que o abuso é notavel: deu-se grande 
numero de vagas; fizeram-se novas nomeações, muitas 
remoções de 1ª para 2ª entrancia e de 2ª para 3ª, e no 
emtanto aquelles juizes continuaram em disponibilidade. 

Quer o Senado saber quantas novas nomeações 
fez o governo? O orador teve o trabalho de contal-as: 
fizeram-se, no periodo decorrido entre a sessão legislativa 
do anno passado e a deste anno, 40 nomeações; foram 
removidos 31 juizes de direito; e no emtanto continuaram 
avulsos os 18 magistrados a que se referia. 

Quando no anno passado estranhou o facto de 
terem sido pelo governo removidos ex-officio de 1ª para 2ª 
entrancia, e de 2ª para 3ª, alguns magistrados, quando 
existiam avulsos, disse-se, que era arbitrio do governo 
essa remoção; mas foi um grande sophisma a que se 
apegou o nobre Ministro da Justiça de então: a lei de 1870, 
mandada continuar como permanente pela de 1879, e si 
não engana o respectivo artigo foi devido a uma emenda 
da commissão de orçamento, de que fazia parte o nobre 
Ministro da Justiça... 

O SR. DANTAS: – E o Sr. Presidente do Conselho. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – ...e o Sr. 

Presidente do Conselho, terminantemente dispõe que não 
se farão novas nomeações, emquanto houver juizes 
avulsos. 

E quer o Senado saber o sophisma de que se 
serviu o seu digno comprovinciano para fazer as novas 
nomeações?
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Simplesmente removendo juizes de 1ª para 2ª 
entrancia e de 2ª para 3ª, julgou-se com o direito de 
conservar indefinidamente avulsos esses juizes. (Ha um 
aparte). 

Era, porém, necessario que o governo contentasse 
os seus amigos, e dahi a intelligencia jesuitica dada ao 
artigo. 

Pela maneira porque o nobre Ministro da Justiça 
interpretou a lei, nunca elle seria obrigado a designar 
comarcas para os juizes de 1ª e 2ª entrancia, avulsos, e 
assim esses juizes poderão ficar indefinidamente 
afastados da magistratura, e o Thesouro terá de pagar-
lhes os respectivos ordenados. 

Essa intelligencia mostra qual é o pensamento do 
governo a respeito de economias, conservando 18 juizes 
avulsos, vencendo ordenado. 

Mas ha ainda outro facto mais grave, e por si só 
bastante caracteristico. A lei de 1870 definiu o juiz de 
direito em disponibilidade; antes a palavra avulso abrangia 
todos os juizes, quer vencessem ordenado ou não. 

O juiz excluido do quadro da magistratura por acto 
seu, é o avulso; mas o que foi temporariamente afastado 
della por acto do governo, que o nomeou chefe de policia, 
e a quem não designou comarca, conta antiguidade e 
vence ordenado; o juiz avulso, conseguintemente, não tem 
direito a ser encartado de novo emquanto houver juizes em 
disponibilidade. 

Assim, porém, não o entendeu o nobre Ministro da 
Justiça, porque, dando noticia ao parlamento dos juizes 
avulsos a quem designou comarca, entre elles contemplou 
os que estavam excluidos do quadro da magistratura. 

Deu-se ao trabalho de examinar a relação dos 
juizes de direito, a quem se designou comarca. Viu nella 
figurar os juizes de direito Francisco Ribeiro de Escobar e 
Francisco José Monteiro Junior. 

Pois bem; estes juizes estavam avulsos, e não em 
disponibilidade; estavam fóra da magistratura; no entanto 
um delles o primeiro foi designado para a comarca da 
Christina, e o segundo para a de Itú na provincia de S. 
Paulo. 

Eis o modo de proceder do governo. 
Não commenta o facto, que entrega á sabedoria do 

Senado para se vêr o gráo de sinceridade que na 
execução das leis observa o governo actual. 

A responsabilidade dos ministros é uma cousa vã. 
Ahi está a Camara constantemente disposta a absolvel-os 
de todas as culpas, entretanto elles tenazmente infringem 
as leis, as mais claras disposições legislativas são 
sophysmadas, pelo modo porque o fez o seu 
comprovinciano, o nobre ex-Ministro da Justiça. 

Vai começando a descrer do regimen do 
parlamentarismo, visto como todos os annos se 
reproduzem factos de acintosa sophysmação dos preceitos 
legaes. 

Por outro lado, quer o Senado saber o criterio que 
tem presidido ás nomeações do Ministerio da Justiça! Um 
facto simples é caracteristico. 

O nobre Ministro no seu relatorio dá noticia do 
occorrido no termo de Humildes na provincia do Piauhy. 

Vai fazer a exposição do facto, para que o Senado 
note a gravidade do acontecimento (lê): 

«Termo de Humildes. – Na madrugada de 22 de 
Fevereiro, deu-se um sério conflicto entre um

grupo armado e a força publica, ficando feridas tres praças 
do destacamento e o individuo de nome Joaquim 
Clementino de Souza Martins.» 

«O delegado de policia procedeu a corpo de delicto 
nos offendidos.» 

«O chefe de policia interino, que se achava em 
commissão distante da villa de Humildes ilegível, apenas 
soube do occorrido, para alli se dirigiu, afim de dar as 
necessarias providencias.» 

«Dando conhecimento do facto, diz o presidente da 
provincia que entre os principaes responsaveis de um tal 
acontecimento estão collocados o juiz municipal do termo, 
bacharel José Lourenço de Moraes e Silva, o promotor, 
bacharel Thomaz de Areia Leão, o delegado de policia 
Angelo Rodrigues de Mattos e o seu primeiro supplente.» 

O nobre Ministro entre os factos notaveis da 
estatistica criminal do anno passado, entendeu que este 
devia figurar no seu relatorio, e especificadamente dar 
delle noticia ao corpo legislativo. 

Na realidade o facto é gravissimo, foi um conflicto 
em que entraram o juiz municipal do termo, o promotor 
publico e o delegado de policia. 

Quer o Senado saber de que modo foram punidos 
os autores desse delicto? 

O promotor publico que entrou no conflicto, e que 
por esse facto foi demittido, foi logo nomeado juiz 
municipal para União, logar visinho. 

E' deste modo que se aquilata a moralidade dos 
candidatos á magistratura; os proprios criminosos 
mencionados solemnemente no relatorio do nobre ministro, 
são pouco depois nomeados para termos visinhos; e 
depois vem o governo denunciar ao paiz que a 
magistratura está perdida. Mas si está perdida o remedio 
em parte deve estar no escrupulo com que se fazer as 
nomeações, e não proceder como naquelle caso em que 
se nomeiou para uma localidade um funccionario que tinha 
sido demittido pelo governo provincial como cumplice de 
um grande crime commettido em localidade proxima 
áquella para que foi nomeado. 

Entre as nações que o orador tem do 
conservatorismo e da sua missão na sociedade, pela 
leitura que fez nos livros e esse respeito, está a seguinte: 
que elle tem a seu cargo sobretudo a manutenção da 
ordem e tranquillidade publicas. Ao partido liberal, partido 
de movimento e de acção poder-se-á relevar alguma 
cousa na garantia efficaz d'esse grande principio. 

Infelizmente é outra a noção que o systema do seu 
partido offerece o gabinete. 

Com o actual governo póde dizer-se que está 
barbarisada a cidade do Rio de Janeiro. Coincidiram com 
os primeiros dias de exercicio do Sr. Coelho Bastos, essas 
correrias de maltas de capoeiras, que são conhecidas. 

Diariamente esses factos se reproduzem a ponto de 
ninguem se poder considerar com garantia de vida, 
quando sai de noite, ainda que seja cedo. 

Não quer repetir factos numerosos que estão na 
consciencia de todos. 

Ainda hontem um crime gravissimo foi julgado pelo 
jury, e que, si prova a perversidade do seu autor, prova 
tambem o modo por que a cidade é policiada. 
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Ha, porém, um facto gravissimo que julga dever 
trazer ao conhecimento do Senado, e é o seguinte, de que 
dá noticia o Paiz de ante-hontem (lê): 

«Joaquim de Souza Junior foi atacado ante-hontem, 
a 1 hora da noite, na rua de S. Joaquim, por dous 
individuos, que lhe roubaram o paletó, chapéo e relogio, 
ameaçando matal-o, si gritasse.» 

«O roubado faz parte da tripolação do vapor Barão 
de S. Diogo, da companhia Macahé e Campos, e nos diz 
que duas praças do corpo militar de policia presenciaram 
de pequena distancia o furto e não se moveram.» 

«O facto deu-se defronte do botequim daquella rua, 
esquina da rua da Conceição, e o dono do botequim o 
presenciou, segundo informa a victima; mas, com receio 
talvez dos larapios, aconselhou a esta que não falasse 
mais nisso, que era melhor calar-se.» 

«E' uma grande policia esta que nos dá o Sr. 
Coelho Bastos.» 

Um cidadão pacifico, em uma das ruas do centro da 
cidade foi assaltado por dous bandidos, e no emtanto dous 
permanentes, dous agentes da segurança publica, duas 
praças incumbidas de velar para prevenção dos crimes 
presenciaram indifferentes o acontecimento sem siquer 
tentarem defender o cidadão que assim era aggredido. 

Não é possivel que continue essa situação; não é 
possivel que assim esteja barbarizada a cidade ao ponto 
de verem-se ameaçados todos os cidadãos pacificos que á 
noite ousam internar-se por algumas dessas ruas. 

A policia é fertil em prisões preventivas, invade a 
casa do cidadão fóra dos casos determinados pela lei, 
prende preventivamente em desaccôrdo com as 
formalidades e prescripções das leis organicas da 
sociedade, no emtanto não tem meios de velar pela 
segurança e vida daquelles que confiam das leis; são seus 
proprios agentes que assistem indifferentes a que um 
cidadão seja assaltado e roubado em uma das ruas mais 
publicas. 

Qual o remedio de que se lembra o governo, qual a 
providencia que invoca para acautelar tantos desacatos 
que infelizmente se commettem na capital? Elle entendia 
que salvamvam-se os principios, mantinha-se a ordem 
com a passagem do projecto augmentando as penas a 
impôr aos que usam de armas prohibidas; mas esse 
projecto que está na outra Camara desde o anno passado, 
não teve alli nenhum andamento, e o governo contenta-se 
apenas em chamar a attenção do parlamento para o 
mesmo projecto, sem que de sua actividade parlamentar 
até hoje nada tenha sortido, sem ter podido, não obstante 
a grande maioria de que dispõe, retocar a legislação nesse 
ponto importante. 

O SR. MAC-DOWELL (ministro da justiça): – Está 
discutindo os orçamentos. 

O Sr. Candido de Oliveira diz que podia tambem 
discutir outros projectos, fazendo-se delles uma 
distribuição rasoavel nas ordens do dia. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Si não ha tempo, 
proponham a reforma da Constituição. 

O Sr. Candido de Oliveira acha intoleravel um tal 
estado; é preciso ao menos que se garanta na capital a 
vida dos que nella residem. 

Houve o anno passado nada menos de 25 
homicidios commettidos na côrte do Rio de Janeiro, 

diz o relatorio; mas elle não dá noticia dos grandes 
ferimentos, roubos e furtos perpetrados durante esse anno; 
porque, é preciso dizel-o, a estatistica do nobre Ministro é 
deficientissima. 

Distribuiram-se por ordem do Ministerio da Justiça 
varios modelos de mappas de estatistica judiciaria e 
criminal por todo o Imperio; um decreto regulou esse 
trabalho, parecia que era para se levantar uma estatistica 
regular. A estatistica é por assim dizer o elemento mais 
precioso para o estudo da civilisação de um povo, e si em 
algum dos ramos da administração ella deve regularmente 
funccionar, é sobretudo no da justiça criminal, e no entanto 
não se sabe pelo relatorio o numero de crimes 
commettidos no Imperio durante o anno ultimo. Apenas S. 
Ex. mencionou alguns factos que considerou notaveis, 
occorridos em algumas das provincias do Imperio; mas um 
quadro estatistico do que é nossa situação criminal não 
figura entre os annexos do relatorio, o que quer dizer que o 
parlamento não póde verificar com exactidão a maneira 
por que funcciona o apparelho judiciario, nem a maneira 
por que, graças á acção da civilisação, vão 
desapparecendo os crimes barbaros do nosso interior. 

Chama a attenção do nobre Ministro para esta 
circumstancia, a deficiencia de dados estatisticos que se 
notam no seu relatorio; nunca viu dados tão incompletos 
como os do corrente anno; no emtanto entre os avisos que 
vêm classificados no appendice, expedidos pelo nobre 
Ministro da Justiça, ha um recommendando a remessa 
prompta dos mappas, a que se refere o decreto de 1886. 
E' preciso que haja vigilancia na observancia dessa 
prescripção; não basta recommendar, é preciso saber si a 
recommendação sortiu effeito, e applicar a penalidade a 
quem a merecer. 

Em todo caso, o que é preciso, para que legitime a 
sua conservação no poder a actual situação, é que ella 
cuide da segurança individual, já que não póde dotar o 
paiz com essas reformas que reclama a propria vida 
nacional. 

O governo diz que a policia é insignificante, que não 
basta para a cidade do Rio de Janeiro o corpo militar de 
policia tão mal organizado, e em numero tão insufficiente. 
Pois si o governo assim vem asseverar ao parlamento ser 
essa a situação policial da côrte, é seu dever cogitar 
seriamente dos meios de melhoral-a. 

Comprehendo o pensamento de economia, mas a 
economia do Estado não quer dizer restricção sordida das 
despezas com sacrificio das necessidades, dos grandes 
interesses do corpo nacional. E' intoleravel o estado 
policial da cidade; para combatel-o, o meio mais efficaz é a 
organização de uma policia diversa, especial para o Rio de 
Janeiro, da das outras partes do Imperio. O governo isso 
mesmo confessa em seu relatorio, no Parlamento por mais 
de uma vez assim se tem asseverado, e no entanto nada 
se inicia. 

E' essa a grande queixa que o orador tem da 
situação actual, e grande magua lhe fica deter o governo 
faltado á sua missão, tendo aliás recebido o poder em tão 
boas circumstancias. O partido liberal estava dividido e 
enfraquecido, como disse o nobre Senador pela provincia 
da Bahia, a nação estava cançada de aturar os liberaes, 
estava aborrecida delles; viu-se por conseguinte 
apparecer como necessidade do momento a situação de 
20 de Agosto: era preciso que os liberaes descan-
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çassem um pouco. Mas infelizmente o naufragio é por isso 
mesmo ainda mais estrondoso, mais lastimavel; o ideal do 
conservatorismo foi posto á margem; nem a garantia da 
segurança individual e a paz publica póde o ministerio de 
20 de Agosto firmar. Apenas enchem-se os relatorios de 
palavras, mas o governo, dispondo aliás de força enorme 
na Camara dos Srs. Deputados, nada inicia; é violada a lei; 
e as providencias indispensaveis para a segurança publica 
não são tomadas. 

Não quer perguntar ao nobre Ministro pela reforma 
judiciaria, S. Ex. na Camara dos Deputados tem o voto 
compromettido, isto é, foi daquelles que rejeitaram a 
proposta que se acha affecta ao Senado desde 1884. O 
nobre Ministro deve recordar-se do que exactamente foi 
um dos grande, batalhadores que contrariaram artigo por 
artigo a proposta do ministerio do Sr. Lafayette; mas vê o 
orador, e esse é unicamente o motivo pelo qual toca no 
assumpto, que o relatorio do nobre ex-ministro da justiça 
dá quasi inteira razão aos liberaes. 

Com pequenas divergencias o seu illustrado 
comprovinciano aceitou a proposta do ministerio do Sr. 
Lafayette; com ligeiros retoques em pontos secundarios, o 
honrado Sr. conselheiro Joaquim Delfino entende que deve 
ser aceita a proposta apresentada pelo Ministro da Justiça 
em 1883. 

Ora, o nobre Ministro não fez revelação alguma a 
este respeito no seu relatorio; antes nas poucas palavras, 
com que procedeu a sua exposição, parece concordar com 
todas as opiniões do seu collega da guerra. 

Deseja, portanto, saber de S. Ex. si já reflectiu 
melhor, ou se tem sempre aquelle ardor e aquelle 
enthusiasmo com que em 1883 combateu artigo por artigo 
a proposta apresentada pelo Ministerio da Justiça do 
gabinete do Sr. Lafayette; si o governo em referencia á 
reforma judiciaria quer fazer o que tem feito a respeito de 
todas as outras, isto é, não iniciar cousa alguma, em 
virtude do novo programma, porque exactamente depois 
do rosario de reformas de que deu noticia a falla do throno 
de 1886, houve um novo programma: o do dia 30 de Junho 
deste anno, no qual o nobre Presidente do Conselho 
accentuou que o conservatorismo actual consiste em nada 
fazer. 

Si essa, pois, é a nova politica do dia, pergunta ao 
nobre Ministro si está tambem convencido da necessidade 
de preencher as lacunas que se notam na nossa 
organização judiciaria, afim de evitar o mal, que o nobre 
Presidente do Conselho denunciou ao paiz quando disse 
que a magistratura está perdida. 

Pensa o orador, que denunciando o nobre Ministro 
esse mal, não podia permanecer no poder sem tratar de 
remedial-o. Si com effeito a magistratura do paiz está 
perdida, é preciso quanto antes cortar o mal pela raiz, 
empregar todos os esforços vigorosos para debellal-o. 
(Apoiados.) 

Si a magistratura do paiz está perdida, a causa 
principal foi a lei que conferiu aos magistrados o 
julgamento da capacidade eleitoral, tornando-os 
instrumentos do governo. 

Julga que uma das causas mais directas para esse 
estado é a ignorancia de grande parte dos magistrados, 
resultado da decadencia profunda dos estudos juridicos. 

Entretanto o tempo passa, e o governo nada faz 
para acabar com essa calamidade nacional; por-

que é calamidade nacional e grande calamidade achar-se 
a magistratura nessas condições. 

Concorda com o nobre Presidente do Conselho 
reconhecendo a decadencia e o declinio da magistratura. 
Si raros são os casos de prevaricações, peita ou suborno, 
todavia ella é grandemente ignorante no que diz respeito 
ás suas relações juridicas com o governo, e nas suas 
relações com o direito dos cidadãos, obedece a outros 
principios que não nos da inflexivel justiça. 

Quando acompanhou a discussão do projecto que é 
hoje a lei de 9 de Janeiro de 1881, pela qual foi confiada 
exclusivamente á magistratura a verificação do direito 
eleitoral, pensou que os juizes ou os tribunaes judiciarios 
offereceriam todas as garantias, podendo fixar melhor as 
regras do exercicio desse direito politico do cidadão. 

Mas hoje, com a pratica que tem havido dessa lei, 
com a sua applicação, vê-se infelizmente que o proposito 
do illustre senador pela Bahia, não teve realização. 

O SR. SARAIVA: – Proposito meu, não; a idéa de 
entregar exclusivamente isso á magistratura foi offerecida 
aqui no Senado. 

O Sr. Candido de Oliveira observa que S. Ex. 
aceitou, o que portanto tem a responsabilidade. 

O SR. SARAIVA: – Mas não foi idéa minha. 
O Sr. Candido de Oliveira diz que a grande causa, a 

causa principal talvez do crudelissimo conceito do nobre 
presidente do conselho, a respeito da decadencia da 
magistratura, encontra-se exactamente na intervenção 
della continuamente em negocios de interesses partidarios; 
de modo que o magistrado infelizmente é levado a 
commetter injustiças, e até ha tribunaes, como talvez saiba 
o nobre ministro, em que antes de se decidirem as 
questões, pergunta-se se a causa interessa a liberaes ou a 
conservadores. Isto mostra a orientação desses 
magistrados no julgamento dos direitos politicos do 
cidadão. 

A grande causa conseguintemente da decadencia 
da magistratura é achar-se ella envolvida na luta eleitoral, 
de precisar tornar-se agradavel os potentados do dia; 
porquanto o magistrado depende do governo para a sua 
nomeação, para a conservação na comarca e tambem 
para a promoção, para a melhor comarca, para os 
accessos. 

Collocado nessas condições, o magistrado não tem 
a necessaria independencia, o que está de accôrdo com 
franqueza innata á humanidade. 

Porque, o nobre Ministro, dispondo de tanto poder, 
contando com uma camara, em que raras são as vozes 
dissonantes não promove uma modificação da situação 
deploravel em que se acha a magistratura? 

Entende que não se póde deixar que continue 
indefinidamente; e que o mal existe, é opinião manifestada 
pelo consenso unanime dos dous partidos. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – E não é 
sómente dicto; é provado. 

O Sr. Candido de Oliveira diz que o facto é 
innegavel; e um paiz em que a magistratura se acha assim 
condemnada está muito proximo de seu anniquilamento. 

Outra causa que concorre para essa situação é 
tambem o pequeno numero de condemnações proferidas 
contra magistrados. 
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Infelizmente vai se confirmando a verdade do 
proverbio popular, de que – lobo não mata lobo. 

Raros são os juizes condemnados pelos tribunaes, 
e isso traz não só o desanimo daquelles que têm fome e 
sêde de justiça, como provoca as represalias cruentas do 
que o Senado tem noticia. 

Ha poucos dias, nos confins de Goyaz, foi expulso 
pela população indignada um juiz de direito de nome 
Wanderley. Esse juiz de direito acha-se na capital da 
provincia de Goyaz nem a synonimia do nome do nobre 
Presidente do Conselho poude salval-o. Ora, é tristissima a 
condições de um paiz quando a população se vê na 
necessidade de lançar mão dos recursos extremos. 

Sem querer de leve tocar na respeitabilidade do 
venerando tribunal diz que o entristeceu, a absolvição do 
desembargador Vasconcellos, levado ao Supremo Tribunal 
de Justiça pelos factos estrondosamente conhecidos na 
provincia de Goyaz. Póde ser que o elemento de 
culpabilidade não se contivesse nos autos em que 
pronunciou a sua sentença o venerando tribunal; mas 
pelos factos que tiveram repercursão no Imperio, a 
absolvição não se conduna com os principios da lei. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – O tribunal 
julga pelo allegado e provado. 

O Sr. Candido de Oliveira diz que esse e outros 
factos resumem-se na phrase concisa mas expressiva do 
nobre presidente do conselho: a magistratura está perdida. 
O governo porém não procurou remediar o mal. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – A 
impunidade é que concorre para perder a magistratura. 

O Sr. Candido de Oliveira recorda que o seu illustre 
comprovinciano, que encetou o debate, se occupou com 
uma série importante de considerações, a que se prende o 
credito solicitado para os novos termos e comarcas. S. Ex. 
nas suas considerações tratou simplesmente daquillo que 
occorre no parlamento. E' preciso, porém, não esquecer a 
parte directa que nesse facto teve o governo, porque nelle 
se caracterisa a nova politica conservadora. 

Foi exactamente por iniciativa do Senado, a que 
não foi estranho o nobre Ministro da Guerra, então 
membro da commissão de orçamento, que se introduziu na 
lei n. 2.940 de 28 de Outubro de 1879 e art. 3º § 2º, que 
diz assim (lê): 

«A proposta do Poder Executivo orçando a receita e 
fixando a despeza annual na parte concernente ao 
Ministerio da Justiça, conterá uma verba com o titulo – 
Novos termos e comarcas – com o credito exigido pelo 
pessoal respectivo, e tabellas explicativas, nas quaes 
serão declaradas as comarcas novamente creadas, ou 
restabelecidas pelas Assembléas Provinciaes, durante o 
exercicio anterior, e os termos que o governo julgar 
conveniente prover de juizes municipaes ou substitutos, 
ainda não comprehendidos no orçamento em vigor.» 

Assim o governo abriria no orçamento uma rubrica 
para os novos termos e comarcas, e ahi declararia o 
credito necessario para fazer face a esse serviço, e nas 
tabellas explicativas viriam especificadamente 
mencionadas as novas comarcas ou as restauradas 
durante o anno anterior. 

Foi conseguintemente um dever que o Parlamento 
impoz ao Executivo para o acto de formular a sua 
proposta. Pois bem, não foi sómente a Camara dos 
Deputados e o Senado que supprimiram a verba, foi o 
governo propositalmente que o fez em desobediencia á lei 
de 1879, porque na proposta que se discute o governo não 
menciona o credito necessario para esse serviço. 

O quadro das novas comarcas menciona 51. São 
as seguintes (lê): 

«No Amazonas 2, no Pará 1, no Maranhão 4, no 
Ceará 2, no Rio Grande do Norte 4, na Parahyba 1, em 
Pernambuco 7, na Bahia 3, no Espirito Santo 2, em S. 
Paulo 4, em Santa Catharina 2, no Rio Grande do Sul 1, 
em Minas Geraes 7, em Goyaz 2 e em Matto Grosso 2.» 

Que se diria de um ministerio que na sua proposta 
não incluisse a dotação do Imperador ou o subsidio dos 
deputados e senadores? Dir-se-ia que faltava á lei. Pois o 
mesmo praticou o governo em relação ás novas comarcas. 
A lei provincial é obrigatoria nos termos do Acto Addicional 
e em relação á especie de que o orador se está occupando 
não é sómente a lei provincial que impõe a obrigação, mas 
tambem a lei de 1879. 

Mais é este o programma do governo – fingir 
simplesmente um amor platonico pela descentralisação, e 
apertar cada vez mais as provincias. Mas elle tambem 
deve reflectir que isso é um grande perigo. Quando a 
provincia se convencer de que nada mais póde esperar do 
centro, quando ella se sentir permanentemente atrophiada 
e abatida, ai! do Imperio! Cada uma tratará de viver melhor 
e de procurar meio mais vantajoso para o desenvolvimento 
de sua actividade, do que aquelle que lhe faculta o centro. 

O governo não toma o pulso á opinião nacional; não 
quer attender aos signaes do tempo. 

O SR. DANTAS: – Para que? Elle vai vivendo muito 
bem. 

O Sr. Candido de Oliveira recorda que foi o Acto 
Addicional que salvou a união do Imperio, naquelles 
tempos em que mais vivaz era o sentimento da 
decentralisação; veio depois a lei reaccionaria de 1840, 
que teve força bastante para soffrear o pensamento 
descentralisador; e veio ainda a lei de 1841 que transferiu 
para o Imperador a nomeação exclusiva dos magistrados, 
direito que o Acto Addicional considerava provincial. 

Mas, no Brazil tem caminhado; 1887 não é 1841; as 
provincias tem andado, e o nobre Ministro representa 
justamente uma daquellas que mais queixas tem, e que, 
pela sua posição, póde ser a primeira a arvorar o pendão 
separatista. 

Ninguem se deve illudir. Se não houver o criterio, 
todo o juizo na solução das questões provinciaes, 
apressar-se-ha aquillo, que forçosamente ha de vir, mas 
que póde vir mui remotamente: – o desmembramento do 
Imperio. A condição para a manutenção do Imperio, tão 
vasto, com tantos climas differentes, consiste exactamente 
na maior decentralisação das funcções administrativas, na 
concessão á provincia de toda a autonomia que fôr 
compativel com a integridade nacional; (apoiados) mas 
para se conseguir esse desideratum, é preciso que o 
governo saiba comprehender a situação. 

O que quer dizer, em um regimen que se diz de 
legalidade, a manutenção permanente de leis que

 



Sessão em 26 de Julho                                                                        317
 
se não executam, essa affirmação de direito contra direito? 
E é esse o estado actual do direito das provincias sobre a 
creação de comarcas; a assembléa provincial decreta a 
creação de uma comarca, mas essa creação fica sem 
vitalidade; o juiz não é nomeado, o desideratum de 
favorecer a applicação da justiça local é burlado, porque 
systematicamente do centro parte o voto prohibindo a 
nomeação do magistrado. 

Esta situação anomala mostra simplesmente que o 
nosso regimen é de sophismas. Não se quer 
comprehender, não se quer confessar que desde que a 
provincia tem competencia para crear comarca, deve ser 
armada de todos os meios efficazes para a vitalidade da 
sua decisão, isto é, deve ser armada do direito de crear os 
juizes, e de pagar os respectivos vencimentos. 

Este é o pensamento da lei de 1834, que a lei 
reaccionaria de 1840 tratou de repellir. 

Se a constituição dizia no seu art. 101 que ao 
Imperador compete nomear os magistrados, a reforma de 
1834, considerou o magistrado de 1ª estancia empregado 
provincial. Diversas leis nesse sentido foram publicadas 
em Minas, no Rio de Janeiro e em Sergipe, definindo a 
forma porque a nomeação dos juizes se devia fazer; mas 
depois, um artigo de lei de 1841 derogou todas essas leis 
provinciaes. 

Porém a razão invocada para a negativa do credito, 
denuncia o tristissimo estado em que se acha o paiz; é a 
confissão de impotencia, visto como se não póde combater 
um abuso senão por outro abuso. 

O que disse a commissão da Camara dos Srs. 
Deputados ao supprimir a verba para a creação de novos 
termos e comarcas? O que disse o nobre Ministro no 
relatorio e no seu discurso? Que as assembléas 
provinciaes se têm excedido no exercicio dessa faculdade. 

Mas é regular, é honesto, tratar-se de corrigir um 
abuso com outro ainda maior em relação ao texto 
constitucional? 

O systema constitucional é todo de ponderação e 
de equilibrio, e a sua belleza consiste exactamente em 
nenhum poder ter a faculdade de exhorbitar 
indefinidamente. Ora, a assembléa provincial tem como 
correctivo o voto do presidente da provincia; portanto 
mande o governo delegados que pela sua força o prestigio 
possam influir no pensamento das assembléas 
provinciaes, que sejam os interpretes do pensamento 
central; que invoquem as conveniencias da provincia no 
acto de se pensarem as leis, e os abusos desapparecerão 
sem o emprego de meios artificiaes e condemnaveis. 

Porém, consignam-se anonymos para 
administração das provincias; os corrilhos de pequena 
politica prevalecem no recinto das assembléas e com elles 
torna-se cumplice o presidente; depois quer-se por um 
meio condemnavel reprimir o abuso. 

A este respeito ninguem é mais digno de censura 
do que o actual governo. O estado das provincias é o 
conflicto quasi permanente entre as assembléas e os 
presidentes... 

O SR. DANTAS: – E' contristador. 
O Sr. Candido de Oliveira ...assembléas, não do 

partido opposto, mas do dominante. No Ceará, na Bahia, 
em Pernambuco, em toda a parte, as assembléas que 
pertencem ao partido 

dominante acham-se em luctas com os presidentes. 
Uma situação que si inaugurou ha tão pouco tempo 

tinha direito de dar tão depressa ao paiz esse espectaculo 
do desmantelamento das provincias e da lucta dos 
presidentes com as assembléas? 

Não é agora occasião asada; quando tiver de vir á 
discussão o orçamento do Imperio, examinará 
demoradamente essa triste situação da sociedade 
brazileira, nas provincias que vivem sem orçamento, em 
virtude dos adiamentos caprichosos das assembléas pelos 
presidentes que querem opportunamente arranjar maioria, 
como aconteceu na provincia do Rio Grande do Sul. 

Nessa situação tristissima o governo não vê o 
signal da sua impotencia. 

Si os gabinetes tivessem presidentes de prestigio 
nas provincias, presidentes que soubessem inspirar as 
maiorias das Assembléas, o mal estaria removido. 

Depois de indicar os meios indirectos que ha no 
systema actual, para que um projecto não seja 
sanccionado, diz que ha outro caminho mais franco e mais 
largo, para chegar ao fim que se deseja: é o 
restabelecimento das franquias provinciaes. 

Este é o principio, mas o orador seria um ilegível si 
pretendesse que elle fosse posto em pratica pelo actual 
governo. 

O Senado teve a prova eloquente do que era o 
pensamento centralisador do gabinete. 

Discutia-se a lei que dava aos presidentes de 
provincia a faculdade de nomeação para os officios de 
justiça; o orador formulou uma emenda no sentido de 
restabelecer o pensamento constitucional de conferir á 
provincia competencia não só para a nomeação, como 
para estatuir as regras relativas ao provimento, e o 
conservatorismo do nobre Presidente do Conselho 
arrepiou-se. S. Ex. sentiu offendido o seu melindre 
conservador, e severamente se pronunciou dizendo que 
não era tempo ainda de tocar na lei de 1834. 

O governo, pois, por sua indole, por seus principios 
e por seu systema, nada fará no sentido de alargar as 
franquezas provinciaes. 

Podem as provincias criar quantas comarcas 
quizerem, que os povos não hão de ter a justiça no pé da 
porta, que é o ideal da constituição. Essas comarcas não 
serão providas, porque o abuso ha de ser punido pelo 
governo central, que negará o respectivo credito. 

E' esta a tristissima e deploravel situação do paiz. 
Reflicta, porém, o governo, repete o orador. E' 

preciso não apertar por demais os cordões. A paciencia 
esgota-se, e aquellas provincias que melhor têm sabido 
aproveitar os seus elementos de riqueza, já dão o grito de 
reacção. 

E' exactamente na provincia de S. Paulo, a 
provincia americana, a que está na vanguarda da 
civilisação e progresso, que a idéa separatista começa a 
apparecer, e o nobre ministro sabe que a sua provincia, o 
Pará, ha muitos annos não occulta as suas tendencias 
para fazer a confederação do Equador. 

Não póde tambem deixar de lavrar o seu protesto, 
contra a maneira partidaria, porque se deu execução á lei 
de 1886, em relação as aposentadorias forçadas dos 
magistrados. 
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Quando essa lei, votada pelo Senado, foi enviada á 
Camara, teve, o orador, occasião de oppor-se ahi á sua 
passagem, porque via não só a proposição de um 
pensamento constitucional, como ainda um desvio da 
regra da economia, que a todo o transe o governo parecia 
querer impôr. 

Votada a lei, um outro mal se revelou, que a sua 
simplicidade não podera conjecturar na occasião. 

A magistratura ficou toda nas mãos do Ministro da 
Justiça; foi carta branca que lhe deu o poder legislativo 
para transformal-a completamente. 

Com effeito, pela aposentação de 10 ministros do 
Supremo Tribunal de Justiça, de quatro desembargadores 
e de dous juizes de direito, uma profunda alteração se fez 
em toda a vida judiciaria. Não só se augmentou a classe 
dos empregados inactivos, com mais uma despeza annual 
de 115:000$, o que revela a proposta do nobre Ministro da 
Justiça, como ainda os espiritos partidarios tiveram 
occasião amplissima para se revelarem coroados de 
successo. 

O nobre Ministro tratou de encartar de preferencia 
os juizes seus amigos. Os liberaes eram os christãos da 
Turquia, que estavam condemnados! 

De todos os nomeados, se bem se recorda, apenas 
houve um, manso, pacato, liberal: era o juiz da campanha, 
relacionado intimamente com o nobre ex-ministro da 
justiça. Os outros foram magistrados que tiveram um 
galhardão pelos serviços eleitoraes. Muitos delles, sem 
duvida, merecedores desse alto cargo e no caso de 
occupar com honra um assento no tribunal da relação; mas 
a parcialidade não podia ser maior, e ella mais se accentua 
com o facto de que já se occupou no principio do discurso; 
isto é, abertos as vagas de 2ª e 3ª entrancia, ellas não 
foram como deviam ser, preenchidas com juizes avulsos. 

Ainda mais os chefes de policia da situação actual, 
pertencentes ao partido dominante, tiveram prompta 
accommodação, não ficaram avulsos, estacionariamente; 
quasi todos estão encartados em suas comarcas. 

O chefe de policia de Nictheroy já teve uma 
excellente comarca; não quer dizer que não seja 
magistrado muito digno de occupar esse cargo; mas entre 
os avulsos ha muitos tambem distinctos, e entretanto 
continuam a esperar a boa vontade do governo. 

Nunca o estreito espirito de partido predominou 
tanto como nas relações do governo com os negocios da 
justiça; essa conservação de tantos avulsos 
systematicamente, porque a mór parte delles pertencia ao 
partido decahido, encartando-se nas comarcas juizes de 
entrancia inferior, não pode ser por demais severamente 
apreciada e condemnada. 

Diz-se que era conveniente uma emenda no sentido 
de firmar-se o principio de que é vedada tambem ao 
governo a decretação de accesso para comarcas vagas de 
2ª entrancia emquanto houver avulsos; mas não formulará 
o orador tal emenda; não acha que deva ser votada, 
porque seria fornecer ao governo meio de faltar ao texto 
da lei. 

A phrase da lei de 1871 reproducção da de 1870, é 
positiva, imperiosa; a expressão – novas comarcas – de 
que usa a lei, não se refere só ás de 

1ª entrancia que vagarem, mas sim comprehende todas as 
outras, resultando de seu contexto a prohibição no 
governo de fazer promoções ex-officio em quanto houver 
juizes avulsos. Qualquer procedimento do parlamento 
nada adiantaria, e demais as leis claras não precisam de 
interpretação. Deseja o orador que o nobre Ministro 
explique quando poder, dê a desculpa que achar 
opportuna para essa permanente violação do texto legal. 

Sabe que está fatigando a attenção do Senado (não 
apoiados); mas é preciso tocar nesses variados pontos, 
porque é exactamente em relação ao Ministerio da Justiça 
que mais se accentúa a tendencia do actual Ministerio. 

O nobre Ministro da Justiça quiz tocar em todos os 
pontos de sua administração, nem a guarda nacional foi 
esquecida; pois bem, quer o Senado saber qual é a 
reforma que S. Ex. julga opportuna na lei de 1873? Vai ler 
o trecho do relatorio que é curiosissimo (lê): 

«Duas providencias legislativas me parecem 
imprescindiveis.» 

«Uma é a derogação do § 5º do art. 1º da lei n. 
2395 de 10 de Setembro de 1873, na parte que prohibe a 
reunião para a revista annual dous mezes antes ou depois 
de qualquer eleição.» 

«Esta disposição era da maior conveniencia no 
antigo systema eleitoral, mas desde que a eleição é directa 
e se faz em um dia, no qual sómente a lei de 9 de Janeiro 
de 1881 prohibe o arrumamento de tropas ou ostentação 
de força, ella, sem utilidade, impede a unica revista de 
mostra e exercicios, pois raro deixa de haver no periodo de 
quatro mezes alguma eleição no districto.» 

«Quando muito se deveria prohibir a reunião 15 
dias antes e 15 dias depois de qualquer eleição.» 

Eis em relação á guarda nacional um dos dous 
pontos que o nobre Ministro entendeu que deviam ser 
reformados: é aquelle que prohibe a reunião da mesma 
guarda nacional dous mezes antes e dous mezes depois 
da eleição! De sorte que aquella providencia que ao 
legislador de 1873 se affigurou como mais uma força da 
garantia da liberdade do voto, essa providencia é que deve 
ser supprimida no entender do nobre Ministro! 

O SR. BARROS BARRETO: – O eleitorado era 
outro. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – A lei de 9 de 
Janeiro de 1881 ahi está prohibindo o ajuntamento de 
força armada em dias da eleição nas proximidades do 
collegio eleitoral; essa disposição da lei de 1873 era uma 
garantia da liberdade do voto; mas o nobre ministro de 
todas as modificações porque a guarda nacional 
evidentemente deve passar, sómente si lembrou dessa 
providencia! 

Isto mostra a tendencia do actual ministerio para a 
resurreição daquelle antigo systema da violencia e da 
fraude, e infelizmente está em harmonia esse pensamento 
com os factos a que tem presidido o ministerio. 

Os autores dos attentados de S. José do Tocantins, 
Uberaba e Rio Grande do Sul ahi estão impunes. O anno 
passado na Falla do Throno chamou-se especialmente a 
attenção do parlamento para os crimes eleitoraes; mas a  
penalidade não se applicou. O nobre Ministro em seu 
relatorio não dá noticia sinão muito resumida do 
andamento dos processos por crimes eleitoraes, e agora 
quer mais facilmente habilitar os comman-
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dantes superiores a, nas vesperas de eleição procederam 
á revista de seus guardas, distrahindo-os assim do serviço 
eleitoral. 

Esperava o orador do patriotismo dos membros do 
actual gabinete, mais attenção para o serviço da 
tranquilidade publica e segurança individual. 

O ministerio em facto recentissimo podia ter bebido 
uma tristissima experiencia. Supponha-se que o convite do 
Senado não importasse a solução do conflicto da sedição 
militar; supponha-se que o nobre Presidente do Conselho, 
encastellado naquelle non possumus de dignidade altiva, 
continuasse a recusar o trancamento das notas; ora 
difficilima a conjunctura, e o governo teria de assistir a uma 
sedição militar triumphante, porque não dispunha de forças 
organizadas para resistencia. 

Da sua cadeira deve o senador dizer a verdade 
francamente, para que se trate de remediar o mal. O 
partido conservador que supprimiu virtualmentea guarda 
nacional que aliás era uma grande força para a liberdade, 
que como tal fora creada o que como tal figurou na historia 
de França; o partido conservador note a falta que esta 
suppressão trouxe ás resistencia legitima da autoridade 
civil. 

A guarda nacional desorganizada como se acha, 
devia merecer a attenção do governo para outros retoques 
e modificações de seu regimen e não sómente esta ridicula 
providencia que se prende á restricção de suas reuniões 
nas vesperas das juntas eleitoraes. 

E' tristissima a situação do Imperio. Sem exercito 
regular, antes composto apenas de individuos fardados, 
mas não de força disciplinada, com uma armada cujo 
material é imprestavel, que simplesmente dispõe de dous 
navios que não pódem fazer sinão o bloqueio dos portos, 
não sabe o orador o que seria do Imperio em um conflicto 
internacional. Não receia a imminencia de luctas que a 
muitos já se affiguram proximas, acredita que é de 
interesse de todas as potencias americanas gosarem de 
um largo periodo de paz para a sombra della obterem o 
desenvolvimento do seu progresso e de sua civilisação; 
mas em todo o caso antes prevenir em tempo do que ter 
de chorar depois lagrimas de sangue. 

Era necessario, portanto, que ao lado dessa 
instituição permanente do exercito e da marinha, houvesse 
organizado racionalmente de accôrdo com os principios da 
arte moderna uma força de reserva nacional. Havia esta 
reserva; mas o governo fez uma guarda nacional composta 
unicamente de tenentes-coroneis e sem soldados. E o 
governo que tem deixado as cousas chegarem á esta triste 
situação, que infelizmente confessa que será obrigado a 
chamar a guarda nacional quando for preciso, nada 
providencia no sentido de reorganizal-a methodicamente. 

Entretando, o nobre Ministro da Justiça já o disse o 
orador, quiz dar prova de actividade verdadeiramente 
febril. 

Até ha pouco tempo negava a doutrina constante 
de um aviso do Sr. conselheiro Nabuco, de 1857, isto é, de 
que o executivo não podia decidir questões de direito 
privado; e muitos avisos foram expedidos reprehendendo 
magistrados, que faziam no governo consultas a este 
respeito. Pois bem, uma nova pratica foi innovada hoje; o 
nobre Ministro achou bom e registrou um acto do seu 

antecessor, intervindo em assumpto de direito civil. 
decidindo contendas das partes; e acompanha ao relatorio 
de S. Ex. uma serie numerosa de avisos, interpretando o 
direito privado. Para isto chama o orador a attenção do 
Senado. 

Fará a leitura de um desses avisos, o de 22 de 
Outubro de 1886, para que o Senado veja a sentença que 
proferiu o poder executivo (lê): 

«Ministerio dos negocios da Justiça. – 2ª secção – 
Rio de Janeiro, 22 de Outubro de 1886.» 

«Illm. e Exm. Sr. – Com o officio n. 171 de 3 de 
Junho ultimo, submetteu essa presidencia á cosideração 
deste ministerio e requerimento do bacharel Dario Augusto 
Ferreira da Silva, consultando si o preço do contracto que 
o advogado celebra com seu constituinte, nos termos do 
art. 202 do regimento de custas, deve ser pago por este ou 
pela parte vencida.» 

«Em resposta declaro a V. Ex. que, não podendo a 
parte vencida ser obrigada a pagar os honorarios a que se 
comprometteu por contracto a vencedora, mas sómente o 
que fôr contado conforme o regimento citado, é 
unicamente contra o seu constituinte que o advogado tem 
a acção de que trata o art. 205 para haver o preço do seu 
contracto, o qual só constitue prova de divida contra quem 
o assignou.» 

Deus guarde a V. Ex. – Joaquim Delfino Ribeiro da 
Luz. – Sr. presidente da provincia de Minas Geraes.» 

De sorte que em uma questão de competencia 
judiciaria em que o direito privado estava em letigio, é o 
governo quem decide intervindo directamente, exercendo 
uma funcção do poder judiciario! 

Isto não serve para firmar principio nenhum, porque 
sem duvida os magistrados que conheçam suas 
attribuições, não lhe prestarão obediencia; mas serviria 
para os magistrados fracos que pretendam acobertar-se 
com a opinião de um alto poder constitucional, do poder 
executivo. 

Formigam os avisos neste sentido. Parece que o 
nobre Ministro tinha vontade de deixar na secretaria da 
justiça um rasto luminoso de sua passagem em todos os 
ramos da admnistração, decidindo toas as questões 
dissidentes com verdadeiro excesso de sua competencia. 

Não constam de seu relatorio menos de 79 
decisões durante um anno! 

Pena foi que não figurasse neste repositorio dos 
gastos do governo aquelle celebre aviso relativo aos 
incendiarios da cidade de Campos, em que o governo 
prometteu gratificação aos delatores de um crime 
particular! 

O orador não leva a mal que a administração 
publica em circunstancia especial, lance mão deste meio 
para o qual ahi está a verba secreta da policia, como meio 
de averiguação do delicto e de captura dos delinquentes; 
mas esta gratificação pecuniaria só poderia ser promettida 
tratando-se de factos da competencia do ministerio 
publico; e aquelle a que se referiu o celebre aviso do nobre 
Ministro interino da Justiça, dizia respeito a um crime 
particular, como tal considerado pela propria lei do anno 
passado, referia-se a damnos e incendios. O governo 
julgou-se autorizado a tirar dos cofres publicos certa 
somma para gratificar os delatores de um crime que a lei 
de 1886 tinha julgado particular e cujo processo só podia 
ser deixado à acção das partes; 
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Talvez fosse esta a razão porque não figure entre os factos 
gloriosos do Ministerio durante o anno passado, este aviso 
que, bastante commentado foi pela imprensa. 

Desejava que o nobre Ministro declarasse si 
concorda com todas as apreciações que o relatorio faz 
relativamente á reforma judiciaria, apezar de ter hoje o 
orador uma idéa differente de que tinha sobre a 
solidariedade ministerial. 

Acreditava até ha pouco que nos actos solemnos 
da vida ministerial a opinião manifestada por um ministro 
sobre qualquer assumpto era a opinião de todos os seus 
companheiros. Mas esta noção parece que está 
condemnada, que hoje a doutrina é outra; que é o 
Presidente do Conselho quem explica a opinião 
governamental, que a opinião dos outros ministros é 
apenas individual, não obriga os seus collegas do  
ministerio. Foi o que aconteceu com o nobre Sr. Barão de 
Mamoré, mais de uma vez aqui julgado, condemnado e 
justiçado por S. Ex. o Sr. Presidente do Conselho. 

O nobre ex-Ministro da Justiça teve de formular o 
seu relatorio e expender suas opiniões. Chamado 
directamente ao terreno da reforma judiciaria, S. Ex., 
aceitou o projecto de 1874. Mas, sendo transferido para a 
pasta que corre hoje por conta de S. Ex., o ex-illustre 
Ministro da Justiça, pergunta o orador, o actual Ministro 
entende que se deve tratar, nesta sessão, da reforma 
judiciaria? Si assim pensa, para quando reserva o seu 
estudo, por que não vem pedir ao Senado que não mais 
adie o projecto de reforma que pende de sua deliberação 
ha tanto tempo? S. Ex, mantem todas as divergencias que 
em 1883 e 1884 externou em relação a esta proposta? 
São pontos importantissimos. 

O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 
Responderei a V. Ex. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – A reforma 
judiciaria é necessaria mesmo como remedio para este 
mau estado da nossa magistratura. Mas não é facil saber 
qual a orientação do gabinete actual sobre esta reforma. 

Aproveita o orador a occasião para chamar a 
attenção do nobre Ministro para alguns pequenos pontos 
de politica provincial em Minas. A pretexto de nomeação 
para os officios de justiça preparam-se grandes abusos; 
falla-se em negocios sobre cartorios. A este respeito 
denunciará ao Senado um facto bastante caracteristico da 
moralidade dos agentes da actual situação. 

Ha tempos o escrivão de orphãos do termo de 
Piranga, em Minas Geraes, requereu nomeação de um 
serventuario por impossibilitado de continuar a servir o 
officío. Preenchidas as formalidades da lei, foi nomeado o 
serventuario. Isto na situação liberal. Mudou-se, porém, a 
política e o que fez este primeiro proprietario do officio? 
Posto a margem pelo facto de inabilidade provada, veiu 
perante a administração, offereceu a renuncia do gozo da 
terça parte do rendimento do officio e declarou-se vago o 
cartorio. Entretanto o serventuario do officio que tinha 
vencimento e gratificação, que devia exercer o cargo 
emquanto vivo fosse, foi posto em disponibilidade. 
Comquanto haja um decreto que permitta a renuncia, ella 
não se podia fazer em MInas Geraes, porque não ha 
queixas sobre o funccionario posto a margem. 

Consta tambem que no imporante cartorio de

Juiz de Fóra estes arranjos estão sendo preparados sobre 
a compra de officios, e então pretende-se que ella recaia 
sobre o individuo que o comprou antecipadamente. São 
pontos melindrosos da politica privincial. E', pois, 
conveniente que o nobre Ministro chame a attenção de 
seus delegados para este escandalo. 

O SR. LIMA DUARTE: – A moralidade assim o 
exige. 

O Sr. Candido de Oliveira diz que de cada relatorio 
com que foi o parlamento informado dos publicos 
negocios, deprehende-se que é contristador o estado em 
que se acha o paiz. A situação é pungentissima. Tudo está 
estragado! No relatorio do Imperio é o desalento do 
governo em relução á instrucção publica e ao serviço 
provincial; no da guerra e marinha é a denuncia do nosso 
estado, a imprestabilidade e falta do apparelhos para a luta 
e para a resitencia; no da justiça é a confissão da 
decadencia profunda da magistratura; é a revolução dos 
grandes crimes que annualmente se commettem no 
Imperio, muitos dos quaes perpetuados pela impunidade. 
Não obstante a deficiencia de dados estatisticos, não 
obstante esta falta de elementos de informação, o que se 
apresenta é triste, é acabrunhador, e parece que máos são 
os tempos actuaes! Entretanto, nesta occasião, em que se 
precisava ter um governo forte, que melhor 
comprehendesse a situação, em que a noção de ordem 
está tão falseada, o partido conservador impotente assisto 
á renegação dos seus principios, ao aniquillamento de sua 
legitimidade para o poder, e o Ministerio nada pretende 
fazer! 

O Ministerio invoca uma economia levada a má 
parte, que não póde ser a dos Estados que precisam de 
desenvolvimento para não se paralysar, por assim dizer, a 
alma nacional. 

De par com isto as infracções de lei são esquecidas 
e os fructos da condescendencia não diminuem. 

O Ministerio regateia ás provincias a migalha com 
que contavam para o melhoramento de sua força policial; 
viola a lei de 1879, mais do que ella o Acto Addicional, e, 
contudo, formula na Camara o pedido de credito de 
18,000:000$ para estradas de ferro que podiam ser 
adiadas, algumas das quaes constituem verdadeiros 
esbajamentos e illegalidades. 

O governo atravessa um máo quarto de hora para a 
sociedade brazileira: falta-lhe a comprehensão de sua alta 
missão, o criterio essencial para arcar com as 
difficuldades, remover algumas senão vencer todas. 

O governo diz-se forte pela união do seu partido: os 
dous leãos congraçaram-se em amplexo fraternal; reina a 
paz entre amigos; que cousa o embaraço, pois, neste 
patriotico pensamento de combater todos os males de que 
está minada a sociedade brazileira? 

O gabinete, preparado para um grande predomínio 
parlamentar, tendo em seu seio talentos de fino quilate 
como o nobre Presidente do Conselho, deixa, entretanto, 
esterelisar toda uma sessão parlamentar! 

No anno passado, o parlamento limitou-se a votar 
leis annuas incompletamente, este anno, já se está no fim 
do terceiro mez e hoje é o primeiro dia de discussão, no 
Senado, do orçamento da justiça o que demonstra que a 
sessão vai se
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escoar infructiferamente, porque os remedios para os 
males não podem vir desse projecto de reforma municipal, 
que arrastou vida ingloria na Camara dos Srs. Deputados, 
e com difficuldade ha de chegar até ao Senado. 

Pessimas condições de segurança individual, 
decadencia profunda da magistratura, aniquilamento da 
vida provincial pelo atrophiamento de suas forças, graças 
ao systema de concentração caprichosamente mantido – 
eis o estado da sociedade brazileira. 

E’ preciso que o ministerio reflicta sobre o grande 
pezo de sua responsabilidade. 

Tem concluido. 
VOZES: – Muito bem! Muito Bem! 
Foi lida e posta conjunctamente em discussão, visto 

achar-se apoiada, a seguinte 
 

EMENDA 
 
Ao juiz de direito que aceita o logar de deputado á 

assembléa geral, se designará comarca, de conformidade 
com o disposto no art. 12 § 2º do decreto n. 3029 de 9 de 
Janeiro de 1881; e se no fim de seis mezes, depois de 
terminada a legislatura, não estiver feita semelhante 
designação, não só se lhe abonara o respectivo ordenado, 
como se lhe contará antiguidade. – Soares Brandão. – 
Candido de Oliveira. – Luiz Felippe. – Ignacio Martins. – 
Franco de Sa. – Dantas. – Meira de Vasconcellos. 

O Sr. Mac Dowell (ministro da justiça) diz que pouco 
deve responder, visto que a proposta de orçamento do 
Ministerio da Justiça foi aceita tal qual veio da outra casa 
do parlamento. 

E’ verdade que dous honrados membros da 
commissão do Senado assignaram o parecer com 
restricções devidas, conforme explicou o honrado senador 
por Minas Geraes que primeiro fallou, á circumstancia de 
haver sido supprimida a verba para o provimento dos 
termos e comarcas recentemente creados. 

Entretanto, SS. EExs. não restabeleceram a citada 
verba, naturalmente porque reconheceram as difficuldades 
financeiras do paiz. 

Os honrados senadores, levados pela sua theoria, 
deveriam sustentar que comvém sejam providas todas as 
comarcas creadas; mas não o fazem, nem absolutamente 
constestam a competencia do poder legislativo geral para 
fixar as despezas de accôrdo com a receita geral do 
Imperio. 

Não foi, porém, sómente a razão economica a que 
pesou no espirito do governo ao formular a sua proposta. 

A reforma judiciaria, que pende da decisão do 
Senado, alterou os typos da divisão judiciaria supprimindo 
as comarcas. Esta ponderação já influiu no animo dos 
legisladores, quando se votou a lei do orçamento vigente, 
e por maioria de razão, deve ser aceita agora, quando a 
reforma judiciaria já mereceu a approvação da outra 
Camara. 

O mesmo nobre senador por Minas Geraes disse 
que, ao passo que o Governo supprimia esta verba, fazia 
despezas injustificaveis com o corpo de policia da côrte. O 
orador mostra a insufficiencia da força policial, para a 
manutenção da segurança publica nesta cidade, e diz que 
o augmento 

pedido tem unicamente por fim, melhorando o pret das 
praças e concedendo algumas vantagens aos officiaes, 
completar o quadro effectivo do corpo. 

Sente o orador que o nobre senador por Minas lhe 
tivesse feito uma injustiça gravissima quando deu por 
inuteis todas as observações que se obsteve de fazer 
sobre este orçamento, e passando a responder ao outro 
Sr. senador que em segundo logar occupou a tribuna, 
declara, com referencia a questão do provimento das 
comarcas, que nunca foi intenção do governo desrespeitar 
as attribuições das Assembléas provinciaes, mas, como o 
orador já disse, attender ás circumstancias especiaes do 
Thesouro publico e ao facto de estar pendente do Senado 
a reforma que altera os typos da divisão judiciaria. 

S. Ex. occupou-se com a designação das comarcas 
para juizes em disponibilidade, e attribuiu ao ex-ministro da 
justiça ter violado a lei de 1879; o orador, depois de 
mostrar que a genuina interpretação da lei não é a que 
pretende dar-lhe o nobre senador, lembra que no sentido 
de suas idéas, já apresentou o nobre senador uma 
emenda que foi rejeitada. Isto pelo menos, demonstra que 
já está reconhecido não ser geralmente aceita a opinião de 
S. Ex. 

Explica os motivo que teve o governo para effectuar 
a nomeação dos juizes de direito Escobar e Monteiro 
Junior, bem como de outros magistrados; e faz sentir que 
nos pontos capitaes da reforma judiciaria, longe de haver 
desaccôrdo, ha perfeita harmonia entre as idéas exaradas 
pelo orador e as consignadas no relatorio do ministro que o 
procedeu. Si divergencias existem, versam apenas sobre a 
suppressão das varas especiaes e outros pontos 
inteiramente secundarios. 

Sustenta que o estado geral da magistratura longe 
está de merecer as censuras que tem sido feitas. O nobre 
senador figurou que os juizes já estão sendo expulsos das 
suas comarcas; mas isto apenas se dá em uma ou outra 
localidade do interior, e a excepção rara não deve ser 
convertida em regra geral. 

Sobre o facto do juiz Wanderley nada póde dizer 
porque ainda não está de posse de todas as informações; 
e quanto ao juiz Vasconcellos entende que não é mais 
licito accusal-o, depois que foi elle absolvido. 

A medida que o honrado senador deu como a unica 
lembrada em relatorio com relação a Guarda Nacional, é 
apenas uma das muitas que alli se suggerem. O orador 
aproveita a occasião para dizer que até hoje só tem 
provido as vagas existentes. 

Concorda com o honrado senador em que os juizes 
não devem consultar o governo sobre asssumptos sujeitos 
á sua judicatura; mas no facto a que o honrado senador 
alludio, não houve sentença do poder executivo, porém 
simples declaração de que as custas não devem ser 
contadas pelo regimento. Si ha nisto invasão do poder 
judiciario, ella tem sido praticada por innumeros ministros 
em analogas decisões. 

Faz ver que no outro aviso expedido pelo governo 
relativamente ás occurrencias de Campos não houve 
infracção da legislação vigente; e diz que igualmente 
injusto foi o honrado senador quando ao governo attribuiu 
participação nos factos abusivos que disse terem sido 
praticados nos cartorios de Piranga e de Juiz de Fora.
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O honrado senador é hyperbolico, e disto deu prova 
quando disse que o governo regateava migalhas ás 
provincias, ao passe que pedir creditos avultados para o 
prolongamento da estrada de ferro da Bahia e para a do Rio 
Grande S. Ex. é assás illustrado para desconhecer que o 
credito pedido, além de ter por bem satisfazer necessidades 
urgentes, é mera execução de disposições legislativas. 

Acredita o nobre Senador que se possivel fosse não 
poderia o orador outros creditos para os melhoramentos 
urgentes do seu ministerio? o presidio de Fernando de 
Noronha está carecendo de reforma, o quartel do corpo 
policial desta côrte precisa de novo edificio; e comtudo taes 
reformas não se pódem do prompto fazer por falta de recursos 
pecuniarios. 

Com relação ao estado de segurança individual nesta 
cidade, pode venia ao honrado senador para não aceitar como 
provado um facto a que S. Ex. alludiu por tel-o visto publicado 
em uma gazeta. Ainda quando, porém, o facto fosse 
verdadeiro, não seria logico argumentar com elle para concluir 
que não ha segurança publica na capital do imperio. 

Bem sabe o orador que neste ponto muito ha que 
fazer; mas em vez de exagerar o mal, bom é que se animem 
os esforços feitos para melhorar as actuaes condições, 
conitlando mais no abrandamento dos costumes, natural 
consectario dos progressos da civilisação. (Muito bem!) 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. Ministro com as mesmas formalidades 

com que fora recebido. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 27: 
A mesma já designada, a saber: 
2ª discussão da proposta do Poder Executivo, 

convertida em projecto de lei pela Camara dos Deputados, 
sob n.7 do corrente anno, que fixa a despeza do Ministerio da 
Justiça para o exercicio de 1888; 

2ª discussão do projecto do Senado, lettra F do 
corrente anno, approvando a clausula 17ª do contracto para o 
serviço da navegação por vapor nos rios Tocantins, Araguaya 
e Vermelho, feito segundo as clausular approvadas pelo 
decreto n. 9680 de 20 de Novembro de 1886, para que votou-
se dispensa de intersticio; 

Continuação da 1ª discussão do projecto do Senador 
lettra I, do corrente anno, declarando derogada e de nenhum 
effeito no § 2º do art. 1º do decreto n. 3309 de 9 de Outubro 
de 1886 a parte que inclue entre os motivos de aposentação 
obrigatoria a idade de 75 annos; 

1ª discussão do projecto do Senado lettra J, do 
corrente anno, determinando que a disposição do § 2ª do art. 
1º do decreto n. 3309 de 9 de Outubro de 1886 não impede 
que o magistrado nomeado desembargador ou membro do 
Supremo Tribunal de Justiça, antes de 75 annos de idade, 
continue no exercicio do cargo depois de ter essa idade, 
unicamente para completar o triennio do serviço effectivo de 
que trata o § 1º; 

3ª discussão do projecto do Senado lettra E, do 
corrente anno, elevando algumas comarcas da provincia de S. 
Paulo de 1ª a 2ª e de 2ª e 3ª entrancia. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

39ª SESSÃO EM 27 DE JULHO DE 1887
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ 
 
Summario – Expediente – Eleição ao Pirahy. – 

Apoiamento e discussão de requerimento de Sr. F. Octaviano. 
– Discurso do Sr. F. Bolinario (ministro da fazenda). – O Sr. 
F. Octaviano pode a retirada do requerimento. – O Senado 
concede. – Projecto sobre eleição. – Discurso do Sr. Silveira 
Mendes. – Ficou sobre a mesa. – Ordem do dia. – Orçamento 
do ministerio da Justiça. – Observações do Sr. Presidente. – 
Discursos dos Srs. Dantas e Excragnello Taunay. – 
Adiamento da discussão. 

 
A's 11 1/2 horas da manhã acharam-se presentes 31 

Srs. senadores, a saber: Cansansão de Sinimbú, Barão de 
Mamanguape, Godoy, Gomes de Amaral, Paula Pessoa, 
Affonso Celso, Henrique d'avila, Barão de Estancia, Viriato de 
Medeiros, Siqueira Mendes, Barros Barreto, Fausto de Aguiar, 
de Lamare, Correia, Silveira Martins, Lafayette, Candido de 
Oliveira, Luiz Felippe, Barão de Cotegipe, Christiano Ottoni, 
João Alfredo, Visconde de Pelotas, Silveira da Motta, Castro 
Carreira, Ribeiro da Luz, Diogo Velho, F. Octaviano, 
Escragnolle Taunay, Barão de Mamoré, Lima Duarte e F. 
Belisario. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, os 
Srs. Cruz Machado, Nunes Gonçalves, Barão de Maroim, 
Barão de Souza Queiroz, Franco de Sá, Junqueira Carrão, 
Paes de Mendonça e Paulino de Souza. 

O Sr. Presidente abriu a sessão; 
Leu-se a acta da sessão antecedente e não havendo 

quem fizesse observações, deu-se por approvada. 
Compareceram, depois de aberta a sessão, os Srs. 

Cunha e Figueiredo, Visconde de Muritiba, Uchóa Cavalcanti, 
Dantas, Saraiva, Meira de Vasconcelos, Fernandes da Cunha, 
Antonio Prado, Leão Velloso, Teixeira Junior, Visconde de 
Paranaguá, Ignacio Martins, Soares Brandão, Jaguaribe e 
Vieira da Silva. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Das mesas eleitoraes das parochias de S. José (1º 

districto), Sant' Anna (2ª secção do 2º districto), Espirito Santo 
(3ª secção), Engenho Novo (1º disctricto), Guarulhos, Bom 
Jesus de Itabapoama, Santo Antonio de Padua, Rio Bonito, 
Apparecida, Pilar, Valença, S. Sebastião do Rio Bonito, 
Espirito Santo da Barra Mansa, Ribeirão das Lages e 
Capivary, da provincia do Rio de Janeiro, remettendo cópias 
das actas da eleição senatorial a que nellas se procedeu 
ultimamente. – A' commissão de constituição e poderes; 

Das mesas eleitoraes das parochias de S. Miguel do 
Jequitinhonha, Conceição do Rio Preto, Paredão, S Domingos 
do Arassuahy, Santo Antonio do Itinga, Santo Antonio do 
Peçanha, Marianna, Corrego d'Anta e Brejo Alegre, da 
provincia de Minas Geraes, remettendo cópias das actas da 
eleição senatorial a que nellas se procedeu ultimamente. – O 
mesmo destino. 

 
ELEIÇÃO NO PIRAHY 

 
Foi apoiado e posto em discussão o requerimento do 

Sr. F. Octaviano, que havia ficado sobre a mesa na sessão 
anterior. 
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O SR. F. BELLSARIO (ministro da fazenda): – Dous 
foram os factos, Sr. presidente, de que se occupou o nobre 
senador pela provincia do Rio de Janeiro ao fundamentar 
hontem o seu requerimento: a suppressão de um officio da 
justiça na vila de Friburgo e a proxima eleição de juizes de paz 
na freguezia da cidade do Pirahy. 

Prestei a maior attenção ao nobre senador; e sua 
exposição tão singela quanto elegante me teria convencido si 
a não conhecesse os factos. 

S. Ex. deu tão grande importancia a um delles, o 
relativo ao tabellionato de Friburgo, de que se occupou o anno 
passado aqui, o que recordou hontem, que peço permissão 
para occupar-me deste assumpto, afim de provar, como 
espero, a sem razão absoluta do nobre senador. 

Disse o nobre senado e repetirei as suas palavras para 
melhor comprehensão do Senado: que se havia feito uma 
violencia, supprimindo-se um officio de justiça, que estava 
provido, demittindo-se o respectivo serventuario para dar o 
monopolio do tabellionato naquelle logar ao serventuario do 
outro officio, chefe de partido conservador. 

Os factos são os seguintes, e da exposição delles verá 
o Senado si foi a Assembléa Provincial que procedeu sob o 
influxo de qualquer sentimento partidario, ou si foi o presidente 
de então, cujo acto o nobre senador esposou, que se revelou 
dominado por este sentimento. 

Sr. presidente, havia quatro annos que estava vago um 
dos officios de tabellião na villa de Friburgo, não se 
encontrando quem o quizesse exercer por serem 
excessivamente tenues os seus rendimentos. 

Em 1883, estando vago o officio, foi creada a villa do 
Carmo, e, para constituir o seu territorio, desannexou-se do 
municipio de Friburgo a freguezia do Sumidouro, a mais 
importante daquelle municipio. 

O rendimento dos officios de justiça, tenue já, tornou-
se ainda mais. Cuidou-se então em supprimir um delles e 
foram ouvidas as autoridades locaes. 

Tenho aqui a exposição que fez o distincto juiz de 
direito de Nova Friburgo das condições dos officios do termo. 

Diz o juiz de direito respondendo ao presidente da 
provincia: 

 
«Cumpre considerar a questão por outro lado. 

Installada em 1883 a villa do Carmo, a que ficou pertencendo 
a freguezia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer 
desannexada do termo de Nova Friburgo pela Lei de 13 de 
Outubro de 1881, muito reduzido ficou o fôro, já diminuto,da 
villa de Nova Friburgo.» 

«Era aquella freguezia a parte mais importante do 
termo; a sua desannexação tornou-se muito sensivel. Os 
mappas da estatistica judiciaria remettidos a V. Ex. por este 
juizo de direito, attinentes aos annos de 1882 a 1883, 
manifestam o effeito da desannexação.» 

«Delles consta que no anno de 1883, em que foi 
installada a villa do Carmo, o valor dos inventarios foi de 
160:206$080, o das acções civeis 22:542$139, o das acções 
commerciaes 8:377$484 e os das tutelas 4:794$759.» 

«Em consequencia da reducção de trabalho dos dous 
cartorios, diminuiu a renda delles, principalmente a do 1º 
officio, sendo o serventuario do 

2º procurado de preferencia pelas partes, porque a sua pericia 
e honestidade inspiram toda a confiança...» 

«E a tal ponto diminuiu o trabalho, e em consequencia 
a renda do 1º cartorio, que no anno de 1883 o respectivo 
serventuario, afóra alguns instrumentos de procuração, 
apenas lavrou cinco escripturas, e teve apenas julgadas 
algumas acções summarias e executivas. Isto posto, é bem de 
vêr que do trabalho do 1º cartorio não poderá o serventuario 
que nelle fôr prevido tirar os meios de subsistencia: assim, si 
existindo um só tabellião, ficarão prejudicados serviços que 
convenha serem simultaneamente feitos; este inconvenciente 
me parece menor do que o de se fomentar a prevaricação, 
conservando-se um officio de justiça, cujo serventuario, não 
tendo outros recursos pecuniarios, será tentado a obter meios 
de subsistencia por via illegal.» 

Eis, pois, a questão: estava o officio vago, havia quatro 
annos, devendo eu accrescentar, que estava vago por ter feito 
renuncia quem o servia; diminuido o termo pela desannexação 
da mais importante das suas parochias, cuidou a Assembléa 
Provincial de supprimil-o, ouvindo-se as autoridades locaes, 
como acabei de demonstrar. Nessa occasião, quando estava 
o projecto em 3ª discussão na Assembléa Provincial, 
subitamente o presidente da provincia precipita tudo, nomeia 
provisoriamente um serventuario e o governo geral confirma a 
nomeação. Inquestionavelmente o acto do presidente da 
provincia tinha por fim impedir que a Assembléa Provincial 
supprimisse o oficio. 

Eis o facto, agora vejamos a lei. A Assembléa 
Provincial não podia deixar frustar os seus designios á vista do 
acto da presidencia da provincia. 

Tinha o direito de fazel-o? 
Peço ao Senado licença para lêr um artigo positivo do 

decreto sobre officios de justiça referendado em 1885 pelo Sr. 
conselheiro Sodré. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Isso foi condemnado pelo 
nobre Presidente do Conselho. 

O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): – E' a lei 
que temos. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Mas o Presidente do 
Conselho declarou aqui que não o interpretava deste modo. 

O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): – E' a 
interpretação legal, unica... 

O SR. F. OCTAVIANO: – Peço a palavra. 
O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): – ...que 

prevalece. 
Aqui está o texto legal: 
«Regulamento a que se refere o decreto n. 9420 de 28 

de Abril de 1885.» 
«Tit. 6º art. 327. Supprimido por lei um officio de justiça 

ou annexado a outro, cessa o exercicio do serventuario, salvo 
si por clausula expressa na mesma lei, ficar a extincção ou 
desannexação dependente da vaga do mesmo officio por 
morte, sentença ou desistencia.» 

Sr. presidente, não vem fôra de proposito, ler o trecho 
de uma consulta do Conselho de Estado sobre caso identico. 

Vejo ultimamente tão exagerados os direitos dos 
funccionarios publicos, dando-se como que o caracter de um 
contrato á sua nomeação, sem que o Poder Legislativo seja 
licito alterar ou de- 
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terminar-lhes outras obrigações sem nova remuneração, 
que acho conveniente recordar principios que se firmaram 
em outros tempos e que estão muito mais de accordo com 
os do nosso direito adminstrativo e com os principios do 
direito geral, do que as theorias novas que tenho ouvido e, 
infelizmente, a pratica que tenho presenceado. 

O SR. F. OCTAVIANO: – E' bom que o nobre 
Presidente do Conselho saiba disto. 

O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda):  – A 
consulta a que me retiro trata exactamente do mesmo 
caso. E' de 1860, foi aceita pelo governo, tendo sido seu 
relator o Visconde de Uruguay e votos os conselheiros 
Eusebio de Queiroz e Visconde de Maranguape. Vou lêl-a 
qual como se acha resumida e exposta nos Estudos 
Praticos de Direito Administrativo, do Visconde de 
Uruguay. 

Tratando da suppressão do empregos vitalicios 
expõe o autor: 

«Reclamou um 2º tabellião do judicial e notas, e 
escrivão dos orphãos de Baturité, na provincia do Ceará, 
contra um acto da respectiva Assembléa Provincial, pelo 
qual fôra supprimido o seu officio de tabellião do judicial, 
em beneficio do 1º tabellião.» 

«Ouvida a secção da justiça do Conselho de 
Estado, relator Visconde do Uruguay, votos os Srs. 
Visconde Maranguape e Euzebio de Queiroz, entendia ella 
em consulta de 17 de Agosto de 1860: – Que a Assembléa 
Provincial nada mais tinha feito do que supprimir um 
officio, reduzindo a um os dous que havia, exercendo uma 
attribuição que o Acto Addicional lhe confere 
expressamente.» 

A dircumstancia, dizia a secção, de ser vitalicio o 
officio extincto não póde limitar a atribuição da Assembléa 
Provincial. Porquanto o art. 10 § 11 do Acto Addicional, 
que concede ás assembléas provinciaes, em geral e sem 
limitação alguma, a attribuição de legislar sobre a creação 
e suppressão de empregos municipaes e provinciaes, 
ficaria assim limitada sobre creação e suppressão de 
empregos municipaes e provinciaes, excepto, quando 
forem vitalicios.» 

«Seguir-se-ia que uma vez creado e provido um 
officio vitalicio, ainda mesmo que depois fosse reconhecida 
a sua inutilidade por mudança ou por superveniencia de 
novas circumstancias, não poderia ser extincto, sendo 
necessario esperar que morresse o serventuario vitalicio.» 

«A chamada (impropriamente) propriedade dos 
empregos não está no caso de verdadeira propriedade, 
mas está propriamente subordinada á utilidade e vantagem 
publica, em vista da qual unicamente são instituidos os 
empregos publicos. E' este evidentemente o espirito da lei 
de 11 de Outubro de 1827 a qual diz em seu art. 1º que 
nenhum officio será conferido a titulo de propriedade.» 

«Aliás, creada uma repartição com empregados 
vitalicios, não poderia mais ser extincta emquanto vivesse 
algum empregado, nem reformada de modo que a reforma 
pudesse trazer a extincção de algum logar vitaliciamente 
provido, o que é inadmissivel.» 

«Na opinião da secção, extincto por lei um logar 
vitalicio, assiste sómente ao serventuario o direito de ser 
preferido para outro logar equivalente na mesma ou 
diversa localidade.» 

 

Assim resolveu a resolução imperial de 3 de 
Novembro de 1860. 

O caso é justamente identico áquelle de que 
tratamos. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Estou de accôrdo com V. 
Ex. 

O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): – 
Assim, Sr. presidente, resumindo o facto temos o seguinte: 
que a villa de Nova-Friburgo soffreu grande reducção no 
seu territorio pela desannexação da freguezia do 
Sumidouro, a mais importante daquelle municipio, para 
formar o novo municipio do Carmo; que o officio de que se 
trata estava vago pela renuncia do antigo serventuario. 

Estando vago o logar havia annos, a Assembléa 
Provincial procurou extinguir o officio, sendo ouvidas as 
autoridades locaes. Achando-se o projecto em 3ª 
discussão, o presidente da provincia apressou-se em 
prover o officio. Este acto do presidente da provincia não 
podia deter a assembléa em votar em 3ª discussão aquillo 
que estava resolvido e assentado por conveniencia 
publica. Nenhuma violencia, pois, se fez. 

E' esta a questão de Nova Friburgo, que tanto 
incommodou ao nobre senador, que se occupou della no 
anno passado e ainda agora a reproduz, como um 
exemplo das angustias de que soffre o seu partido. A 
phrase é de V. Ex. 

Passe ao segundo ponto. O nobre senador, com a 
moderação que o caracterisa, fallou em tantas angustias 
de seus amigos da provincia do Rio de Janeiro, que não 
posso deixar de tomar em consideração as suas palavras 
para expor este segundo caso; veremos si vale mais do 
que o primeiro. 

Sr. presidente, disse o nobre senador o seguinte: 
que tenho sido eleito na freguezia da cidade do Pirahy um 
juiz de paz liberal, foi considerado tão grande o escandalo, 
que o partido conservador da provincia do Rio de Janeiro 
procurou meios para invalidar este facto e lembrou-se de 
dividir o districto de paz em dous e fazer nova eleição, 
contra terminante disposição da lei, diz S. Ex. 

Os factos não são exactamente estes. ha muitos 
annos trata-se de crear uma villa na Barra do Pirahy, onde 
está a estação da Barra da estrada de ferro D. Pedro II e 
onde bifurcam-se a linha de S. Paulo e a do Centro; tem-se 
querido crear uma municipio pela importancia que o logar 
vai tomando, desmembrando-se o territorio de tres 
municipios – Pirahy, vassouras e Valença, onde se acha a 
povoação da Barra. Tem sido, porém, difficil obter-se o 
accôrdo das populações. Ultimamente a Assembléa 
Provincial creou uma freguezia na Barra do Pirahy, no 
municipio deste nome. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Já estava creada antes 
da eleição. 

O SR. F. BELISARIO (ministrod da fazenda): – A 
freguezia já estava creada, embora não canonicamente 
provida. Isto, porém, nada tinha com a creação do novo 
districto de paz, consequencia da creação da nova 
freguezia. Devia-se ou não proceder á eleição de juizes de 
paz? 

S. Ex. nos referiu que procurou ouvir sobre o caso a 
opinião de pessoa competente, que aliás não citou; ouviu 
tambem particularmente do nobre ex-Ministro do Imperio, a 
quem pediu a opinião da secção da Secretaria do Imperio, 
incumbida destes assumptos. Ainda mais corroborou 
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a argumentação do nobre senador a declaração de nobre 
ex-Ministro do Imperio de que tambem elle tinha estudado 
a questão e era a sua opinião de accórdo com a do nobre 
senador pelo Rio de Janeiro, a quem respondo. 

Disse o nobre senador no seu discurso o seguinte: 
«O regulamento só manda proceder a nova eleição no 
antigo districto que se destaca do novo quando a divisão 
territorial deixa dous juizes de um lado e dous juizes do 
outro.» 

Vou citar, Sr. presidente, o artigo da lei e que se 
assenta a materia e o Senado verá que a questão não é  
tão clara como se affigurou ao nobre senador; o menos 
que se póde dizer é que a questão é sujeita a duvida. 

«Decreto n. 9.123 de 13 de Agosto de 1881, 
contendo o regulamento eleitoral para execução da lei n. 
3.029 de 9 de Janeiro de 1881.» 

«Art. 214. Quando os juizes de paz de um districto, 
que fôr dividido em dous ou mais, ficarem residindo uns no 
territorio a que se houver reduzido o primeiro, e os outros 
nos territorios dos districtos novamente creados, far-se-á 
nova eleição nos mesmos districto, observando-se a 
disposição da 2ª parte do art. 212.» 

De sorte que o unico argumento de S. Ex. é que a 
lei serve-se da expressão no plural: é a unica razão, não 
ha outra. 

O SR. F. OCTAVIANO: – A minha unica razão é a 
da lei. 

O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): – 
Este é o artigo, e está muito longe da clareza com que o 
nobre senador o traduziu e da certeza com que o nobre 
senador pelo Amazonas veiu em seu auxilio. O unico 
motivo para a intelligencia dos nobres senadores é que a 
expressão da lei está no plural. Mas qual a razão da lei? 
Porque a lei manda fazer a eleição quando faltam dous 
juizes de paz á freguezia desmembrada e não um só? A 
razão é a mesma: o respeito á vontade da maioria dos 
eleitores expressa na eleição, o que não póde ser frustrada 
por acto da autoridade, creando districtos de paz. 
Concedamos, porém, que o caso seja duvidoso; como 
estranhar que, no caso de duvidá, siga-se a opinião mais 
liberal, que é fazer nova eleição? Do nobre senador não 
podia eu esperar a opinião que emittiu. 

Si não e clara a lei, é louvavel que o presidente da 
provincia tivesse opinado pela solução mais liberal, que e 
nova eleição. 

Mas, Sr. presidente, quero expor o que ha resolvido 
a este respeito. O Sr. presidente da provincia do Rio de 
Janeiro, tomando conta da pasta do imperio o Sr. 
conselheiro Portella, entre outros assumptos, fallou 
tambem neste, perguntou a sua opinião. Estou informado, 
pois não fallei nem com o Sr. presidente da provincia e 
nem com o Sr. conselheiro Portella a este respeito, a 
minha informação provém de terceira pessoa, que a 
opinião do Sr. Ministro do Imperio actual não é a que o 
nobre senador deseja, parecendo-lhe quando muito que a 
questão era duvidosa. 

Como, porém, o nobre senador tinha dado grande 
importancia ao caso, o Sr. presidente da provincia 
entendeu melhor ouvir officialmente o governo, e hontem 
justamente no dia em que o nobre senador se occupava do 
assumpto neste recinto, os juizes de paz de Pirahy, 
recebiam ordem para adiar a eleição até que o governo 
proferisse a sua opinião. O acto do digno presi- 

dente da provincia é do dia 25, anterior ao discurso do 
nobre senador. 

Eis ahi, Sr. presidente, a que se reduzem as 
angustias que diz o nobre senador estarem soffrendo os 
seus amigos da provincia do Rio de Janeiro! As suas 
reclamações são attendidas muito antes de serem 
apresentadas! 

Creio, Sr. presidente, ter explicado os dous pontos 
unicos a que se referiu o nobre senador; e julgo que as 
explicações que dei terão deixado o Senado convencido 
de que, sendo estes os unicos factos apresentados, e um 
é apenas reproducção das queixas do anno passado, o 
nobre senador nenhum outro encontrou para censuras. 

O Sr. F. Octaviano agradece ao Sr. Ministro o apoio 
que veiu dar á sua theoria de que só se póde obter justiça 
recorrendo em particular á bondade dos que governam o 
paiz. Nada mais dirá sobre a questão do Pirahy, desde que 
S. Ex. annuncia que o presidente da provincia mandou 
desfazer o seu engano. 

Quanto a questão de Friburgo, muito poderia dizer 
em contestação ao modo habil por que S. Ex. expoz os 
factos. Porém, não interessa á verdade de suas asserções 
de hontem de discutir esta ou aquella circumstancia. 

O que o orador disse, sem contestação, é que o 
nobre Presidente do Conselho, conhecendo, como todo o 
Senado, a erronea disposição do decreto citado hoje pelo 
nobre Ministro, declarou ao Senado que o actual gabinete, 
conservador e da boa ordem e da legalidade, não 
adoptava a theoria daquelle decreto e pensava, como o 
orador, que só por morte ou outro motivo legal o 
serventuario de um officio de justiça podia ser tirado de 
sua funcções. Esta opinião era tanto do governo, que o Sr. 
Ministro da Justiça garantiu o orador que expediria circular 
nesse sentido. E ainda, quando recebeu o recurso do 
serventuario espoliado, disse ao orador que o proveria. 

A questão, pois, é que o nobre Ministro da Fazenda 
pensa de modo diverso e venceu os seus collegas. O 
orador nem disto se queixa. Si o honrado Presidente do 
Conselho, assim como declarou a sua opinião, dissesse 
depois ao Senado que melhor orientado, mudara de 
opinião, o orador não se queixaria, ouvidas as boas razões 
da mudança, porque não pensa que desdoure a ninguem a 
confissão de que, reflectindo melhor, haja mudado de 
pensar. Persistir no erro, só por falsa vergonha, é que é 
digno de censura. 

Quer retribuir a delicadeza do nobre Ministro com 
outra. S. Ex. disse que está vencido na questão e que o 
honrado presidente da provincia já expediu ordem no 
sentido da opinião do orador. E' evidente, pois, que o 
nobre ministro houve-se com certa magnanimidade. O 
orador, por sua vez, em deferencia ao nobre Ministro pede 
ao Senado licença para retirar o seu requerimento. 

Consultado, o Senado consente na retirada do 
requerimento. 

 
PROJECTO SOBRE ELEIÇÕES 

 
O SR. SIQUEIRA MENDES: – Sr. presidente, o 

Senado deve-se recordar de que na occasião em que o 
nobre senador pela Parahyba apresentou um 
requerimento, pedindo informações ao nobre Ministro do 
Imperio sobre occurrencias 
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dadas entre a camara municipal e o poder judiciario na 
provincia do Pará, eu prometti tratar dessa materia, 
declarando que o não fazia nessa occasião, porque o 
procedimento da relação do districto na provincia do Pará, 
tem sido de tal maneira arbitrario e escandaloso, a 
perturbação da ordem tem sido tal, assim como as 
injustiças e os erros, que eu não me animava a articulal-os, 
sinão á vista de documentos que comprovassem as 
minhas asserções, e na occasião não os tinha presentes. 

Venho hoje apresentar um projecto fazendo 
algumas alterações na lei eleitoral, explicando uns artigos, 
e substituindo outros; e na justificação deste projecto eu 
tratarei da materia, satisfazendo assim o compromisso que 
tomei naquella occasião. 

Começarei lendo o projecto (lê): 
A Assembléa Geral Legislativa decreta: 
Art. 1º Os decretos ns. 3029 de 9 de Janeiro de 

1881 e 3122 de 7 de Outubro de 1882 serão observados 
com as alterações seguintes: 

«§ 1º Os jurados que, em virtude das disposições 
dos arts. 4º n. 12 do decreto n. 3029 e 1º § 9º parte 2ª do 
decreto. 3122, são considerados como tendo a renda legal 
para serem alistados eleitores, são unicamente os 
alistados nas revisões de Outubro de 1878 e Janeiro de 
1879 e que deviam servir nos sorteios deste anno.» 

As razões, Sr. presidente, por que apresento este 
1º § são evitar que a relação de districto da minha 
provincia continue a transgredir a lei, completando o 
escandalo e o arbitrio immoral que começou na revisão do 
alistamento eleitoral no anno passado. 

E' claro, tanto em um como em outro decreto, tanto 
no de 1881 como no de 1882, que sómente são 
considerados como tendo renda legal para serem alistados 
eleitores, pelo facto de estarem alistados jurados, aquelles 
que o foram nos annos de 1878 e 1879 unicamente, e para 
servirem nos sorteios deste ultimo anno. 

Entretanto na provincia do Pará já foram alistados 
todos os jurados de 1878 e 1879 e neste anno passado a 
Relação de districto alistou tambem os de Cintra, alistados 
jurados em 1880, e com certidão de que tinham sido 
alistados em Janeiro de 1880, como si um jurado alistado 
em 1880 pudesse ter servido como tal nos sorteios de 
1879 que é o espirito da lei, e assim sempre entendeu a 
Relação em quanto não foi preciso fingir-se supinamente 
ignorante. 

Não pararam porém, aqui os agentes destes  
escandalos; alistados os jurados de Cintra de revisão de 
1880, enviaram agentes seus por toda a provincia, e elles 
têm já tirado certidões de todos os jurados alistados em 
1880, afim de fazel-os alistar eleitores, agora no mez de 
Setembro. 

«§ 2º Os processos para o effeito do disposto no § 
21 do decreto n. 3122 poderão ser intentados em qualquer 
tempo em que se descubra a fraude. E' de 30 dias o prazo 
para a interposição de todo e qualquer recurso eleitoral.» 

Este paragrapho é o que dispõe que o 
condemnado, por ter-se servido de documentos falsos 
para alistar-se, perde o titulo de eleitor pelo facto da 
condemnação; mas não se podendo descobrir logo e 
provar-se a fraude e estando marcado o mez de Setembro, 
quer para a inclusão, quer para a exclusão do alistamento, 
é preciso, para tor- 

nar-se efficaz aquella disposição, que o processo possa 
ser intentado em qualquer tempo em que venha a 
descobrir-se a falsidade do documento com que o 
individuo criminosamente se fez alistar eleitor. 

«§ 3º Si a Relação deixar de tomar conhecimento 
de algum recurso, quer de alistamento, quer de nullidade 
de eleição de vereadores ou juizes de paz ou de suas 
apurações, dentro do prazo de 30 dias, será 
responsabilidade quem tiver dado causa á demora, e 
decidido o recurso na primeira reunião do tribunal.» 

Inseri esta disposição no meu projecto para evitar o 
maior dos escandalos que se está repetindo todos os 
annos. A relação de districto da minha provincia deixa 
passar os 30 dias que tem de prazo para julgar 20, 30 e 
mais recursos que lhe são presentes, para prejudicar o 
direito dos cidadãos, quando porventura os 
desembargadores não podem descobrir um pretexto 
qualquer para eliminal-os, servindo-lhes todos, por 
exemplo, si o recorrido é diacono, a relação o elimina a 
pretexto de que diacono não é ordem sacra, mas sómente 
o presbitero e subdiacono! Si é commerciante, apezar de 
juntar certidão de idade, attestado jurado de residencia, 
certidão de ter pago os direitos de sua casa commercial o 
prova de saber ler e escrever, é eliminado sem 
fundamento, como aconteceu o José Carneiro da Silva, 
comerciante mais antigo e mais abastado de Macapá, cujo 
recurso teve a favor os votos do desembargador Fonseca 
Morato e Barão de Santa Candida, e contra os do 
desembargador Paes de Andrade e Dr. Danin, ficando, 
portanto, alistado pelo voto de Minerva, mas o 
desembargador Morato, na occasião de assignar o 
acórdão, sabendo que o empate era favoravel ao cidadão 
reformou o seu voto afim de eliminal-o! 

Este facto é muito grave, devo, por conseguinte, 
antes de passar adiante, apresentar a prova que é a 
seguinte certidão: – «Certifico, em virtude do despacho 
retro, que, revendo o livro das actas das conferencias 
deste tribunal, encontrei a da conferencia havida aos 26 de 
Fevereiro do corrente anno, a fls. 156, da qual, na parte 
dos julgamentos de recursos eleitoraes, consta o seguinte 
lançamento: – «Macapá: recorrendo José Carneiro da 
Silva, recorrido o Dr. juiz de direito; relator o mesmo Sr. 
desembargador. – Deu-se provimento, para incluir pelo 
voto de Minerva.» E logo em seguida a seguinte nota: «O 
Sr. desembargador Fonseca Morato modificou o seu voto, 
do que resultou que a decisão foi no sentido de negar-se o 
provimento.» 

O termo de 30 dias de que se tem servido 
criminosamente a relação do districto, para prejudicar os 
direitos de dezenas de cidadãos, só tem sido fatal nos 
recursos dos de politica contraria a dos desembargadores, 
porque, em relação aos seus co-religionarios, si acontece 
deixarem de julgar algum dentro do prazo, o julgam depois; 
para prova de que affirmo, vou ler a certidão do julgamento 
de uma recurso 45 dias depois de recebido na relação. 

Eis a certidão: – «Certifico, em virtude do despacho 
supra, que, revendo os autos de recurso eleitoral desta 
capital, em que foi recorrente Francisco Xavier da Velga 
Cabral e recorrido Hildebrando Porfirio da Costa, consta 
dos mesmos, que foram recebidos nesta secretaria na data 
de 10 de Janeiro do corrente anno, sendo julgados 
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na data de 25 de Fevereiro deste mesmo anno; como dos 
accordãos.» 

A questão ou conflicto entre a camara de Belém e o 
poder judiciario, de que tratou aqui por mal informado o 
nobre senador pela Parayba a que alludi no começo do 
meu discurso, proveu de ter a Relação deixado de tomas 
conhecimento de um despacho do juiz substituto, 
annullando pela terceira vez a eleição de 2º escrutinio, que 
havia passado em julgado, sem que houvesse contra ella 
reclamação alguma. 

Entendem os que perderam a eleição que tal 
despacho deve prevalecer, apezar de ser dado sem que 
fosse em virtude de reclamação a respeito, dado já em 5 
de Janeiro, quando o prazo para reclamações tinha 
findado em 23 de Setembro, apezar de ter a Relação em 
dous accordãos um anterior, de 26 Novembro e outro 
áquelle despacho de 12 de Fevereiro, declarando, que o 
Juiz não podia julgar da validade da eleição e apuração, 
porque tinha passado em julgado. 

Entende, porém, a maioria da Camara que deve 
obedecer antes á decisão da Relação dada nos dous 
accordãos. 

Historiemos o facto para melhor esclarecimento. 
Procedeu-se á eleição para vereadores de Belém, 

assim como das demais camaras municipaes 
do Imperio no dia 1 de Julho; fez-se a apuração no dia 20; 
reconheceu-se terem sido eleitos oito vereadores, quatro 
de cada parcialidade política. Sendo 13 o número,  
faltavam cinco. Procedeu-se  no dia 9 de Agosto a 2º 
escrutinio e foram eleito tres conservadores e dous 
liberaes. Fez-se  essa apuração do 2º escrutinio no dia 24 
de Agosto. 

Tenho aqui as certidões das apurações, tanto do 1º 
como do 2º escrutinio, que deixe de ler, por me parecer 
desnecessario. 

Dentro do prazo de 30 dias, contados desta 
apuração do 2º escrutindio, que é a final, visto como a lei 
define que a apuração final é aquella, pela qual se verifica 
estarem eleitos todos os membros de que se compõe a 
camara municipal, de sorte que,  si em uma só eleição se 
elegem todos os vereadores do municipio, a unica 
apuração  dessa eleição é a final, si é preciso fazer duas 
eleições  como naquella occasião, a apuração do 
escrutinio é a apuração final. Se é preciso fazer tres 
eleições para se conseguir a eleição de todos os membro 
de que se deve compor  a camara, a apuração final é a da 
terceira e  ultima eleição;  isto está determinado no art. 101 
do regulamento. 

Dentro de 30 dias, como eu ia dizendo, um eleitor 
reclamou ao juiz substituto a annullação da eleição, em 1º 
escrutinio, das segundas secções das parochias de 
Sant’Anna e de Nazareth da capital, e , em consequencia 
desta annullação, a exclusão de dous vereadores por 
perda de quociente, pedindo  também a annullação do 
diploma de um terceiro vereador pelo facto de ter sido 
eleito para o quatriennio que então corria, e a lei 
incompatibilisa os que servem um quatriennio seguinte. O 
juiz indeferiu essa reclamação, declarando validas todas 
as eleições contestadas; mas, sem que niguem 
reclamasse, annullou a apuração do 1° escrutinio, e 
recorreu desta parte de seu despacho para a Relação do 
districto. 

O reclamente recorreu tambem contra todo o 
despacho e a Relação do districto, tomando co- 

nhecimento dos recursos por accordão de 26 de 
Novembro, confirmou o despacho do juiz quanto á validade 
da eleição da 2ª secção de Nazareth, mas o reformou 
quanto á de Sant’Anna, que declarou nulla, reformando 
tambem o despacho do juiz na parte que annullava a 
apuração do 1º escrutinio, com a declaração de que não 
podia elle ter annulado a apuração, porque não houve 
reclamação prévia. 

Devo ler esse accordão, antes de passar adiante. 
A sentença do juiz foi de 23 de Outubro e accórdão 

de 26 de Novembro, eis o accordão: 
«Accordão em Relação. – Que relatados o 

discutidos estes autos de recurso eleitoral, em que são 
recorrentes e recorridos o juiz substituo da 1ª vara na 
jurisdição plena e Domingos Rodrigues de Novaes, dão 
provimento ao recurso para julgarem como julgam nulla a 
eleição da 2ª secção da parochia de Nossa Senhora 
Sant’Anna da Campina, confirmando o despacho recorrido 
na parte que approvou todas as mais eleições 
contestadas.» 

Quanto á apuração do 1º escrutinio, sobre a qual 
não houve reclamação previa, não podia por isto ser 
acumulada; entretanto, annulada, como é a eleição acima 
referida da 2ª secção da parochia de Sant’Anna da 
Campina, Mandam, na fórma do art. 205 do regulamento n. 
8233 de 13 de Agosto de 1881, que a camara municipal 
desta capital proceda á nova apuração do 1º escrunio, 
descontando os votos da parochia annulada, e expedindo 
diplomas aos vereadores que obtiveram o quociente legal. 
– Custas.» 

Reuniu-se a camara em virtude desse accórdão 
para proceder a apuração especial, afim de descontar os 
votos annullados; feitos o que, resultou a exclusão de um 
dos dous vereadores contra os quaes houve reclamação. 

Esqueci-me de dizer que quanto ao 3º vereador, 
cuja eleição se pedia que fosse annullada por ter sido 
eleito para quatriennio que então corria, o juiz não admittiu 
nem a Relação também,porque, com effeito, elle não 
estava incompatibilisado. A lei imcopatibilisa o vereador 
que tiver servido em quatrennio, mas esse foi eleito e não 
prestou juramento, não serviu, portanto não estava 
imcompatibilisado. 

Como dizia, da apuração especial resultou a 
exclusão de um dos vereadores por perda do quociente. 
Elle reclamou contra essa apuração, allegando, em 
primeiro logar, terem feito parte da camara apuradora o 
presidente que é seu sogro e que elle dizia ser 
incompativel e o vereador Lameira, a respeito do qual 
houve questão do anno passado e que serviu até o fim do 
quatrienio, sem que quizesse reconhecel-o vereador, e, em 
segundo logar porque a Camara Municipal fez a apuração 
como dispõe o art. 199 do regulamento, quanto entendia o 
reclamante que ella devia fazel-a de accordo com o art. 
205. 

O Juiz, adoptando a mesma doutrina deferiu a 
reclamação, annulou essa apuração e, não sei porque, 
como consequencia dessa annullação declarou nullo todo 
o 2º escrutinio, mandou proceder a nova eleição e recorreu 
de seu despacho; assim como tambem houve recurso 
voluntario. Deste recurso foi que a relação deixou de tomar 
conhecimento dentro dos 30 dias. 

Primeiramente, estabeleçamos a verdadeira 
doutrina da lei, o art. 205, como que sempre se  
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quer argumentar, não é que regula as apurações, mas sim 
o 199. 

O art. 205 estabelece regra para uma hypothese 
que se pode dar, contraria a figurada no 204. Este artigo 
diz que se deixar de haver eleições em paracluas cujo 
numero de eleitores exceder a metade dos de todo o 
municipio, ou quando ás eleições anuladas houver 
concorrido maior numero de eleitores do que nas julgadas 
validas ficará sem effeito do que a eleição de todo o 
municipio e se procederá a nova eleição geral. 

O art. 305 diz que quando nas eleições anuladas 
houver concorrido menor numero de eleitores, do que nas 
julgadas validas, devendo estas prevalecer, proceder-se-á 
á nova apuração dos votos das eleições validas. 

Mas esta apuração não pode ser feita sinão como 
dispõe o art. 192 e o quociente não pode ser calculado 
sinão pelo numero de todos os eleitores que concorreram 
á eleição. 

O SR. PRESIDENTE: – Ouse pedir ao nobre 
senador que resuma a sua justificação, porque a hora esta 
dada e o Sr. Ministro da Justiça está na ante-sala. Não 
pretendo com isto tirar a palavra ao nobre senador, mas se 
V. Ex. puder resumir... 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – Farei o possivel para 
terminar quanto antes. 

Como dizia o quociente eleitoral em nenhum caso 
pode ser calculado, sinão pela totalidade dos eleitores que 
houvessem concorrido á eleição, a lei o difiniu dizendo, 
que é o numero resultante da divisão dos votos dos 
eleitores que tivessem concorrido á eleição pelo numero 
dos que devem ser eleitos. Portanto em uma eleição a que 
concorreram 100 eleitores, sendo 2 o numero dos 
elegendos o quociente é 50, annullem-se quantos votos se 
annularem o quociente será sempre 50, porque não pode 
ser modificado o numero dos eleitores que já concorreram 
á eleição, o que está sujeito a modificação é a votação que 
obtiveram os candidatos porque os votos annulados lhes 
são annullados os seus diplomas. 

O quociente não é feitura dos paízes, é effeito da 
concurrencia dos eleitores ás eleiçoes. 

A Camara Municipal portanto, fazendo a nova 
apuração em obediencia ao accordão da Relação, 
procedeu correctamente, de perfeito accordo com a lei, 
descontando os votos annulados aos que, os obtiveram, 
continuando a calcular o quociente pelo numero dos 
eleitores que concorreram á eleição. 

Si pelo desconto dos votos annullados, algum dos 
eleitos perde o quociente, fica annullado o seu diploma, 
dando-se a hypothese do art. 20 da lei, que manda 
proceder-se á nova eleição sempre que se annulle algum 
diploma. 

Ainda houve um 2º accordão da Relação 
deciarando que juiz não podia annullar a eleição e 
apuração geral porque tinha passado em julgado por que 
não houve reclamação alguma. 

Tendo fallecido um dos vereadores eleitos em 1º 
escrutinio o presidente depois de passados os 30 dias 
dentro dos quaes podiam haver reclamações e não tendo 
havido, mandou que no dia 15 de Novembro se elegesse 
um vereador que preenchesse a vaga do fallecido. 

Feita a eleição um cidadão reclamou contra por 
entender que estava ainda sujeito ao poder judiciario o 
julgamento da eleição geral e o juiz annullou-a sob esse 
fundamento em 8 de Janeiro e recorreu para a Relação. 

Este tribunal tomando conhecimento do recurso 
reformou a sentença do juiz por accordão de 12 de 
Fevereiro, declarando valida a eleição, que o presidente 
procedeu regularmente mandando procedel-a, visto como 
por accordão de 26 de Novembro já havia o Tribunal 
declarado que tinham passado em julgado as eleições e 
suas apurações, sem que houvesse reclamação alguma. 

Esse accórdão é o seguinte: 
«Accórdão em Relação, etc. Que relatados o 

debatidos estes autos de recurso eleitoral, entre partes, 
recorrente o juiz de direito do 1º distrito da capital e José 
Joaquim Pimenta, e recorrida a camara municipal da 
mesma capital; reformam a sentença recorrida na parte 
que annullou a eleição, procedida no dia 15 de Novembro 
do anno proximo passado, para preenchimento da vaga do 
fallecido vereador Francisco Rodrigues Soares do Amaral, 
para julgarem, como  julgam, valida a mesma eleição; 
porquanto, pelo accordão de fls. 5 vê-se que passou em 
julgado a apuração do 1º escrutinio, que teve logar em 24 
de Agosto do mesmo anno, por ter havido reclamação 
contra ella; e conseguintemente o presidente da provincia 
obrou muito regularmente de accórdão com art. 206 do 
regulamento de 13 de Agosto de 1887, mandando 
proceder àquella eleição no referido dia 15 de Novembro.» 

Resumirei a questão. 
O juiz substituto annullou a apuração do 1º 

escrutinio sem que tivesse havido reclamação. A Relação, 
por accordão de 26 de Novembro, reformou esse 
despacho, declarando que o juiz não podia ter annullado 
porque não houve reclamação prévia. 

O mesmo juiz annullou tambem a eleição de 
senador, feita em 15 de Novembro, para preenchimento da 
vaga de um que tinha servido, dando como fundamento 
não poder o presidente da provincia ao julgamento do 
poder judicíario a eleição geral. E a Relação, por accordão 
de 12 de Fevereiro, reformou esse despacho, aprovando a 
dita eleição, visto já ter sido declarado por accordão de 26 
de Novembro que a eleição geral havia passado em 
julgado por não ter havido reclamação alguma. 

O vereador que, em virtude de nova e especial 
apuração feita em observancia do accórdão de 26 de 
Novembro, foi excluido, reclamou contra essa apuração 
especial; porque a camara calculou quociente pelo numero 
dos eleitores que concorreram á eleição, quando só devia 
atender aos votos validos e o juiz annullando essa 
apuração especial, mandou proceder a nova eleição do 2º 
escrutinio. 

Deste despacho foi que a Relação deixou de tomar 
conhecimento dentro dos 30 dias. E este é o facto a 
respeito do qual não informaram com lealdade ao nobre 
Senador, pois os seus bons amigos querem que prevaleça 
aquelle despacho do juiz substituto, contrario a dois 
accórdãos da Relação e dado sem competencia e 
jurisdleção porque não houve reclamação, unico caso em 
que elle podia ser juiz. 

Mas eu penso que ninguem, que não seja ar- 
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rastado pelo interesse partidario, deixará de reconhecer 
que a decisão da Relação é que deve ser cumprida porque 
é juridica; uma foi dada antes e outra depois daquelle 
despacho e, sobretudo, porque o juiz não tinha 
competencia para julgar de eleição que havia passado em 
julgamento sem reclamação. 

Ainda mais, não pronunciou-se como juiz porque 
não se trata de uma causa civel, crime, comercial, de uma 
causa emfim que seja da jurisdicção exclusiva do poder 
judiciario. Trata-se de uma causa politica que não pertence 
ao poder judiciario, mas que uma lei especial incumbiu aos 
juiz de direito do a julgar em um determinado caso 
sómente, e é quando lhe seja apresentada reclamação 
dentro de 30 dias, contados da apuração final; fora desse 
caso não tem competencia para julgar. 

Demais, ainda me aparto da opinião daquelles que 
entendem que a jurisprudencia ensina que ha prazo 
determinado para o julgamento e si por ventura não se 
procede dentro deste prazo, fica prevalecendo a sentença 
recorrida 

A lei eleitoral, em todas as suas disposições em 
relações ao alistamento dos cidadãos, procurou acautelar 
todos os direitos dos cidadãos alistandos. 

Assim harmonisadas estas disposições com outros 
artigos da lei, deprehende-se que a lei o que quiz foi 
impedir que o poder judiciario protelle, demore o direito do 
cidadão, além daquelle prazo, prejudicando-o. 

Portanto, si a Relação não julgar dentro de 30 dias, 
deve ser responsabilisado aquelle que tiver dado causa á 
demora, mas não fica o Tribunal dispensado de cumprir o 
seu dever no menor prazo possivel. 

E não me consta que se tenha dado a este respeito 
algum outro caso além daquelle em que a Relação do Pará 
se fundou para decidir que não podia mais toma 
conhecimento do recurso e esse mesmo unico caso se 
refere á alistamento e não a nullidade de eleição e funda-
se na lei de 1875, que já não vigora; e demais um caso 
unico não póde constituir jurisprudencia. 

Passarei adiante porque já o Sr. presidente 
advertiu-me de haver dado a hora. 

«§ 4º Não polendo os juizes de direito julgar da 
validade de eleições ou apurações de vereadores e juizes 
de paz sinão em virtude de reclamação, que lhes seja feita 
dentro do prazo de 30 dias, contados da apuração final, 
são nullas todas as suas decisões que não forem dadas 
em virtude de reclamação.» 

Já justifiquei este ponto tratando do facto que se 
deu na cidade de Belém, capital do Pará (lendo:) 

«§ 5º Quando aconteça que até às 2 horas da tarde 
do dia em que se tenha de organizar ou eleger  as mesas 
eleitoraes, não compareça um só dos juizes de paz da 
respectiva parochia ou do districto para presidir ao acto, 
serão convidados os juizes de paz da parochia e districtos 
mais visinhos.» 

A disposição deste paragrapho tem por fim evitar o 
abuso que, por mais de uma ves se tem dado de não se 
fazer eleição naquellas parochias em que os 4 juizes de 
paz estão em minoria. 

A lei dispondo que a eleição de juizes de paz seja 
por voto completo, quiz que a maioria fosse representada 
nos actos eleitoraes sempre como 

maioria; mas devendo prever que todos os juizes seriam 
de uma mesma parcialidade politica, devia tambem 
attender a que o exercicio do direito de voto de todo o 
eleitorado de uma parochia ficava dependendo da vontade 
da vontade desses 4 cidadãos, que podiam abusar, como 
abusam, para evitarem derrotas. 

Na parochia do S. Sebastião da Bóa-Vista, na 
minha provincia, tendo o presidente pela 5ª vez mandado 
proceder á eleição, os 4 juizes de paz não se reuniram. 
Dirão que para este caso ha responsabilidade, ha o 
processo. Mas, de que serve o processo, si a lei declara 
que ainda mesmo suspenso ou processados por crime de 
responsabilidade, são elles os unicos competentes para 
presidir aos trabalhos eleitorais? 

Portanto, é necessario prevenir este mal; é preciso 
que não esteja ao arbitrio de quatro homens o exercicio do 
direito politico de uma parochia inteira. O meio para corrigir 
este abuso é aquelle que dispõe a lei anterior: chamar os 
juizes de paz do distrito mais vizinhos. (lendo): 

«§ 6º Todos as eleições serão como as de 
senadores e juizes de paz, por voto completo e maioria 
relativa, supprimidos os districtos eleitoraes.» 

«Os immediatos em votos nos eleitos deputados 
geraes, membros das assembléas provinciaes, vereadores 
e juizes de paz, em numero igual áquelles serão 
considerados supplentes.» 

A experiencia de seis annos me tem convencido de 
que não é possivel continuarmos com o systema de 
eleições por voto singular e uniforme, assim como por 
districto, que muito embora continuemos com a eleição de 
um grau, devemos, de accórdo com a constituição, fazer 
as eleições por provincias e não privar os eleitores de 
darem tantos votos, quantos devam ser eleitos por sua 
provincia. 

Sr. presidente, já experimentamos a eleição pelo 
voto incompleto e a abandonamos por ver que não 
attingiamos ao fim que tinhamos em vistas, isto é a 
representação das minorias e evitar as fraudes. A eleição 
por votos uninominal e singular adoptamos em 
substitituição áquella para as eleições de deputado gernes, 
provinciaes e vereadores. A experiencia de seis annos nos 
tem demonstrado que ainda ficamos pelor do que com a 
eleição pelo voto incompleto. Além de tudo, senhores, este 
systema traz a desorganização dos partidos, a creação de 
influencias locaes, excita ambições muitas vezes 
inconfessaveis. 

«§ 7º Ficam eliminados o § 2º do art. 22 e a 1ª parte 
do art. 23 do decreto n. 3029 de 9 de Janeiro de 1881.» 

«Art. 2º Revogam-se disposições em contrario. Rio, 
26 de julho de 1887. – Siqueira Mendes.» 

São as incompatibilidades para os vereadores. O 
primeiro desses artigos dispõe que quando os vereadores 
servirem em um quatriennio não poderão ser eleitos para 
o seguinte; o outro artigo dispõe que o empregado publico 
não póde absolutamente ser vereador. Quanto ao primeiro 
só traz difficuldades, além de me parecer inconstitucional, 
porque assim como entendo que todo o eleitor tem direito 
de sua provincia e ninguem póde restringir esse direito de 
reeleger os vereadores, isto é, aquelles que já serviram no 
quatri- 
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ennio anterior, já prestaram serviços e sobre elles ha a 
presumpção de serem os melhores. 

E a incompatibilidade absoluta dos empregados 
publicos como aquella da reeleição só serve para trazer 
dificuldades na escolha dos que devem ser eleitos e tem-
se necessidade muitas vezes de lançar mão de pessoas 
que não estão no caso de desempenhar este cargo. 

Esta é a razão porque proponho a eliminação do § 
2º do art. 22 e da primeira parte do art. 23 que é 
incompatibilisa os empregados publicos de servirem como 
vereadores. 

Tendo já sido chamado á ordem, por mais de duas 
vezes, por V. Ex., visto como já excedi o tempo... 

O SR. PRESIDENTE: – Não chamei o nobre 
senador á ordem, observei apenas que a hora estava 
finda. 

O SR. SIQUEIRA MENDES: – ...limitei-me a estas 
poucas considerações, e terei occasião de tratar de outros 
pontos, dos quaes não me posso occupar hoje. 

Ficou sobre a mesa para ser opportunamente 
apoiado o seguinte 

 
PROJETO DE LEI 

 
A Assembléa Geral Legislativa decreta: 
Art. 1º Os decretos ns. 3029 de 9 de Janeiro de 

1881 e 3122 de 7 de Outubro de 1882 serão observados 
com as autorações seguintes: 

§ 1º Os jurados que, vem virtude das disposições 
dos arts. 4º n. 12 do decreto n .3020 e 1.º $ 9.º parte 2.ª do 
decreto n. 3122, são considerados como tendo a renda 
legal para serem alistados eleitores, são unicamente os 
alistados nas revisões de Outubro de 1878 e Janeiro de 
1879 e que deviam servir nos sorteios deste anno. 

§ 2º Os processos para o effeito do disposto no § 
21 do decreto n. 3122 poderão ser intentados em qualquer 
tempo que se descubra a fraude. 

E' de 30 dias o prazo para a interposição de todo e 
qualquer recurso eleitoral. 

§ 3º Si a Relação deixar de tomar conhecimento de 
algum recurso, quer de alistamento; quer de nullidade de 
eleições de vereadores ou juizes de paz ou de suas 
apurações dentro do prazo de 30 dias, será 
responsabilisado quem tiver dado causa á demora, e 
decidido o recurso a primeira reunião do tribunal. 

§ 4º Não podendo os juizes de direito julgar da 
validade de eleições ou apurações de vereadores e juizes 
de paz sinão em virtude de reclamação, que lhes seja feita 
dentro do prazo de 30 dias, contados da apuração final, 
são nullas todas as suas decisões que não forem dadas 
em virtude de reclamação. 

§ 5º Quando aconteça que até às 2 horas da tarde 
do dia, em que se tenha de organizar ou eleger as mesas 
eleitoraes, não compareça um só dos juizes de paz da 
respectiva parochia ou do districto para presidir ao acto, 
serão convidados os juizes de paz da parochia e districtos 
mais visinhos. 

§ 6º Todas as eleições serão como as de 
senadores e juizes de paz por voto completo e maioria 
relativa, suprimidos os discrictos eleitoraes. 

Os immediatos em votos dos eleitos deputados 
geraes, membros das assembléas provinciaes, vereadores 
e juizes de paz, em numero igual áquelles, serão 
considerados supplentes. 

§ 7º Ficam elliminados o § 2.º do art. 22 e a 
primeira parte de art. 24 do decreto n. 3029 de 9 de 
Janeiro de 1881. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio, 26 de Julho de 1887. – Siqueira Mendes. 
 

ORDEM DO DIA 
 

ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA JUSTIÇA 
 
Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro da 

Justiça, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Silveira Martins, Escragnelle Taunay e 
Leão Velloso e sendo o mesmo Sr. introduzido no salão 
com as formalidades do estylo, tomou assento na mesa á 
direita do Sr. presidente. 

Proseguiu em segunda discussão, com o parecer 
da commissão de orçamento, a proposta do Poder 
Executivo, convertida em projecto de lei pela Camara dos 
Deputados, sob n. 7 do corrente anno, que fixa a despeza 
do Ministerio da Justiça para o exercicio de 1888. 

O SR. PRESIDENTE: – Acha-se em discussão a 
proposta fixando a despeza do Ministerio da Justiça; mas, 
antes de dar a palavra ao orador inseripto, deve dizer ao 
nobre senador pela provincia da Bahia que não posso 
admittir a emenda hontem offerecida, á vista do art. 75 do 
nosso regimento, que diz o seguinte (lê): «Da mesma 
fórma não é permittida na discussão das leis annuas a 
apresentação de emendas com o caracter de proposições 
principios, as quaes devem seguir os tramites dos 
projectos de lei. Como taes, são consideradas as emendas 
que cream serviços novos, extinguem ou reformam por 
qualquer modo repartições, faculdades ou institutos de 
ensino; augmentam ou reduzem vencimentos; convertem 
em ordenado parte ou toda a gratificação votados em leis 
especiaes; revogam leis de natureza diversa ou mandam 
vigorar as já revogadas.» 

E' innegavel que a emenda contém uma proposição 
geral, que envolve augmento de despeza; e, por 
conseguinte, entendo que ella não pode ser discutida com 
a materia principal. 

O Sr. Dantas começará exactamente pelo ponto de 
que acaba de occupar-se o honrado presidente do 
Senado. A emenda é reproducção ipsis verbis de outra, 
que na sessão do anno passado teve a honra de 
apresentar com outros illustres collegas do Senado, e que 
fôra antes offerecida na Camara dos Deputados com a 
assignatura de muitos representantes dessa casa do 
Parlamento. 

Sobre essa foi ouvida a commissão respectiva, que 
deu parecer favoravel, mas como o nobre presidente do 
Senado observa que pelo regimento moderno que esta, 
para assim dizer sendo pela primeira vez posto em 
execução, não é permittido que emendas dessa natureza 
sejam adoptadas no orçamento, e como não deseja de 
modo algum contraria a S. Ex., não se opporá á 
intelligencia que dá ao regimento nessa parte; mas como 
está
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presente o nobre Ministro da Justiça deseja provocar de S. 
Ex. uma declaração franca e explicita, que tranquilisando 
os autores da emenda, os dispense de convertel-a em 
projecto, para ser disentido. 

Trata-se de prover sobre a sorte de juizes de direito 
avulsos em virtude da disposição do art. 12 da lei de 15 de 
janeiro de 1881. 

A lei eleitoral incompatibilisou durante o periodo 
legislativo os magistrados eleitos deputados; mas a 
mesma lei, em disposição não menos expressa, 
determinou que findo o prazo legislativo, designasse o 
governo ou as mesmas comarcas ou outras de igual 
cathegoria para esses magistrados. As disposições da lei 
são tão claras, que não é possivel a duvida. 

Entretanto diversos magistrados nessas condições 
acham-se sem comarca, portanto, sem ordenado, 
perdendo a vitaliciedade, e sem gozarem de nenhuma das 
garantias, que a constituição assegurou aos membros 
desse poder. Assim esses magistrados estão de facto 
demittidos; porque o adiamento se torna indefinido, desde 
que o governo de cujo arbitrio depende a designação da 
comarca, não cumpre esse dever. 

Isso porém nunca esteve no pensamento do 
legislador. As duas casas do Parlamento pronunciaram-se 
francamente a respeito do assumpto. 

Na Camara foi iniciado o seguinte projecto: 
«Art. 1º Ao juiz de direito que houver sido eleito 

deputado á Assembléa Geral legislativa, deverá ser 
designada comarca, segundo prescreve o art. 12 § 1º do 
Decreto n. 3029 de 2 de Janeiro de 1881, seis mezes 
depois da legislatura, findo este prazo ser-lhe-á abonado o 
respectivo ordenado e contada antiguidade na fórma da 
legislação vigente. Sala das sessões, 18 de Junho de 
1886.» 

Subscreveram este projecto os seguintes illustres 
membros daquella casa do Parlamento: 

Araujo Góes Junior, Ferreira Viana, Candido de 
Oliveira, Americo de Souza, Freire de Carvalho, Barros 
Cobra, Ribeiro de Menezes, Passos Miranda, Euphrasio 
Corrêa, Rosa e Silva, J. Alencar Araripe, Olympio Campos, 
João Henrique, Ratisbona, Rodrigues Alves, Bento Ramos, 
Miranda Ribeiro, Junqueira Ayres, Coelho de Rezende e 
Alfredo Corrêa. 

O projecto mereceu o seguinte parecer que encerra 
os fundamentos da materia. 

«O decreto n. 3.029 de 9 de Janeiro de 1881 
dispõe, no art. 12 § 1º, que os juizes de direito que 
aceitarem o logar de deputado á assembléa geral ou de 
membro de assembléa legislativa provincial ficarão avulsos 
durante o periodo da legislatura, e finda esta voltarão para 
as comarcas em que se achavam, se estiverem vagas, ou 
irão servir em comarcas equivalentes, que o governo 
designar.» 

«Como se vê da letra da lei, a disposição citada 
impõe ao governo o dever de designar comarca aos juizes 
de direito que tiverem exercido o logar de deputado á 
assembléa geral ou de membro de assembléa provincial, 
quando findar a legislatura.» 

«Mas, não tenho assignado prazo para o 
cumprimento desse dever e não parecendo justo que o juiz 
de direito, em circumstancias taes, fique indefinidamente 
considerado avulso, o projecto de 

18 de Junho de 1886, offerecido por 20 Srs. Deputados, 
completa a disposição da lei de 1881 com um 
temperamento de equidade, providenciando que, no caso 
de ao ser designada comarca ao juiz de direito ex-
deputado, seis mezes depois de finda a legislatura, seja-
lhe abonado o respectivo ordenado e contada a 
antiguidade, na fórma da legislação vigente.» 

«As commissões de justiça civil e de fazenda são 
de parecer que o projecto é digno de consideração da 
camara dos Srs. deputados e merece a approvação della.» 

«Sala das commissões, 6 de Julho de 1886. – 
Duarte de Azevedo. – Candido de Oliveira. – Barros Cobra. 
– A. J. Henriques. – Pereira da Silva. – Gomes de Castro.» 

Depois de muitas outras considerações recorda tam 
em a discussão que sobre o assumpto houve no Senado, 
quando se apreciou o orçamento da justiça, assim como as 
declarações do então ministro da pasta. Não obstante, 
observa o orador, diversos magistrados nessas condições 
acham-se sem comarca, e portanto privados de tudo 
quanto a lei constitucional lhes assegura. 

E' de crér, pois, que o honrado actual Ministro 
repare quanto antes essa injustiça. E como é natural que 
S. Ex. ainda tenha de fallar sobre o orçamento, espero que 
nessa occasião se manifestará sobre o assumpto. 

O actual nobre Ministro recebeu o orçamento já 
feito das mãos de seu antecessor. Não sabe o orador, si S. 
Ex. está de accôrdo em todos os pontos com as opiniões 
emittidas pelo ex-Ministro ou si tem declarações a fazer, 
que deem mais alguma esperança. 

O ponto capital, de que o Senado desejaria 
naturalmente occupar-se, com relação á pasta da justiça, 
seria a reforma judiciaria. Ella foi discutida longamente na 
Camara dos Deputados, e remettida ao Senado. No 
relatorio, diz o nobre Ministro francamente que não é pela 
reforma no que possa trazer augmento de despeza, mas 
que naquillo em que não houver esse augmento, convira 
que se tomem algumas providencias. Entende o orador 
que isto e nada é a mesma cousa. 

No que toca á segurança individual, em vista do que 
se passa em todo o Imperio e igualmente na capital, era de 
esperar que o ministerio se désse pressa a promover e 
obter do parlamento as providencias necessarias a 
assegurarem mais éfficazmente a propriedade e a vida dos 
cidadãos; mas o governo por tudo limita-se a pedir o 
melhoramento dos vencimentos do Corpo de Policia. 

E' certo que assim poderá enganjar-se melhor 
pessoal para esse serviço e animar maior numero de 
individuos a alistarem-se, completando-se desse modo o 
quadro, que hoje tem menos do numero fixado: 170 a 180 
praças. Mas, na opinião do nobre Ministro, tudo quanto se 
deve fazer consiste apenas nesse augmento de soldo. 

Entretranto, todos sabem que existe na capital com 
organização mais ou menos conhecida uma associação de 
malfeitores, conhecida pelo nome de capoeiras ou 
navalhistas, que roubam, matam, praticam toda a sorte de 
crimes, e diante dos quaes a policia é impotente, é fraca, 
nada póde fazer. 

Essas maltas infestam a capital, e envergonham-
nos diante da nós mesmos e do estrangeiro. Entretanto, o 
governo nada faz, nem se aproveita das circumstancias 
felizes em que se 
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acha de grande vitalidade, de grande apoio em ambas as 
casas do parlamento, e deixa correr inteiramente á revelia 
um assumpto que talvez devesse ser o que mais o 
preocupasse. 

E’ preciso, entretanto, que se extirpe esse mal pela 
raiz. Si as leis são fracas, outras são necessarias. O que a 
sociedade não póde é ser indifferente a esse estado de 
cousas. Para elle, pois, chama especialmente a attenção 
do nobre Ministro. 

Reconhece que a culpa nessa parte não é de S. 
Ex., mas do seu antecessor. O nobre Ministro tomou conta 
da pasta quando já estava aberto o parlamento, a sua 
culpa é dahi até hoje; mas esses trabalhos deviam já estar 
preparados e com elles occupar-se o parlamento desde o 
começo da sessão. 

E’ certo que o nobre Ministro não póde declinar da 
parte de solidariedade que lhe cabe como membro, que já 
era, do ministerio, e depois como Ministro da pasta. 

A proposito da solidariedade ministerial faz varias 
ponderações, mostrando não se conformar com certos 
precedentes que vão passando. Não entende que um 
ministro tenha uma opinião, e o presidente do conselho 
venha dar outra, e ambos continuem no Ministerio. 

Recorda-se que fazendo parte do Ministerio de 3 de 
Agosto, presidido pelo sempre lembrado Zachariasde 
Góes e Vasconcellos, tomara na Camara em discussão 
com o nobre senador pelo Espirito Santo, então deputado, 
o compromisso para uma despeza de 4.000:000$ a 
5.000:000$ em relação a estrada de ferro D. Pedro II. 

E como os seus collegas do Ministerio não 
entendessem do mesmo modo, declarou em Conselho de 
Ministros que si todos não estivesse de accôrdo, retirar-se-
ia do Ministerio. Hoje, porém, vê cousas que tiram aos 
ministros o prestigio e o valor, que devem ter. Ha perfeito 
desconcerto soffrendo por isso os negocios publicos, e 
lavrando a descrença que chegará a um ponto em que 
ninguem valerá nada, nem terá merecimento a palavra do 
Ministro nem do Ministerio. 

Na sessão do anno passado assignou o orador, 
com restricções, o parecer da commissão de orçamento, 
de que então, como hoje, fazia parte. Os motivo dessas 
restricções foram dous: suppressão da verba para auxilio 
ás provincias no serviço policial e a diminuição da verba 
destinada para a creação de novos termos e comarcas. A 
primeira verba foi restabelecida; a segunda foi totalmente 
supprimida. Sustentou então, como fizera em annos 
anteriores, e como ministro da justiça, a doutrina 
verdadeiramente liberal e constitucional, a que, na phrase 
do Visconde do Uruguay, não admitte torcicolos, isto é, 
que o poder legislativo provincial, por disposição expressa 
do Acto Addicional, é o unico competente para crear 
comarcas. 

Hoje mantem a mesma opinião, reconhecendo nas 
administrações provinciaes a faculdade de crear termos e 
comarcas, e no poder geral o direito correspondente de dar 
os fundos para execução da lei. 

Faz neste ponto largas considerações para mostrar 
a inconveniencia de se votar uma verba insufficiente para a 
despeza necessaria, porque assim se dá ao governo o 
arbitrio de escolher as comarcas, que devem ser providas. 
Neste caso dar-se-ia o absurdo de vir a ser o poder 
executivo 

que creasse as commarcas. Assim pois, sendo a verba da 
proposta de 20:000$ e a despeza a fazer de 
proximadamente 300:000$, não poderá de modo algum 
dar o seu voto, como o deu no anno passado á verba de 
50:000$. Quer portanto o restabelecimento da verba 
integralmente, segundo a quantia precisa para esse 
serviço. 

Explicada assim a sua restricção, passa a justificar 
a necessidade da criação de tribunaes correcionaes, idéa 
que já ha annos foi muito bem aceita nas camaras, na 
imprensa, no Instituto dos Advogados, prevalecendo então 
a idéa de se ensaiar a nova instituição na capital do 
Imperio, e segundo os fructas que delle se colhessem, ir-
se ampliando-a a outros capitaes, e aos pontos mais 
populosos do Imperio, e finalmente a todo elle, 

Crê que um tribunal organisado mais ou menos 
segundo o plano que o orador offereceu no seu ultimo 
relatorio do Ministerio da Justiça, de accôrdo com o 
trabalho do Desembargador Alencar Araripe obviaria aos 
males que se procuram remediar. 

Assim pois pergunta ao nobre ministro si está de 
accórdo com essa idéa, ou si entende que não ha 
necessidade de se ensaiar esse melhoramento na 
administração da justiça. 

A respeito, do Codigo Civil, percorrendo as paginas 
do relatorio só encontrou referencia a um acto do nobre 
Ministro da Justiça, o ter dado por finda a commissão que 
pelo orador fóra nomeada para se occupar com esse 
trabalho. 

Mostrando quanto convém que o Brazil não se 
conserve por muito tempo sem ter um Codigo Civil, e 
havendo já elementos para esse trabalho, entende que o 
governo, si está de accôrdo com essa opinião, deve 
apresentar um credito pedindo a quantia necessaria para 
esse fim. Si nada embaraça o governo de resolver esse 
grande problema, aproveite o nobre Ministro a occasião, e 
caber-lhe-á a gloria de dotar o paiz de tão importante 
reforma. 

Pondera em seguida as difficuldades com que lucta 
a administração para conseguir, que os desembargadores 
das relações de Goyaz, Cuiabá e Belém permaneçam em 
seus tribunaes. E’ preciso um remedio prompto. Conviria 
que se compensassem com alguma gratificação os 
sacrificios que fazem os magistrado sendo depois de 
vehos obrigados a mudarem de provincia e para logares 
tão remotos. 

Referindo-se especialmente ao Pará diz que não é 
possivel que o desembargador ali viva com os seus 
actuaes vencimentos, e não se póde obrigar a que se 
individe, mesmo porque elle deve ser o mais independente 
possivel, e não deve viver na miseria. 

Combate o systema de se fazer tudo pela mesma 
bitola, isto é, de se estabelecerem vencimentos iguaes 
para todos os magistrados sem se attender ás condições 
locaes de barateza ou de carestia. 

Depois de outras considerações pergunta ao nobre 
ministro o que julga a respeito dos desembargadores do 
Pará, pois acha que principalmente ahi é necessaria uma 
providencia. 

Passa o orador a tratar dos juizos avulsos. Como o 
nobre senador por Minas Geraes que hontem occupou a 
tribuna, acha que a lei de 1879 tem sido postergada com 
prejuizo da administração da justiça, com preterição dos 
direitos 
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dos magistrados e com gravame dos cofres publicos. 

E' uma grande despeza, que ahi está, e que por um 
acto de rigorosa justiça e de toda a legalidade póde ser 
cortada pelo nobre Ministro, desde que S. Ex. der 
preferencia a esses magistrados no provimento das 
comarcas, seguindo o que estava estabelecido por seus 
antecessores, em cujo numero figura o orador, que nunca 
abriu uma excepção, ou o magistrado fosse liberal ou 
conservador. 

Chama tambem a attenção do nobre Ministro para o 
que se está passando no Interior da Bahia. 

Aquelle sertão, que na phrase de um dos ultimos 
presidentes da provincia, se estava barbarisando, parece 
estar hoje de todo barbarisado. 

Para não desenrolar todo o sudario, o que lhe é 
desagradavel, cita apenas como exemplo, dois factos 
occorridos recentemente na comarca de Caetité. Refere-se 
aos barbaros assassinatos de dous membros da 
respeitavel familia Cotrim. Parece que motivos 
essencialmente politicos e eleitoraes Influiram para taes 
crimes. E nessa região do interior da Bahia, não estava 
introduzido esse meio de vencer eleições. Ao nobre 
Ministro da Justiça pede pois que exija informações 
completas dos factos, e acompanhe logo a sua exigencia 
das ordens mais terminantes, para que se tire a limpo toda 
a verdade, e a autoridade proceda com a maior celeridade 
no cumprimento da lei, para a prisão e punição dos 
assassinos. 

Confio que o nobre Ministro não se demorará a 
providenciar completamente a esse respeito, mostrando 
assim que si não deixa embalár na esperança, que parece 
ter, como se deduz das palavras com que hontem terminou 
o seu discurso, de que o perverso e o criminoso virão a 
bom caminho com o influxo do abrandamento dos 
costumes. Si essa é urna condição da diminuição dos 
crimes, a certeza da punição é que principalmente póde 
influir para ella, assim como a impunidade concorrerá para 
o augmento da estatistica criminal. Nenhum povo confiou 
ainda ao abrandamento dos costumes, a sorte da ordem, 
da tranquillidade publica, e da segurança individual. 

Recorda o tempo em que ara Ministro da Justiça 
Euzebio de Queiroz. O orador era então magistrado, e via 
que em todo o imperio si sentia o influxo da accção 
energica do ministro. 

Na repressão dos crimes é necessario começar 
pela capital do Imperio por uma lei especial contra os 
capoeiras e navalhistas; lei muito energica, muito forte. E' 
preciso um processo summarissimo para a condemnação 
rigorosissima desses assassinos, que infestam as ruas da 
capital. Faça isso o nobre Ministro e prestará um grande 
serviço. 

Em seguida, o orador occupa-se de um facto 
occorrido em Matto-Grosso, e que considera um grande 
attentado. 

Refere-se ao Juiz substituto da capital o bacharel 
Antonio Augusto Rodrigues do Moraes, que foi suspenso 
pelo presidente da provincia depois de perdoado pelo 
Poder Moderador da pena, que lhe fôra imposta pela 
essembléa provincial. 

Expõe minuciosamente como as cousas se 
passaram, para provar a improcedencia para o caso das 
decretos de 1854 o 1860 em que se fundou o presidente 
para justificação do seu acto que aliás, 

só podia caber á assembléa provincial. Aprecia 
detidamente a materia condemnando o arbitrio do 
presidente, e extranhando que o governo, tendo tido 
conhecimento dos factos em Fevereiro, só expedisse o 
aviso pedindo informações depois do requerimento 
ultimamente  feito pelo nobre senador por Matto-Grosso, a 
respeito doassumpto. 

Entre circunstancias extranhas que citou a respeito 
do caso, nota especialmente a de ter-se procurado o officio 
do presidente de Matto-Grosso, em toda a secretaria da 
Justiça e não se ter encontrado. 

Em nome, pois, do direito postergado reclama do 
nobre Ministro uma  providencia immediata para que esse 
estado anomalo, de estar um magistrado suspenso por 
quem não podia suspendel-o. 

Como motivo que determinou a perseguição, de 
que é victima aquelle magistrado, lembra o ter elle 
proferido sentença declarando livres cento e tantos 
escravos africanos, importados depois da lei de 1831, e 
todos os seus descendentes, e julga estar ahi a chave do 
enigma. 

Occorre tambem outra circumstancia, e é que a 
esse magistrado competia dizer o alistamento eleitoral, e 
não convinha que por elle fosse feito. 

Depois de estigmatisar todos esses factos, o 
orador, lamenta que o governo seja indifferente nos 
abusos e crimes que se succedem e accumulam por todo 
o imperio, vivendo no melhor dos mundos, e mostrando-se 
até cada vez mais forte. 

E' grande a responsabilidade do governo. Já que 
tem o apoio das duas casas do parlamento, devia 
aproveital-o para fazer alguma cousa em beneficio do paiz. 
Si tendo tantos elementos do vida, é esteril, que ha de 
fazer o ministerio a quem taes elementos faltarem? 

O abrandamento dos costumes só por si não póde 
curar tão profundos males. 

Ouvirá o nobre Ministro da Justiça, e conforme o 
proseguimento de debate, talvez entenda dever voltar á 
tribuna. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O Senado foi 
testemunha da dureza com que os nobres senadores 
liberaes iniciaram o presente debate. 

O illustre Sr. Ministro dos Negocios da Justiça, em 
obediencia no systema seguido pelo nobre Presidente do 
Conselho, procurou responder a esses representantes da 
nação com a maxima e macieza o mansidão possiveis, 
buscando abrandar-lhes as iras e chamal-os ao terreno da 
conciliação, que tanto agrada ao gabinete actual. Achei 
nisto muita habilidade. O nobre Presidente do Conselho 
está fazendo escola. Por isso, Sr. presidente, estou 
resignado já, caso S. Ex. se dignar dar-me resposta, o que 
não desejo e até dispenso perfeitamente, a vel-o usar dos 
mesmos meios violentos de que lançou mão o seu illustre 
chefe para sobre mim descarregar todas as suas iras 
concentradas. E ahi serão eccleslasticas – as mais 
terriveis – todos os seus furores theologicos, os mais 
temiveis... (Riso.) 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Todos os 
seus raios divinos. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...todos os 
seus raios divinos, diz um illustre collega. O orador, que 
tão impertinentemente occupa a attenção da casa, tudo 
sofrerá de animo sereno. Desde já au- 
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toriza o honrado Sr. Ministro a tornar saliente a nenhuma 
competencia que tem para se occupar das questões da 
justiça e jurisprudencia, que S. Ex. devassa como 
eminente profissional, de posse de todos os arcanos de 
tão intrincada sciencia. 

Entretanto, encontro certa desculpa na minha 
intervenção neste debate, considerando que o nobre 
Ministro tambem não estava bem senhor dos negocios da 
marinha, quando sobraçou com toda a serenidade a pasta 
daquella repartição. Tanto possuiu, porém, della, que deu 
e continha a dar lições ao seu collega presentemente 
ministro e arbitro das nossas cousas maritimas. 

Antes, Sr. presidente, de fazer algumas modestas 
considerações, pedirei aos Céos que me illuminem, para 
que tanto ellas como algumas censuras que eu tenha de 
produzir, venham revestidas de caracter de toda a 
sinceridade e verdade. Peço o mesmo influxo para 
esclarecer devidamente o nobre Ministro da Justiça neste 
debate tão importante, quando S. Ex. tiver de responder ás 
muitas e sérias ponderações e objecções que lhe já foram 
feitas pelos illustres oradores que me precederam nesta 
tribuna. 

S. Ex. já está se previnindo com boa cópia de 
documentos. Noto que, á medida que a discussão vai 
caminhando, vai a pasta de S. Ex. se avolumando. Hontem 
era ella muito mais fina e modesta; hoje cresceu, 
engrossou, de modo que si o debate se prolongar alguns 
dias mais, será necessario trazel-a em carrinho de mão. 
(Riso.) S. Ex. quer ter á mão os elementos com que 
pretende acudir a todas as objecções, a todas as duvidas. 
Acho isto um pouco de caloiro. Aquillo já é quase uma 
bibliotheca. Deve alli haver até o Breviario, e sem duvida 
não faltará o Flos sanctorum. (Riso.) 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – E’ para ler nas 
horas vagas. (Riso.) 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não se dóa S. 
Ex. muito de alguma maceraçãosinha a que o sujeitemos. 

Tudo isto será levado em conta a S. Ex. naquelle 
seraphico dia, em que S. Pedro lhe ha de abrir de par em 
par as portas do Paraizo. 

Pedirei até a protecção de S. Ex. não me deixe 
excommungar de todo. 

Sei que S. Ex. tem os meios para tanto, até em 
casa. (Riso.) Não consinta por generosidade que eu seja 
proclamado politico vitandus, entidade perigosa, de que 
todos devem fugir por professar opiniões que, por 
perigosas e damninhas, encaminham para o mal, quantos 
delle se approximam. 

Mas, Sr. presidente, á medida que as cousas vão 
se ennovelando, vou encontrando certos motivos de 
satisfação. 

Ainda hoje o nobre Sr. Ministro da Fazenda citando 
uma opinião do Sr. Presidente do Conselho, disse: «Na 
verdade essa opinião é de um conservador, mas, para 
contrarial-a, tenho por mim opiniões – S. Ex. não disse 
melhores, mas de igual valor, de Euzebio de Queiroz, do 
Visconde de Uruguay e outras eminencias» e S. Ex. 
parecia não receiar abrir scisão no selo do gabinete. 

Fallava com segurança e autoridade. 
Vimos tambem hontem o illustre Ministro da Justiça 

apregoar as idéas mais restrictas, con- 

tra as quaes todos protestamos, indo de encontro ás de 
um grande chefe conservador, o Sr. Visconde de Uruguay, 
que na questão da creação das comarcas não põe em 
duvida a competencia absoluta das Assembléas 
provinciaes. 

Eu corri áquelle meu venerando chefe, mas, Sr. 
presidente, um genio benefico ao nobre Ministro da Justiça 
o ajudou. Em logar de trazer o volume I, trouxe II (riso), de 
maneira que não posso contrapôr a opinião daquelle 
venerando vulto que hoje naturalmente o ministerio já 
accusa de herisiarcha, por achal-o adiantado de mais. 

O SR. MAC-DOWEL (ministro da justiça): – V. Ex. 
póde citar de memoria. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – V. Ex. não 
póde obrigar-me a obedecer-lhe; desejava citar as 
palavras do Visconde do Uruguay, não as trago decoradas, 
é doutrina que V. Ex. deve saber porque na materia tem 
obrigação de saber tudo, é ommisciente, ainda mais nas 
condições especiaes de inspiração que tem. 

E’ opinião corrente, confirmada por pessoas que 
conhecem bem o assumpto... Appello para o meu nobre 
collega, senador pela provincia do Parná, que é aqui o 
nosso ponto geral. Todos recorrem a S. Ex. 

O SR. CORREIA: – V. Ex. póde mandar vir o 
volume I da secretaria. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas, 
senhores, o Visconde do Uruguay é um espirito que não 
deve agradar muito ao gabinete actual, homem muito 
progressista nas suas idéas, mas sempre dentro do partido 
conservador. Rendo homenagem plena á illustre memoria. 

Na questão do casamento civil, o Visconde de 
Uruguay adiantou-se o mais possivel. Vejo, entretanto, 
hoje renegadas essas opiniões, como capazes de 
perturbar as instituições, quando justamente elle era 
eminentemente organizador e por isto se constituiu umas 
das reminiscencias mais gloriosas do partido a que tenho a 
honra de pertencer. 

Tenho aqui o meu folheto a respeito do casamento 
civil, assumpto que o nobre Ministro ha de naturalmente 
abominar. 

O SR. DANTAS: – Elle fez signal affirmativo. (Riso.)
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Desejando, 

porém, ser desagradavel a S. Ex., vou ler-Ihe um trecho 
succulento. Pertence ao Visconde do Uruguay, que a 27 
do Abril de 1854, ha, portanto, 33 annos, dizia o seguinte: 

«O Brazil, cujo maximo e urgentissimo interesse, é 
chamar a si colonização estrangeira, na qual grande parte 
não segue o catholicismo, ainda está restricto e limitado á 
antiga e intolerante legislação portugueza feita para 
Portugal e suas colonias, cujos portos até a principio deste 
seculo estavam fechados ao commercio, o que recrutavam 
os braços necessarios para sua cultura na costa d'Africa.» 

Que bello estado de cousas, hein, Sr. Ministro! 
(Continuando a ler.) «A immigração que não fôr 

catholica não encontra no Brazil garantias aos seus 
contractos matrimoniaes e para os direitos que delles 
derivam em beneficio dos seus filhos.» 
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Agora o humilde autor do opusculo accrescentou 
(continuando a ler): 

«E dizer que o Brazil de 1880 quasi nada se 
adiantou daquella estagnação moral, e para muitas devem 
ainda ser mais ou menos esse de que fallava o eminente 
estadista – paiz com portos fechados ao commercio e 
podendo recrutar os braços necessarios para a sua cultura 
na costa d'Africa!» 

«Corta o coração!» exclamei eu. 
Sr. presidente, acho-me,  portanto, na campanha 

que estou levando por diante, abroquelado á sombra de 
pensadores muito illustres, sem ir procurar razões de 
incitamento em outrem, que não gente do meu partido. 

Fico, porém pasmo depois de ver assentadas bases 
tão solidas, tão firmes, na crença nacional por meio desses 
elevados espiritos de que se gloria o partido conservador, 
de pasmo ante a sustentação de idéas improprias á 
civilisação que já tem o Brazil. 

Pois, senhores, havemos de renegar, de atirar á 
margem essas grandes recordações que constituem um 
patrimonio tão glorioso e de que sahem verdadeiros jorros 
de luz?! 

Porventura, havemos de nos esquecer de Euzebio 
de Queiroz que, ao ter que reprimir o trafico dos africanos, 
rebateu quantas objecções se lhe faziam, com estas 
nobres Palavras: «Si este paiz não puder viver sinão ás 
costas dos africanos, que se allúa, que desappareça; não 
é digno de ser nação!!» 

O SR. JAGUARIBE: – GIoria a esse grande 
homem! 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Gloria a esse 
grande homem! Mas que vemos hoje? Todos acanhados, 
acaçapados, diminuidos, não podendo olha de frente para 
esses grandes vultos luminosos! 

O SR. DANTAS: – Caminhando para traz. E' uma 
vergonha! 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Eu já ouvi um 
membro distincto do partido conservador exclamar: 
«Prefiro que me cortem a mão a assignar a lei do 
casamento civil!» Era de certo uma figura de rhetorica, 
mas que a não poucos impressionou desagradavelmente. 

Esse notavel politico aceitava a possibilidade de 
amputação de uma mão, como si dahi lhe resultasse gloria 
igual á de Mucio Scevela a e de outros vultos da 
antiguidade! Que singularidade, preferir ficar maneta, só 
para não assignar uma medida indispensavel no progresso 
deste paiz, como tem sìdo para todas as nações 
civilizadas! 

O SR. DANTAS: – Querem nivelar-nos com uma 
nação de Botcoudos. (Riso.) 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Perfeitamente. 
Chegarão a propor-nos que furemos os labios e ponhamos 
batoques e pennas nas orelhas! (Riso.) 

Não, senhores; as aspirações do paiz são outras 
evidentemente. 

Vou deixar de lado esta parte em pouco irritante do 
meu discurso, tanto mais quanto terei de voltar muitas 
vezes a elle. 

Já que o meu programma actualmente é ser 
desagradavel ao ministerio de 20 de Agosto, procurarei 
executar este programma com a insistencia propria de meu 
caracter. Sou propagandista, por habito e indole, e si puder 
transmittir ao paiz a 

antipathia que hoje consagro ao ministerio, dar-me-ia por 
muito feliz. 

Entrando na materia do debate, direi que não 
precisamos de effluvios, de inspiração celestial para 
descobrirmos logo uma verdade; a redacção do relatorio 
da Justiça é pessima... 

Façamos justiça (riso); esta peça official é 
simplesmente detestavel. Acho extraordinaria a facilidade 
com que os ministros appoem a sua assignatura em 
documentos tão mal redigidos. 

Causa pena ver usar-se da lingua portugueza, que 
é instrumento tão ductil e formoso, com tanta 
despreoccupação e pouco caso. 

Pelo menos o Sr. Mac-Dowell, no seu prefacio, 
devia ter posto aqui qualquer resalva; bastava um S R. 
(Riso.) 

Si não cabe responsabilidade alguma ao Ministro 
actual da Justiça, então tudo recae sobre o Sr. Joaquim 
Delfino. O portuguez de S. Ex. é deploravel. 

UM SR. SENADOR: – A culpa é da secretaria. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Seja. A 

secretaria evidentemente tem grande culpa; mas o ministro 
devia pelo menos ter revisto as provas, e nessa occasião é 
proprio de todo espirito culto emendar erros grosseiros. 

Veja só o Senado. Tratando do trabalho agricola no 
presidio de Fernando de Noronha, diz o relatorio (lê): 

«A insufficiencia ao trabalho agricola está 
demonstrado; alem de ser periodico, as seccas, a que é 
sujeito o archipelago, muitas vezes o impossibilitam.» 

Ora, que redacção! Já se sabe que o nobre Ministro 
contava com o atilamento do Senado e por isso poupou-
se no trabalho de andar emendando essas claudicações 
e descahidas. 

O nobre Ministro não quiz certamente dizer que o 
trabalho era periodico, porem sim periodicas as seccas, o 
que trazia como consequencia tambem a periodicidade do 
trabalho. 

E' um chorrilho a cada passo (continua a ler): 
«A não serem tomadas providencias para apressar 

a conclusão do codigo, me parece de tanto mais urgencia 
uma lei, quanto mais se approxima o termo da escravidão 
e menos é empregado o escravo no serviço domestico, 
como já acontece em algumas provincias e em quasi todas 
as capitaes.» 

Adiante: 
«No relatorio anterior vos pedi que renovasseis a 

autorização, no pensamento, etc.» 
E por ahi vai. E onde vem isto? Exactamente no fim, 

quando é sabido que si a parte media de qualquer trabalho 
póde ser mais ou menos descurada, deve haver todo o 
cuidado no principio e no fim. 

O Sr. conselheiro Joaquim Delfino, porém, não poz 
duvida alguma em encampar com a sua autoridade 
litteraria os seguintes trechos (lê): 

«Entretanto se ha tornado muito sensivel, etc, que 
conforme reflexionei, etc.» 

Então o periodo que se segue é intoleravel. 
Uma redacção pueril, flascida, descorada. 
Isto affasta da leitura desses documentos, já de si 

pouco interessantes, os representantes da nação. 
Não podem de certo querer peças litterarias; haja 

porém mais cuidado. 
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Não são os ministros que escrevem tudo isso, mas 
devem pelo menos rever as provas e ahi modificar os erros 
e cincadas que forem encontrando. 

Senhores, si notei aquelle trecho e o citei com 
relação ao presidio de Fernando de Noronha, foi porque 
quiz pedir informações ao relatorio sobre assumpto tão 
interessante. Pouco obtive desse documento official e, 
entretanto, Fernando de Noronha, pelo relatorio do 
laborioso e distincto Sr. Herculano Bandeira, e pelo do 
illustre conselheiro Beaurepaire Rohan poderia ser uma 
fonte de receita para o Estado, poderia ser um ponto do 
Brazil muito util, não só á moralidade geral, como tambem 
aos interesses commerciaes e publicos. 

E' uma ilha muito ubertosa (apoiados), tem uma 
collocação esplendida, póde ser ponto de obrigatoria e 
excellente aguarda para os navios, e tornar-se logar 
interessantissimo, já não digo da costa do Brazil, mas até 
de todo o mundo; seus recursos naturaes são muitos e 
estão sendo mal-baratados pelo governo. Citarei os 
grandes depositos de guano que poderiam prestar-se a 
uma exploração proveitosa. 

Poderia perfeitamente servir de uma escola 
penitenciaria modelo; mas não tem havido o menor 
cuidado, a mais ligeira attenção. 

Acredito que tudo depende de um verdadeiro 
administrador. O nobre Ministro da Justiça accenda uma 
lanterna e procure um director serio, e sincero, que 
transforme aquelle fóco de vicios e de males moraes em 
uma região que honre o espirito de administração no 
Brazil. 

UM SR. SENADOR: – Isto custa muito dinheiro. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sempre a 

desculpa da economia. 
E' questão de administração. Tem havido o maior 

descuido, o maior pouco caso na escolha do pessoal que 
tem de dirigir aquella importante ilha, de maneira que os 
males se vão aggravando cada vez mais. Desde 1870 que 
se estão pedindo providencias. Afinal, esses relatorios com 
os seus pedidos e reclamações no que se constituem? Em 
uma collecção de chapas, a apregoar idéas, que os 
governos não têm a peito realizar. 

Senhores, si o nobre Ministro da Justiça procurasse 
instantemente um homem, um director, merecedor de 
confiança, que soubesse administrar aquella ilha, de certo 
acharia. E as cousas mudariam logo, logo. Mas não, o 
pensamento do governo é ir vivendo commodamente. Está 
lá um director, não é? Não deu boas contas de si; pois 
bem, que continue. 

E, senhores, que horrores se passam naquella ilha! 
Basta lançar os olhos para os dous preciosos relatorios 
que citei. 

Scenas dantescas. Aquillo é um inferno, e o nobre 
Ministro da Justiça contenta-se com dizer: «Por lá tudo vai 
mal, pessimamente.» Mas que providencias dá S. Ex.? 

Quererá mais um relatorio que confirme, que tudo 
vai mal? 

Afinal é preciso, urge fazer cessar este 
condemnado estado de cousas. Veja-se um homem de 
importancia. Dêm-se-lhe plenos poderes para reorganizar 
tudo aquillo, para modificar aquelles pessimos abusos 
arraigados de longa data. Não se julgue o nobre Ministro 
livre de toda a responsabilidade, porque veiu contar ao 
parlamento que 

o estado da ilha de Fernando de Noronha é o peior 
possivel. 

Senhores, essa questão é muito séria, muito 
importante, e o relatorio é completamente deficiente, aliás 
como em todos os assumptos. 

Já os nobres oradores que me procederam 
proclamaram que este relatorio é um dos mais falhos em 
dados estatisticos. Por exemplo, pergunto ao nobre Sr. 
Ministro, não hei de saber, mas pergunto para que o paiz 
saiba que procedi a essa indagação. 

O que quer dizer o seguinte trecho relativo a 
Fernando de Noronha? (lê): 

Parece que a ilha tinha produzido 66:000$. O 
Senado não acha? Mas como é que nessa receita está 
incluida uma quantia remettida pela thesouraria de 
fazenda? 

E logo adiante se diz: 
«A producção da ilha importou em 1:700$000;» 
Mas o que é isto? O que é receita, o que é 

producção? Podem dizer «Talvez fossem as officinas de 
carpinteiro, ferreiro, funileiro; mas essas officinas deram 
essa somma de 66:000$? Isso tudo precisa ser aclarado. 
Em logar dessa relação enorme de juizes de direito e 
municipaes, que deveria vir em avulso, convinha termos 
estes dados comparativos que são interessantissimos; 
saber ao certo a producção da ilha nesse anno e naquelle 
em um decennio e outro, quanto se tem gasto com o 
presidio, quanto tem elle concorrido para as despezas, 
etc.» 

Passo agora a outros pontos e declaro que vejo no 
actual governo tendencias que não posso deixar de 
censurar com vehemencia: essa coronelisação de 
brincadeira que o nobre Sr. Ministro da Justiça está 
tentando fazer alastrar por toda a superficie do Brazil. 

Sr. presidente, o ministerio de 7 de Março 
inquestionavelmente prestou grandiosos serviços a este 
paiz. O primeiro delles foi, sem duvida, ter libertado o 
ventre das escravas, cortou de raiz este grande mal que já 
devia estar com seu prazo fatal determinado; e nisto o 
governo mostra que não sabe dirigir as legitimas 
aspirações do Brazil. 

De todos os lados estão se manifestando sérios 
prenuncios, que os cidadãos precisam ser guiados pela 
direcção do governo. As differenças de prazo para a 
libertação de escravos são indicativas, de que ha certa 
vacillação no espirito publico. 

Mas a nação está caminhando muito adiante de seu 
governo, e isto constitue um verdadeiro perigo. 

A junta do recavem afinal ha de ser arrastada com 
tal violencia que ha de vir ao chão. (Riso.) 

O SR. LEÃO VELOSO: – Ainda hoje vem um Aviso 
do Ministerio da Agricultura no sentido das idéas da junta 
do recavem. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Este aviso 
impressionou mal o espirito publico, tanto mais quanto elle 
parece contrariar as vistas do mesmo governo, 
manifestadas pelo illustre Sr. conselheiro Antonio Prado 
que, justiça seja feita, nesta questão do elemento servil se 
mostrou um espirito recto e reflectido... 

O SR. JAGUARIBE: – Apoiado. 
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O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O Sr. Prado 
deu esse bello exemplo. S. Ex. já declarou, póde-se 
dizer, já decretou. Quando o governo não quer fallar, 
quando não decreta, os cidadãos decretam, estão 
tomando o logar do poder constitucional. 

O nobre Sr. conselheiro Antonio Prado decretou 
a libertação de seus escravos em 1889 e tomou um dia 
immenso para toda a humanidade, 25 de Dezembro, 
bellissima homenagem ao apparecimento dessa luz 
immensa que patenteou aos olhos da humanidade 
inteira, todas as grandes idéas, todas as aspirações e 
esperanças! (Muito bem.) 

O SR. DANTAS: – E muitos fazendeiros de 
Cantagallo, fizeram já o mesmo como ainda hoje 11 no 
Voto Livre. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E o 
governo, senhores, quando tinha nas suas mãos meios 
de ajudar esse auspicioso movimento, retrahe-se, 
reconcentra-se como que lançando a esse 
arrastamento pecha e censura? 

Pois como é que esses illustres cidadãos ainda 
não tiveram titulos? Como não vejo a meu lado, em 
logar do simples conselheiro Antonio Prado, o Visconde 
de S. Paulo? 

Por que é que o governo não ajuda, não accelera 
esse movimento? 

Vimos, quando a testa do governo Sua 
Magestade o Imperador, apenas o Sr. commendador 
Avellar libertou os seus escravos marcando essa data 
de 1889, a munificiencia imperial galardoal-o com toda 
razão com um titulo. Com toda a justiça, com applauso 
geral, o Monarcha proclamou: «Esse homem que 
desistiu espontaneamente de grandes direitos 
baseados em tradições ferrenhas é digno de fazer parte 
daquelles que mais de perto me cercam, deve ser 
nobre; tem sentimentos fidalgos.» 

Pois, senhores, quando se verifica esse 
movimento que póde depressa produzir esplendidos 
fructos, tomando cada vez mais expansão, é que o 
governo se encolhe? 

Diz até por gracejo, que ha de mandar dizer 
missas em acção de graças, como que lançando sobre 
o facto certo ridiculo? 

O SR. LIMA DUARTE: – O que elle devia fazer 
era dirigir o movimento. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas, Sr. 
presidente, fallava eu na coronelisação que pouco a 
pouco vai levantando outra vez o collo e considero 
grande perigo para este paiz. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – E' um grande 
elemento eleitoral. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – V. Ex. o 
qualifica bem. Serve só para isso, e ahi está o seu lado 
damninho. 

UM SR. SENADOR: – Está desmoralisado. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não está 

tão desmoralizado assim. Em Minas fizeram-se com 
toda a folga eleições a poder de coroneis e tenentes-
coroneis da guarda nacional. 

O SR. LIMA DUARTE: – Alli só ha patriotismo e 
dedicação. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas 
tambem gostam de ver serviços eleitorais 
recompensados com dragonas... 

O SR. LIMA DUARTE: – Não dão importancia a 
isso. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Oh, se dão. 
Temos prova bem recente. O nobre ex-ministro da 
justiça, e actual da guerra, tomou a medida de 
dispensar os que não se apresentassem fardados, dos 
pés à cabeça e houve um desabrochar repentino e 
enorme de dragonas e pennachos. Todo o mundo se 
apresentou de ponto em branco. O ministro ficou 
embatucado. (Riso). 

O SR. LIMA DUARTE: – Ah! elles perceberam o 
fim dessa exigencia. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Desculpe 
isso, Sr. presidente, desculpe tudo neste mundo. (Riso). 
Não levo minha propaganda a ponto de exigir dos 
outros que dêem de mão às cousas ridiculas e infantis, 
que lisongeiam o amor proprio e a vaidade. De certo 
não sou Christo... 

Ah! senhores, e que missão admiravel, 
verdadeiramente divina a do messias! Quão certas são 
as suas palavras: «A pregação fere os amigos, fere os 
parentes, fere a familia.» 

A minha propaganda, aliás tão modesta, dá-me 
bem a prova disto. Tenho tambem ferido meus amigos, 
meus correligionarios, minha familia! Quantas vezes, ao 
encontrar resistencias com que eu não contava, não 
entra o meu espirito em duvida, não pergunto a mim 
mesmo: «Sigo ou não um caminho errado? 

O SR. DANTAS: – Não desanime. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não 

desanimo, nem posso desanimar neste logar em que 
me acho. Eis porque sempre direi: Devo muito, devo 
immensamente à provincia de Santa Catharina! Foi ella 
que me deu tribuna para clamar, clamar sem cessar!» 

O SR. LIMA DUARTE: – E' que acham que V. 
Ex. corre muito. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas, Sr. 
presidente, ia eu contando um interessante episodio da 
nossa vida eleitoral. Quando percorri a provincia que 
aqui represento, quando tinha que desenvolver toda a 
actividade na cabala eleitoral, fazendo mectings e 
respondendo a objecções como esta de meu nobre 
collega, quando me entregava a essa faina immensa 
com todos os incommodos e canseiras, mas tambem 
intercalados de episodios engraçados, testemunhei 
mais de um afcto que me deu que pensar sobre as 
cousas do meu paiz. 

Vou narrar um delles: 
Em uma localidade, havia um chefe conservador 

que fóra sempre muito dedicado ao partido e homem de 
bons costumes. Nas eleições mostrara-se de continuo 
muito firme em seu procedimento politico, tanto que 
gozava por isto de influencia. O nome não vem ao caso, 
mas bem me lembro que, perguntando-lhe si tinha 
medo do governo, respondeu-me: – Que podem fazer 
commigo? Não dou motivos para me perseguirem. 
Quanto ao modo de votar não cedo uma linha. E de 
facto dava o voto, seu e dos parentes ao partido 
conservador. 

Mas era um bello dia fui bater a porta desse 
homem e o encontrei todo esquivo ou como dizem os 
francezes monté sur ses grands chevaux, muito pouco 
disposto a dar as mesmas provas de abne- 
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gação e dedicação que tinha demostrado nas eleições 
anteriores. 

Mandei indagar dos motivos de semelhante 
mudança. Respondeu com toda a solemnidade: «Da 
capital me prometteram um galão de alferes da guarda 
nacional.» (Riso.) 

Vêde, senhores, era um chefe de familia, 
conservador de longa data, de mais ou menos 
influencia na localidade, homem maior de 60 annos e 
que abjurava todo seu passado só por causa da 
promessa de um galão de alferes da guarda nacional! 

O SR. LIMA DUARTE: – Isto é em Santa 
Catharina. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Em toda a 
parte. Em Minas, como em qualquer provincia, meu 
illustre collega. Ora, imaginem os nobres senadores 
que si isto acontece por um singelo galão de alferes, o 
que não acontecerá com postos graúdos. (Riso.) Um 
posto de coronel fará de repente pender toda para um 
lado a balança das opiniões politicas. A duas dragonas 
de caixos bem cheios, grossos e bem compridos (riso) 
não ha eleitorado que resista! 

Com um grande numero de nomeações de 
tenentes coroneis da guarda nacional leva-se tudo de 
vencida. Isto é sabido dos directores da politica 
brazileira. 

Naturalmente os eleitores pequenos, humildes, 
não conseguem desses favores, reservados aos 
mandões. 

Entretando, no Brazil, embora não prevaleça 
muito o espirito de justiça e da lei, sobretudo no interior 
ha verdadeiro sentimento de liberdade. Por isto eu digo 
e repito, que o ministerio Rio Branco foi um grande 
ministerio, reforçando este sentimento de modo que 
proletario brazileiro póde dizer muito calma e 
alevantadamente aos tutús: (Riso.) «O Sr. póde 
prejudicar-me, póde fazer-me mal, póde metter-me na 
cadeia; mas hoje sou livre porque não ha mais 
recrutamento nem guarda nacional.» 

E com effeito o inspector de quarteirão ou o juiz 
de paz ou o coronel mette o recalcitrante na cadeia, 
trancafia o pobre diabo no xadrez, mas horas depois 
fica com medo da arbitrariedade que commetteu e o 
manda soltar. 

O SR. JAGUARIBE: – Isto por causa da 
extensão que foi dada ao habeas-corpus. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Foi tambem 
um grande serviço do ministerio Rio Branco. (Apartes.) 

O SR. JAGUARIBE: – A reforma judiciaria. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – E' o contrario; 

ella restringiu o habeas-corpus. 
O SR. JAGUARIBE: – Não apoiado; levou-o até 

ao recrutamento. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Não senhor! 
O SR. JAGUARIBE: – Para os presos militares 

não havia habeas-corpus: a Reforma Judiciaria o 
estendeu muito. 

O SR. JOÃO ALFREDO: – Apoiado. 
O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Não senhor. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E, até uma 

das censuras feitas contra esta reforma, alargamento 
exagerado das regalias do cidadão. (Apoiados).  

 

O SR. JAGUARIBE: – Permittiu o habeas corpus 
quanto ás autoridades administrativas. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Tudo isto 
está no Codigo do Processo. 

O SR. JAGUARIBE: – Em relação á prisão 
administrativa não havia nada. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Ha outras 
glorias do Ministerio Rio Branco que não contesto; mas 
essa elle não tem. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...uma das 
queixas contra esta reforma foi o que desarmou demais 
a autoridade, restringindo a acção policial, não 
permittindo a prisão sinão em flagrante ou depois de 
bem averiguado o caso criminoso com testemunhas, 
etc. 

Mas esse sentimento, de feição perfeitamente 
ingleza, já penetrou fundo até nas camadas inferiores 
da nossa sociedade. 

Sr. presidente, applaudindo altamente esse 
espirito de liberdade e em nome do partido 
conservador, tenho muito medo da tal coronelisação; 
porque póde vir a idéa de reorganisação e o guarda 
nacional que, pouco a pouco voltaria ao que era 
outr'ora, isto é, arma horrivel e poderosa contra o fraco 
e desprotegido. Nem ha vantagens que 
contrabalancem, que compensem os inconvenientes 
derivados dessa medida. 

Dizem que servirá para conter o exercito. Não ha 
tal; o exercito é contido pelo grande sentimento da 
honra e do dever; não ha guarda nacional que faça 
recuar o exercito, quando elle pugna pela sua 
dignidade. (Apoiados.) 

Não se póde dizer que a guarda nacional serviria 
para abafar um conflicto militar como o que se deu. 

O SR. LIMA DUARTE: – Proceda o governo com 
justiça e nada receiará do exercito. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Quando 
estive, Sr. presidente, em Matto-Grosso, fazendo parte 
das forças que alli operavam, fui destacado, como 
parece ser a minha missão neste mundo, (riso) para ir 
na frente estudar a extenssissima zona empantanada e 
innundada entre os rios Taquary e Miranda. 

O SR. JAGUARIBE: – O que foi uma vantagem 
porque assim poude V. Ex. escrever a Retraite de 
Laguna. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Isto prova 
que V. Ex. a leu; e fez-lhe justiça: o que agradeço. 

Mas, estando naquella região de Matto-Grosso 
recebi uma commissão de indios..., de indios, Sr. 
presidente, gente tutellada por excellencia, e 
representando, por tanto, o ultimo degrau da 
intellectualidade brazileira. 

Um delles, o orador, disse-me: «Sr. tenente, (eu 
era tenente) o tenente-coronel da guarda nacional 
fulano de tal, reuniu-nos a titulo de defender a provincia 
contra os paraguayos; ora, os paraguayos estam ha 
dezenas e dezenas de leguas, e o tenente-coronel o 
que faz é mandar-nos todos os dias trabalhar na sua 
roça.» 

Fiquei indignado e respondi: Amanhã verificarei a 
verdade do que vocês me asseveram e pedirei logo as 
providencias. 

Fui, com effeito, no dia seguinte ao logar e achei 
o tal mandão distribuindo gente para o serviço  
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Officiei então ao commandante das forças, general 
Galvão, para que dissolvesse esse pretendido batalhão, e, 
com effeito veio logo ordem para isso. 

Tenho medo não de que aconteça no rosto do paiz 
o que se deu com esses infelizes indios de Matto-Grosso; 
que emfim se renovem grandes abusos. 

Com a guarda nacional ao ponto a que ella chegara 
podem dar-se, como se davam, as maiores 
arbitrariedades. O menos que se fazia, era terem-se 
ordenanças para passeios pelas praças e ruas, e a 
pretexto de serviços ter especies de criados à disposição. 

Quantas vezes não se mandavam levar officios ao 
subdelegado tal, que morava leguas e leguas de distancia, 
sem dar-se siquer cavallo nem etapa? 

Um pobre homem ia levar officios sem importancia 
a distancias enormes, deixando mulher e filhos em sua 
casa. Não poucas vezes o coitado era assim arredado de 
sua habitação com segundas tenções. Tenho, pois, muito 
medo da reproducção de taes factos. Quando, Sr. 
presidente, nós, os conservadores, fizemos a reforma da 
guarda nacional, estavamos de muito boa fé. Vou a este 
respeito citar um facto que muito honra a um ministro o 
ministro cujo nome não é de costume ser lembrado no 
parlamento, o Sr. Conselheiro Gama Cerqueira. Depois da 
reforma havia essa organisação ficticia de batalhões. 
Entretanto, não se fez uma unica nomeação. O Sr. Gama 
Cerqueira foi solicitado por todos os modos para fazer 
coroneis e tenentes-coroneis, mas resistiu com coragem 
estoica. Verifiquei isto, quando lhe fiz um pedido para fazer 
um simples coronel, um tal Chiquinho (riso), que por força 
queria essa distincção. 

O Sr. Gama Cerqueira respondeu-me: «Não, é um 
plano geral, que moralisa a reforma por nós feita e que tem 
muita influencia nos costumes publicos. O Chiquinho, 
portanto, não teve as ambicionadas dragonas.» (Riso.) 

Mas, veiu o Sr. Lafayete e que derrama! Eram 
columnas inteiras do Diario Official cheias de coroneis. Diz 
o nobre senador por Minas que o espirito mineiro é 
superior a estas cousas. Minas foi que recebeu aquella 
chuva de favores, à maneira de inextinguivel cornucopia. 
Bahia! o Sr. Prisco Paraizo fez maravilhas, encheu 
columnas inteiras do jornal official. O Sr. Sodré, diz-me o 
nobre senador por Pernambuco, chegou até ao posto de 
coronel. Não sei si S. Ex. se apresentou ao parlamento 
fardado. (Riso.) 

Mas senhores, influiu isto ou não nos costumes 
publicos? Influiu, e tanto influiu, que o abuso começou a 
impressionar o chefe do Estado. Todos sabem que Sua 
Magestade assignava com muita repugnancia esses 
decretos. Era uma brincadeira, mas brincadeira damnosa. 

Só admito guarda nacional na provincia do Rio 
Grande. Alli é, pelo contrario, cousa muito séria, ao passo 
que nas outras provincias é uma pataconda. 

Por isto é que acho toda a razão na insistencia com 
que o nobre senador pelo Rio Grande clama para que o 
governo olhe para a provincia do Rio Grande. S. Ex. diz 
que no Rio Grande não fará questão partidaria da guarda 
nacional; o que S. Ex. quer é constituir em cada coronel, 
em cada official um nucleo de resistencia, porque em 
emergencias perigosas e criticas, a provincia do   

 

Rio Grande é que tem de soffrer immediamente os golpes 
mais fundos e penosos. 

Peço ao nobre Ministro, que não se descuide de 
constituir, mas de maneira digna e séria, a guarda nacional 
no Rio Grande do Sul. 

Quanto ás outras provincias, é necessario, bem ao 
envez alli formarmos nucleos de resistencia contra a 
tendencia de coronelisação que o Sr. conselheiro Mac-
Dowell tão ás claras manifesta. 

Não acho digno que se paguem serviços eleitoraes 
com esses postos. Isto traz desprestigio para o exercito e 
para a armada. 

Pois então um homem que chega a coronel 
carregado de serviços, que entrou em campanha, que 
lutou com mil azares da vida, póde de animo sereno ver-se 
comparado com outro que por uma simples pennada de 
um ministro chega a mesma posição e honras? Isto é que 
é macaquice inconveniente: olhemos seriamente para este 
assumpto. 

O que quer dizer obrigar o governo a trabalho 
improbe o chefe do Estado para que um caipira, potencia 
eleitoral de desconhecida freguezia possa pavonear-se no 
meio da praça e em dia de festa de igreja como coronel ou 
tenente-coronel da guarda nacional? 

O Sr. Henrique d'Avila dá um aparte. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – São os taes 

Chiquinhos. (Riso.) 
E' o que se ouve de todos os lados: fulano está 

zangado porque diz que tem prestado immensos serviços 
ao seu partido e nem sequer lhe dão um posto ou um 
accesso na guarda nacional. 

Isto é a vida intima de todos os partidos. Não fallo 
só do partido conservador, é do liberal principalmente. 
(Apartes.) 

Peço instantemente ao nobre Sr. Ministro da Justiça 
que não julgue indispensavel as instituições do paiz esta 
verdadeira farça da guarda nacional. 

O Sr. Leão Velloso dá um aparte a meia vez. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Senhores, 

respondo a este aparte dado em voz baixa pelo nobre 
senador pela Bahia: si nós tivessemos em execução a lei 
do voluntariado e do sorteio como ella foi votada não havia 
necessidade de se formar essa reserva que não existe, 
porque justamente o beneficio desta lei é a creação de 
uma força mais ou menos organizada que no momento 
dado apoio e completo o exercito. 

O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Não creio nisso. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E' justamente 

o que está no pensamento da lei. 
O SR. HENRIQUE D'AVILA: – Não existem as 

reservas creadas por essa lei. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas em todo 

caso existe mais do que essa ficção da guarda nacional, 
cujos quadros são verdadeiramente imaginarios. Chega 
até a apparecer nas estatisticas europeas o Brazil com um 
exercito de 500.000 homens, mas exercito de legitimos 
phantasmas, existentes tão somente na phantasia dos 
Ministros da Justiça, que por causa desses quadros de 
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caçoada, se julgam habilidades a derramar enxurradas 
de officiaes. 

Sr. presidente, em um ponto não achei razão nos 
nobres oradores da opposição, e ahi me encosto ao 
nobre Sr. Ministro da Justiça. Não sei si sou agradavel 
a S. Ex., mas a isto sou levado por espirito de equidade 
e de incapacidade. 

Refiro-me à necessidade da reorgazização da 
policia da Côrte. 

Acho, Sr. presidente, que devemos fazer 
verdadeiro sacrificio para collocar essa policia no pé do 
bem servir aos grandes interesses de uma grande 
capital. 

Portanto, o que se pede para augmentar o Corpo 
de Policia é de toda a vantagem. 

O SR. DANTAS: – Ninguem é contra isso; 
devemos augmentar ainda mais o numero, mas não 
devemos ficar só nisto. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Sr. 
presidente, a policia do Rio de Janeiro, apezar dos 
meios deficientissimos de que dispõe, não é tão má 
como se quer fazer suppor, e posso dar testemunho 
pessoal em um caso que ultimamente me succedeu. 
Foi a minha casa arrombada por audazes ladrões que 
fizeram um grande rombo na parede dos fundos, 
introduziram-se em casa, percorreram todo o primeiro 
pavimento, accenderam luzes, as apagaram, e não se 
contentando com isto tiveram a ousadia de subir no 
segundo pavimento e de passar entre a minha cama e 
a de uma filhinha para irem furtar no gabinete ao lado 
do meu quarto de dormir. Fui despertado pelo barulho 
que faziam, e accendendo um bico de gaz deparei um 
negro no quarto mais intimo de minha casa. Sem 
reflectir que podia ser esfaqueado, atirei-me sobre elle, 
mas por ser corpolento não pude domal-o. Entrou 
novamente ao quarto de dormir onde estava minha 
mulher aterrada; atirou-se elle pela escada, lutou ainda 
com o meu copeiro, que tambem não o poude dominar 
e fugiu porque havia tido a cautela de combinar com 
seus companheiros os meios de sahir, abrindo portas e 
janellas. Eram 3 horas da madrugada. 

V. Ex. vê que é caso gravissimo, um 
arrombamento, verdadeiro assalto aquellas horas. 

Dirigi-me apenas clareou o dia á policia com 
poucas esperanças de ter bom exito nas minhas 
reclamações e dei mais ou menos os signaes do negro. 

Pois bem, fiquei muito agradavelmente 
sorprehendido, quando recebi noticia de que elle estava 
preso, engaiolado. 

Fui reconhecer o ladrão, verifiquei que era o 
mesmo, os meus creados tambem depuzeram no 
mesmo sentido, e fiquei orgulhoso de ver que a policia 
desta capital trabalha com habilidade, com muito geito. 

Eu não não me empenhei muito por isto; só dei 
os signaes desse negro e com essas escassas 
indicações poz-se em actividade o pessoal da policia e 
o resultado foi este, que muito honra o chefe de policia 
a quem dou desta tribuna sinceros parabens. 

Tem-se feito injustiça a este distincco 
magistrado; elle é muito atilado, tem prestado bons 
serviços. 

Tambem dou parabens as seu delegado, o Sr. 
Dr. Gusmão que se portou com muita finura, qualidade 
primordial em autoridades dessa natureza...   

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – V. Ex., foi 
muito feliz. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...e é com o 
maior prazer que rendo homenagem a estes optimos 
empregados publicos. 

Já vê o Senado que ha nesta cidade vigilancia 
da autoridade. Ha, certamente muitos criminosos. 

O nobre senador pela Bahia fez uma descripção 
dos perigos que correm os cidadãos, mas a policia não 
está muito longe... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Não apoiado; 
temos pessima policia. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...de poder 
cohibir esses abusos. (Apartes.) 

Si o parlamento der uma lei especial e summaria, 
estou certo que o actual chefe de policia, energico 
como é, poderá fazer muito beneficio de segurança 
individual. 

O SR. DANTAS: – E' preciso dar-lhe os meios 
que ainda faltam. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E porque o 
governo não considera este assumpto e não pede 
providencias ao parlamento? Isto não depõe contra o 
chefe de policia, que é magistrado capaz de dar conta 
da sua missão. Si o parlamento attender á necessidade 
urgente, e de lhe proporcionar melhores meios, elle ha 
de desempenhar perfeitamente o seu dever. E' este o 
meu juizo. 

Gostei extraordinariamente do modo porque 
procedeu a policia, porque isto mostra que ha para o 
cidadão certo amparo, que nos não estamos 
completamente desabrigados da protecção obrigatoria, 
que o governo tem de dar aos habitantes, visto como é 
para isso que o povo paga impostos é para que o 
trabalhador honesto possa descançar dos trabalhos do 
dia, confiando em que o governo e a policia estejam 
attentos com os seus olhos de Argos para impedir que 
os malfeitores venham arrancal-o do seu repouso e 
apossar-se dos seus bens. 

Não sei si a hora está finda? 
O SR. PRESIDENTE: – Falta ainda meia hora. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Estou muito 

fatigado, entretanto tinha muito que dizer. 
Deveria fallar sobre correrias de indios. E' 

assumpto muito interessante que me proporceonaria , 
se me fosse dada essa liberdade, o ensejo de 
apresentar algumas idéas sobre elle. 

Tinha ainda outro assumpto muito digno de ser 
bem discutido no parlamento, e da locação de serviços. 

UM SR. SENADOR: – O ministerio trata disso no 
relatorio. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas muito 
perfunctoriamente, ligando importancia á lei de 18 de 
Abril de 1882, que é irrisoria. Até é singular como se 
tivesse apresentado semelhante lei no parlamento. 

Não fallo já da lei de 1870, que é cousa que nos 
prejujudica na Europa e entretanto o governo que diz, 
continue, ella está na legislação, não é? pois esteja. 
Mas isto quando é tão facil revogal-a! Eu não peço que 
se ponha já e já outra cousa no seu logar; peço tão 
somente que se eliminem da nossa collecção de leis 
disposições tão vexatorias.  
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E isso não tem sido possivel; e os annos vão 
passando! 

Desde 1881 que estou mostrando os perigos dessa 
lei. 

Já aqui li uma bella carta que o Sr. conselheiro 
Prado me dirigiu e por causa disto censuro a S. Ex. com 
certo desgosto. 

S. Ex. escreveu-me uma carta muito sincera, 
humanitaria, philosophica e philantropica, muito digna de 
ser lida, como já a li, em pleno parlamento, expendendo as 
considerações as mais rasoaveis, dizendo que essa lei de 
locação de serviços devia ser revogada, que ella só servia 
para nos fazer mal; entretanto, S. Ex. chega ao governo e 
quando podia com uma simples proposta ao parlamento 
conseguir a revogação, fica anno e meio no poder e nada 
faz naquelle sentido. 

Senhores, este veso que tem os nossos homens 
politicos de apregoarem idéas e principios, e depois, 
chegada a occasião da applicação dessas idéas, 
deixarem-nas de lado, não sei que qualificativo mereça. 

E’ muito pouco amor á idéa; e isto causa lastima. 
Bem sei que me ponho em grandes difficuldades 

porque dirão: elle apregóa tudo porque quer ser ministro. 
Sr. presidente, affianço a V. Ex. e peço-lhe que 

recolha com a costumada benevolencia esta minha 
revelação: eu não quero ser ministro e por uma razão 
muito simples: tenho mexido com tantas cousas, avançado 
tantas idéas e bolido com tantas pedras, que afinal não 
posso encontrar collegas. Eu me contento com este papel 
de propulcionador de idéas. 

Apoiarei então os amigos que marcharem no 
sentido das minhas intenções e farei opposição como faço 
mesmo áquelles que se oppuzerem de frente ás minhas 
idéas. 

O Senado bem viu que andei bem durante algum 
tempo com o nobre Sr. Barão de Cotegipe; vinha aqui. 
dava o meu recado, o nobre Barão gracejava commigo e 
assim fui indo até ao dia em que S. Ex. como que me 
intimou a que sahisse do partido ou fechasse a bocca e me 
recolhesse ao silencio. 

Nesse dia, disse não; não posso fechar a boca, 
porque si o fizer arrebento. (Riso.) O meu eu se revoltaria 
contra mim mesmo. 

O nobre Presidente do Conselho podia caminhar 
muito bem commigo, tanto mais quanto se ia conseguindo 
alguma cousa, pois o proprio Arcebispo da Bahia já 
declarou que podião ser feitas concessões em relação ao 
casamento civil. 

Porventura chega-se a esse resultado sem a 
palavra, sem a lucta? 

Ha poucos dias li n’um jornal, um dialogo que 
pretendiam ter ouvido entre mim e o Sr. senador Correia, e 
não pude deixar de rir-me. 

Dizia o Sr. senador Correia depois do meu 
rompimento com o governo: «Então o que é que você vai 
fazer agora? «Respondia o Taunay: vou fazer discursos, e 
é o que tenho feito. Dizia o Sr. senador Correia:» Então 
você não leu Hamlet, palavras, palavras, palavras? 

Senhores, eu li Hamlet, mas já tenho verificado que 
por meio da palavra se consegue muita cousa. A palavra é 
uma alavanca. 

Eu mesmo, apezar da minha palavra insufficiente 
vou conseguindo alguma cousa? 

O nobre Presidente do Conselho que nos disse aqui 
com toda a solemnidade: Não aceito o casamento civil, 
não quero ouvir fallar em tal, e entretanto, já na Camara 
declarou que aceitava com modificações os seus 
projectos. Mas estes são muito mais adiantados. Por elles, 
a igreja não póde admittir aubentes a casamento antes do 
preenchimento das disposições civis. 

Os effeitos de taes consorcios serão nullos para as 
relações civis, e os padres que os effectuarem multados de 
100 a 300$000. 

Ora, póde haver casamento civil mais obrigatorio 
que este? Isto é invadir a Igreja. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Seria o discurso do 
Sr. Presidente do Conselho que proferiu hontem na 
Camara dos Deputados. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas hoje 
mesmo o nobre Ministro da Fazenda não declarou que a 
sua opinião ia de encontro á de chefes conservadores, 
como Euzebio de Queiroz, Visconde de Uruguay, pai do 
Sr. conselheiro Paulino, e as delle proprio? 

Já vejo afinal que o Arcebispo da Bahia diz que o 
casamento civil é adoptavel. 

O SR. MAC-DOVWELL (ministro da justiça): – 
Não apoiado. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Está aqui 
impresso. 

O que quero é differente do que quer o projecto do 
Sr. Presidente do Conselho, porque é deprimir muito a 
Igreja. 

Eu, bispo, havia de salvar a dignidade da Igreja, e 
diria ao empregado civil: – Não pise como fiscal na casa do 
Senhor; quem manda aqui, sou eu; se quizerem, façam os 
casamentos lá fóra, mas vir um empregado civil verificar si 
os meus sacerdotes cumprem os seus deveres ou não, é o 
que não posso consentir. 

Mas o que os padres querem é conservar o 
casamento catholico, para que lhes caiam os cobres, é a 
dependencia dos emolumentos. 

Entretanto que, si houver o casamento civil, irão os 
verdadeiros fieis a igreja. Afianço a V. Ex. que em Pariz 
não ha fiel catholico que considere o facto unicamente 
sufficiente para unir os nubentes; vão á Mairie registrar o 
facto do consorcio, mas depois a noiva vai para casa dos 
pais, e o noivo para sua casa de solteiro. 

No dia seguinte, oito dias depois, um mez depois, 
emfim no intervallo que querem, então os nubentes vão á 
igreja e, uma vez recebidas as bençãos do céo, effectuada 
a ceremonia religiosa, vai a noiva para a casa do seu noivo 
e consumma-se o matrimonio. 

Diga-se, o Sr. presidente, que ha de offensivo a 
qualquer religião em um acto desses? O que ha 
simplesmente é a fiscalização por parte do Estado; o que 
ha é cohibição dos abusos por partem do clero. Não se 
força a vontade de ninguem,não se vão ferir as crenças 
religiosas de ninguem. Si são crentes, vão procurar as 
bençãos do Céo quer por meio dos sacerdotes catholicos, 
quer por meio dos ministros protestantes, dos pastores, 
cada qual conforme sua religião. 

Mas, Sr. presidente, tudo isso é para dizer que II 
Hamleto «Palavras! palavras! palavras!» Mas palavras que 
servem para alguma cousa, ajudam as idéas a caminhar, 
e, Srs., minha insistencia não é vista com maus olhos pelo 
paiz. 
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Respondo, portanto, ao meu illustre collega, o Sr. 
Correia que fizerão intervir neste dialogo. Estou no meu 
posto, pedindo só a meus chefes pelo amor de Deus vejam 
si as grandes idéas estão mais ou menos maduras. Isso de 
esperar que elles caiam como fructo tocados das arvores, 
elles si esborracharão, é preciso colhel-as a tempo. Estas 
idéas já chegaram á sua maturação, o paiz precisa dellas. 

Pois não vemos a respeito do elemento servil, o 
movimento immenso que se dá em todo o paiz (apoiados) 
e não era tão honroso para meu partido, meu bello partido 
conservador, fechar o cyclo, este negro cyclo da 
escravidão? 

Foi Euzebio de Queiroz quem desferiu o primeiro 
golpe de clave nessa hydra medonha; foi o Visconde do 
Rio Branco, o immortal Rio Branco, quem cortou a cabeça 
da hydra que ainda está se remechendo; pois venha algum 
athleta conservador que mate de uma vez o monstro que 
contamina o solo de nossa patria. Não fóra, tão honrozo 
para meu partido, do qual não saio, partido que tem essas 
tradições? 

O partido liberal nesta questão de escravidão, tem-
nos ciume immenso, porque não fez cousa que prestasse. 

O SR. DANTAS: – Não ha tal ciume, não diga isso 
que abate a questão. Venha ao poder quem quer que fôr. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – V. Ex. 
encontrou obices invenciveis, foi obrigado até a recorrer a 
meu auxilio... 

O SR. DANTAS: – Não diga isto, não é de boa 
tactica. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Estou 
contando o que já sabe a historia. V. Ex. fez muito, chegou 
á porta do jardim das Hosperidias, mas não colheu os 
appotecidos e formosos fructos. 

Ainda assim seu nome ha de salvar-se do 
esquecimento: V. Ex. achou-se em condições penosas, o 
partido liberal se levantou quasi todo contra V. Ex. 

O SR. DANTAS: – Quasi todo, não; uma fracção 
delle. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Foi nessa 
occasião que eu me destaquei dos meus melhores amigos 
e votei com o Sr Dantas. Perdi a eleição; vi-me na 
apparencia, castigado immediatamente; o gabinete liberal 
não me ajudou, nem podia ajudar-me 

O SR. DANTAS: – E’ exacto. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – ...e perdi a 

eleição. 
O SR. DANTAS: – Ainda me recordo das 

declarações que V. Ex. fez. A explicação é que escravistas 
liberaes e conservadores uniram-se contra V. Ex. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas dei por 
bem empregada a derrota... 

O SR. DANTAS: – O paiz si envergonha de uns e 
outros. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O partido 
conservador de Santa Catharina portou-se no geral muito 
bem. Alguns, porém, delles, bradavam: «Não é 
conservador, votou com o Dantas;» ao que eu respondi: 
«Votei pela idéa do Rio

Branco, do Euzebio.» Intitulavam-se puritanos (rindo-se) 
puritanos! 

O certo é que perdi a eleição por poucos votos; mas 
foi uma derrota honrosa. 

O SR. DANTAS: – Apoiado. 
O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Dou por bem 

empregados alguns desgostos que curti. E agora direi: O 
partido liberal catharinense portou-se com verdadeira 
selvageria. Quando me viu derrotado, veiu fazer 
estrondosa manifestação de foguetes e musica diante da 
casa do amigo, em que eu me achava hospedado. Não me 
pouparam os maiores improperios, quer alli, quer na 
imprensa, quando deviam attender que eu era um 
conservador que tinha jogado uma carta muito arriscada 
em favor de uma bella idéa; mas, senhores, nas provincias 
pequenas essas tendencias extremadas são horrorosas. 

Já abusei Sr. presidente, de mais, da attenção dos 
meus illustres companheiros, chegou a hora e faço minha 
despedida ao nobre Sr. Ministro da Justiça, mas despedida 
temporaria, porque si V. Ex. não mandar o contrario, 
pretendo occupar pela segunda vez a tribuna nesta mesma 
discussão, usando da regalia que me confere o regimento. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas 

formalidades com que fôra recebido. 
O Sr. 4º Secretario leu um officio do Ministerio do 

Imperio, de hoje, communicando que Sua Alteza Imperial a 
Regente receberá no dia 29 do corrente mez, á 1 hora da 
tarde, no Paço da cidade, a deputação do Senado que tem 
de felicitar a mesma Augusta Senhora pelo seu 
anniversario natalicio. – Inteirado. 

O Sr. Presidente deu para ordem do dia 28, a 
mesma já designada, a saber: 

2ª discussão da proposta do Poder Executivo, 
convertida em projecto de lei pela Camara dos Deputados, 
sob n. 7 do corrente anno, que fixa a despeza do Ministerio 
da Justiça para o exercicio de 1888; 

2ª discussão do projecto do Senado, lettra F, do 
corrente anno, approvando a clausula 17ª do contracto 
para o serviço da navegação por vapor nos rios Tocantins, 
Araguaya e Vermelho, feito segundo as clausulas 
approvadas pelo decreto n. 9680 de 20 de Novembro de 
1886, para que votou-se dispensa de intersticio; 

Continuação da 1ª discussão do projecto do 
Senado, lettra I, do corrente anno, declarando derogada e 
de nenhum effeito no § 2º do art. 1º do decreto n. 3309 de 
9 de Outubro de 1886, a parte que inclue entre os motivos 
de aposentação obrigatoria a idade de 75 annos; 

1º discussão do projecto do Senado, lettra J, do 
corrente anno, determinando que a disposição do § 2º do 
art. 1º do decreto n. 3309 de 9 de Outubro de 1886 não 
impede que o magistrado nomeado desembargador ou 
membro do Supremo Tribunal de Justiça, antes de 75 
annos de idade, continue no exercicio do cargo depois de 
ter essa 
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idade, unicamente para completar o triennio do serviço 
effectivo de que trata o § 1º; 

3ª discussão do projecto do Senado, lettra E, do 
corrente anno, elevando algumas comarcas da provincia 
de S. Paulo de 1ª a 2ª e de 2ª a 3ª entrancia. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas da tarde. 
 

60ª SESSÃO EM 28 DE JULHO DE 1887 
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– Discurso dos Srs. Affonso Celso e Barão de Cotegipe 
(presidente do conselho). – Terrenos na provincia de 
Minas Geraes. – Discurso e requerimento do Sr. Lima 
Duarte. Approvação do requerimento. – Impressão do 
relatorios sobre os rios Araguaya e Tocantins. – Discurso e 
requerimento do Sr. Viriato de Medeiros. – Approvação do 
requerimento. – Representação de cinco medicos, ex-
membros da Junta de Hygiene. – Discurso do Sr. Franco 
de Sá. – Requerimento o discurso do Sr. Ignacio Martins 
sobre o projecto revogando a lei de 10 de Junho de 1835. 
– Observações do Sr. Presidente. – Ordem do dia. – 
Orçamento do Ministerio da Justiça. – Discursos dos Srs. 
Viriato de Medeiros, Meira de Vasconcellos e Correia. – 
Adiamento da discussão. 

 
A’s 11 1/2 horas da manhã fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 32 Srs. senadores, a saber: 
Cansansão de Sinimbú, Barão de Mamanguape, Godoy, 
Gomes do Amaral, Paula Pessoa, Viriato de Medeiros, 
Barão da Estancia, Barros Barreto, Escragnolle Taunay, 
Luiz Felippe, de Lamare, Lafayette, Visconde de Pelotas, 
Fausto de Aguiar, Barão de Cotegipe, Visconde de 
Muritiba, Castro Carreira, Jaguaribe, Ribeiro da Luz, 
Correia, Franco de Sá, Henrique d’Avila, F. Belisario, Lima 
Duarte, Visconde de Paranaguá, Silveira da Motta, Barão 
de Mamoré, Uchôa Cavalcanti, Candido de Oliveira, 
Ignacio Martins, Teixeira Junior e Affonso Celso. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Cruz Machado, Nunes Gonçalves, Barão de 
Maroim, Barão de Souza Queiroz, Diogo Velho, F. 
Octaviano, Paes de Mendonça, Junqueira, Carrão, 
Siqueira Mendes e Paulino de Souza. 

O Sr. Presidente abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo quem fizesse observações, deu-se por 
approvada. 

Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 
João Alfredo, Cunha e Figueiredo, Silveira Martins, Antonio 
Prado, Soares Brandão, Dantas, Meira de Vasconcellos, 
Vieira da Silva, Fernandes da Cunha, Saraiva, Leão 
Velloso e Christiano Ottoni. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Officios: 
Das mesas eleitoraes das parochias de S. 

Sebastião de Agua Vermelha, S. Paulo de Muriahé, Riacho 
dos Machados e S. José de Gorutuba, da provincia de 
Minas Geraes, remettendo cópias das actas da eleição 
senatorial a que nellas se procedeu ultimamente. – A’ 
commissão de constituição e poderes. 

Das mesas eleitoraes das parochias de Santa Anna 
(2ª e 3ª secção do 1º districto), Nictheroy (2ª secção do 1º 
districto), S. Gonçalo de Campos, S. Sebastião, S. 
Sebastião de Itabapoana, São João do Principe e Gloria 
(4ª secção), remettendo cópias das actas da eleição 
senatorial a que nellas se procedeu ultimamente. – O 
mesmo destino. 

Representação da congregação da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro sobre a revogação do art. 379 
do regulamento que baixou com o Decreto n. 9311 de 25 
de Outubro de 1881, approvada pela Camara dos Srs. 
Deputados na proposta do orçamento do Ministerio do 
Imperio. – A’ commissão de orçamento. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte: 
 

PARECER 
 
A’ commissão de constituição foi presente um officio 

do Sr. senador Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, 
datado de 25 do corrente, solicitando licença do Senado 
para deixar de comparecer ao resto da presente sessão 
legislativa, afim de ir tratar de sua saude na Europa. A 
commissão é de parecer que lhe seja concedida a licença 
pedida, na fórma dos estylos. 

Sala das commissões, 27 de Julho de 1887. – J. A. 
Correia de Oliveira. – L. A. Vieira da Silva. – J. J. 
Fernandes da Cunha. 

A imprimir para entrar na ordem dos trabalhos. 
 

RECLAMAÇÃO 
 
O Sr. Affonso Celso acabou de ler no Diario Official, 

que lhe é entregue tarde, o discurso, que ultimamente 
proferiu na Camara dos Deputados o nobre Presidente do 
Conselho respondendo á uma interpellação. 

Nesse discurso, encontra os seguintes topicos: (Lê) 
«Que póde mais ter trazido a opposição – se 

lembram, digam – para reputar o gabinete como falto 
daquella lealdade devida a seus collegas? No Senado 
taxou-se de armadilha o resultado daquella sessão; mas 
alli foi explicado o pensamento de todos quantos tomaram 
na discussão, e, Sr. presidente, si houve alguma 
armadilha, quem a armou foi um dos membros da 
opposição. (Apoiados.)» 

«O Sr. senador conselheiro Paulino redigiu o 
parecer da commissão, de accórdo com as notas que lhe 
foram dadas por um illustre membro pertencente á 
opposição; si ahi descobriu-se armadilha, foi elle a victima, 
foi quem nella cahiu. Mas o que é real é que foi um 
incidente imprevisto para todos (Apoiados.) Succede 
muitas vezes, não só na vida particular, como na vida 
publica, que uma circumstancia minima produz um 
resultado gravissimo: foi o que succedeu.» 

«Eis, Sr. presidente, o que eu tinha tenção e o que 
não tinha tenção de dizer.» 

Pede o orador ao nobre Presidente do Conselho a 
fineza ou obsequio de dizer-lhe si ha nestes periodos 
alguma cousa mais do que um recurso de tribuna? 
(Pausa.) 

S. Ex. não se digna responder. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Oh! senhor! Hei de responder depois que V. 
Ex. acabar. 
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O SR. AFFONSO CELSO: – Bem; não dirá que... 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Porque S. Ex. não espera a minha 
explicação? 

O SR. AFFONSO CELSO: – ...que as palavras do 
nobre Presidente do Conselho signifiquem morder e 
assoprar porque suppõe não ter S. Ex. motivos para querer 
magoar o orador. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Certamente. 

O Sr. Affonso Celso considera-as simplesmente 
como um recurso de tribuna, um recurso de rhetorica bem 
conhecido, isto é, dar aos argumentos de contendor, 
sentido diverso do que elles exprimem, para mais 
facilmente combatel-os. 

Deixando de considerar o facto que determinou a 
demissão do illustre ex-Ministro do Imperio, em seu todo, 
em seu conjuncto, e assignalando uma unica de suas 
circumstancias, o nobre Presidente do Conselho disse – si 
houve armadilha foi preparada pelo membro da 
commissão, que redigiu as notas, em vista das quaes 
lançou seu parecer o honrado senador pela provincia do 
Rio de Janeiro. O Sr. conselheiro Paulino foi a victima: 
cahiu na armadilha. 

O nobre Presidente do Conselho accrescentou logo 
– mas a realidade é diversa; não houve armadilha, e sim 
um incidente imprevisto. 

O orador não póde consentir, sem protesto, que 
ainda como recurso de tribuna, seja seu nome envolvido 
em uma hypothese de insidia, qual (sem calembourg) a 
figurada pelo nobre Presidente do Conselho. 

Bem sabe que ninguem se illude sobre os 
acontecimentos de que resultou a recente mudança 
ministerial, e que, em boa fé, não lhe podem fazer a menor 
arguição a esse respeito. 

Mas, vivemos em um paiz, onde a maledicencia e a 
calumnia nada poupam, e não quer que o seu silencio 
autorize no futuro, illações que lhe sejam desfavoraveis 
diante das palavras que reproduziu. 

Portanto, repetindo o que já disse, declara: 
1º Que, interpellado como foi, pelo honrado senador 

pela provincia do Rio de Janeiro, não podia deixar de 
responder-lhe expondo a verdade; 

2º Que então appellou, e de novo appella para o 
testemunho de todos os seus collegas da commissão de 
orçamento, inclusive o proprio nobre senador pelo Rio de 
Janeiro; 

3º Que ás explicações dadas podia accrescentar, o 
que não fez por julgar desnecessario – os seguintes 
pormenores: 

As notas que transmittiu ao seu honrado collega 
foram não só tomadas sobre a mesa, junto á qual 
deliberava a commissão de orçamento, mas lidas em voz 
alta depois de escriptas. 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O SR. AFFONSO CELSO: – Em uma segunda 

reunião da commissão, a que compareceu o nobre 
senador pelo Rio de Janeiro, o orador informando a S. Ex. 
do que fôra accordado, e que havia sido escolhido para 
redigir o parecer, leu novamente essas notas sem 
nenhuma reclamação. 

O SR. BARROS BARRETO: – Apoiado. 
O SR. AFFONSO CELSO: – A essa segunda 

reunião seguiu-se uma terceira, em que a commissão 
conferenciou com o director e dous lentes da Escola 
Polytechnica, e então, em começo, e 

achando-se presente o nobre ex- Ministro do Imperio, 
foram confirmados os factos occorridos nas duas outras. 

O SR. LAFAYETTE: – Apoiado. 
O Sr. Affonso Celso não assistiu a toda ella, porque 

foi chamado ao salão, para discutir a lei de fixação de força 
naval. 

Si quizesse imitar o exemplo do nobre Presidente 
do Conselho, figurando hypotheses, não lhe seria difficil 
suppor alguma em que, si armadilha houvesse, teria sido 
preparada contra o orador. 

E, sinão, attenda o Senado: admitta-se que o 
orador, levado por essas conveniencias pessoaes, que 
tanto influem nos negocios politicos entre nós, mas que ás 
vezes são esquecidas com a maior facilidade, – 
respondesse com uma evasiva ao nobre senador pelo Rio 
de Janeiro. 

Admitta-se que elle dissesse: – é verdade, as notas 
foram lançadas por mim e eu as passei ao nobre senador; 
creio que são fieis; mas posso ter-me enganado; V. Ex. si 
não recorda-se bem, inquira dos outros nossos collegas, 
ou do proprio nobre ex-Ministro do Imperio. 

Ora, si o orador tivesse preferido isso á fraqueza 
com que se houve, quaes não poderiam ser os 
commentarios? 

De um lado poderiam dizer: – vejam esta opposição 
accommodaticia como está auxiliando o governo e lhe 
proporcionando sahida para as difficuldades? 

Por outro lado não faltaria quem observasse: – O 
senador F. opposicionista, passou ao collega umas notas 
adredo arranjadas para prejudicar o governo, mas, 
intimado a explicar-se, tergiversou, recuou! Portanto, 
manejo, insidia da sua parte! 

Já se vê, portanto, que as hypotheses 
desagradaveis poderiam variar muito, em detrimento da 
verdade, fielmente exposta ao Senado, qual foi e nem 
podia deixar de sel-o, (Apoiados.) 

Era esta a reclamação que entendeu dever fazer. 
Digão d’ora em diante o que quizerem. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho (pela ordem): – Sr. presidente, sorprendeu-me 
a irritação do nobre senador; S. Ex. pediu uma explicação, 
não esperou por ella, e proferiu um discurso que não sei si 
é de reclamação contra o que eu disse na Camara dos 
Deputados. 

S. Ex. leu o trecho que provocou a sua reclamação 
ou rectificação (lendo): 

«No Senado taxou-se de armadilha o resultado 
daquella sessão: mas alli foi explicado o pensamento de 
todos quantos tomaram parte na discussão; e, Sr, 
presidente, si houve alguma armadilha, quem a armou foi 
um dos membros da opposição.» 

Ora, Sr. presidente, esta bem claro o meu 
pensamento; ensina-me a lógica que eu aprendi, que é 
uma fórma de argumentar. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Para que? V. Ex. não 
careço deste recurso. 
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O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – ...Um dos membros da opposição, muito 
conjuncto ao nobre senador, repetiu esta accusação, que 
foi levantada aqui no Senado. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mas fique V. Ex. 
sabendo que este – conjuncto – dirige-se por si 
exclusivamente. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Direi a razão por que assim o qualifico. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Elle não ouvia as 
palavras de V. Ex.; si as tivesse ouvido, ter-lhe-ia 
respondido. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho): – Ouvi-o com a delicadeza com que costumo 
proceder, especialmente para com elle, e geralmente para 
com todos. Eu usei deste argumento: si houve armadilha 
foi de um membro da opposição. Isto não quer dizer que 
houve armadilha da parte do nobre senador; e finalisei: – 
logo não houve armadilha. Não existe, pois, offensa a S. 
Ex. 

O SR. AFFONSO CELSO: – O Senado julgará. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 

conselho): – Onde está com effeito offensa ao nobre 
senador? E’, pois, susceptibilidade de S. Ex. 

Appelou o nobre senador para o Senado, pelo 
conhecimento que tem do seu procedimento; eu tambem 
appello para o Senado, que conhece o modo por que 
tenho procedido. O Senado sabe que eu nunca offendi a 
nenhum dos nobres Senadores e portanto não iria fazer 
uma censura desta ordem, nem sahiria do Senado para ir 
accusar um collega na Camara dos Deputados. 

Creio que me tenho explicado com bastante 
franqueza; não occultei o meu pensamento. Não 
empreguei phrase que pudesse ser tomada como uma 
falta de cortezia para com S. Ex.; mesmo porque entendo 
que este é o dever não só de um senador como tambem 
de qualquer individuo bem educado. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Peço a palavra para 
uma explicação. 

O SR. PRESIDENTE: – Não posso mais dar a 
palavra ao nobre senador. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Amanhã tirarião illação 
das palavras do nobre Presidente do Conselho. Si eu não 
faço caso de insinuações anonymas, não posso deixar de 
levantar as que porventura possam resultar de palavras de 
S. Ex. 

 
TERRENOS NA PROVINCIA DE MINAS GERAES 

 
O Sr. Lima Duarte poucas palavras dirá. 
Nos primeiros dias da presente sessão pediu 

informações ao governo sobre a deliberação tomada em 
relação aos terrenos offerecidos por uma das 
municipalidades de sua provincia, para o estabelecimento 
de nucleos coloniaes. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – V. Ex. faz 
muito bem em reclamar. 

O Sr. Lima Duarte, tendo noticia de que o actual 
Ministro da Agricultura expediu ou vai expedir ordens para 
que estes terrenos sejam divididos em lotes e ao mesmo 
tempo se estabeleçam os alojamentos necessarios para a 
recepção das primeiras familias, não póde deixar de lhe 

dirigir palavras de louvor, porquanto, parece que S. Ex. 
quer agora olhar com algum interesse para o 
melhoramento daquella provincia. 

Deseja o orador que S. Ex. traga sempre em 
memoria as palavras que proferiu por occasião de 
inaugurar-se uma das estações da estrada de ferro D. 
Pedro II, isto é, que pretendia tratar seriamente do 
melhoramento da provincia de Minas Geraes; e faz votos 
para que não se deixe arrastar ou influenciar pelo maldito 
espirito partidario, afim de que não venha este desnaturar 
e desvirtuar as suas boas intenções. 

Hoje, que a provincia de Minas comprehende a 
urgencia da acquisição de braços e de população para o 
seu vasto territorio, e por isso, na Assembléa Provincial já 
foram apresentados alguns projectos relativos á 
colonização, e contando com as boas intenções do actual 
Sr. Ministro da Agricultura, o orador julga conveniente 
chamar a attenção do governo para alguns terrenos 
existentes na provincia de Minas Geraes que podem desde 
já ser aproveitados sem grande sacrifício para o Estado: 
refere-se á fazenda da Cachoeira do Campo e dos campos 
de que fez parte o antigo Jardim Botanico de Ouro Preto. 

A fazenda da Cachoeira do Campo era de 
propriedade da Coróa e foi cedida por Sua Magestade 
para nella iniciar-se a colonisação. Sem indagar os motivos 
por que o governo entendeu que era mais vantajoso 
arrendar esta fazenda, o orador sabe que, aberta a 
concurrencia, foram apresentadas diversas propostas; 
consta, porém, que nenhuma solução se deu até agora a 
este negocio. 

Essa fazenda acha-se collocada nas visinhanças da 
capital, proxima á estrada de ferro D. Pedro II: os terrenos 
são fertilissimos; ha abundancia de aguada e todas as 
condições para nella prosperar uma colonia. Parecia, pois, 
ao orador, que a provincia lucraria muito si o governo para 
alli dirigisse a immigração em vez de arrendar aquelles 
terrenos por preço insignificante. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Cada um dos 
nobres senadores trate de colonisar suas provincias, já 
que o governo não trata disto. 

O Sr. Lima Duarte, por esse motivo envia á mesa o 
seguinte requerimento que lê. 

Requeiro que pelo Ministerio da Fazenda se peçam 
ao governo as seguintes informações: 

«1º Copia das propostas apresentadas á 
Thesouraria de Fazenda de Minas Geraes, para o 
arrendamento da fazenda denominada – Cachoeira do 
Campo – e a solução, que teve, – e qual o numero de 
proposta.» 

«2º Qual o estado dos terrenos pertencentes á 
Fazenda Nacional; onde em outro tempo existiu o Jardim 
Botanico de Ouro Preto.» 

S. R. – Lima Duarte. 
Foi apoiado; posto em discussão e sem debate 

approvado. 
 

IMPRESSÃO DE RELATORIOS DOS RIOS ARAGUAYA E 
TOCANTINS 

 
O SR.VIRIATO DE MEDEIROS: – Sr. presidente, 

vou apresentar um requerimento com um unico fim – obter 
exemplares de relatorios muito importantes que foram 
publicados por ordem do Ministerio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas sobre a navegabilidade dos 
rios Araguaya e Tocantins. 
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Esses relatorios foram escriptos por dous distinctos 
officiaes do nosso exercito – um delles, pelo Sr. Jeronymo 
Rodrigues de Moraes Jardim, e outro pelo Sr. tenente-
coronel Antonio Florencio Pereira do Lago; e são de tal 
importancia, que me admira que o Senado não tivesse 
conhecimento delles, por distribuição feita a todos os seus 
membros; o que se deveria praticar em todos os casos de 
trabalhos mandados imprimir pelo governo. 

Assim, porém, não succede. E’ antés vézo antigo 
das nossas repartições mandarem fazer as publicações e 
guardal-as em segredo, ao contrario do que usa o governo 
inglez com os escriptos impressos por sua ordem, sobre 
qualquer materia; aquelle governo manda pol-as á venda e 
distribuil-as a todos os membros do parlamento. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Apoiado. 
O SR.VIRIATO DE MEDEIROS: – Para que se faça 

isso no Brazil, apresento agora este requerimento, pedindo 
a intervenção do Senado perante os nobres ministros, para 
que cesse o mau vézo que até hoje tem predominado. 
(Lê): 

Requeiro que, por intermedio do Ministerio da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, sejam 
remettidos ao Senado, exemplares dos relatorios que, 
sobre a navigabilidade dos rios Araguaya e Tocantins, 
fizeram os Srs. coronel Jeronymo Rodrigues de Moraes 
Jardim e tenente-coronel Antonio Florencio Pereira do 
Lago, sendo os ditos exemplares em numero tal que delles 
possam tomar conhecimento pessoal cada um dos 
membros do mesmo Senado. 

Sala das sessões, 28 de Julho de 1887. – Viriato de 
Medeiros. 

Foi apoiado, posto em discussão e sem debate 
approvado. 

 
REPRESENTAÇÃO DE CINCO MEDICOS EX-MEMBROS 

DA JUNTA DE HYGIENE 
 

O SR. FRANCO DE SÁ: – Sr. presidente, vou 
mandar á mesa uma representação que, por meu 
intermedio, submettem á consideração do Senado cinco 
Illustrados medicos, que foram membros da extincta Junta 
Central de Hygiene Publica. 

Pede esta representação medidas relativamente á 
falsificação dos vinhos, industria perniciosa... 

O SR. SOARES BRANDÃO: – Apoiado. 
O SR. FRANCO DE SÁ: – ...que tem tomado tão 

largo desenvolvimento nesta cidade. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E tão 

prejudicial para a saude publica. 
O SR. FRANCO DE SÁ: – O assumpto é 

importantissimo, porque entende com o mais vital interesse 
da sociedade – a saude publica... 

O SR. SOARES BRANDÃO: – Apoiado; que 
precisa ser regulado. 

O SR. FRANCO DE SÁ: – ...e os nomes que 
assignam essa representação são dignos de toda a 
consideração, são dos mais autorizados profissionaes 
(apoiados), á frente dos quaes está o Sr. Dr. Domingos 
José Freire, illustre homem de sciencia, que na Europa 
acabou de fazer tanta honra ao Brazil. (Muitos apoiados.) 

O SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ: – E' uma 
notabilidade. 

O SR. FRANCO DE SÁ: – Confio, portanto, Sr. 
presidente, que a commissão a que V. Ex. tiver de mandar, 
como requeiro, esta representação, ha de estudar o 
assumpto acuradamento e elaborar um parecer que sirva 
de base para a deliberação do Senado. 

Este assumpto, além de tão importante, é urgente. 
O SR. CASTRO CARREIRA: – A inspectoria de 

Hygiene já tem feito alguma cousa a respeito. 
O SR. SOARES BRANDÃO: – Ha muito a fazer 

ainda. São indispensaveis novas disposições legaes. 
O SR. FRANCO DE SÁ: – Quanto maior fôr a 

demora em providenciar a este respeito, mais profundas 
raizes irá creando esta industria, que já se teria pedido 
vedar em um ensejo tão favoravel como o que se offereceu 
no nobre ex-Ministro do Imperio, quando teve de formular o 
seu regulamento sanitario. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E' pena 
que não fosse essa questão melhor considerada. 

O SR. FRANCO DE SÁ: – Desde muitos annos as 
fabricas desta cidade, que a principio eram sómente 
estabelecimentos de destilação e de fabricação de licores, 
se foram entregando á industria dos vinhos falsos, e foram 
sendo toleradas pela opinião publica e pelos poderes do 
Estado. 

Sem medida legislativa não era possivel prohibir tal 
industria, mas o nobre ex-Ministro do Imperio teve uma 
autorização do Poder Legislativo para regular todos os 
assumptos que dizem respeito á saude publica. Por essa 
occasião poderia S. Ex. prohibir a fabricação dos vinhos, 
que têm por base alcool sómente dissimulado com 
algumas substancias chimicas. 

O SR. CASTRO CARREIRA: – Todo vinho artificial 
é prejudicial. 

O SR. FRANCO DE SÁ: – O nobre ex-Ministro do 
Imperio, porém, entendeu que não devia usar de tamanho 
rigor, o que, para prevenir os perigos que tal industria póde 
trazer, bastava estabelecer no seu regulamento 
disposições que autorizassem uma fiscalisação severa. 

O illustre cidadão, que por S. Ex. foi posto na 
direcção deste serviço, merece toda a confiança por sua 
grande illustração e pelo seu illibado caracter (muitos 
apoiados), e tem correspondido a essa confiança pelo zelo 
que tem desenvolvido no cumprimento de seus deveres. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Foi uma 
excellente nomeação do Sr. ex-Ministro do Imperio. 

O SR. FRANCO DE SÁ: – Particularmente em 
relação a essas fabricas o illustre inspector da hygiene 
publica tem usado de actividade e de rigor, tem procurando 
quanto possivel impedir que os fabricantes empreguem 
substancias venenosas ou nocivas, fazendo muitas vezes 
inutilisar grande quantidade dos vinhos sahidos de taes 
fabricas. 

O Sr. Soares Brandão dá um aparte. 
O SR FRANCO DE SÁ: – Mas, Sr. presidente, a 

experiencia já deve ter convencido aquelle illustre cidadão, 
como creio que ha de convencer afinal os poderes 
publicos, que toda a fiscalização, por mais activa e severa 
que seja, é insulfficiente para impedir esse mal. 
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Fóra preciso que a Inspectoria da Hygiene tivesse 
um Argos incumbido de vigiar cada uma das fabricas para 
impossibilitar que se empregassem substancias, sinão 
venenosas, pelo menos nocivas á saude publica; e ainda 
quando taes substancias não sejam empregadas, ainda 
quando taes bebidas sejam preparadas unicamente com 
as substancias que geralmente n'esta industria se 
consideram admissiveis, taes vinhos serão um mal para a 
população, e para o paiz. 

O SR. SOARES BRANDÃO: – E prejudicarão a 
industria nacional da fabrica do vinho, que já se vai 
desenvolvendo em diversas provincias do Brazil. 

O SR. FRANCO DE SÁ: – Não sómente é um mal 
para a saude publica, porque esses vinhos, ainda quando 
não sejam venenosos, não tém as qualidades salutares 
dos vinhos naturaes; mas ainda tal industria prejudica o 
paiz, que procura em varias provincias desenvolver a 
vinicultura. 

Já no Rio Grande do Sul, em S. Paulo, em Minas, e 
em outras provincias, se vai fabricando vinho, e já esse 
vinho vai sendo procurado e vendido em quantidade 
consideravel; mas com a fabricação de vinhos falsos não 
será possivel a competencia dessa industria agricola, 
porque só uma dessas grandes fabricas poderá abarrotar o 
mercado de vinhos, tornando impossivel aos vinhos 
naturaes do paiz concorrer em preço. 

Perdeu-se aquella occasião de regular 
convenientemente esta materia; e ainda no anno passado 
o illustrado Sr. Ministro da Fazenda, levado, não sei si 
sómente de intuito fiscal ou si tambem da intenção de 
difficultar essa industria, fez votar um augmento de 
impostos sobre a materia prima desses vinhos falsos. 

Essa medida afigura-se-me não sómente inefficaz, 
mas inconveniente. Inefficaz, porque os lucros são tão 
grandes para essas fabricas, que um pequeno augmento 
de imposto não lhes fará nossa, e será compensado por 
um pequeno augmento do preço; inconveniente, porque, 
quanto maior fór o interesse do fisco em que seja mantida 
esta industria, tanto maior difficuldade encontrarão 
aquelles que procuram supprimil-a. 

Quando se quizer uma medida radical, ha de se 
allegar não só o interesse dessa industria, que já tem largo 
desenvolvimento, como o interesse do Thesouro, pela 
importancia dos impostos por ella pagos. 

Assim vemos que com a demora vão crescendo os 
motivos de resistencia para uma boa solução deste 
assumpto. 

Confio, portanto, repito, que a illustrada commissão 
não se ha de demorar em formular um projecto 
acompanhado de um parecer que nos esclareça 
sufficientemente, afim de que possamos, ainda nesta 
sessão, tratar deste assumpto importante. 

Requeiro, Sr. presidente, que esta representação, 
depois de lida na mesa, seja impressa no jornal em que se 
publicam os debates do Senado. 

Creio que, pelo contracto actual, para essa 
publicação não ha necessidade de ler o orador e 
documento; mas si necessario fór, eu o lerei. 

O SR. PRESIDENTE: – Não é necessario. 
O SR. FRANCO DE SÁ: – Bem, então mando á 

mesa a representação. 

Representação que, contra a falsificação dos 
vinhos, dirigem á Augusta Camara dos Srs. Senadores os 
ex-membros da extincta Junta Central da Hygiene Publica. 

Augustos e Dignissimos Senhores representantes 
da nação. 

Os abaixo assignalados, ex-membros effectivos da 
extincta Junta Central de Hygiene Publica, estando no 
goso de todos os seus direitos civis e politicos, vêm 
respeitosamente representar contra a escandalosa 
falsificação e fraude das bebidas alcoolicas, e, para apoiar 
a sua representação, têm a honra de offerecer as 
seguintes considerações: 

A mortalidade na capital do Imperio tem 
augmentado nestes ultimos tempos de modo a attrahir a 
attenção dos homens de sciencia, e o exame da estatistica 
mortuaria tem demonstrado que para isso tem em granda 
parte contribuido não só o desenvolvimento do alcoolismo 
como tambem o de affecções organicas, que pódem ser 
por elle geradas, como as dos apparelhos circulatorio e 
digestivo, que acarretam para os respectivos orgãos um 
embaraço de funcção, que termina pela morte, sendo 
ainda de notar o desenvolvimento do variadas fórmas de 
loucura, predominando o suicidio, entre cuja manifestação 
e o alcoolismo se não póde deixar de enxergar estreita 
relação. 

Ha bem pouco tempo a Imperial Academia de 
Medicina desta capital occupou-se com o estudo das 
causas do augmento progressivo das molestias do 
coração, e, na palavra proficiente dos illustres clinicos, os 
Srs. Drs. João Paulo de Carvalho e Soeiro Guarany 
encontrou o alcoolismo quem sustentasse que as 
molestias do coração tem crescido na proporção do seu 
desenvolvimento e si não esquecessem mesmo de ir 
adiante, denunciando as fabricas de vinhos artificiaes 
como um dos mais poderosos, sinão o mais poderoso dos 
factores desse desenvolvimento. 

E assim é. 
O vinho, o producto da fermentação do succo de 

uva madura, é uma bebida até certo ponto salubre. Em sua 
composição, além do alcool vinico, naturalmente puro de 
quaesquer outros alcools, elle encerra certas materias 
organicas e saes mineraes, que o tornam precioso, não só 
como substancia alimenticia, funccionando principalmente 
como um alimento de poupança mais tambem como um 
exellente agente therapeutico para o tratamento de varias 
molestias, seja só, seja associado a outros medicamentos, 
havendo mesmo circumstancias em que elle não tem 
succedaneo possivel, como see acontecer, entre outros 
casos, no regimen dietetico da convalescença dos 
individuos esgotados em sua força physiologica por longas 
enfermidades. 

O alcool do vinho, produzido pela fermentação de 
uma madura, ahi esiste em estado particular. Seja que elle 
tenha entrado em alguma combinação ainda não 
descoberta com algum ou alguns dos multiplos 
componentes do vinho, seja por qualquer outra razão o 
que é certo é que o alcool vinico, produzido pela 
fermentação do succo da uva, não é em absoluto identico 
ao alcool vinico, abtido por qualquer outro meio, ainda 
mesmo a fermentação de qualquer outro succo 
assucarado. E isso ainda quando o alcool vinico obtido por 
qualquer outro processo, mesmo fer- 
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mentação do succo, que não seja o da uva, tenha sido, 
pelos meios que a chimica ensina, levado no maximo grau 
de pureza. 

O alcool do vinho, ahi naturalmente produzido pela 
fermentação do mósto da uva, é muito menos nocivo, e 
então, ainda que produza a embriaguez como 
consequencia de coplosas libações, não deixa após si, ou 
só o faz depois de largo abuso, a irritação das mucosas e 
dos vasos com que esteve em contacto, irritação que, 
repetindo-se com frequencia, gera as lesões anatomicas 
que vão embaraçar a funcção dos orgãos e determinar a 
morte, phenomenos que são, entretanto, a consequencia 
quasi immediata da ingestão de alcool vinico de qualquer 
outra procedencia.  

Não é por outra razão que, na difficuldade de 
combater o alcoolismo por meio de medidas de repressão 
em relação ao uso das bebidas alcoolicas, se aconselha 
hoje a divulgação o bom vinho de uva, como um dos meios 
de diminuir-lhe os estragos.  

E esse facto é tão notavel e está de tal sorte 
demonstrado pela experiencia, que a Academia de 
Medicina de Pariz, consultada por intermedio do governo 
por uma commissão do Senado, presidida por Claude e 
que se occupa do problema social do alcoolismo, ácerca 
da alcoolisação dos vinhos naturaes, depois de largas 
discussões nas sessões do anno passado, em que ficou 
demonstrado que essa pratica, até então julgada 
innocente, estava como factor no augmento consideravel 
do alcoolismo, o que impressionou a commissão do 
Senado, resolveu só permittir essa operação quando 
executada com alcool puro, não exedendo a 2º, 
prohibindo-a em absoluto fóra dessas condições. 

Mesmo nessa permissão a Academia deixou bem 
claro que ella constituia uma tolerancia com o fim de 
preservar das fermentações secundarias, que os 
estragam, vinhos fracos em alcool. 

Dhai se vê que a Academia, mesmo assim, não 
julga a pratica innocente como o julgou em 1870, quando 
igualmente consultada. 

E nessas discussões bateram-se pelos sãos 
princpios da sciencia moderna vultos da estatura scientifica 
de Dujardin-Beaumetz, Gallard, Rochard, Riche, Léon 
Lefort, Brouardel, Borgeron, Besnier e outros. 

Ora, nessa operação, quando lealmente feita, é 
utilisado o alcool vinico apenas para levantar o titulo 
alcoolico do vinho de sorte a impedir o desenvolvimento de 
fermentações secundarias, que estragam-n'o, a 
fermentação acetica entre elias, que o azeda pela 
transformação do alcool em acido acetico, reducção, pois, 
do vinho em vinagre. Isso quer dizer que essa operação, 
que tem por fim conservar o vinho, é executada nos vinhos 
fracos e a alcoolisação calculada na dóse apenas precisa 
para esse fim e cujo maximo estava fixado. 

E foi essa circumstancia que determinou o 
procedimento da Academia de Medicina de Pariz que, não 
podendo em absoluto, como desejara, prohibir addicção de 
alcool ao vinho, por julgal-o assim manipulado prejudicial à 
saude como factor do alcoolismo e suas consequencias, 
tolerou-a apenas até 2º, reduzindo assim 
consideravelmente o maximo permittido em 1870. 

Em todo o mundo a fabricação do vinho artificial é 
prohibida e, sem offensa ao bom senso, nin-

guem ainda se lembrou de defender semelhante 
immoralidade, mas, o que diria a Academia de Medicina de 
Pariz, si lhe perguntassem si o vinho artificial é prejudicial 
á saude publica? Diria por certo e que em toda a parte diz 
a sciencia, o que disse a Imprerial Academia de Medicina 
desta Córte, em sessão de 23 de Dezembro de 1885, isto 
é: «ainda mesmo que a producção do vinho não seja 
sufficiente para abastecer o mercado, ha inconveniente em 
supprir essa falta com vinhos artificiaes, mesmo sem 
substancia toxica.» 

Unicamente a Academia de Medicina de Pariz ou 
qualquer outra corporação sábia responderia 
unanimemente, ao passo que a imperial Academia de 
Medicina do Rio de Janeiro respondeu certo por uma 
maioria de um voto, deixando provada a incompetencia 
dos que votaram errado, uns (apenas dons dos seus 
membros) respondendo affirmativamente ao quesito do Sr. 
Conselheiro Dr. Carlos Frederico, que perguntava si os 
vinhos artificiaes encerravam as propriedades dos vinhos 
naturaes, isto é, os unicos, os de uva, outros, votando 
negativamente esse quesito, o que bem mede a 
competencia com que se julgaram para a votação do outro 
quesito; pois, sustentar que não ha inconveniente em 
substituir o vinho natural pelo artificial o sustentar na 
mesma occasião que o vinho artificial não encerra as 
propriedades do vinho natural, é tamanha incongruencia, 
que annulla o voto de quem assim o da, pela flagrante 
incompetencia, ao menos scientifica, de quem, assim 
julgando, quando menos, prova não conhecer nem a 
composição nem as propriedades physiologicas e 
therapeuticas do vinho natural, nem a composição hybrida 
do vinho artificial, producto da fraude, que, tentando hiludr 
para auferir lucros, não póde deixar de lançar mão, já não 
fallando da nocividade propria ao producto artificial, de 
meios baratos para a falsificação, e esses são venenosos. 

Do que fica dito se infere, e não ha a esse respeito 
duas opiniões na sciencia, que o abuso do alcool gera o 
alcoolismo e suas consequencias, que de todas as bebidas 
alcoolicas a menos nociva, pois que mesmo em seu abuso 
só produzirá o alccolismo depois de largo tempo, é o vinho 
puro de uva, cujo uso moderado é, entretanto, tonico e 
reconstituinte por suas propriedades nutritivas e excitantes. 
Sendo assim, é claro que o vinho artificial, que se prepara 
entre nós, consumido como vinho natural, do dous modos 
lesa a saude do consumidor: em primeiro logar priva-o das 
propriedades tonicas e reconstituintes, que aconselham o 
uso do vinho natural, o que se traduz em prejuizo para a 
sua saude, como aconteceria a um doente de impaludismo 
a quem se administrasse salycina ou polvilho por quinina, 
e a uma creança recem-nascida a quem dessem solução 
de gomma por leite; em segundo logar, o uso apenas 
dessa bebida falsiticada produz o alcoolismo, de cujas 
consequencias está livre quem usa do vinho natural, só as 
podendo talvez encontrar no abuso immoderado e por 
largo tempo mantido. E isso na hypothese do producto da 
fraude não conter substancia venenosa; mas accresse, 
para prejuizo da saude da população, que ella se expõe, 
além das consequencias do alcoolismo, veradeiro 
envenenamento chronico, pois esses vinhos, bem como as 
outras bebidas alcoolicas aqui preparadas nas fabricas de 
vinho arttificial, são manipulados com substancias 
venenosas, como a
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analyse no Laboratorio da Hygiene já o tem demonstrado 
para muitas dessas fabricas, como consta de documentos 
officiaes da correspondencia entre o governo imperial e a 
antiga Junta de Hygiene e a actual Inspectoria Geral de 
Hygiene, bem como do archivo dessa ultima repartição, 
como verificamos no Laboratorio de Hygiene por occasião 
de uma analyse mandada fazer pelo juizo criminal, a 
requerimento de dons dos a abaixo assignados, além da 
prova encontrada na Alfandega, na Importação de drogas 
venenosas destinadas a confecção de vinhos e outras 
bebidas alcoolicas artificiaes, sendo, pois, de presumir que 
a falsificação não dispensa o emprego de substancias 
venenosas nos productos que destina á alimentação 
publica, como alnalyses feitas com criterio e verdade em 
amostras seriamente apprehendidas o demonstrariam. A 
Junta de Hygiene de que fizemos parte tentou fazel-as, 
mas foi demittida pelo governo, que na mesma occasião 
nomeou pura occuparem os logares, que ficavam vagos, 
membros da Imperial Academia de Medicina, cuja opinião 
em relação ao assumpto já tinha sido revelada no debate 
travado no seio daquella corporação nas ultimas sessões 
do anno anterior. 

E' verdade que, á excepção de um academico, que 
sustentou que os vinhos falsificados, fabricados sem uva, 
têm as propriedades do vinho de uva, os outros 
academicos queriam proteger essa industria immoral 
acreditando que, expostos á venda com a declaração 
franca de sua procedencia artificial e preparados sem 
substancia venenosa, elles só prejudicariam a quem delles 
se quisesse utilisar; poder-se-la, talvez consentir nesse 
suicidio lento com o mesmo direito com que se consentiria 
que o suicida se servisse de arma mortifera para 
suspender bruscamente o exercicio da vida. 

Mas foi a propria autoridade sanitaria quem se 
encarregou de demonstrar que todas as fabricas rotulam 
falsamente os seus productos em officio que ao governo 
dirigiu o Inspector da Geral do Hygiene em 17 de 
Dezembro do anno passado. Pedia elle autorização para 
impor a marca – a fogo – ao vasilhame dos productos 
falsificados, para impedir a continuação desse abuso, que, 
indo sorprender o incauto consumidor, deixava de ser uma 
arma suicida para ser transformar em arma homicida, 
admittidas, como hoje ninguem em boa fé contesta, as 
propriedades nocivas do producto. 

Essa medida, porém, apenas servia a demonstrar 
de modo categorico a existencia da fraude, que 
combatemos, e que a autoridade sanitaria não póde 
previnir, pois, quando conseguisse, o que contestamos, a 
realisação pratica da medida que propoz ao governo, não 
preveniria o consumidor, que não se provê das fabricas, 
que preparam o producto, e sim do negociante, que o 
compra em grosso na fabrica, para o retalhar, seja tal 
como o compra, seja delle se servindo para o corte de 
vinhos de má qualidade. 

Quando mesmo a vigilancia da autoridade pudesse 
chegar a ponto de impedir que o consumidor fosse illudido, 
com evitar o uso das substancias venenosas, que a 
falsificação emprega? 

Analysar-se-ia partida por partida de producto 
preparado nas fabricas! 

Bem vêm os Augustos e Dignissimos Srs. 
Representantes da Nação que, mesmo quando a

liberdade de industria devesse ir até ao ponto de consentir 
que a população se envenenasse conscientemente, 
impossivel seria prevenir a fraude. Demais, em todos os 
paizes civilisados essa industria immoral, que consiste em 
mascarar a cachaça e envenenal-a para entregal-a ao 
consumo, sob a falsa apparencia de vinho, é prohibida por 
lei como bem sabem os Augustos e Dignissimos Srs. 
Representantes da Nação. Esse facto não impede que o 
vinho artificial seja fabricado no estrangeiro, como a 
severidade de codigo não impede que a moeda falsa 
circule, mas, dá o testemunho da moralidade dos governos 
e diminue a extensão da fraude em beneficio da saude 
publica. 

A prova do que allegamos em relação á fabricação 
criminosa no estrangeiro ahi está na importação de vinho 
artificial, que se effectua em larga escala pelas nossas 
alfandegas, fazendo correr maior risco a saude de nossa 
população, pela peior qualidade do alcool com que e 
manipulado o producto artificial estrangeiro. 

Além, pois, de uma lei severa, que prohibisse a 
fabricação de vinhos artificiaes, seria necessario a 
installação de laboratorios chimicos nas alfandegas, que 
analysassem todo o producto importado, para que fosse 
inutilisado e falsificação e punidos os responsaveis pela 
Importação. 

A remuneração das analyses pelos interessados, si 
não fosse uma fonte de renda pagaria ao menos as 
despezas da installação e manutenção dos laboratorios. 

E essa medida não aproveitaria sómente á saude 
publica; aproveitaria igualmente ás finanças do Estado, 
pois a suppressão desse concurrente immoral, – a fraude –  
desenvolveria a vinicultura nacional, já tão prospera em 
algumas provincias, como S. Paulo, Rio Grande do Sul, 
Minas-Gerais e Santa Chatharina, e abriria largos 
horisontes ao trabalho livre, que vai em breve substituir o 
braço escravo, cujo desapparecimento total não tarda. 

Essas considerações obrigam os abaixo 
assignados, inspirados pelo desejo de servirem á causa 
publica, e, obedecendo ao dever imposto pela profissão, a 
sollicitarem do Parlamento a decretação de medidas que 
satisfaçam ás necessidades da saude publica. 

Uma dellas é a creação de um laboratorio chimico 
nas alfandegas, o que já foi sollicitado pelo commercio de 
importação de vinhos, representado pelo Centro 
Commercial de Molhados. 

Entendem os abaixo assignados que os meios de 
precaver a saude publica são os que tem a honra de 
offerecer á apreciação do Parlamento: 

A – A creação de laboratorios municipaes como os 
ha na Allemanha, em numero de 150, na Inglaterra, em 
numero de 80, na França, um em Pariz e varios nos 
portos, e em quasi todas as grandes cidades, mesmo nas 
republicas do Prata, destinados ao exame dos comestiveis.

A' maneira de que se pratica em Pariz, esse exame 
deve ser gratis quando reclamado pelo particular, que 
apenas queira certificar-se da boa ou má qualidade do 
genero que compra para con- 

 



350                                                                           Annaes do Senado 
 

sumo, e pago pelos interessados no commercio dos ditos 
generos, devendo ser examinado todo o genero que a 
alfandega tiver de despachar para ser inutilisado o 
falsificado e punido o falsificador, além da obrigação em 
que deve estar a autoridade sanitaria de examinar os que 
estiverem expostos á venda, independentemente de 
sollicitação ou denuncia; 

B – A prohibição absoluta da fabricação artificial de 
generos alimenticios, como o vinho, a cerveja, o leite, a 
manteiga, o azeite e outros, especificando os que a lei 
póde tolerar; e as condições em que o póde fazer, como os 
licores e outros, impedindo sempre e em absoluto a fraude 
pelo emprego de rotulos falsos, considerando como taes 
os proprios rotulos de phantasia, que não indicarem 
claramente a composição do producto; 

C – A definição da accepção em que devem ser 
tomadas as expressões – artificial e natural – em relação 
aos productos alimenticios, tomando por base as nações 
scientificas; 

D – A decretação de lei, que puna com severidade 
o falsificador, impondo-lhe além de multas, prisão, que não 
possa ser substituida por multa, e cujo tempo deve variar 
na proporção da gravidade do delicto, a qual deve ser 
medida pelo gráo de nocividade do producto, avaliada pela 
qualidade do genero, que tiver sido empregado, e pela sua 
natureza venenosa ou não: 

E. – A organisação de uma policia sanitaria, 
encarregada especialmente de velar pelo fiel cumprimento 
da lei, em relação aos generos alimenticios expostos á 
venda. 

Considerando que a vida é o principal capital do 
individuo e a população o principal capital das nações, 
esperam os abaixos assignados que os Augustos e 
Dignissimos Senadores Representantes da Nação 
attendam ao assumpto e o resolvam de modo porque, em 
sua alta sabedoria e patriotismo lhes inspirar a Justiça. 

Rio de Janeiro, 25 de Julho de 1887. – Dr. 
Domingos José Freire. – Dr. Luciano de Moraes Sarmento. 
– Dr.Cincinato Americo Lopes. – Dr. João Paulo de 
Carvalho. – Dr. Arthur Fernandes Campos da Paz  

Consultado o Senado consentiu na publicação. 
Foi a representação remettida ás commissões de 

saude Publica e commercio, industria e artes. 
 

REQUERIMENTO SOBRE O PROJECTO REVOGADO A 
LEI DE 10 DE JUNHO DE 1835 

 
O SR. IGNACIO MARTINS: – Sr. presidente, no 

requerimento que vou ter a honra de sujeitar á apreciação 
do Senado, eu peço a V. Ex. que não veja, nem de leve, 
qualquer desaccórdo da minha parte com a opinhão de V. 
Ex., nem desobediencia ás suas deliberações. 

Acostumado, ha longos annos, a respeitar ao Sr. 
Presidente do Senado, o requerimento que vou apresentar 
é um recurso de que lanço mão, unicamente para provocar 
uma manifestação do Senado sobre a questão de que vou 
tratar. 

Por diversas vezes tenho pedido a V. Ex., Sr. 
presidente, para dar para ordem do dia o projecto que 
apresentei revogando a lei de 10 de Junho de 1835. 

V. Ex., correcto, como sempre, no seu 
procedimento, embora adversario politico do governo,

tem entendido não dever incluir na ordem do dia qualquer 
projecto sem préviamente entender-se com o ministerio. 

O procedimento de V. Ex. é correcto, como já disse, 
e eu não tenho sinão que prestar a elle louvores; não sei, 
porém, si da parte do governo tem V. Ex. encontrado 
embaraços para dar para a discussão o projecto a que me 
refiro. 

Em todo o caso uso do recuso que me dá o 
regimento, requerendo ao Senado para, por uma votação, 
incluir na ordem do dia esse projecto. 

Sei que pelo regimento o meu pedido, ainda mesmo 
approvado pelo Senado, não preterirá a discussão das 
propostas do governo, e nem mesmo a dos projectos já 
incluidos na ordem do dia; mas o meu fim é conseguir que 
não seja a discussão delle preterida pela de outros 
projectos posteriormente apresentados. 

Sou levado a isto, Sr. presidente, porque vejo que o 
governo vai se enveredando por um rumo differente do que 
até hoje parecia ter tomado. 

Si até aqui o governo encarava com indifferentismo 
a questão servil, hoje, por actos que está praticando, 
mostra que, mais do que indifferente, tenta elle oppor 
obstaculos á solução desta magna questão. 

Li, confesso a V. Ex. que com desagrado, o aviso 
expedido ultimamente pelo nobre Ministro da Agricultura. 

S. Ex. incompetentemente e por um aviso, tenta 
reduzir à escravidão milhares de individuos que são livres 
por não terem sido legalmente matriculados como 
escravos. 

Ora, em todas as leis promulgadas sobre o 
elemento servil, não só na lei de 28 de Setembro de 1871 
como na de 28 de Setembro de 1885, e nos seus 
regulamentos, terminantemente se declara que só são 
competentes para dar os escravos á matricula os seus 
senhores, ou os representantes legitimos dos senhores. 

Ora, um individuo qualquer, sem exhibir procuração, 
não póde ser considerado representante legitimo do 
senhor de um escravo, para dar este á matricula, e assim 
procedendo nulla é a matricula, e como de um acto mullo 
não se póde tirar consequencias legitimas, segue-se que a 
matricula é como si não legitimas, e portanto livre o 
escravo por não ter sido matriculado. 

Isto é que é juridico. (Apoiados.) 
O procedimento do honrado Ministro da Agricultura 

tanto mais me sorprendeu, Sr. presidente, quanto elle está 
em completo desaccórdo com o digno antecessor de S. 
Ex. (Apoiados.) 

O honrado ex-Ministro da Agricultura, o nobre 
senador por S. Paulo, em aviso expedido em Abril do 
corrente anno, sobre questão identica, e dirigido ao 
presidente da provincia do Paraná, decidiu que o escravo 
matriculado por procurador sem procuração tinha adquirido 
a sua liberdade, por não estar legalmente matriculado. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E ainda sob a 
legislação antiga, que aliás prestava-se a qualquer outra 
deliberação, assim decidiu tambem o Sr. Thomaz Coelho. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – No Paraná tratava-se 
de um escravo que havia sido matriculado pelo genro do 
senhor, portanto por pessoa intimamente ligado ao senhor, 
e, apézar disto, o honrado ex-Ministro da Agricultura, honra 
lhe seja 
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feita, decidiu juridicamente, de conformidade com a lei, e 
de accôrdo com os precedentes, entre os quaes o que 
acaba de ser lembrado pelo meu honrado amigo o nobre 
senador por Minas, que o individuo assim matriculado não 
era mais escravo, porém livre por falta de matricula, visto 
ter sido matriculado por pessoa incompetente. 

Pois bem, o nobre Ministro da Agricultura, não sei si 
aterrado com o grande numero de individuos que, como 
escravos foram no municipio de Campos matriculados por 
pessoas incompetentes, como si o direito de um não fosse 
o mesmo de milhares em identicas condições, decidiu 
contracessor quando ministro do proprio actual gabinete. 

O SR. DANTAS: – Commetteu um grande 
attentado. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Vê V. Ex., Sr. 
presidente, a posição em que ficam esses individuos a que 
se referem os avisos citados. O de Paraná é livre em 
virtude de decisão do governo,os de Campos, em identicas 
condições, são escravos, em virtude de decisão do mesmo 
governo. 

Sorprendeu-me e tambem entristeceu-me o aviso 
de S. Ex. o nobre Ministro da Agricultura, considerando 
escravo quem tiver na matricula a declaração de filiação 
desconhecida. 

O SR. DANTAS: – Isso é um horror! 
O SR. IGNACIO MARTINS: – Este aviso é um 

attentado contra decisões judiciarias que a este respeito já 
temos. 

O SR. DANTAS: – Mais de uma. 
O SR. IGNACIO MARTINS: – A Relação do 

districto da Côrte já anteriormente julgou esta questão em 
sentido contrario ao aviso do governo. 

Sr. presidente, a condição de escravo entre nós só 
se prova; a dos africanos, pela importação anterior a 
prohibição do infame trafico; a dos filhos do paiz, pelo facto 
de ter nascido de mãi escrava. A extincção desta ultima 
origem de escravidão é o que constitue a maior gloria de 
sempre lembrando estadista Visconde do Rio Branco. 
(Apoiados.) 

Que si o proprio que se diz senhor confessa em 
documento publico, como é a matricula, desconhecer o 
nascimento do individuo que elle diz ser seu escravo, 
como consideral-o tal? 

Pelo menos a presumpção juridica é de que é elle 
livre, e o governo o mais que poderia fazer era reconhecer, 
em quem se diz senhor, o direito de, perante o poder 
judiciario, provar a condição servil daquelle que elle diz ser 
seu escravo. 

O SR. DANTAS: – Sem duvida. 
O SR. IGNACIO MARTINS: – São questões 

melindrosas e importantissimas as que dizem respeito á 
liberdade individual. 

O governo deve ter muita prudencia e criterio em 
suas decisões, para não usurpar, como esta, fazendo, 
attribuições do poder judiciario, e para não dar decisões 
tão contrarias em questões tão importantes. 

O SR. DANTAS: – Isso é nada menos do que 
escravizar pessoa livre. A melhor intelligencia será a mais 
benevola. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (presidente do 
conselho e ministro de estrangeiros): – A matricula 
actual é a reproducção da passada. Então é melhor uma 
lei. 

O SR. F. BELISARIO (ministro da fazenda): – 
Faça-se a lei. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Não é preciso, pois 
que temos nas leis vigentes claras e terminantes 
disposições; o que cumpre é executal-as com lealdade. 

O SR. DANTAS: – Nós entendemos que a lei é 
clara. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Sem duvida alguma, 
que as leis que temos são muito claras a respeito. 

O nobre Presidente do Conselho só encontra na lei 
terminantes disposições mandando que a matricula do 
escravo seja feita pelo proprio senhor, ou pelo seu 
representante legal; e representante legal não é, nem póde 
ser, o procurador sem procuração. A lei de 1885, 
enumerada as pessoas que podem dar á matricula os 
escravos de outros, menciona os tutores os escravos dos 
menores; os curadores os escravos dos interdictos; e os 
credores hypothecarios os escravos dos seus devedores, 
que lhes estiverem especialmente hypothecados. 

Si a lei julgou necessario dar, por disposição 
expressa, competencia ao credor hypothecario, para 
matricular os escravos do seu devedor, é claro que negou 
a competencia de qualquer pessoa estranha matricular os 
escravos de outro. 

Animo-me, Sr. presidente, a fazer estas 
considerações, e para ellas pedir a attenção do governo, 
porque o nobre senador por Pernambuco é hoje um dos 
lords protectores do ministerio. 

S. Ex. não póde desconhecer que esta é uma das 
questões que, com o andar dos tempos e caminhando 
naturalmente o parido, já é chegada a sua vez de ser 
realizada. 

Portanto, deve S. Ex., empregando todo o seu alto 
prestigio e toda sua grande enfluencia, conseguir, si poder, 
que o governo se enverede por outro caminho diverso do 
que está seguindo. Será um serviço importante que o 
honrado senador prestará ao paiz. Mas, senhores, si por 
um lado anima-me o facto de ser hoje o nobre senador um 
dos maiores sustentadores do ministerio, por outro lado me 
desanima a attitude ultimamente assumida pelo governo. 
Por uma triste e inexplicavel coincidencia, depois que o 
nobre senador se declarou sustentador do ministerio, tem 
este se revelado cada vez mais retrogado na questão do 
elemento servil. E quer me parecer, Sr. presidente, que 
esta é uma das questões sobre as quaes o nobre senador 
tem idéas assentadas. 

Estou certo de que o honrado senador por 
Pernambuco, apezar de seu ministerialismo, não 
concordará com as erroneas doutrinas dos ultimos avisos 
do nobre Ministro da Agricultura, assim como que com 
ellas não concordariam outros dignos senadores, entre os 
quaes, o meu illustre amigo o nobre senador pelo Ceará, 
que já se tem manifestado e muito competentemente. 

O SR. DANTAS: – Temos aqui no Senado opiniões 
em grande numero a favor dessas idéas. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Sr. presidente, quero 
unicamente provocar, por uma votação de Senado, a 
manifestação de que não lhe é indiffe- 
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rentes a errada direcção que o governo está dando a 
questão do elemento servil. 

A revogação da lei de 10 de Junho de 1835 não ha 
mais quem conteste a sua urgente necessidade. Foi 
abolida a pena de açoites. Mas os escravos continuam a 
ser açoitados e até arbitrariamente por autoridades 
policiaes. 

Recordar-se-á V. Ex. Sr. presidente, que desta 
tribuna reclamei contra um facto barbaro e de revoltante 
selvageria praticado no municipio de Cantagallo. O 
delegado de policia foi em pessoa a uma fazenda, e ahi 
mandou, por soldados de policia, surrar escravos da 
mesma fazenda. O governo prometteu prestar as 
informações pedidas porém até eu as espero. O que é 
mais revoltante é que, segundo consta, esse criminoso 
contiua a ser o delegado de policia naquelle infeliz 
municipio! 

Pergunto de novo ao governo, é exacto o facto? O 
delegado de policia de Cantagallo foi a uma fazenda 
particular e fez surrar escravos por soldados de policia, 
aproveitando-se da ausencia do dono dessa fazenda? Que 
providencias tomou o governo a este respeito? Peço a V. 
Ex. Sr. presidente, que interceda com o governo para que 
dê resposta a esse meu requerimento, e que preste as 
informações que delle exigiu o Senado que approvou o 
requerimento. 

O governo tem feito, não quero dizer pouco caso, 
mas tem-se tornado indifferente ás reclamações que desta 
tribuna temos feito. 

Naquella mesma occasião, Sr. presidente, reclamei 
contra a autoridades policial do municipio do Calhau, na 
provincia de Minas Geraes, que quando foi nomeada já 
promettia inventar crimes contra seus adversarios para 
perseguil-os, e que tem sido acerrimo cumpridos desse 
proposito. O governo limitou-se a responder que esse 
energumeno continuava como autoridade policial naquelle 
municipio. 

O SR. DANTAS: – O governo está forte, muito 
forte, não faz caso dessas reclamações. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – O que me impelliu 
mais a fazer hoje este requerimento foi o ter lido que 
hontem na camara dos Srs. Deputados, tendo o meu 
distincto e particular amigo representante do 20º districto 
de3 Minas Geraes, pedido ao governo que declarasse si o 
aviso do Ministerio da Agricultura foi expedido em virtude 
de consulta do conselho de Estado, o governo empregou o 
triste recurso de que costuma lançar mão para não prestar 
as informações que lhe são exigidas, e pediu a palavra 
sobre o requerimento daquelle illustrado deputado, o que 
importa o adiamento illimitado, porque naquella Camara os 
requerimentos só se discutem nos sabbados e os 
sabbados são guardados pelo governo. 

O SR. DANTAS: – Não se importa, está com 
grande apoio na Camara e no Senado. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Creio, Sr. presidente, 
que a revogação da lei de 10 de Junho de 1835 não é 
antecipada, que é já chegada a sua vez. 

Diz-se que não é urgente a revogação desta lei 
porque ella não é mais executada, pois que o Poder 
Moderador constantemente commuta as sentenças de 
morte. 

Mas, senhores, a lei de 10 de Junho de 1835 não 
applica sómente a pena de morte, ou a de açoites, que já 
foi abolida, applica tambem a de  

galés; e de mais, não é tanto pelas penas que applica que 
ella deve ser quanto antes revogada; é muito mais pelo 
modo barbaro do julgamento sem defesa. 

O SR. JAGUARIBE: – Não admitte recurso. 
O SR. IGNACIO MARTINS: – O réo julgado pela lei 

de 10 de junho vê-se na impossibilidade de usar de 
qualquer recurso de defesa. 

O SR. JAGUARIBE: – E’ um borrão em nossa 
legislação, como seria em qualquer legislação do mundo. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Eu, pois, mando á 
mesa o meu requerimento. 

Repito, não veja V. Ex. nelle sinão a manifestação 
da muita consideração e respeito que a V. Ex. tributo. Não 
seria capaz de recorrer de qualquer decisão de V. Ex.. pois 
que ellas são sempre ditadas pelo seu elevado espirito de 
justiça. O meu requerimento tem por fim dar occasião ao 
Senado para, por uma votação, se manifestar a respeito 
das doutrinas contidas nos avisos ultimamente expedidos 
pelo nobre Ministro da Agricultura. 

Vem á mesa o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 
Requeiro que seja dado para ordem do dia o 

projecto H. deste anno, revogando a lei n. 4 de 9 de Julho 
de 1835. 

S. R. Sala das sessões do Senado, 26 de Julho de 
1887. – Ignacio Martins. 

O Sr. Presidente declara que o requerimento do 
nobre senador por Minas Geraes fica sobre a mesa para 
ser posto a votos na próxima sessão, visto já ter passado a 
hora a isso destinada. 

Agradece ao honrado senador as expressões 
benevolas de que fez uso; e de nenhuma sorte se 
considera magoado pelo requerimento do S. Ex. Cada um 
exerce seu direito: a presidencia, encaminhando os 
trabalhos conforme julga mais proveitosos á causa publica, 
tem sempre tido em vista não prejudicar a discussão das 
leis annuas; mas si o nobre senador entende ser urgente 
que se discuta o seu projecto, e o Senado tambem o 
houver por conveniente, a presidencia assim o fará, 
cingindo-se á deliberação do Senado. 

Pelo regimento não deve ser discutido o 
requerimento do nobre senador, na proxima sessão será 
submettido á votação. 

 
ORDEM DO DIA 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA JUSTIÇA 
 
Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro da 

Justiça, foram sorteadas para a deputação que o devia 
receber os Srs. Jaguaribe, Correia e de Lamare, e sendo o 
mesmo senhor introduzido no salão com as formalidades 
do estylo, tomou assento na mesa á direita do Sr. 
presidente. 

Proseguiu em 2ª discussão, com o parecer da 
commissão de orçamento, a proposta do Poder Executivo, 
convertida em projecto de lei pela, Camara dos Deputados, 
sob n. 7 do corrente anno que fixa a despeza do Ministerio 
da Justiça para o exercicio de 1888. 
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O SR. VIRIATO DO MEDEIROS: – Sr. presidente, 
antes de occupar a attenção de V. Ex., do Senado e do 
nobre Sr. Ministro da Justiça, com assumptos deste 
ministerio, peço a V. Ex. que mande receber este officio 
em que o Sr. procurador da coróa dá conhecimento das 
causas por que até agora o Supremo Tribunal de Justiça 
não tomou os assentos que por lei é obrigado a tomar. 

Estas causas, como diz o honrado Sr. procurador 
da Corôa, foram as mesmas que perfeitamente explanou o 
muito digno magistrado, o Sr. Sayão lobato, presidente do 
Supremo Tribunal de justiça. 

Com este documento peço permissão para mandar 
tambem a mesa outros que recebi hontem. 

Um delles é assignado pelo Sr. Serafim Muniz 
Barreto, juiz de orphãos da Côrte, e o outro é assignado 
pelo digno juiz de 1ª instancia, o Sr. Ribeiro de Almeida. 

São estes os documentos que entrego a V. Ex. para 
os mandar publicar, como teve a bondade de mandar 
publicar os outros. 

Agora, Sr. presidente, entrarei na discussão de 
negocios do Ministerio da Justiça e principiarei dizendo 
que dos dez de 1ª instancia da Côrte, que deviam cumprir 
os seus deveres, seis os cumpriram e faltam ainda quatro, 
que não quizeram dizer quantos autos tinham em seu 
poder e desde que tempo. 

V. Ex, comprehende que, si seis juizes deram essa 
informação e quatro não a deram, estou no meu direito 
suppondo que estes ultimos não cumpriram o seu dever e 
commigo todos os que me ouvem. 

O SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ: – Mas creio 
que esses cumpriram. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Seis, como já 
disse, e entre elles tenho o prazer de declarar que está o 
Sr. Serafim Moniz Barreto assim como está o Sr. Ribeiro 
de Almeida, cujos officios acabo de remetter á mesa. Mas, 
sendo dez, faltam quatro. 

Não quero apontar os nomes dos que faltam. 
Apenas apresento ao honrado ministro o numero dos que 
cumpriram com o seu dever para que S. EX. tome as 
medidas, que, me parece, póde tomar. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Mas os 
outros podem remetter suas informações. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Mas quando? 
Em todo caso, si mandarem, terei muito prazer em vir 
declarar isto, porque não tenho satisfação em accusar 
ninguem. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Estou certo 
de que V. Ex. receberá informações de todos. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Estimarei muito. 
O SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ: – E V. EX. 

está já fazendo justiça. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Estou sempre 

prompto a fazel-a; só accuso quando a consciencia me 
leva a isto; não é para offender pessoalmente a ninguem; e 
quando entendo que devo accusar, não ha forças 
humanas que me arredem do meu caminho: vou por 
adiante, por mais que soffra. 

Agora chamo a attenção do nobre Ministro para 
estes documentos (mostrando uns papeis) que vou ler, 
relativos a um juiz de direito do Parahyba do Sul. 

Não declino seu nome, porque é conhecido; mas 
passarei estas certidões ás mãos do nobre Ministro, para 
que S. Ex. tomo as medidas que póde tomar para obrigar 
este juiz de direito a cumprir com o seu dever, porque elle 
denega justiça e conserva autos em seu poder 6 e 8 
mezes, e quando as partes procuram dá como causa, de 
não ter ainda despachado, a falta de tempo. 

Sr. presidente, dei agora para estudar a legislação e 
por ella vejo que a lei não tem sido cumprida. A lei não tem 
um só artigo que dê poderes para que um juiz, quer de 1ª, 
quer de 2ª instancia exceda os prazos marcados em lei. 

A sahida que dão a isto para ter uma justificativa da 
desidia, si não cousa peior, é a falta de tempo. O nobre 
Ministro sabe que a lei determina que, quando por falta de 
tempo o juiz não possa despachar, ao substituto incumbe 
remetter todas as causas. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Estando 
em exercicio, o juiz não póde mandar a causa ao 
substituto. O substituto é para quando ha impedimento do 
juiz. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Passarei a ler a 
certidão que um advogado requereu ao escrivão para 
saber quaes os autos que tinha em seu poder (lê): 

«Illmn. Sr. Dr. Juiz Municipal. – Diz José Gonçalves 
Viriato de Medeiros, que a bem de seu direito precisa que 
o respectivo escrivão, revendo os autos de Luiz Gomes de 
Aguiar contra João Leocadio Geffaler (acção de divida) lhe 
certifique de quantas folhas se compõe quanto tempo 
levou o Dr. Juiz de direito para proferir sentença: portanto. 
– Pede á V. S. se sirva de assim o mandar. – E. R. M. – 
Certifique. Rio, 23 de Agosto de 1886. – Villaboim» 

O major Damião José de Souza Guimarães, 
cavalleiro da Imperial Ordem da Rosa, condecorado com 
as medalhas de prata pela rendição de Urugnayana, com a 
de merito e recompensa á bravura militar e com a da 
campanha geral do Paraguay: Serventuário vitalicio dos 
officios de segundo tabellião no publico, judicial e notas, 
escrivão privativo das execuções civeis e commerciaes e 
official do registro geral das hypothecas nesta cidade da 
Parayba do Sul e seu termo, etc. 

Certifico que os autos de Libello em que é autor 
Luiz Gomes de Aguiar e réos João Leocadio Geffaller e 
seus filhos; contém 41 folhas e que os mesmos autos 
subiram á conclusão do Dr. Juiz de direito da comarca, em 
18 de Agosto do anno passado, d’onde baixaram em 6 de 
Agosto do corrente anno, como se vê da conclusão á 
folhas 40 e data á folhas 41. O referido é verdade de que 
dou fé. Cidade da Parahyba do Sul em 11 de Outubro de 
1886. – O escrivão, Damião José de Souza Guimarães.» 

Temos outra certidão pedida pelo mesmo advogado 
e dada pelo escrivão Damião José de Souza Guimarães 
(lê): 

«Illm. Sr. Dr. Juiz municipal. – Diz José Gonçalves 
Viriato de Medeiros que precisa que o escrivão major 
Damião lhe certifique, quantas folhas tém os actos de 
acção de Leitão, Irmão & Comp. Contra D. Veridiana Rosa 
de Oliveira Affonso e outro, e quanto tempo levou o Dr. juiz 
de direito, 
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para proferir a sentença; portanto, pede a V. S. que sirva-
se de assim o mandar. E. R. M. 

Certifique, Parahyba, 27 de Outubro de 1886. – 
Guimarães. 

O major Damião José de Souza Guimarães, 
cavalleiro da Imperial Ordem da Rosa, condecorado com a 
medalha de prata pela rendição de Uruguayana, com a de 
merito e recompensa á bravura militar e com a da 
Campanha geral do Paraguay: Serventuário vitalicio dos 
officios de segundo tabellião do publico, judicial e notas, 
escrivão privativo das execuções cíveis e comerciaes e 
official do registro geral das hypothecas nesta cidade da 
Parahyba do Sul e seu termo, etc.: 

Certifico que o autor de libello em que se autores 
Leitão, Irmão & Comp. e réos D. Antonia Veridiana Rosa 
de Oliveira Affonso e outro, contem 63 folhas. Certifico, 
finalmente, que os referidos autos subiram á conclusão do 
Dr. Juiz de direito da comarca em treze de Novembro de 
1885, e baixaram a cartorio em 26 de Agosto do corrente 
anno, com sentença proferida pelo mesmo Dr. Juiz de 
direito. O referido é verdade do que dou fé. Parahyba do 
Sul em 2 de Setembro de 1886. – O escrivão, Damião 
José de Souza Guimarães.» 

Tenho ainda aqui as outras certidões que vou ler 
(lê): 

«N. 86 A. – Illm. Sr. Dr. juiz municipal. – Diz José 
Gonçalves Viriato de Medeiros que precisa que o escrivão 
major Damião, revendo os autos de Arresto de Miguel 
Felippe Mendes contra Antonio José da Rocha Machado, 
certifique-se quanto tempo levou o Dr. juiz de direito José 
Ricardo Gomes de Carvalho para julgado improcedente e 
mandar levantal-o, portanto pede a V. S. se sirva de assim 
o mandar. – E. R. M. – Sim. – Parahyba, 14 de Fevereiro 
de 1885. –Guimarães.» 

O major Damião José de Souza Guimarães, 
cavalheiro da imperial ordem da Rosa, condecorado com a 
medalha de prata pela rendição de Uruguayana, com a de 
merito e recompensa á bravura militar e com a da 
campanha geral do Paraguay, serventuario vitalicio dos 
officios de segundo tabellião do publico, judicial e notas, 
escrivão privativo de execuções civeis e commerciaes e 
official do Registro Geral das Hypothecas nesta cidade da 
Parahyba do Sul e seu termo, etc.: 

Certifico que, revendo os autos de embargo em que 
é embargante Miguel Felippe Mendes e embargado 
Antonio José da Rocha Machado, que se a ham com vista 
ao peticionario retro Dr. José Gonçalves Viriato de 
Medeiros, e que me foram apresentados em cartorio afim 
de ser extrahida a presente certidão, consta terem os 
mesmos autos subido á conclusão do Dr. Juiz de direito da 
comarca em 14 de Fevereiro do anno passado, e descido 
da mesma conclusão em 6 do corrente mez de Fevereiro. 
O referido é verdade e dou fé. – Parahyba do Sul, 14 de 
Fevereiro de 1885. – O escrivão, Damião José de Souza 
Guimarães.» 

«Illm. Sr. Dr. Juiz Municipal.» 
Diz José Gonçalves Viriato de Medeiros, que 

precisa que o escrivão a quem competir, revendo os autos 
de acção hypothecaria de Rose Ribeiro de Resende contra 
Sebastião Caetano de Sá, certifique-lhe quanto tempo 
levou o Dr. juiz de direito José Ricardo Gomes de 
Carvalho, para pro- 

ferir a sentença, e si houve contestação do réo, ou 
qualquer opposição por parte de terceiro: portanto. – Pede 
á V. S. que sirva-se de assim o mandar. – E. R. M. 

O major Damião José de Souza Guimarães 
conselheiro da Imperial Ordem da Roza, condecorado com 
as medalhas de prata pela rendicção de Uruguayana, com 
a de merito e recompensa á bravura militar e com a da 
Campanha Geral do Paraguay; serventuario vitalicio dos 
officios de segundo tabellião do publico, judicial e notas, 
escrivão privativo das execuções civeis e comerciaes, e 
official do registro geral de hypothecas nesta cidade da 
Parahyba do Sul e seu termo, etc. 

Certifico que revendo em meu cartorio os autos de 
acção de libello em que é autor José Ribeiro de Rezende e 
réos os herdeiros de Sebastião Caetano de Sá, delles 
constam sobre o que requer o peticionario retro o seguinte: 
O tempo que o juiz de direito, Dr. José Ribeiro Gomes de 
Carvalho, levou para proferir a sentença foi de 6 mezes e 
23 dias, conforme consta da conclusão ao mesmo juiz de 
direito com data de 18 de Agosto de 1885 e o termo de 
recebimento de 11 de Março de 1886; havendo 
contestação por parte do curador pelos réos menores e 
ausentes, tendo corrido a revelia quanto aos réos maiores. 
Quanto a qualquer opposição por parte de terceiro – não 
houve. O referido é verdade do que dou fé. Parahyba do 
Sul, 26 de Abril de 1887. – O escrivão, Damião José de 
Souza Guimarães.» 

«Illm. Sr. Dr. Juiz Municipal.» 
José Gonçalves Viriato de Medeiros precisa que o 

escrivão major Damião, revendo os autos da execução de 
José Caetano do Valle contra D. Angelica Rosa de 
Oliveira, certifique-se quanto tempo levou o juiz de direito 
Dr. José Ricardo Gomes de carvalho, para proferir 
sentença definitiva sobre os embargos á execução: 
portanto. Pede á V. S. deferimento. – E. R. M. – Certifique. 
– 23 de Abril de 1887. – Gomes de Carvalho. 

O major Damião José de Souza Guimarães, 
cavalleiro da Imperial Ordem da Rosa, condecorado com 
as medalhas de prata pela rendição de Uruguayana, com a 
de merito e recompensa a bravura militar e com a da 
campanha geral do Paraguay: serventuario vitalicio dos 
officios de segundo tabellião do publico, judicial e notas, 
escrivão privativo das execuções civeis e commerciaes e 
official do registro geral das hypothecas nesta cidade da 
Parahyba do Sul e seu termo etc. 

Certifico que dos autos de execução de José 
Caetano do Valle contra D. Angelica Rosa de Oliveira, 
consta, com relação ao que requer o peticionario retro, 
terem elles subido á conclusão do Dr. juiz de direito da 
comarca, José Ricardo Gomes de carvalho, em trinta e um 
de Março de mil e oitocentos e dous, para a decisão de 
embargos, oppostos pela executada, a execução e 
penhora de onde baixaram a cartorio, com sentença, em 
primeiro de Dezembro de mil oitocentos e oitenta e dous. 
O referido é verdade e aos autos ao principio declarados 
me reporto e dou fé. 
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Cidade da Parahyba do Sul em 26 de Abril de 1887. 
– O escrivão, Damião José de Souza Guimarães.» 

«Illm. Sr. Dr. Juiz de Direito. – Dizem Araújo Ferraz 
& Cª. que estando conclusos á V. S. – de 12 de Setembro 
proximo passado, os autos da acção movida pelos 
Supplicantes a Victorio Pereira Nunes, e como já sejam 
decorridos oito mezes e alguns dias, entretanto como a Lei 
só conceda sessenta dias para V. S. despachar, os 
supplicantes vem requerer a V. S. que sirva-se de fazel-os 
descer de sua conclusão seu despacho. Assim. – E. R. M. 
– Parahyba do Sul, 20 de Maio de 1884. – O Advogado, 
José Gonçalves Viriato de Medeiros. 

Si estiverem em minha conclusão descerão logo 
que estejam despachados, o que farei o mais breve 
possivel. – Parahyba do Sul, 20 de Maio de 1884. – 
Gomes de carvalho.» 

«Illm. Sr. Dr. juiz de direito. – Diz o coronel João 
José Vieira que estando conclusos á V. S., desde 4 de 
Setembro proximo passado, os autos de acção movida 
pelo supplicante contra José Carlos Pereira Nunes, e como 
já sejam decorridos oito mezes e alguns dias, entretanto 
com a lei só concede 60 dias para V. S. despachar, o 
supplicante vem requerer á V. S. que se sirva de fazel-os 
descer da conclusão com seu despacho, assim: E. R. M. 

Parahyba do Sul, 20 de Maio de 1884. – O 
advogado, José Gonçalves Viriato de Medeiros. 

Si estiver em minha conclusão serão em breve 
despachados e então descerão da conclusão. – Parahyba 
do Sul, 20 de Maio de 1884. – Gomes de Carvalho.» 

Hei de remetter ao nobre Ministro estas certidões 
para que S. Ex., por intermedio das autoridades 
competentes, faça punir estes delictos. 

Este juiz de direito realmente está sendo um 
embaraço á justiça na Parahyba do Sul, cujo fôro como V. 
Ex. sabe, é um dos mais importantes da provincia do Rio 
de Janeiro pelo grande numero de causas. E’ um fôro em 
que há pelo menos 14 advogados. 

Chamo a attenção do nobre Ministro para isto; e 
depois que sahir publicado o meu discurso, entregarei ao 
Sr. Presidente do Senado estas certidões para que sejam 
remettidas officialmente ao Sr. Ministro, afim de ver se põe 
cobro a esta denegação de justiça.O juiz de direito póde 
dar os despachos que quizer, mas não póde negar justiça, 
porque um juiz que fica com os actos além do tempo 
marcado em lei denega justiça. 

Agora passarei a outro ponto. 
Sr. presidente, todos são accordes em um ponto – 

que é muito conveniente serem os chefes de policia tirados 
da magistratura, e os inconvenientes são obvios. 

Em primeiro logar perguntarei: o juiz é ou não 
necessario no logar para o qual foi nomeado? Para elle ser 
tirado desse logar deve-se concluir que, ou elle não é 
necessario, ou que um substituto que vá occupar este 
logar póde fazer o mesmo que fazia o primeiro juiz. 

Mas o que se vê é que, apezar de todos estes 
inconvenientes, os juizes de 1ª entrancia e os 
desembargadores são distrahidos dos seus cargos quando 
o governo quer proteger um amigo do peito.Se é juiz de 
direito, tira-o de sua comarca, nomeia-o chefe de policia, e 
assim fica até que se  

apresente uma boa comarca, o apresentando-se uma 
comarca nestas condições, o Ministro o manda para ella. 
Quando não ha comarca bôa, elle fica a espera; e vindo os 
adversarios deste Ministro, o que acontece? Fica o 
magistrado avulso; o governo não lhe dá comarca alguma. 

Consta-me que alguns juizes já fizeram 
reclamações por causa disso, porque creio que ha alguns 
a quem não se quer pagar ordenado. 

Mas qual o meio de acabar com isto, que me 
parece uma injustiça? O governo tira o magistrado de uma 
comarca muito bôa, fal-o chefe de policia, e subindo o 
partido adverso, manda este magistrado pra uma comarca 
detestavel; elle não vai e por conseguinte não recebe o 
seu ordenado. 

Ate certo ponto acho que isto é uma bôa pena: 
ninguem é recrutado para ser chefe de policia ou 
deputado; no tempo em que elles estão desempenhando 
estes cargos não podem exercer a jurisdicção; o que 
acontece? Ficam avulsos, sem dinheiro e sem comarca, ou 
quando lhes dão uma comarca, é tão ruim que elles não a 
podem aceitar. 

Qual o remédio para isso? Seria fazer com que os 
magistrados não podessem ser chefes de policia ou 
deputados; entretanto assim não acontece, apezar do 
governo ter, por lei, o direito de nomear advogados para o 
cargo de chefe de policia. 

Ora, na realidade,quando ha tantos advogados de 
illustração vasta, que prestariam serviços relevantissimos 
na policia, porque hão de ser postos de lado, para se tirar 
um magistrado dos seus cargos? 

E’ porque esses magistrados são verdadeiros – 
deixem-me usar da palavra – capangas eleitoraes.(Riso.) 

Mas, Sr. presidente, V. Ex. não acha que isto é um 
grande mal? Creio que a minha voz não é sufficientemente 
forte; mas rogo a V. Ex., que está perto do nobre Ministro, 
que peça a S. Ex. que não fica mais isso; que é um erro ter 
capangas eleitores como chefes de policia, e depois haja o 
que houver, faça-se justiça ou não, é indifferente. 

Como se fazem as nomeações para juizes de 
direito? A’s vezes, de tal modo, que ha juiz de direito que 
não sabe ler um despacho. Parece-me que a phrase é esta 
(e si não for assim, o nobre Ministro dirá): – Não póde ser 
juiz de direito quem não tenha quatriennio de promotor 
publico ou de juiz municipal; o ministro nomeia para a 
cargo de juiz de direito um moço que apenas sabe ler o 
livro em que está o direito, mas que não o conhece; e para 
isso é bastante que este moço tenha quatro annos de 
exercicio de juiz municipal ou de promotor publico. Dessa 
nomeação depende o futuro da comarca para onde elle 
vai, porque, si o homem é honesto e estudioso, a comarca 
está bem servida; mas o governo deste paiz não quer 
sinão gente politica, para que faça os deputados que o 
governo quizer. 

O que succede é que são nomeados alguns juizes 
que até nem sabem dar um despacho. 

Eu já tenho visto despachos que são vergonhosos, 
e eu, que não sei nada de direito, com certeza os daria 
melhor. 

Pois, senhores, em regra, é isto o que acontece. 
Mas, Sr. Ministro, não seria muito mais prudente, mais 
conducente ao serviço publico, que não se
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nomeasse nenhum juiz de direito, sinão de entre 
advogados conhecidos, de grande clientela, e que esses 
mesmos passassem por um exame perante o Supremo 
Tribunal de Justiça. 

O Sr. Henrique D’Avilla dá um aparte. 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Si fosse como 

V. Ex. diz, então na Inglaterra nunca se tirariam 
magistrados da classe dos advogados. (Apartes.) 

Estou estabelecendo as minhas premissas. Isto é o 
que devia ser, mas mandar um mocinho, que apenas sabe 
o A, B, C, do direito, se é que o sabe, mandal-o ser Juiz 
para julgar causas de grande importância, é querer que 
não haja justiça. 

Entretanto, si houver sempre a escolha conforme 
digo, necessariamente a magistratura sera muito melhor. 

V. Ex. acha impossibilidade neste processo? Eu 
não sou o primeiro a apresentar essa Idéa; Ella é antiga; 
mais parece que ainda não fez sulco na consciência dos 
governantes deste paiz, de maneira que ainda hoje 
estamos pelo processo antigo, momento juizos do direito a 
pessoas que são sabem direito, o que quase todas, são 
nomeadas por influencia politica, para serem capangas 
eleitoraes. 

Mas, feita a nomeação, outra cousa há que me 
parecia de justiça, para que o magistrado não ficasse de 
baixo da acção do governo, e é que, para o accesso, devia 
predominar a antiguidade absoluta, por que assim o 
magistrado ficaria livre dessas tendência deleterias que a 
política deste paiz traz a toda magistratura, o dahi vem 
tudo quanto ha de ruim. 

Devo dizer, entretanto, com toda a franqueza que, 
si há magistrados muitos maus, há outros muitos bons, si 
há magistrados que se vendem, há outros, aos quaes nada 
compra. 

A venalidade por dinheiro é muito rara entre nós; 
mas não é por dinheiro, é a promessa, é a paixão politica; 
e ouro é o que ouro valle. 

Mas não seria muito melhor que o nobre Ministro, 
que é tem na câmara uma maioria muito grande, o que é 
mais feliz que o nobre Ministro do Imperio, propuzesse 
qualquer lei a este respeito, tendo a confiança que tem do 
nobre Presidente do Conselho, e a certeza de que na 
Camara dos Srs. Deputados, obteria tudo? 

Ainda há diversos ponto para os quaes não posso 
deixar de chamar a attencao do nobre Ministro. 

Já mostrei que a Relação do Rio de Janeiro tinha 
cumprido o seu dever, quanto ao facto de feitos que 
estavam distribuídos, e que deveriam ser dados nos tempo 
marcados por lei. Todos elles disseram e provaram que 
tinham cumprido o seu dever. 

Mas há outra cousa para a qual chamo a attencao 
do nobre Ministro. 

Dizem-me que nas relações, o processo para a 
nomencao dos desembargadores é tirarem á sorte. O 
relator, não sei si é tirado á sorte; mas os dous revisores o 
são. Deitam-se os nomes destes desembargadores 
escriptos em papel, em uma urna; mas a urna, como me 
dizem, eu não sei, em algumas Relações é um verdadeiro 
prato de sópa. 

O secretario dobra os papelinhos com os nomes 
dos diversos desembargadores e d’ahi vai tirando. Ora, se 
isto é assim, o que ao nobre ministro é 

facil indagar, não havendo, como creio que ha, a maior 
probidade no secretario do Supremo Tribunal de Justiça, 
nada mais facil, do que o secretario, de accôrdo ou não de 
accôrdo (o que é impossível, porque esses cavalheiros são 
muito distinctos, mas póde-se dar o abuso), dar como 
sorteando o desembargador que quizer, ainda que o 
presidente não queira. 

Esses cavalheiros, são incapazes disso, sou capaz 
de jural-o; entretanto, acho que ha um remedio muito bom, 
que é fazer o qe se faz na camara dos deputados 
actualmente, que, quando se trata da nomeação de 
commissoes para verificação de eleições, empregam-se as 
bolinhas. 

Mas como se procede nas Relações, nada ha muito 
facil de que um secretario esperto fazer uma nomeação a 
seu modo. 

Creio, portanto, que uma das cousas que se 
poderiam fazer era tirar esses nomes do mesmo modo por 
que se tiram os prêmios de bilhetes de loterias: Não há 
razão para que se não use de intrumento igual e o publico 
ficaria completamente convencido de que não tinha havido 
abuso da parte do secretario, nem cousa alguma que 
duvida fizesse. 

Enquanto, porem, se tirarem a sorte os 
desembargadores, não em urna, mas em pratos de sopa, 
os homens são bons, não são capazes de fazer cousa 
alguma má, porém a cousa fica um pouco exquisita; as 
pessoas interessadas, que tiverem qualquer desconfiança, 
têm razão de dizer: eu não posso ter confiança, porque 
esta urna não é nada, o porque, si o secretario quizer, 
póde tirar o nome da pessoa que bom lhe parecer. 

E ás vezes há factos exquisitos, não nesta Relação 
sómente, mas em outras, por exemplo, que para certos 
advogados sahem sempre os mesmos desembaragadores.

Ora isso é coura muito séria; a justiça dever ser 
cega, muito innocente; mas assim póde deixar de ser 
innocente, e quando não se acreditar mais na sinceridade 
e na innocencia do sorteio, tudo ficara desacreditado, não 
se terá mais fé em cousa alguma neste mundo. 

Peço, pois, ao Sr. Ministro, que mande indagar 
quaes são as urnas que se empregam, e como se fazem 
essas sortes, como se tiram os nomes dos magistrados. E’ 
muito necessário isso, ainda que os juizes sejam muito 
bons e os secretarios sejam os mais honestos; mas nestas 
cousas vem a celebre phrase sobre a mulher de Cesar: E’ 
preciso sel-o e parece-o. 

Para essa e outras cousas, chamo a attencao de V. 
Ex.. A respeito dos juizes que não cumprem os seus 
deveres, V. Ex. os conhecer melhor do que eu; 
infelizmetne aqui na Côrte, a excepção de quatro, os mais 
estão na regra. Agora quanto as Relações e ao modo de 
sortear esses juizes, acabo de dizer aquillo que julgava 
necessario. 

Tenho concluido. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Sr. 

presidente, venho á tribuna possuido do mesmo desanimo, 
que já manifestaram oradores que mo precederam; e, sem 
esperança de colher resultado algum da discussão. Nota-
se com efeito um desanimo geral, uma descrença a 
respeito das discussões importantes como esta, na qual se 
acham ligados interesses de ordem publica de muita 
consideração.
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O SR. DANTAS: – Com effeito são improflemas as 
discussões. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELOS: – Assim se 
prenunciam diversos oradores, um delles, o nobre senador 
pelo Rio de Janeiro que prima sempre pela sua moderação 
e cavalheirismo, já declarou que retirava-se da tribuna, 
porque estava convencido que suas reclamações não são 
attendidas, nem tomadas em consideração pelo governo; e 
citou factos. 

O nobre Senador por Minas Geraes fez identica 
declaração. E aquelles que occupam a tribuna, sómente o 
fazem por mero cumprimento de dever, e não porque 
tenham esperança, que suas reclamações sejam 
attendidas. Factos de todos os dias autorizam esse 
desanimo, e eu, Sr. presidente, tendo disso infelizmente 
profunda convicção, por experiencia propria, não só pelo 
que presenceio, á vista da discussão provocada por todos, 
como por aquella parte que me diz respeito em relação a 
factos e ocurrencias do quem e tenho occupado desde a 
sessão do anno passado, e que, em vez de merecer a 
attencao do governador geral e dos poderes proviciaes, 
tem servido somente para provocar da parte destes reação 
bem accentuada, como succedeu em minha infeliz 
província. Durante a adinistracao passada da Parahyba, eu 
trouxe ao conhecimento do Senado factos escandalosos, a 
respeito dos quaes ainda farei ligeiras ponderações, não 
para pedir providencias, por que são factos consumados, 
mas para rectificar algumas inexactidões que se notam na 
exposição feita no relatório; é apenas um protesto, e nada 
mais. 

O governo não accolheu como devia, não prestou a 
attencao que eu esperava à critica e sensura de factos e 
abusos praticados na provincia; louvou-se exclusivamente 
nas informações que recebir e, não obstante eu pedir-lhe 
que não descancasse simplesmente nessas informações 
que podim vir mais ou menos prejudicads, por interesses 
partidarios, e que, pelo contrario, providenciasse para que 
fosse verificada a verdade dos factos; não mereceram 
minhas reclamações a attencão do nobre Ministro da 
Justiça, e ainda menos da administração provincial, que 
procedeu sempre com espírito demasiadamente partidario, 
e praticou actos de verdadeira reação. 

Nenhum resultado tiveram as accusações que fiz, 
serviram apenas para provocar actos de perseguição, e 
cidadãos que a mim eram ligados, ou pelo parentesco, ou 
pela intimidade de relações politicas ou particulares, foram 
victimas. 

Não reclamo providencia, já o disse, são factos 
consummados, mas seja-me licito este desabafo, este 
protesto; e quero ser justo, vou dar testemunho de que 
fallo com isenção, declarando solemnemente que o actual 
presidente de minha provincia, adversario intransigente, 
que tem governado exclusivamente com seu partido, 
desviou-se nessa parte da senda seguida pelo seu 
antecessor. Não fez favores ao partido liberal, nem os 
liberaes esperam. Nem procuram favores; mas faz justiça, 
é economico, procede em geral com isenção partidaria, e é 
quanto basta á oposição para ficar satisfeita. E’ presidente 
da Parahyba o Dr. Geminiano: conheço-o apenas de vista, 
não tenho relações com elle, mas faço-lhe a devida justiça.

Entretanto, senhores, era natural que eu viesse

á tribuna animado e cheio de esperança contando que a 
discussão seria proveitosa, porque reconheço que occupa 
a cadeira de Ministro da Justiça um cidadão talentoso e 
ilustrado; não lhe faltariam nem lhe faltam dotes para fazer 
bôa administração, para elevar-se á altura do cargo de que 
se acha investido, desempenhando bem seus deveres em 
proveito do paiz; mas, permitiu o nobre Ministro,que eu lhe 
diga com franqueza, S. Ex. não tem pedido ate hoje 
manter a independencia necessaria para dirigir-se por suas 
proprias inspirações, os factos infelizmente o provam; e 
com tel-a si o nobre Ministro ainda é moço e, embora cheio 
de ambição de gloria, não tem a forca precisa e a 
necessaria autoridade para se impor, e, antes, tem sido 
forcado a ceder e submetter-se? 

S. Ex pertence ao gabinete que actualmente se 
acha atrellado a junta de couce, que esta condemnado a 
não marchar, a conservar-se immovel como um marco, 
acastelladado no conservatismo absoluto, contra o qual 
estão reagindo seus próprios correligionarios. O illustre 
pontifice chefe do gabinete tem a seu lado um cardeal, e, 
como succede as vezes, o cardeal tornou-se poderoso e 
afinal dominou, é o protector do gabinete, deu a senha, 
impoz o programma; o gabinete aceitou e não se afasta 
uma linha; mas o poder, embora divino, tambem tem suas 
tyranias; Sr. presidente, que se explica essa contradicção 
viva entre o grande programma de reformas annunciadas 
nas duas fallas do threno comque foram abertas as 
sessões parlamentares do anno passado e deste anno o 
novo programma destes ultimos dias, mantido e defendido 
intransigentemente pelo nobre Presidente do Conselho. E’ 
manifesta a contradicção, e inexplicavel a transição. 

Em duas falhas do throno consta selemnemente a 
promessa de reformas administrativos e politicas, de 
reformas em todas as pastas dos diversos ministerios. 

Hoje, porém, o governo não quer nenhuma reforma, 
nem mesmo qualquer modificação; e, si o mais leve 
impulso, o menor desenvolvimento a apposicao liberal 
procura dar aos projectos que vêm no Senado, o 
Presidente do Conselho oppõe o seu voto; não quero, não 
consinto. 

Houve no seio do gabinete um ministro que teve 
velleidades de reformas: foi o nobre ex-Ministro do Imperio. 
Desde a sessão do anno passado que S. Ex. mostrava-se 
desejoso de realizar reformas importantes, tomou 
compromisso solemne em seu relatório e na tribuna 
parlamentar. S. Ex. annunciou, por exemplo, que 
apresentaria dentro de poucos dias uma reformas 
importante, a reforma municipal; não póde, porém, 
desempenhar-se desse compromisso. Foram-lhe creadas 
difficuldades, não lhe foi permittido apresentar proposta, 
que foi substituida por um projecto de cabellos brancos, 
que dormia no archivo da Câmara dos Deputados, e contra 
o qual fallaram todos, embora afinal votassem a favor. E’ 
uma reforma retrograda... 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Chamam a 
isto idéas amadurecidas. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELOS: – ...Calcada 
exlusivamente sobre o programma de junta do couce; é um 
projecto insustentavel. 
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Procura-se assim aproveitar o compromisso tomado 
pelo ex-Ministro do Imperio, mas afinal foi um choque 
contra S. Ex., porque, em vez de apresentar um proposta 
como se compromettera, teve necessidade de aceitar esse 
projecto; era contrario ás idéas, que manifestava: 
verdadeiro presente de Gregos. 

Desde então não se permittiu que S. Ex. podesse 
realizar uma reforma si quer. 

Ainda agora havia annunciado a reforma do ensino 
superior das faculdades de Direito; mas as azas lhe foram 
cortados em tempo, e cabia com todos os seus projectos 
de reformas. 

Mas, Srs., e é um facto caracteristico da presente 
situação, o ilustrado ex-Ministro do Imperio foi demittido ou 
foi forçado a demittir-se por um facto que realmente não 
podia ser levado a altura de uma crise parlamentar; um 
facto commum, ordinario, e que constantemente se 
reproduz em todas as sessões e em todos os orçamento. 

Qual foi o facto? Elle é bem conhecido. A 
commissao de orçamento do Senado propoz o 
restabeleccimento de uma verba que a Camara dos 
deputados tinha cortado. 

Mas todos os annos e em todos os orçamento isto 
se esta reproduzindo. Não ha orçamento, póde-se dizer, 
no qual o Senado não restabelleça ou supprima verba que 
a Camara dos Deputados rejeitou ou adoptou. Si este facto 
fosse motivo sufficiente e regular para ser demittido o 
nobre ex-ministro, os ministros estariam constantemente 
sendo demittidos, ate mesmo na presente situação, outos, 
alem do nobre ex-Ministro do Imperio, teriam tido a mesma 
sorte. 

Não venho fazer largas apreciações sobre esta 
materia, na qual toco accidentalmente; mas é subido que 
estava resolvido que o Ministro do Imperio devia ser 
sacrificado. 

S. Ex. não podia, ou não soube, evitar o golpe que 
lhe estava preparado; cedeu no seio da commissao da 
Camara para evitar o confilito; fez mal: nem conseguiu 
evital-o, e mostrou-se fraco, animando a conspiração, 
mediante a qual succumbiu. 

A comissão do orçamento preparou o altar para o 
sacrificio; o seu illustrado relator da Camara accendeu a 
fogueira e o illustrado relator da commissao de orçamento 
do Senado atirou o nobre ex-Ministro ás chammas, que o 
devoraram de repente. 

E assim tirou-se o nobre ex-Ministro do Imperio, 
sem que sobre sua lousa cabisse uma lagrima de saudade 
si quer. Os mais piedosos disseram: amem; os menos 
piedosos repetiram:– talis vita, fenis ita! 

O SR. FRANCO DE SÁ: – Só teve orações 
funebres por parte dos liberaes. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELOS: – Só os seus 
adversarios tiveram para com S. Ex. expressões de 
condolencia; toda essa immolacao foi feita no seio dos 
próprios amigos do honrado ex-Ministro! 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas S. Ex. 
póde resurgir! 

O SR. MEIRA DE VASCONCELOS: – Pelo menos 
deve ter aprendido uma grande lição. Elevou-se a questão 
à altura de questão parlamentar, provoucou-se um 
pronunciamento da Câmara contra o 

ministério solidario, e o resto do ministerio ficou incolume! 
Estava resolvido – in alta mente repostam – que uma 
sómente seria a victima. 

Accresce, que, si o Senado approvasse a emenda, 
restabelecendo a verba que a Câmara dos Deputados 
tinha rejeitado, o conflito devia estabelecer-se entre o 
senado e a Camara; a commissão do orçamento tinha 
desapparecido; o recurso que restava era o da 
Constituição, seria o appello a Assembléa Geral reunida 
em virtude de uma fusão, para que resolvesse a questão... 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas o conflicto 
continua de pé, porque o Senado approvou a verba que a 
camara dos Deputados cortou. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELOS: – ...era preciso 
uma victima para restabelecer-se a harmonia no seio do 
gabinete, para que a junta do couce continuasse a ser o 
symbolo do programma do Ministerio. 

O SR. DANTAS: – E isto esta conseguido; o 
conflicto não existe mais. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELOS: – Não haverá 
mais conflicto; outra, porém. Deveria ser a solução. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O conflicto 
continua de pé! 

O SR. MEIRA DE VASCONCELOS: – Deveria 
continuar, mas não continua. V. Ex. verá. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O mais foi 
incidente desagradavel, sem duvida; mas que está 
passado. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELOS: – Outro facto, 
Sr. presidente: é ainda muito caracteristico e explica o 
procedimento do governo desde a sessão do anno 
passado a respeito de abusos e escandalos praticados e 
que reclamavam repressão. Retiro-me ao «lemma» da 
Falla do Throno, com que foi aberta a sessão do anno 
passado na qual o governo convencido dos abusos e dos 
crimes praticados durante o pleito eleitoral e não podendo 
accultai-os, nesse documento solemme, com que 
apresentava ao parlamento nacional, contessou-os, mas, 
parece incrivel, attribuira esses attentado á lei eleitoral; e 
para corrigil-os propoz que a lei fosse reformada!! 

Fallo nisso porfunctoriamente, mas de proposito, 
porque é esta um incidente, que por si só define uma 
situação. 

Eis o que diz a falla do throno: 
«Alguns factos criminosos occoridos durante a 

ultima eleição, apezar de repetidas recommendações e 
ordens do governo, aconselham que examineis si a 
reproducção de semelhantes factos póde ser evitada por 
meio de alterações da lei eleitoral.» 

Senhores, os factos, os abusos consistiram 
juntamente na violação da lei e o governo os attribue á 
propria lei e pede que seja alterado, para evitar sua 
reproducção! 

Tratava-se, entretanto, de uma lei nova que tinha 
sido executada com applausos de todos, sem que desse 
logar a abusos e escandalos de natureza alguma. Uma lei 
previdente e tão previdente que até prohibiu, sob sancção 
penal, a presença da forca publica nos comissios 
eleitoraes, entretanto, foi pela força publica que estes 
conflictos foram provocados, e parte desses crimes 
praticados.
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Não tem, pois, explicação nem qualificação o 
procedimento do governo a respeito dos factos criminosos 
que solemnemente reconhece e que em lugar de empregar 
medidas e providencias conducentes a punil-os, para evitar 
a sua reproduccao, nada faz, nada providencia, fica 
indifferente e limita-se a attribuir esses abusos á propria lei 
que foi victima de taes violações. 

Vou entrar em materia mais attinente ao Ministerio 
da Justiça; vou discutir mais terra a terra esse orçamento. 

Antes de entrar em outros assumptos que chamarei 
novos, permittam-me, o nobre Ministro da Justiça e o 
Senado, que occupe-me de alguns factos passados que 
constam do relatorio e a respeito dos quaes preciso, ao 
menos, lavrar um protesto, fazer alguma rectificação. 

Está lembrado o nobre Ministro por que, embora 
não estivesse S. Ex. occupando a pasta da justiça, assistia 
ás discussões parlamentares, que diversas occurrencias 
gravissimas foram trazidas ao parlamento. Algumas dellas, 
as principaes não consta-me, tivessem ainda solução nem 
que a respeito fosse tomada qualquer providencia. 

Desejo que S. Ex. informe ao Senado em que 
estado, em que pé acham-se estas questões e qual a sua 
opinião a respeito dos actos illegaes e abusivos que vou 
referir. 

Sabe S. Ex. que foram levantados conflictos por 
parte dos agentes do poder contra o poder judiciario para 
obstar a concessão do habeas-corpus, para obstar o 
andamento de processos de formação de culpa; para 
obstar que juizes podessem continuar no inventario e 
arrecadação de espolio pertencente á herdeiros 
necessarios! 

Pergunto antes de tudo a S. Ex.: julga legitimo, 
legal em face da nossa legislação semelhantes conflictos? 

Entendo S. Ex. que é permittido levantar conflicto 
de attribuição entre o poder judiciario e o executivo em 
materia puramente criminal? 

V. Ex. sabe perfeitamente que o conflicto tem 
principalmente por fundamento o direito de competencia 
que possa ter o poder administrativo para tomar 
conhecimento de um facto, do qual está tomando 
conhecimento ou decidindo o poder judiciario. Admitte o 
nobre ministro que haja conflicto de attribuicao nos casos 
mencionados, e por conseguinte que o governo se arrogue 
a competencia para tomar conhecimento de materia 
exclusivamente judicial? 

Admitte finalmente S. Ex. que se possa levantar 
conflictos para obstar concessão de habeas-corpus como 
succedeu na capital da provincia de Goyaz? 

Desejo ouvir a respeito a opinião do nobre Ministro. 
Uma outra questão sobre a qual desejo ouvir o 

nobre Ministro, é a respeito da suppressão dos officios de 
justiça por parte das assembléas provinciaes. Nunca se 
admittiu que a suppressão de um officio de justiça 
occupado pelo respectivo serventuario importasse sua 
demmissão. Consulte o nobre Ministro a este respeito os 
pareceres assignados pelos nossos primeiros estadistas, 
como Nabuco, Itaborahy, Euzebio de Queiroz José de 
Alencar e outros, e verá que elles sempre opinaram que, 
quando um officio de justiça era supprimido, somente se 
considerava vago por fallecimento do respectivo 
serventuario, ou em virtude 

de perda do officio. E assim era, e devia ser por uma razão 
juridica. 

O officio de justiça é vitalicio; a suppressão pois não 
póde importar vaga, por que isso seria o mesmo, que 
demittir o serventuario vitalicio, o que é manifestamente 
contrario aos principios, que regem a materia. 

Conciliando, portanto, a attribuição da Assembléa 
Provincial, com o direito de vitaliciedade, foi sempre 
resolvido e decidido que neste caso o official do cartorio 
continuasse a exercer o officio até que vagando, entao, 
ficava supprimido e tivesse execução a lei. 

O nobre Ministro conhece um exemplo frisante que 
teve logar em sua provincia. Foi criado um tabelionato na 
cidade de Belem. Abriu-se concurso: diversos concorreram 
e o governo nomeou um dos concurrentes, contra os 
desejos das influencias da provincia, porque a Assembléa 
Provincial supprimiu o cartorio para prejudicar o nomeado. 

Era, então ministro da justiça o finado Visconde de 
Nietheroy que declarou, em virtude de consulta do 
conselho de Estado, que o serventuario continuaria no 
exercicio e a lei somente teria execução quando o cartorio 
vagasse: e assim se cumpriu. 

De outro modo os empregados dos officios de 
justiça não teriam garantia alguma, a vitaliciedade seria 
uma burla; elles seriam demissiveis á vontade das 
Assembléas Provinciaes e sob o impulso de influencias 
politicas. Infelizmente é o que está succedendo agora. São 
fructos da situação. Essa nova doutrina tambem teve 
ultimamente applicação na Provincia do Pará contra um 
serventuario, sómente porque era liberal. 

Desejo que o nobre Ministro externe a sua opinião a 
respeito e diga, si esta resolvido a manter a boa doutrina 
até hoje sustentada por todos os homens de Estado, ou si 
esta resolvido a variar de doutrina, destruindo um passado 
de tantos annos; a innovação é perigosa, e póde ser fatal. 
Sacrificam-se os bons principios a interesses de momento. 

Toquei ligeiramente em negocios de Goyaz, e 
desejo desde já fazer uma rectificação a respeito do que 
diz o relatorio do nobre ex-Ministro da Justiça. 

Sabe o nobre Ministro que em S. José de Tocantins 
deu-se um facto grave, que foi demasiadamente discutido; 
mas ha uma circumstancia que ainda não foi tirada a 
limpo, mas que eu desejo tornar bem clara porque é uma 
homenagem á memoria de um cidadão, a quem 
injustamente se attribui um assassinato. 

Quando foi discutido o acontecimento desgraçado 
de S. José de Tocantins aqui no Senado e na outra 
Camara, attribui-se a morte do commandante do 
destacamento alferes José Gonçalves Pacheco ao capitão 
Antonio Martins, que tambem foi immediatamente 
assassinado. Então diziam uns que este assassinara o 
commandante do destacamento, e em justa represalia os 
soldados do destacamento o assassinaram. 

Isto era contestado, cada qual sustentava o facto de 
maneira differente – uns asseguravam que o 
commandante do destacamento fora morto pelo capitão 
Antonio Martins, outros afirmavam que este cidadão fóra 
victima innocente. 

Nunca esta facto ficou bem liquidado, pelo 
contrario, no relatorio que tenho presente affir- 
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ma-se que Antonio Martins fóra o assassino de alferes 
Pacheco. 

E’ isso o que quero rectificar, ou ao menos 
desejo que o nobre Ministro esclareça este ponto 
obscuro: e como o relatorio... 

O SR. LEÃO VELLOSO:– Elle deve ter motivos 
para affirmar isso. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELOS: – ...é 
inexacto nesse ponto, não posso deixar de fazer uma 
rectificação e protestar contra estas inexactidão. 

Eis o que diz o relatorio : (lê) 
«...Quando a promotoria publica recebeu o 

inquerito já estavam pronunciados o delegado e os 
roubadores dos livros e submettidas a conselho as 
praças indiciadas, pelo que declarou não haver 
processo a iniciar, visto ser autor da morte de alferes 
José Gonçalves Pacheco o capitão Antonio Martins 
Pereira, immediatamente morto pelas praças, e estarem 
ellas respondendo por este homicidio e pelos 
ferimentos do alferes Benicio José Taveira.» 

Como vê V. Ex., o relatorio confirma o juiso 
daquelles que affirmaram ser o capitão Antonio Martins 
o assassino do commandante do destacamento, alferes 
Jose Gonçalves Pacheco; entretanto, estou informado 
que assim não foi, pelo contrario, está provado pelas 
averiguações e deligencias judiciaes, á que se 
procedeu posteriormente, sendo exhumado o cadaver 
do alferes José Gonçalves Pacheco, que elle fôra 
assassinado pelos proprios soldados, como se affirmou 
mais de uma vez na tribuna. 

Desejo restituir ao cidadão Antonio Martins a 
justiça que é devida á sua memoria, e si elle não foi 
assassino, como estou convencido, seja reconhecido 
pelo paiz e pelo parlamento como victima innocente. 

Posteriormente em Goyaz se procedeu á 6 
corpos de delicto no craneo do infeliz Pacheco. Aqui 
está o auto do corpo do delicto, por onde se verifica que 
com effeito o assassinato fôra praticado pelos proprios 
soldados, cujo commandante foi victima da bala de uma 
das espingardas. 

Li em um dos jornaes diarios da capital a noticia 
de que, com effeito, se havia verificado a verdade deste 
facto, cuja noticia é concebida nestes termos (lê): 

«Acaba de fazer-se plena luz sobre o 
assassinato do alferes Pacheco, que cahiu mortalmente 
ferido no conflicto occorrido em S. José de Tocantins, 
na provincia de Goyaz, por occasião do pleito eleitoral 
de 1 de janeiro do anno passado.» 

«Attribuindo-se a criminalidade da morte 
daquelle official ao capitão Antonio Martins, verifica-se 
agora que esse cidadão está perfeitamente innocente 
da imputação que lhe fizeram.» 

«O alferes Pacheco foi assassinado pela propria 
força que commandava, sendo ferido por um tiro de 
carabina Spencer, e não pelo projectil de um revolver 
desfechado pelo capitão Martins, então membro da 
mesa eleitoral.» 

«A requisição do conselho de guerra a que 
respondem as praças que tomaram parte no sangrento 
conflicto, e por iniciativa do Dr. auditor do mesmo 
conselho, o presidente da provincia mandou exhumar 
do cemiterio de S. José de Tocantins o craneo do 
assassinado.» 

«Foram peritos no exame feito os Drs. delegado 

do cirurgião-mór Martiniano Arvellos Spinola e João 
Netto de Campos Carneiro.» 

Esses peritos, que fizeram o trabalho no proprio 
palacio da presidencia, diante de uma multidão de 
curiosos, chegaram ás seguintes conclusões: 

«1º, que a bala encontrada no interior do craneo 
do alferes Pacheco, onde ficara encravada, era de arma 
Spencer, usada pelo esquadrão de cavallaria de Goyaz, 
por ter o mesmo diametro e a mesma fórma na base, as 
mesmas éstrias, tendo apenas insignificante differença 
de peso para menos (22 decigrammas), differença esta 
que bem se comprehende, porquanto todo o projectil 
lançado por arma ralada, como é a Spencer, perde uma 
pequena parte de seu peso pelo attrito nas raias 
internas da arma e, no caso vertente, com maior forca 
de razão, perfurando os varios ossos duros do craneo, 
sendo por elles raspada;» 

2º, que comparado o peso da bala encontrada 
com o das Comblain, Menié o rewolver de 12 
milimetros (os maiores conhecidos na provincia e ainda 
assim raros) resultam as seguintes differencas: 

«A bala encontrada no craneo de Pacheco pesa 
22,55; a differença que existe entre ella e uma de 
Spencer, ainda não servida, é de grammas 2,2 para 
menos; com a de Menié é de grammas 9,7 para menos; 
com a de rewolver de doze millimentos.» 

«Cumpre dizer, para finalizar, que a escolta 
composta de 14 pracas, postada á porta da casa em 
que effectuava-se a eleição, tinha por armas carabinas 
a Spencer e a Menié.» 

Por conseguinte, ficou bem verificado, pelo 
exame procedido no craneo do fallecido Pacheco, que a 
bala que o matou era das espingardas, com que se 
achavam armados os soldados do destacamento, e 
que, portanto, devemos restituir a este infeliz cidadão e 
á sua memoria a justiça devida; servirá isso de lenitivo 
a sua familia e a seus amigos; e a historia eleitoral de 
Goyaz não registrará uma falsidade. 

De ora em diante, ninguem mais duvidará 
affirmar que o cidadão Antonio Martins morreu 
innocente ao conflicto provocado pela autoridade 
policial em S. José do Tocantins. (Apoiados.) 

Mas é necessario que o nobre Ministro declare 
si, com effeito, a verdade é esta que acabo de narrar, e 
concorda que o relatorio é inexacto na sua informação. 

O Sr. Fernandes da Cunha dá um aparte. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELOS: – Eu desejo 

a verdade, quero fazer justiça a quem merecer; li 
apenas os pontos principaes da informação para não 
incommodar o Senado, mas agora tenham paciencia, á 
vista da contestação do nobre senador pela Bahia, vou 
ler, em toda a sua integra o corpo de delicto. 

VOZES: – Leia, leia. 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Antes de 

ler o corpo de delicto, devo dar conhecimento da 
seguinte publicação, que me parece judiciosa: (lê) 

«S. José de Tocantins. – O exame ultimamente 
feito pelos peritos Drs. Arvellos e Netto, na cabeça do 
alferes Pacheco, veiu pôr o ponto final na tão discutida 
questão de S. José de Tocantins.» 

«Depois de cuidadosas experiencias, de acurado 
exame, concluiram os distinctos medicos relatorio, que 
apresentaram ao tribunal encarre- 
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gado de julgar a causa, do seguinte modo: a bala que 
causou a morte de Pacheco é Spencer, e foi lançada por 
arma ralada, provavelmente do mesmo systema. 

«Ninguem ignora que todas as testemunhas 
interessadas em attribuir ao capitão Martins a morte de 
Pacheco, dizem que a arma, de que aquelle se serviu, era 
um rewolver, tão pequeno que muitos não puderam vel-o. 
Sabe-se tambem que os imparciaes e doutos peritos, que 
examinaram, em S. José, o cadaver de Pacheco, 
declararam, sob juramento, que no orificio de entrada da 
bala apenas cabia um lapis.» 

«E os peritos daqui expoem ás vistas de todo o 
mundo um orificio de 2 centimetros de diametro, por onde 
penetrou a bala.» 

«Hoje, depois do exame medico, a ninguem mais é 
licito alimentar duvida.» 

«O alferes Pacheco foi morto por uma das praças 
da escolta, que commandava.» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi morto por bala 
de Spencer, que ninguem tinha sinão o destacamento. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – A bala estava 
adherente a alguma parede grossa? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Póde-se 
determinar muito precisamente. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Si o tiro foi 
dado pela frente, como podia ter sido dado por um soldado 
do destacamento cujo commandante estava á frente? 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – Vou ler o 
corpo de delicto, é extenso, mas não posso prescindir da 
leitura: 

Craneo de Pacheco. – Cópia. – Auto de corpo de 
delicto. – Aos tres dias do mez de Junho do anno do 
nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo de 1887, nós, 
abaixo assignados, doutores em medicina pela Faculdade 
da Bahia e cirurgiões militares, á requisição do conselho 
de guerra, presidido pelo Sr. major João Baptista da Silva, 
a que respondem diversas praças por crimes commettidos 
a 15 de Janeiro do anno passado (1886) em S. José do 
Tocantins, nos dirigimos ao palacio da presidencia e na 
sala do dito conselho foi-nos apresentado um pequeno 
caixão, que se dizia conter a cabeça de um individuo, que 
o dito conselho disse ser a do alferes José Gonçalves 
Pacheco, para, em virtude do exame nella procedido, 
respondermos aos seguintes quesitos: – 1º O alferes José 
Gonçalves Pacheco recebeu o tiro que causou-lhe a morte 
pela frente ou pelas costas? 2º A bala que feriu-o ainda se 
conserva no craneo? 3º Qual o seu diametro, fórma e 
peso? 4º póde-se precisar a qualidade da arma de que se 
serviu o assassino do alferes Pacheco: 

«No logar acima dito, em presença dos membros 
do conselho, começamos a executar a missão que nos foi 
confiada, depois do juramento exigido por lei.» 
«Rotos os envoltorios do caixão e retirada a tampa, que se 
achava segura por meio de prégos, encontrámos uma 
cabeça com parte do pescoço e passámos a examinal-a. 
Faltava-lhe o couro cabelludo em toda porção direita, 
posterior e um pouco lateral esquerdo do craneo, existindo 
sómente parte delle na região correspondente á metade 
antero-inferior do parietal esquerdo e na parte superior e 
esquerda do frontal. O ca- 

bello adherente a esta porção do couro cabelludo ora um 
tanto encarapinhado, de modo que tratava-se de um 
individuo de raça parda. 

A face estava coberta de pelle com a consistencia 
de pergaminho, despregando-se com facilidade dos ossos. 

As cavidades orbitarias estavam vasisa; a 
saberturas das fossas nasaes estavam descobertas; havia 
falta dos dentes incisivos superiores; a arcada dentaria 
inferior estava coberta pelo labio correspondente, que se 
achava como o resto da pelle da face, reseccado e com a 
consistencia de pergaminho. Todos os ossos da abobada 
cranearia estavam illesos. Notámos no lado direito da face, 
immediatamente abaixo da cavidade orbitaria e a dous 
millimetros do bordo interno do osso molar, uma abertura 
circular de dous centimetros de diametro. Aberto o craneo 
por um traço de serra, que, passando pelas arcadas 
superciliares e por cima dos orificios dos conductos 
auditivos externos, reuniu-se na protuberancia occipital 
externa, achámos uma porção de massa cerebral de cór 
amarella esverdiada escura conglomerada em fórma 
espheroidal, de cheiro fedido, de consistencia molle, 
occupando a base do craneo. Retirada esta substancia, 
examinámos os ossos do craneo. Na abobada da caixa 
ossea nada notámos. Estudando a base, encontramos a 
partir de diante para traz, o orificio, de que já fallámos 
perfurando as faces anterior ou externa e a interna do 
maxillar superior do dito lado direito; despedaçamento da 
apophyse pterygoide do sphenoide, havendo falta de toda 
a sua aza externa até ao ponto de bifurcação da dita 
apophyse, conservando-se apenas uma esquirola da 
largura de um quarto da largura total da dita aza externa 
desde a sua base até no ponto de bifurcação e toda a aza 
interna; despedaçamento total do rochedo do osso 
temporal direito; e na porção comprehendida entre a 
apophyse jugular direita do occipital e o orificio do buraco 
condyliano achava-se incrustado um corpo extranho que 
reconhecemos ser um projectil metallico. 

«Passando ao exame do mesmo, descreveremos 
em primeiro logar sua forma, que é a de uma pyramide 
truncada quadrangular, sendo tres de suas faces, planas e 
rugosas e a quarta convexa no sentido transversal e um 
pouco concava no sentido longitudinal. Nesta ultima face, 
que é lisa, notam-se duas cintas em relevo, 
comprehendidas entre tres sulcos horizontaes, isto é, cujos 
planos são perpendiculares ao eixo da pyramide, e, 
cruzando estas um pouco obliquamente, um sulco ou 
estria longitudinal e um lado deste sulco arranhaduras no 
mesmo sentido. A base superior apresenta em seu centro 
um circulo de cinco millimetros e meio de diametro, cujo 
centro é atravessado pelo eixo da pyramide. Este circulo é 
limitado por um sulco estreito e pouco profundo. A base 
inferior, muito irregular, em virtude de deformação, é 
obliqua relativamente ao eixo da figura. Esta base tem 16 
millimetros em sua porção mais larga e 14 millimetros em 
sua porção mais estreita. A base superior tem 12 
millimetros em sua porção mais larga e 10 em sua parte 
mais estreita. A altura do projectil é de 17 millimetros. Seu 
peso é de 2.255 centigrammas. Procedendo-se á 
comparação entre o projectil encontrado e as balas de 
armas de guerra de diversos systemas, que extrahimos de 
cartuchos, que nos foram apresentados na occasião, a pe-
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dido nosso, notámos entre a bala cylindro-conica, Menté e 
o projectil em questão as seguintes differenças: a bala 
Monté é inteiramente lisa, não apresenta sulco ou 
elevação alguma, tem a base profundamente cavada e 
pesa mais do que o mesmo projectil, 970 contigrammas; 
não podendo haver, portanto, confusão entre ellas. Entre o 
projectil em questão e a bala da arma Comblain, ha as 
seguintes differenças: a bala Comblain é menos calibrosa; 
tem em sua base uma leve depressão; tem tambem dous 
cintos em relevo, porém, mais largos e separados por 
sulcos tambem mais largos, em cujo fundo notam-se 
serrilhas analogas ás das moedas de prata nacionaes. Seu 
peso é de 255 centigrammas maior do que o da bala em 
questão. – Comparando com a de Spencer notámos o que 
se segue: os sulcos e cintas de ambas são da mesma 
largura; estão a mesma altura relativamente á 
circumferencia da base. A circumferencia da base, na 
proporção em que não está deformada, segue a mesma 
curvatura da circumferencia da base da bala Spencer. O 
circulo, que descrevemos na base do projectil em questão, 
tem semelhante na base da bala Spencer. O peso desta é 
Superior ao daquelle em duzentos e trinta centigrammas. 

«Feitas estas comparações com as balas de arma 
de guerra, passámos a comparar o projectil encontrado no 
craneo com as balas de rewolver de calibre 12 e para não 
haver confusão entre ellas, basta a grande differença para 
menos no peso das de rewolver, a mais pesada das quaes 
tem setecentos e oitenta centigrammas de menos. Tendo 
obtido do conselho prazo para darmos o nosso parecer, 
procedemos á experiencia seguinte: atirámos com a arma 
Spencer e bala do mesmo autor, fornecidas pela repartição 
de artigos bellicos, afim de verificar si ficaram impressos 
do projectil os signaes das raias da alma da arma e vimos 
que isto se dá, e que as impressões produzidas nas balas 
da experiencia são semelhantes a uma estria longitudinal, 
muito levemente obliqua ao plano da base da bala 
encontrada no craneo.» 

«Pesando as duas balas, que nos serviram na 
experiencia, achámos para uma 2360 centigrammas e 
para a outra 2410 centigrammas. Pesando tambem duas 
outras balas extrahidas dos seu respectivos cartuchos, 
achámos para uma 2410 centigrammas, para outra 2440 
centigrammas.» 

«Para tal experiencia de tiros, nos serviu de alvo 
um mamoeiro de 25 centimetros de diametro, atraz do qual 
collocámos uma taboa de cedro de 4 centimetros de 
espessura, que foi, do mesmo modo que o mamoeiro, 
atravessada pelos projectis, atirados a doze passos de 
distancia da arvore.» 

«Em virtude de exposto, passámos a responder aos 
quesitos que nos foram propostos. – Ao 1º que o tiro que 
causou a morte do alferes José Gonçalves Pacheco foi 
recebido pela frente. Ao 2º, sim; a bala conservava-se no 
craneo até á occasião de nosso exame. – Ao 3º que o 
projectil tem a forma de uma pyramide quadrangular, muito 
irregular, em virtude da deformação por que passou, com 
17 millimetros de altura, tendo a base superior na sua 
porção mais larga 12 millimetros e na sua parte mais 
estreita 10 millimetros. A inferior, muito irregular, tem 16 
millimetros na porção mais larga e 14 millimetros na mais 
estreita Seu peso é de 2.255 centigrammas – Ao 4º: em 
virtude dos exames e experiencias acima menciona- 

das, somos levados a concluir que a bala em questão é do 
systema Spencer; que a arma que a lançou é ralada e mai 
provavelmente do mesmo systema Spencer. – Goyaz, 6 de 
Junho de 1887. – 

Assignados Martiniano de Arnellos Spinola, 2º 
cirurgião, – Dr. José Netto do Campos Carneiro, 2º 
cirurgião contractado.» 

Não é possivel proceder-se a um exame mais 
minucioso, com mais criterio nem com estudo mais 
aprofundado e inteiramente escrupuloso; todas as 
diligencias fizeram os peritos, peritos insuspeitos, porque 
são cirurgiões do exercito, não tém ligação alguma com 
interesses partidarios na localidade, e nem tão pouco 
desejo de criminar os soldados, cuja innocencia 
estimariam antes reconhecer; os peritos concluiram que a 
bala com que foi assassinado o alferes, era de arma 
Spencer, de que usava o destacamento. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – V. Ex. é 
magistrado e jurisconsulto, sabe que isso é apenas um 
indicio, não é prova provada. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELOS: – Perdão, fui 
magistrado, e sei que o corpo de delicto é prova authentica 
do facto. O corpo de delicto e o exame de sanidade são as 
provas mais authenticas que a legislação reconhece para 
determinar a existencia do crime, e offerece ás vezes, 
como na especie, elementos para verificar a autoria. 
Quanto ao facto, quando é susceptivel de vistoria e exame, 
o corpo de delicto, sendo feito por pessoas profissionaes, 
como nesse caso, constitue prova provada. 

No estado em que se achava a questão não era 
possivel obter prova mais plena. 

Não pretendo accusar ninguem, nem renovar 
censuras; fez-se a luz, é quanto basta; não conheço 
nenhum dos individuos que figuram nesse drama; o meu 
unico intento é fazer justiça a um cidadão obscuro, que 
ápenas conheci de nome, quando já não existia, e que foi 
assassinado pela força publica, quando pacificamente 
procurava exercer um direito que a lei lhe garantia. Perdeu 
a vida, mas ao menos não seja injustamente maculada sua 
memoria. 

Dou essa questão por findo e desejo apenas ouvir a 
palavra autorisada do nobre Ministro com a isenção com 
que S. Ex. deve pronunciar-se em materia desta ordem. 

Agora desejo tambem fazer uma rectificação sobre 
um facto occorrido na minha provincia, e do qual já me 
occupei na sessão do anno passado. O relatorio não é em 
tudo exacto na exposição que faz. 

Refiro-me ao acto de vandalismo praticado no 
termo de Alagoa Nova, sendo incendiadas 26 casas e 
expellidos de suas habitações os moradores, antigos 
posseiros e pequenos lavradores, que ahi cultivavam a 
terra, tinham seus sitios e plantações em uma propriedade 
do Estado. 

Existia ao lado delles na mesma propriedade um 
morador mais poderoso que ha muito tempo planejava 
expellil-os, e nunca o póde conseguir porque as 
autoridades superiores locaes reconheciam quem não lhe 
assistia direito para tanto. 

Mas prestou este proprietario na ultima eleição 
serviços eleitoraes que tiveram de ser pagos e por esse 
motivo conseguiu que viesse da comarca vizinha um 
destacamento commandado por um official de policia, que 
o auxiliou para expellir estes pequenos lavradores, em 
numero de 26, incen- 
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diando-lhes as casas; semelhante attentado foi praticado 
com assistencia e apoio da força publica, que o auxiliou. 

O relatorio confessa com effeito que a força publica 
estava presente quando as casas foram incendiadas, e, 
pois, reconhece a responsabilidade da policia, mas procura 
modificar, dizendo que tinha vindo o destacamento da 
comarca de Campina Grande para Alagoa Nova, no intuito 
de restabelecer a ordem alli perturbada por desordeiro, e 
que fóra effectuada a prisão de um criminoso de morte. E’ 
inexacto que alli houvesse desordeiros nem que tivesse 
sido preso criminoso algum, é essa a rectificação que 
desejo fazer; a força alli não compareceu, porque 
houvesse criminoso algum, nem desordeiros, pelo 
contrario, todos eram alli domiciliarios, cidadãos pacificos e 
laboriosos. 

Diz o relatoria. (Lê.) 
Portanto o relatorio confessa que esteve presente a 

força publica, que a tudo assistiu o consentiu, faltou 
accrescentar que o destacamento; (como ficou provado) 
esteve sempre sobre as ordens de Henrique José de 
Mendonça; que em vez de criminoso de morte, foi preso 
um cidadão pacifico que alli morava ha mais de dez annos 
com familia, estabelecido em pequena agricultura, tendo 
sido recolhido á casa de Mendonça; que um outro cidadão, 
interessando-se pelo preso, pobre pai de familia, perante o 
commandante do destacamento, este respondeu-lhe que 
se entendesse com Mendonça; este, porém, respondeu ao 
protector da victima que consentiria em sua soltura si 
abandonasse seu sitio, ao que o preso respondeu que não 
podia fazel-o, porque alli morava ha muitos annos, e era 
subsistencia de sua familia. 

Esse infeliz foi solto dous ou tres dias depois, em 
virtude de uma ordem de habeas-corpus do juiz de direito, 
prova de que não era criminoso de morte, como 
inexactamente affirma o relatorio. 

O fim era escurraçar os infelizes para abandonar 
seus sitios, é o que ficou bem demonstrado, evidenciado 
na discussão. 

Esse facto ficou inteiramente impune, e as victimas 
abandonadas e expatriadas. 

O SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ: – E devem 
dar graças a Deus por não irem todas para a cadéa. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E’ no 
interesse de zelar a verdade de tudo que affirmei, e 
affirmo, que faço essa rectificação. 

A outra rectificação que preciso fazer é relativa á 
tentativa de morte inventada sómente para perseguir 
diversos cidadãos na comarca de Pitimbú, hoje do Conde. 

Essa falsidade serviu de pretexto para um processo 
e a pronuncia de alguns cidadãos dos quaes dous foram 
presos. 

Os dous cidadãos presos, que estavam recolhidos 
á cadéa da capital, conseguiram de uma maneira brilhante 
provar que não tinha havido tal tentativa de morte; 
recorreram ao chefe de policia para que mandasse 
proceder a exame de sanidade no individuo que se dizia 
victima, para verificar-se si elle apresentava vestigios do 
ferimento, que falsamente foi dado como existente no 
corpo de delicto feito em Pitimbú. 

Na presença do chefe de policia, sendo peritos 
medicos da capital, insuspeitos, procedeu-se a 

exame de sanidade na pessoa de supposto effendido e 
verificou-se que aquelle individuo não apresentava o 
menor vestigio do ferimento ou offensa physica de que 
fallava o corpo de delicto, verificando-se assim a falsidade 
da tentativa; ficou isso tambem provado na discussão do 
anno passado, os documentos constam dos Annaes. 

O relatorio, a esse respeito, é omisso, preciso é 
completal-o. Diz o relatorio (lê): 

«Pronunciados os réos e preparado o processo 
para ser submettido a julgamento, requereram elles que se 
procedesse a exame de sanidade no offendido, o que teve 
logar na capital, em virtude de deprecata da autoridade 
competente na presença de chefe de policia e com 
assistencia do promotor publico.» 

Nada diz o relatorio, como era mister, sobre 
resultado desse exame de sanidade, por que oco cultar 
que nesse exame nenhum vestigio foi encontrado? 

Referiu-se ao corpo de delicto que serviu de base 
ao processo e á pronuncia, que eram as peças da 
accusação, ou antes da perseguição. 

Quanto á defesa a informação ficou incompleta. 
(Apartes.) 

Faço este protesto; não peço explicações porque já 
é um facto consummado e actualmente nos factos 
consummados se resolvem os abusos e escandalos. 

Peço simplesmente ao nobre Ministro que informe 
si os perseguidos já foram submettidos a julgamento, 
porque nem isso mesmo lhes tem sido permittido; não 
consinta que se prolongue esta perseguição caprichosa. 

Para se retardar o julgamento até o processo foi 
subtrahido do cartorio! 

Sr. presidente, os assumptos relativos ao Ministerio 
da Justiça tém sido largamente discutidos; os pontos 
principaes já tém sido mais ou menos encarados na 
discussão. 

Entretanto, farei algumas observações a respeito de 
algumas questões que não tem occupado a nossa 
attenção. 

Antes de tudo fallarei sobre a magistratura que tem 
estado na berlinda; é como que objecto obrigado para a 
discussão, não só no orçamento da justiça, como é natural, 
mas em qualquer incidente, que se offerece. 

Estimei que o nobre Ministro, pronunciando-se a 
respeito da magistratura, se manifestasse em desacordo 
com o nobre Presidente do Conselho, declarando que 
careciam de fundamento as accusações levantadas contra 
o poder judiciario; igual juizo já externou S. Ex. na outra 
casa do parlamento, até mesmo referindo-se aos 
magistrados quando incumbidos de decidir em materia 
eleitoral. Estimei tambem que o nobre senador pelo Ceará, 
tão rigoroso e sempre prevenido contra o poder judiciario e 
que havia pedido documentos para fundamentar o seu 
juizo préviamente manifestado, á vista dos documentos 
que recebeu de diversos magistrados da Córte e do 
tribunal superior, viesse solemnemente declarar da tribuna 
que, com effeito, esses magistrados tinham plenamente se 
justificado das imputações que se lhes fazia, e que só tinha 
motivos para elogial-os. A justiça é sempre agradavel e 
necessaria. 

O que é verdade é que falta á magistratura as 
condições de independencia, para que ella se colloque na 
altura de sua nobre e elevada missão, 
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sua organização é pessima, precisa ser melhorada, mas 
disso é que não se trata. 

Admira como a magistratura nas condições 
desfavoraveis em que se acha constituida, offerece 
brilhantes exemplos de independencia e de verdadeira 
integridade. Emquanto estiver á mercé do governo, desde 
a primeira investidura até a ultima promoção, não será 
possivel que ella tenha a independencia desejada. 

O Poder judiciario è pela Constituição inteiramente 
independente, mas a lei organica sacrificou sua 
independencia, entregando-o manietado ao governo. 

A primeira investidura é a base para uma boa 
organização judiciaria, com a condição, porém, de ser o 
governo privado do abitrio para nomear. A nomeação deve 
ser feita á vista de lista organizada pelo Supremo Tribunal 
de Justiça, d’entre os mais idoneos, tendo em attenção a 
antiguidade sem prejuizo do merecimento. A lei deve 
estabelecer bases e condições, mediante as quaes o 
tribunal possa escolher os mais idoneos para organizar a 
lista para o governo nomear. 

E’ necessario tambem, que o magistrado não esteja 
sob ameaça do castigo, ou esperança da recompensa da 
parte do governo pelo accesso ou promoção. Tambem lhe 
devem ser garantidos os vencimentos sufficientes. 

Tem-se fallado no concurso para a 1ª invistidura, 
mas este meio por si só é inefficaz; o concurso quando 
muito, póde servir para verificar as habilitações, 
merecimento puramente intellectual, mas é insufficiente 
para provar a probidade, a idoneidade, a vocação mesmo 
para o exercicio da judicatura. 

Eu admitto o concurso entre aquelles que forem 
primeiramente apurados pelo Supremo Tribunal de Justiça, 
entre os que por este tribunal forem considerados idoneos 
e capazes para judicatura. E nem de outra fórma se póde 
instituir o concurso na magistratura. Como se póde chamar 
á concurso 300 ou 400 candidatos a uma vara de direito? 
Qual será a organização de um pessoal habilitado para 
proceder regularmente a um concurso que possa offerecer 
garantias? Em que logar ou logares deverá elle ser 
prestado? Não se póde proceder a esse concurso pela 
mesma maneira porque se procede a respeito do concurso 
para o magisterio: ahi ha congregações, ha juntas de 
exame, ha conselhos organizados que se encarregam de 
concurso entre um numero limitado de candidatos; mas 
abrir concursos simultaneamente para 300 ou 400 
candidatos é impossivel, não offerece garantia alguma. 

O concurso limitado entre aquelles que forem 
propostas pelo Supremo Tribunal para a primeira 
investidura, será facil de realizar-se com as garantias 
necessarias. 

Eu digo – attendendo á antiguidade do candidato – 
porque força é reconhecer a iniquidade pela exclusão que 
o governo faz constantemente de muitos moços que tém 
merecimento real, mas falta-lhes protecção! 

O nobre Ministro da Justiça, no relatorio, pronuncia-
se contra a antiguidade absoluta para o accesso e diz que, 
neste caso, antes fique prevalecendo o arbitrio do governo 
responsavel! Não: eu não sou apologista da antiguidade 
absoluta, mas entre a antiguidade absoluta e o arbitrio do 
governo, cuja responsabilidade é illusoria, prefiro o 
principio da antiguidade. Para mim tudo é 

melhor do que o arbitrio do governo para dispor da 
magistratura. (Apoiados.) 

Não sou apologista da antiguidade porque este 
principio é por demais rigoroso, é a cegueira do tempo que 
se antepõe á carreira do magistrado: e comprehende-se 
que um juiz ultimamente nomeado, e que tem diante de si 
quasi uma existencia para poder ter accesso na sua 
carreira, póde desanimar completamente. 

Receio mesmo que, estabelecido o principio de 
antiguidade absoluta, muitos moços capazes, de 
merecimento e que possam concorrer para illustrar a 
magistratura, abandonem a carreira ou a evitem. 

Mas, si esse principio é o unico meio para cortar o 
arbitrio do governo, deve ser admittido, e nesse caso voto 
por elle; mas é necessario estabelecer outras vantagens 
para os magistrados, é precizo collocal-os em condições 
taes que nada mais aspirem, sinão ser magistrados, e 
vivam satisfeitos com sua profissão e completamente 
desligados da politica. 

O SR CANDIDO DE OLIVEIRA: – E’ preciso tirar a 
intervenção nas questões eleitoraes. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELOS: – Sim, senhor; 
mas acredito que collocado o magistrado inteiramente 
independente do governo, as attribuições eleitoraes não o 
hão de prejudicar, elle ha de ter a força necessaria para 
resistir às imposições das influencias locaes, ha de ter a 
força necessaria para proceder com toda a isenção. 

Si assim não succede, senhores, é porque o 
governo tem nas suas mãos a sorte dos magistrados, e si 
muitos resistem – como têm resistido – outros são fracos, 
nem todos podem resistir, é da natureza humana. E como 
resistir as vezes? 

O magistrado que é ameaçado de remoção de um 
extremo para outro do paiz, quando não tem recursos, 
quando a ajuda de custo não é sufficiente nem para 
metade das despezas de transporte, ou cede e submete-
se, para evitar o golpe, ou resiste e expõe-se, como 
sucede constantemente, a abandonar a carreira, ou a 
aceitar favores e protecção daquelles mesmos que vão ser 
seus jurisdiccionados! Quantos nessas condições não tem 
passado por difficuldades e verdadeiros transes! 

E’ por isso que muitos, deante de remoções 
identicas, tem abandonado a carreira e vão procurar outra 
profissão; mas podem fazer isso aqueles que têm 
merecimento e habilitações para exercer a advocacia, mas 
nem todos tem essas habilitações, e outros 
sobrecarregados de familia não podem esperar um novo 
tirocinio para escolher profissão differente. 

E’ absolutamente indispensavel que o magistrado 
fique independente do governo para que possa ser 
independente, como quer a Constituição, e nobilitar-se na 
judicatura. 

Quando se votou no parlamento a lei eleitoral, que 
conferiu aos magistrados attribuições tão importantes em 
materia eleitoral, eu tive alguma repugnancia em prestar-
lhes o meu voto; mas o prestei na esperança de que o 
governo não quizesse constituir a magistratura em 
instrumento nas lutas politicas; e, realmente, si o governo 
actual tivesse tido a isenção de espirito que teve o 
gabinete que executou a lei de 1881, certamente contra a 
magistratura não se levantariam os clamores que se 
levantam hoje. Todos naquella 
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época reconheceram que ella havia procedido 
correctamente, e ninguem se queixou. Agora as queixas se 
reproduzem, e a razão principal é porque o governo 
procurou na magistratura apoio para disputar eleições. 

Entretanto, nem todas as queixas são justas, muitos 
se queixam justamente porque os juizes não se prestaram 
a suas exigencias. 

Agora mesmo recebi uma carta de um magistrado 
distincto, que mui intimamente externa queixas pelos 
desgostos, que tem soffrido no exercicio das attribuições 
conferidas pela lei de 1881. (Lê)... «Estou convencido de 
que uma das causas porque somos presentemente tão 
perseguidos é a lei da reforma eleitoral, que nos deu tantas 
attribuições relativamente á qualificação de eleitores etc.» 

«Porque nos fizeram tão grande mal?!» 
«Não viam porventura que essas attribuições, esse 

verdadeiro presente de gregos, nos haviam de levar a esse 
estado de desprestigio!» 

«Eu nunca soffri tantas amarguras como as que 
tenho curtido depois da execução dessa lei... apesar de 
me ter portado nesse trabalho com a maxima 
imparcialidade...» 

E’ um magistrado de grande merecimento e a 
despeito de suas idéas politicas, tem-se portado sempre 
com grande isempção e integridade. 

E’ uma queixa que faz no seio da amisade e que eu 
trago ao conhecimento do Senado para provar que os 
magistrados que se portam com isempção e integridade 
são maltratados e victimas de aggressões e de injustiças, 
e sentem-se enfraquecidos, desde que o governo os 
abandona, ou os persegue. 

Tem-se dito muitas vezes que lobo não mata lobo e 
que, por conseguinte, a magistratura não tem punição. 

Senhores, não é isso verdade. Nós não podemos 
apreciar as decisões dos tribunaes sem termos 
conhecimento do processo, das provas, que serviram de 
base ao julgamento. 

Os juizes julgam conforme o allegado e provado: 
não são juizes de consciencia, applicam a lei, mas 
conforme as provas; ainda quando tenham convicção do 
contrario do que consta dos autos, não podem proceder 
sinão de accórdo com o que verificam do processo. 

Portanto qualquer discussão sobre questões 
julgadas sem ter os autos á vista e as provas, é arriscado, 
e inconveniente, podemos facilmente ser induzidos á 
injustiças, os tribunaes não julgam as questões do mesmo 
modo porque são apreciadas no parlamento, nem podem 
tomar por norma as decisões do Governo, que resolve por 
principios mui differentes. 

Não menos inconveniente e prejudicial é discutir 
processos pendentes de julgamento; a presumpção é que 
os juizes e tribunaes decidem e julgam conforme o direito, 
sómente a prova em contrario póde justificar e legitimar a 
censura, que então será necessaria para correctivo moral. 

Mas, dizia eu, não é verdadeiro o annexim «de que 
lobo não mata lobo.» 

Não, Srs. muitas vezes os tribunaes teem julgado 
magistrados e os condemnado até a penas severissimas. 

O Senado se lembra de um desembargador que até 
o momento em que se constituiu em um grande criminoso, 
era distinctissimo pela sua integridade e independencia; 
desgraçadamente 

commetteu, em momento de verdadeiro desvairamento, 
um crime grave e foi condemnado com o rigar que 
merecia. 

Ainda ha pouco um juiz de direito que alias tinha a 
seu favor motivos de muita consideração e condolencia 
pela sua grande familia o pobresa, foi condemnado a 
perder o logar, porque provou-se que tinha prevaricado. 

Outras condemnações são raras, é verdade, por 
honra da magistratura, condemnações semelhantes 
porquanto criminosos como esses no seio da magistratura 
Brazileira, constituem uma excepção. Ella póde ter 
defeitos, mas nunca se poderá dizer que tem o defeito de 
improbidade. (Apoiados.) 

Tem-se fallado a respeito dos juizes de direito em 
disponibilidade. Eu ainda vou fazer algumas observações 
sobre esta materia para chamar a attenção do Senado e 
principalmente do nobre Ministro da Justiça sobre a 
maneira porque o relatorio se exprime em relação a esse 
assumpto. 

O relatorio considera uma anomalia a 
disponabilidade de juzes de direito, reclama providencias 
urgentes, e as providencias que indica servem para provar 
que o governo é que não tem querido empregal-as, porque 
do governo sómente dependem. 

Diz o relatorio á pagina 79 (lê): 
«Urge provindenciar sobre a anomalia de juizes de 

direito em disponsabilidade, que como sabeis, resulta de 
dous factos: commissões estranhas á judicatura, seguidas 
do preenchimento do cargo judiciario; suppressão de 
comarcas.» 

Urge providenciar; mas a providencia está na lei de 
1879 que determina muito clara e terminantemente que o 
magistrado em disponibilidade seja preferido, para 
preencher as vagas que se derem; não dá arbitrio ao 
governo para preferir outro. Além desta providencia legal 
está nas mãos do governo não distrahir os juizes para 
commissões estranhas á judicatura. 

E’ o governo que entende que a disponibilidade é 
uma anomalia, entretanto concorre para ella com a 
nomeação de magistrados para o logar de chefes de 
policia, e presidentes de provincia; está nas suas mãos 
acabar com essa anomalia não fazendo semelhantes 
nomeações ou executando a lei de 1879 que manda 
designar de preferencia comarcas aos magistrados em 
disponibilidade. 

E’ o proprio relatorio que mais adiante diz (lê): 
o proprio governo confessa o mal, e o pratica em vez de 
evital-o. 

E’ somente o Ministro a causa da anomalia, que 
deplora, porque tem distrahido invariavelmente para chefes 
de policia de todas as provincias e para commissões 
administrativas, magistrados de 1ª e 2ª instancias. 

E si entende que os serviços de alguns são, como 
diz, indispensaveis, porque não conserva as comarcas 
sem prehenchel-as, para que elles voltem para suas 
comarcas? O governo, mesmo, está indicando o remedio 
que somente de si depende, mas não o tem querido 
applicar! Os avulsos ahi estão sem comarcas, não 
obstante... 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Quantos são? 
O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – São desolto 

e foram nomeados quarenta e tantos e removidos trinta o 
tantos.
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Diz o governo: «E’ uma anomalia, convem 
providenciar;» mas a providencia está na lei. Diz mais, que 
não se devem distrahir os magistrados, e os tem 
distrahido; diz ainda que, quando as necessidades do 
serviço exigirem que algum seja distrahido, a respectiva 
comarca lhe deve ser garantida: o não o tem sido! E’ o 
governo que reconhece e confessa o melhor, e pratica o 
peior. 

Assim, pergunto ao nobre Ministro: pretende V. Ex. 
continuar nesse abuso, qualificado pelo proprio relatorio, 
de nomear magistrados para commissões administrativas 
ou policiaes e preencher as respectivas comarcas, 
deixando-os em disponibilidade, percebendo ordenado e 
contando tempo? 

Essas nomeações, sobretudo as de magistrado de 
2ª instancia, concorrem muito para perturbar o serviço nas 
respectivas relações. Na córte mesmo tem havido atropelo 
e inconvenientes no andamento e julgamento dos feitos, 
pelo desfalque de pessoal, em consequencia da nomeação 
de juizes desse Tribunal para commissões administrativas. 
E, depois, reclamam-se contra a demora de alguns 
julgamentos! Felizmente o nobre senador pelo Ceará, que 
levantou essa censura, reconheceu ha pouco que o 
tribunal superior tinha sido expedito, cumprindo a lei aos 
julgamentos, não perdendo tempo nem prolongando as 
decisões além do prazo legal. 

Agora chamarei a attenção do nobre Ministro para 
um serviço importante que tem estado descurado de uma 
maneira que não se explica: refiro-me a uma lei de locação 
de serviços domesticos, de que trata o relatorio á pag. 188. 
O relatorio reconhece a necessidade urgente de uma lei 
que regule esse serviço; e ninguem contesta, com effeito, 
que é impossivel continuar o estado em que nos achamos 
sobre aluguel de criados para o serviço das familias. O 
relatorio mesmo indica que existem a este respeito 
projectos aqui e na outra camara que não tem tido 
andamento, um do senado desde 1877, e outro 
apresentado na Camara dos Deputados em 1882 e que 
pende de discussão. 

Peço a attenção do nobre Ministro para esse facto. 
Porque não promove a adopção do projecto da Camara? 

O serviço é importante, está desorganisado, as 
familias não têm garantia alguma quando recebem em seu 
solo um criado para qualquer serviço; muitas vezes são 
obrigadas a receber gatunos, que poucos dias depois 
desapparecem subtrahindo tudo que podem. 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Como aconteceu-me: 
um roubou-me o relogio. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – ...como 
aconteceu ao nobre senador, e como tem acontecido a 
outros muitos. (Apoiados). 

O relatorio enearece essa reforma e indica o 
projecto que está na camara pendente de discussão, mas 
o governo não deu ainda andamento a esse projecto. 

Algumas provincias tem organisado esse serviço. 
Sei que em S. Paulo, em Alagóas, na Parahyba e em 
outras provincias, as assembléas provinciaes, ou as 
camaras municipaes, ou os chefes de policia, tem 
expedido regulamentos a esse respeito; mas na córte está 
isso abandonado, quando é urgente providenciar-se. 

E necessario que o criado tenha uma matricula 
rigorosa a que esteja sujeito, tenha uma caderneta donde 
conste a maneira por que desempenhou suas obrigações e 
se verifique sua conducta de maneira que quem tiver de 
alugal-o tenha um documento por onde possa verificar 
suas habilitações e moralidade. Estamos entregues a 
essas casas de commissão que á excepção de uma ou 
duas, são verdadeiros centros de especulação e de 
extorções; o que querem é impingir o criado mediante uma 
gratificação não indagando de sua idoneidade nem dando 
no locatario garantia alguma. 

Na secretaria de policia, creio que existe um 
projecto de regulamento formulado pela Camara Municipal, 
ou por um chefe de policia; chame S. Ex. esse negocio a si 
e faça alguma cousa que é urgente. 

Não pretende o nobre ministro á vista de 
reclamações que tem havido e do que sabe, e consta 
diariamente da imprensa tomar alguma providencia para 
garantir a vida e a propriedade dos habitantes desta córte 
que são diariamente accommettidos em suas casas e nas 
ruas por gatunos e capoeiras que muitas vezes por mero 
prazer passam uma navalhada, ferem ou assassinão o 
primeiro, que encontrão? 

V. Ex. sabe que até hoje a policia não tem podido 
conter esses desordeiros: nas ruas mais publicas nesta 
cidade, o cidadão é agredido, e assaltado por elles que 
lhes impõem: – ou a bolsa ou a vida, as casas são 
constantemente assaltadas; é o caso de se clamar, clamar 
sempre, pedir providencias para que o governo disperte; – 
chama ne cesses. Não creia o nobre ministro que com o 
abrandamento dos costumes se ha de remediar isso; pelo 
contrario, os costumes se barbarisam com esse estado de 
causas, é preciso empregar providencias e, si a lei é 
insufficiente, como acredito, proponha o governo ao 
parlamento uma lei que nos tire deste estado de falta de 
segurança individual em que nos achamos na côrte do 
Imperio. 

Permitta-me o Senado ler um artigo do noticiario do 
Jornal do Commercio, que não é suspeito; é um brado 
contra esse estado precario de nossa segurança individual.

Diz o Jornal do Commercio (lê): 
«Uma das nossas maiores pragas, os capoeiras, 

continuam a praticar actos que envergonham a população 
desta cidade.» 

«Os factos criminosos que se repetem com tanta 
frequencia, as queixas que surgem de todos os lados, as 
justas reclamações da imprensa, nada emfim faz com que 
os nossos administradores se lembrem de uma vez que, 
para terminar semelhante flagello, é necessario tomar com 
urgencia uma medida extrema, que considere todo o 
individuo, reconhecido como capoeira, fóra das penas da 
nossa lei, que para elle são irrisorias. Para o capoeira é 
necessario outro castigo e o desterro para colonias 
militares, creadas para tal fim, ja tantas vezes lembrado, 
afigura-se como o melhor.» 

«Os capoeiras não temem as nossas autoridades 
policiaes; confiados na protecção de graudos, a quem 
servem no honroso cargo de capangas, e, baseados na 
franqueza das leis vigentes, escarnecem de quem os 
prende, sabendo que são recolhidos agora ao xadrez para 
dahi a pouco estarem soltos e sahirem do cubiculo policial 
com ar triumphante e alegre. Só temem um pouco a
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prisão em flagrante delicto; a ella, porém, sabem esquivár-
se com habilidades. E' difficillimo prender em flagrante o 
capoeira, cujos movimentos são tão rapidos! 

«Ha dias passados um conhecido capoeira, chefe 
de multa, um crioulo, que tanto tem de mau como de 
ousado, foi preso como accusado de ter brutalmente 
maltratado um menor, no qual foi feito corpo de delicto. 
Não havendo testemunha do facto, o individuo foi posto em 
liberdade, e, no dia seguinte, passou em um tilbury, 
defronte de uma estação policial, e comprimentou com ar 
de galhofa e de triumpho o commandante da estação que 
o havia preso. Factos identicos a este repetem-se com a 
maior frequencia; os malfeitores, que ficam impunes, 
dobram de actividade e audacia nos seus actos 
criminosos.» 

«Na mesma policia encontram elles protecção e 
agazalho. Ha bem poucos dias, noticiamos que um 
sargento foi ferido e escapou de morrer. Porque? pelo 
simples motivo de ter amor ao funesto exercicio e nas 
horas vagas, á paisana, andar mettido com a troça. Muitos 
subdelegados e mesmo commandantes de estação, ou por 
medo ou por fraqueza, estendem o seu manto protector 
sobra essa gente, que devia ser por elles perseguida a 
todo o transe.» 

N'uma das noites da semana passada atravessava 
o largo do Rocio uma troça de conhecidos e incorrigiveis 
capoeiras, fazendo tropelias. Houve alguem que reclamou. 
Um delles virou-se e gingando, exclamou: 

«O que é que você quer, você não está vendo que 
estamos ao lado de seu alferes?» 

«O personagem queixoso vendo que com effeito alli 
se achava um alferes á paisana, retirou-se; no que fez 
muito bem, porque do contrario podia levar uma navalhada 
ou facada.» 

«Contam, pois, os malfeitores com a impunidade ou 
castigo insufficienta da lei, com a protecção de muitas 
autoridades policiaes, que elles tratam de yôyôs, e com a 
eloquencia de alguns advogados, que se prestam a 
defendel-os; ha um principalmente que leva o seu amor 
por tal gente, a dizer a quem nella lhe falla: «qual, meus 
amigos, vocês bramam á tôa, o capoeira é um ente 
imaginario, é cousa que não existe no Rio de Janeiro.» 

«E assim vamos vivendo; e si continuarmos virá 
com certeza o dia em que cada um de nós terá de 
aprender o exercicio e armar-se de uma navalha, para o 
que der e vier.» 

Reclamações, senhores, têm sido constantemente 
feitas na imprensa diaria da Côrte, e o governo permanece 
indifferente, não liga importancia nem procura providenciar.

E' preciso despertar e tomar em consideração esse 
estado deploravel de falta de segurança individual. Esse 
negocio é serio e grave. 

A imprensa clama diariamente; esse artigo que li é 
do noticiario do Jornal de Commercio; não é uma 
publicação anonyma, e os factos são verdadeiros, estão na 
consciencia de todos. Mas o governo, que tudo vê e 
reconhece, não se move, nem ao menos nos dá a 
esperança de que pretende acautelar a segurança 
individual nesta cidade e fazer cessar este estado 
deploravel em que nos achamos. 

Sr. presidente, deixo de lado algumas outras 
observações que tinha a fazer sobre outros factos. 

Deixo mesmo de tratar da grave occurrencia

que teve logar em Humildes, na provincia do Pyauhy, de 
que se occupou o nobre senador por Minas Geraes. 

Não tenho tempo para me occupar destes 
assumptos, além de que o nobre senador pelo Piauhy, si o 
julgar acortado, virá ainda dar ao Senado as informações 
que reclama a gravidade do facto. 

Desejo occupar um pouco a attenção do nobre 
Ministro com negocios provinciaes. S. Ex. é provinciano, 
como eu, e por isso deve ter interesse pelas provincias, e 
principalmente pela que representa, e d'onde é filho. 

Sabe tambem que nas provincias do norte 
levantam-se clamores, e com razão, contra o governo 
central; reclama-se que o governo é do sul e se esquece 
do norte, e com effeito em regra é assim; e a provincia do 
nobre Ministro é uma das que maiores queixas tem 
levantado, tanto que já tem erguido o brado de separação; 
essa idéa não tem tomado vulto felizmente, mas é 
conveniente abafar para do futuro não fazer explosão; a 
centralização de nosso regimen faz recahir sobre o 
governo central a responsabilidade moral de seus 
delegados, nas provincias. 

Entretanto, agora parece o norte não dever ter 
motivo de queixa, porque tem feito parte do gabinete dous 
ministros do norte, ambos da provincia do Pará. 

Mas não sei por que fatalidade é justamente na 
provincia do norte ministro onde os negocios publicos 
reclamam maior attenção; as cousas alli vão a matroca. 

Não vou instituir discussão desenvolvida sobre 
administração da provincia do Pará; muito teria que dizer 
sobre os abusos e até escandalos alli praticados: o nobre 
ministro não os póde ignorar, é seu dever tomal-as na 
devida consideração. 

S. Ex. deve conhecer os contractos escandalosos 
que se têm feito na sua provincia; não pretendo occupar-
me de todos, permitta-me, porém, chamar a attenção para 
um delles: o celebre e irregular contracto de pésca. 

O emprezario ou o contractante recebeu da 
provincia por emprestimo 300:010$, sem juros para 
organizar a campanhia, obrigando-se a fornecer uma certa 
quantidade de peixe, com direita a uma subvenção, dadas 
certas e determinadas condições, tendo por isso prestada 
uma fiança idonea para garantir a execução do contrato. O 
contracto em si já era escandaloso; veja, porém, o Senado 
o que ultimamente se fez. E' inqualificavel. 

A empreza foi dispensada de fornecer a quantidade 
de peixe estipulada no contracto; fornece quanto lhe 
convém, e por isso divido por dous o fornecimento 
necessario para um dia; foi dispensada da fiança, visto 
como tanto importa ser a fiança substituida pela garantia 
de um material muito inferior ao valor da mesma fiança. 

Mandou-se finalmente pagar a subvenção sem 
estarem preenchidas as condições do contracto para poder 
recebel-a. 

Não preciso commentar; o nobre Ministro deve 
saber melhor do que eu a historia deste contracto e de 
outros semelhantes; o esbanjamento das rendas publicas 
naquella provincia faz receiar proximo desastre financeiro; 
existe alli organizada... 

O SR. LEÃO VELLOSO: – Não é por falta de 
presidentes; o Pará já teve tres. 

 



368                                                                           Annaes do Senado 
 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E' uma das 
provincias que mais presidentes tem tido e... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Tem sido 
felicitada por isto. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – ...é por isto 
mesmo que nella se dão estes factos. 

VOZES: – Cincoenta emendas foram de afogadilho 
approvadas no orçamento provincial. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – E' verdade, 
a assembléa foi convocada para votar a lei do orçamento, 
um projecto estava em 2ª ou 3ª discussão, foi substituido 
por um novo; e quando estava em discussão adiantada 
foram apresentadas cincoenta e tantas emendas e votadas 
em seguida. 

A opposição reclamou, fez um manifesto pela 
imprensa, protestou, mas tudo debalde: as emendas das 
foram votadas em poucas horas. 

Quem examinar essa lei muito tem que admirar. 
O nobre Ministro deve ter lido essa lei do orçamento 

e admirado. 
Entretanto, S. Ex. é moralmente responsavel por 

tudo que se passa na administração do Pará, sua terra 
natal, e da qual é representante. Após a approvação de 
cincoenta e tantas emendas, a Assembléa Provincial 
decretou uma lei desorganizando a instrucção publica. 

Nenhum presidente até agora teve coragem de 
executal-a, por ser uma lei ostensivamente partidaria, e 
profundamente prejudicial á instrucção. Ultimamente, 
porém, o vice-presidente expediu instrucções para 
execução desta lei; elle proprio declarou que a lei teria 
execução provisoria por que era inexequivel, e que 
opportunamente seria reconsiderada! A lei não dava ao 
vice-presidente autorização para crear cadeiras nem 
remover professores. Entretanto, o vice-presidente tem 
creado muitas cadeiras, e removido professores, embarga 
escolas, com o fim unico de accommodar os protegidos, e 
perseguir os adversarios. 

Em um só dia, a 14 de Junho findo nomeou 37 
professores, e removeu 25!!! Isso é o que se fez em um 
dia! Não se fallando no que anteriormente fôra praticado. 

Parece que se tratava de nomeações e demissões 
de collectores, ou de autoridades policiaes! 

Foi publicada uma lista nominal dos professores 
nomeados e removidos no dia 14 de Junho. 

O jornal que publicou diz o seguinte (lê): 
«Belém, 19 de Junho de 1887. – Instrucção publica. 

– E' preciso ter em pouca conta a opinião publica, 
menoscabal-a, para subscrever os actos injustificaveis de 
14 do corrente, que fizeram do professorado primario da 
provincia um joguete partidario.» 

Ao mesmo tempo que estes factos revelam o mais 
requintado menospreso á opinião publica, provam a 
inconsciencia com que o Sr. conselheiro Cardoso Junior 
firmou tamanho escandalo. 

Registremol-os integralmente, taes como os 
publicou o jornal que primeiro delles teve conhecimentos.» 

O Sr. vice-presidente da provincia: 
Removeu os seguintes professores do 1º grau; 

Ismael Augusto Valente de Novaes, de Breves para 
Cametá; Marcellina Valente da Costa, do 1º distri- 

cto da capital para Porto de Moz; Clarinda Gil de Souza, do 
Santarem Novo para Cinira; José Narciso da Costa Rocha, 
de Tocantins para Ponta de Pedras; Cantidio Ribeiro 
Ferreira Guimarães, de Santarem Novo para Cintra; 
Adelaide da Conceição Lucrecia, de Santarem para Boim; 
Camilla Augusta de Moraes, de Tocantins para Portel; 
Maria da Gloria Alfaia, de Gurupá para Arrayollos; Manoel 
Demetrio Rodrigues e Raymunda Bentes Rodrigues, de 
Mocajuba para Bemfica; João C. Fleury Torres, para 
Arrayollos; José Siqueira da Paixão, de Ponta de Pedras 
para Marapanim; João Rodrigues Barata, do Bemfica para 
Alemquer; Emilia Francisca de Mello e Silva, de Cametá 
para Villarinho do Monte; Felix Pedro Manuel Pantoja, da 
Cachoeira para Veiros; João Antonio de Souza Bahia, de 
Veiros para Curuçá; Francisca Hygina da Silva, da 
Cachoeira para Inhangapy; Francisco Assis Ornellas 
Ferreira, de Vizeu para Curralinho; Feliciana Maria das 
Neves de Miranda Valle, do Porto de Moz para Alemquer; 
Domingas das Neves Martins, de Alemquer para a 
povoação de Curuá, no municipio de Alemquer; Amelia 
Joaquina de Mello, de Monfort para Quatipurú; José Luiz 
Ferreira de Moraes, de Juruty para Santarém Novo; João 
Gualberto de Campos, de Curuçá para Pombal; Venancia 
Augusta de Salles, da escola elementar de Bujarú para a 
de igual cathegoria de Mayanutá, municipio de Igarapé-
miry; Luiza Corrêa dos Santos Novaes, de Breves para 
Cametá. 

– Nomeou para reger escolas de 1º grau: Luiza 
Generosa de Oliveira, para o 1º districto da capital; 
Martinha Augusta Barata, para Santarem, (escola regida 
por D. Adelaide da Conceição Lucrecia); Felicissima do 
Carmo Pacheco, para Veiros; João Baptista de Mattos, 
para Conde; Maria Izabel de Aguiar de Araujo, para 
Breves; Bernarda Jovita de Mendonça Moraes, para 
Bujarú; Maria Joaquina Sobral Barata, para S. Domingos 
da Bôa-Vista; Luiza Theodora Hausseler, para Sant'Anna 
do Capim; Juvencio de Moraes Navarro, para Igarapé-miry; 
Francisco Ramos da Costa, para o Mojú; Jacques de Lima 
Rodrigues, para S. Caetano de Odivellas; Lauro de Mattos 
Guerreiro, para Curuçá, Benedicta Emilia Ferreira, para 
Santarem Novo; Guilhermina Maria Alves Faial, para 
Salinas; Adelaide da Cunha Martins, para Cachoeira; João 
Caetano Ribeiro e Antonia Maria Formigoza Ribeiro, para 
Mocajuba; João Antonio da Costa Santos, para Vizeu; 
Aprigio Manoel dos Nascimento, para Baião; Anna Pereira 
do Livramento, para Mazagão; João Duarte Pimentel e 
Analia Pinto de Castro, para Gurupá; Francisca Urbana da 
Fonseca, para Almeirim; Salustiano de Oliveira Pantoja, 
para Melgaço; Perciliano Ferro e Silva, para Obidos; 
Francisca da Conceição Pinto de Alcantara, para 
Marapanim; Nemezia Pereira Gonçalves Amanajás, para 
Abaeté; Sebastião Cardozo da Silva Bittencourt, para 
Bragança; João Marcellino Antonio da Costa Junior, e 
Estefania A. de Barros, para Tocantins; Justina de Oliveira 
Pantoja, para Salvaterra; Candida Olympia Fôro, para 
Monfort; Maria de Jesus Leal de Castilho, para Pombal; 
José Antonio da Silva Lemos, para o Curuá de Alemquer; 
padre João Braz Roberto Pimentel, para Juruty, Abrahão 
Israel e Maria da Gloria Martins, para Oeiras; Lourenço da 
Costa Mascarenhas, para Cairary. 
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Creou uma escola do 2º grau, para o sexo 
masculino, da cidade de Santarem, e nomeou o areipreste 
Antonio F. de Souza, para regel-a. 

Extinguio a escola elementar do sexo masculino da 
Aldeia, em Santarem. 

Demittiu os professores Levindo Gonçalves Peleja 
da escola de Melgaço e Manoel Severo de Souza Alves da 
de Cairary. 

Cerca de 70 professores nomeados e removidos 
em um dia! 

Essas demissões e remoções em massa explicam 
perfeitamente como a instrucção publica na provincia que 
o nobre Ministro representa vai á garra. 

Não quero alongar a discussão sobre essa materia, 
agora não é occasião opportuna. Esse facto explica tudo, 
eu o entrego ao nobre Ministro. 

O jornal que deu essa noticia faz o seguinte 
commentario. (lê) 

As consequencias immediatas desta insensatez 
são: 

«Perda do anno lectivo para a instrucção primaria 
das escolas publicas.» 

Porque: 
«1º Grande parte dos professores agora agraciados 

estão postos na capital desde Janeiro, á espera da 
execução da reforma, deixando suas escolas, em 
abandono, servindo ellas apenas para dar entrada no 
Thesouro aos compadres que ahi vão – e sob a capa de 
professores effectivos – e sob a de substitutos.» 

«2º A mudança dos professores traz uma perda de 
tempo, que póde ir a tres mezes, garantidos por lei para 
reassumirem os exercicios das novas cadeiras.» 

«Os nomeados para esta capital, e já lá se vai um 
mez, estão ainda sem provisões e não têm escolas 
abertas, faltando-lhes tudo – casas, que as não encontram, 
– mobilia, que não lh'as dará o Thesouro, por não ter verba 
nem dinheiro.» 

Perda por algum tempo para a instrucção publica 
de bom numero de excellentes professores, que, 
removidos para localidades longinquas, indubitavelmente 
não se submetterão, certos como devem estar de que: 

tendo a lei lhes garantido a vitaliciedade e a 
inamovibilidade, só possivel nos casos nella especificados; 

tendo ella sido violada, quando se acha em inteiro 
vigor, recebendo mesmo confirmação d'aquella que serviu 
de pretexto á violação; 

conservam seus direitos intactos, com jus a todas 
as suas vantagens e indemnização dos vencimentos, que 
ora lhes são arrancados subrepticiamente: direitos que 
serão satisfeitos no primeiro dia em que houver moralidade 
na administração da provincia. 

«– Impossibilidade para o Thesouro de pagar 
legalmente os vencimentos dos novos professores.» 

Porque: 
«Não tendo a presidencia da provincia autorização 

para crear cadeiras, creou-as no emtanto, quer pelo acto 
de 20 de Maio, quer pelo de 14 ultimo, augmentando a 
despeza com mais de 48:400$ annuaes, para que não ha 
verba no orçamento.» 

«Já o Thesouro tem-se visto atropellado para 
effectuar os pagamentos de Maio; porque a reforma 
provisoria do Sr. conselheiro Cardoso Junior estabeleceu 
nesta capital professores com 

vencimentos de tres cathegorias – 2:400$000, 2:200$000 e 
1:800$000.» 

«Succede que os removidos se julgam novos 
nomeados e ambicionam os vencimentos maiores; os 
nomeados para o chamado ensino do 2º grau se dizem 
simples designados, para não voltarem de 3:400$000 para 
2:200$000.» 

«O Thesouro, não podendo desembrulhar esta 
meada, nem querendo sem duvida carregar com a 
responsabilidade, que póde dar em indemninização por 
quem de direito, consultou o Sr. conselheiro Cardoso 
Junior, que até hoje não póde sahir da embrulhada.» 

«E' evidente que resolverá no sentido mais 
favoravel aos protegidos.» 

Passemos a outro assumpto. 
Permitta-me ainda V. Ex. que eu occupe a sua 

attenção por alguns minutos, sobre factos relativos á 
magistratura. No Pará os julgados do tribunal superior não 
são executados quando contrariam interesses partidarios. 
A este respeito já pedi explicações ao governo sobre a 
desobediencia por parte da camara municipal a um 
accordão da relação. E' habito inveterado, e tem 
encontrado apoio no ministro!! 

Ainda não me chegaram ás mãos as informações 
pedidas, ha bastante tempo! E falta-me agora tempo para 
discutir a materia neste orçamento, o farei quando entrar 
em discussão o orçamento do Imperio. Já o anno passado 
as decisões do Tribunal da Relação foram, 
propositalmente, desobedecidas pela camara municipal, 
com annuencia e tolerancia dos governos geral e 
provincial. E' indispensavel pôr um paradeiro a esses 
desmandos. 

Os juizes e tribunaes são desobedecidos; é natural 
que a policia se arvore em juiz para julgar e condemnar; 
não exaggero, desgraçadamente essa é a verdade; a 
policia do Pará esta impunemente, e com tolerancia das 
autoridades superiores, julgando e condemnando!! Temos 
em pouco tempo retogradado muito. 

Tenho a prova, que vou ler; é uma sentença do 
subdelegado do Capim, condemnando um cidadão no art. 
266 do Codigo Penal (lê): 

«Vistos estes autos crimes entre partes Benedicto 
Ferreira de Souza como autor e Manoel Antonio de 
Oliveira como réo, etc. Julgo procedente a queixa não só 
em face do auto de corpo de delicto como tambem por ter 
provado exhuberantemente o queixoso com os 
depoimentos das testemunhas de fl. a fl. que o réo Manoel 
Antonio de Oliveira commetteu ao crime de damno previsto 
no art. 266 do Codigo Criminal, portanto o condemno a 
pagar ao autor a importancia do damno arbitrado no auto 
do corpo de delicto. E assim, julgando, entregue-se á parte 
os autos sem que fique traslado e pague o réo as custas e 
o condemno. Subdelegacia de Policia em Sant'Anna do 
Capim, 15 de Abril de 1887. – Gaudencio da Silva Lobo.» 

«Agora o resto. Em virtude desta sentença, foi 
expedido mandado contra o réo para pagar em 24 horas 
sob pena de fazer-se penhora em tantos bens quantos 
bastem para pagamento do principal e custas.» 

Isto é caracteristico, mas não é tudo; o chefe de 
policia do Pará, segundo consta da noticia que vou lêr, 
respeitou esse facto do subdelegado e mandou que a 
parte recorresse aos meios legaes!! 

 



370                                                                          Annaes do Senado 
 
Parece incrivel; o nobre Ministro dirá si esse facto é... 

O SR. MAC-DOWELL (ministro da justiça): – De 
que jornal é a noticia? 

O MEIRA DE VASCONCELLOS: – ...verdadeiro; do 
Liberal, porque é o que recebo. 

Eis o que refere o mesmo jornal a esse respeito (lê): 
– «(Communicado). – Publicou o Liberal uma sentença do 
subdelegado do Capim, Gaudencio da Silva Lobo, 
condemnando Manoel Antonio de Oliveira como incurso 
nas penas do art. 266 do codigo criminal.» 

«Todos os que conhecem a nossa legislação 
devem ter apreciado a farça desta autoridade policial, mas 
o que não sabem é que o Sr. Cunha Teixeira achou a 
causa muito regular e não julgou caso de advertencia á 
autoridade, que proferiu a tal sentença.» 

«Não conhecendo outro recurso de despacho, 
sinão o processo de responsabilidade, que longe de evitar 
qualquer violencia, iria exacerbar o animo do subdelegado, 
julgou mais prudente Manoel Antonio de Oliveira dirigir-se 
ao Sr. Dr. chefe de policia, pedindo providencias contra o 
subdelegado.» 

O Sr. Cunha Teixeira proferiu o seguinte despacho: 
«Use o supplicante dos recursos legaes, pois esta 

chefatura não póde impedir os effeitos de uma sentença, 
que só pelos meios legaes póde e deve ser reformada por 
quem de direito.» 

«A' vista deste pyramidal despacho, a victima da 
prepotencia do subdelegado e seu chefe dirigiu-se ao Sr. 
presidente da provincia, e si não fôr attendido, irá ao 
governo imperial, para que fique o paiz sabendo o que se 
passa nesta provincia com o applauso das autoridades 
superiores.» 

«O requerimento foi ao Sr. chefe de policia para 
informar, e até hoje o Sr. Cunha Teixeira não se dignou 
prestar a informação exigida.» 

Desejaria que esse facto não fosse verdadeiro, 
visto que tanto compromette o magistrado que exerce o 
cargo de chefe de policia naquella provincia. Mas é 
caracteristico; é natural que na provincia onde os 
accórdãos da Relação são desacatados, uma decisão do 
subdelegado seja respeitada pela autoridade superior. 

Emfim, Sr. presidente, vou dar ao nobre Ministro a 
grata noticia de que vou sentar-me. A hora está muito 
adiantada e me acho fatigado. 

Vou terminar definindo em poucas palavras a 
esterilidade a que o governo condemnou a presente 
sessão. 

O nobre senador por Minas, o Sr. Affonso Celso, 
logo no principio desta sessão, proferiu a seguinte 
prophecia: – Esta sessão está condemnada á esterilidade. 
O nobre Presidente do Conselho replicou em aparte: 
«tomo nota.» Julguei que este aparte tinha por fim 
protestar contra essa asserção, mas depois vi que 
ninguem mais do que o nobre Presidente do Conselho tem 
concorrido para que a sessão seja completamente esteril. 
Foi S. Ex. quem tornou impossivel a adopção de qualquer 
melhoramento, de qualquer reforma, porque nas 
reorganizações ministeriaes que tem feito tem tido o 
cuidado de pôr um cravo na ferradura para que o carro não 
possa andar. (Ha um aparte.) 

E' assim que S. Ex., nas reorganizações 
ministeriaes, em vez de preencher as pastas vagas, 

opera entre os ministros uma vira-volta tal, que ficam quasi 
todos occupando pastas novas. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E outra cousa – 
difficultando a situação daquelles que podiam fazer alguma 
cousa. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELLOS: – 
Justamente; S. Ex. transferiu o Ministro da Marinha para a 
pasta da justiça, o da justiça para a pasta da guerra e 
admittiu dous ministros novos, que allegam falta de 
estudos para tratar dos melhoramentos de suas pastas, e 
por esse motivo vão adiando todas as reformas, ainda 
mesmo as mais urgentes. 

Tudo isto mostra uma grande desorientação na 
administração publica e o proposito firme para esterilisar a 
sessão, esterilisando tambem a situação, que esteril 
começou, esteril ha de acabar. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. CORREIA: – E' principio consagrado pela 
sabedoria dos tempos, que o Estado que deseja libertar-se 
das angustias da guerra deve aprecatar-se, tendo presa a 
attenção para os meios de segurança que as 
circumstancias podem forçal-o a empregar. 

Facilitam-se commettimentos irreflectidos tornando 
indefezo o Estado. 

Certo não temo nenhuma proxima complicação que 
nos obrigue a sacrificios extraordinarios. Estamos em 
circumstancias do poder assegurar aos visinhos, que da 
nossa parte não tem que receiar aggressão alguma; mas 
nem por isso devemos esquecer o que possa interessar á 
tranquillidade da nação. 

Não descubro em acto recente, occorrido na 
Republica Argentina, proposito hostil ao Imperio. 

Mas é caso para excitar algum reparo vêr, em 
circumstancias normaes, a preoccupação do governo 
argentino com referencia á força militar da Republica, cuja 
situação financeira, difficil e apertada, não se acommoda 
com o empenho de substituir em massa os seus aprestos 
bellicos. 

Não me cabe seguramente aconselhar o melhor 
destino que o governo argentino deva dar á renda da 
Republica. E' seu pleno direito empregal-a do modo que 
julgar mais acertado e conveniente. 

Mas, como representante da nação brazileira, corre-
me a obrigação de estudar a marcha daquelle governo, 
para melhor servir á minha patria, que, si não deve 
precipitar-se em avultadas despezas ao influxo de 
apprehensões para as quaes não enxergo sufficiente 
motivo, deve collocar-se em circumstancias de assegurar a 
paz pelo nenhum temor da guerra. 

Quando attento para os deploraveis effeitos que a 
guerra entre o Brazil e a Republica póde trazer a ambos os 
Estados, sou levado naturalmente a acreditar que animam 
os nossos vizinhos os mesmos sinceros desejos, que 
temos todos no Brazil, de evitar semelhante catastrophe. 

Já tive occasião de dizer que uma unica questão 
agita-se presentemente entre o Imperio e a Republica, de 
igual interesse para uma e outra parte: a demarcação de 
limites. 

Estão se executando actos preparatorios para 
chegar a justo accordo, que desanuvie o horisonte 
internacional. 

Não careço de dizer ao Senado quão sinistra seria 
a realização do vaticinio, que mais de uma vez tenho 
ouvido, de que, no caso de guerra com 
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a Republica Argentina, os primeiros desastres pesariam 
cruciantemente sobre o Imperio. 

Ensina a historia que a fortuna propicia no começo 
das campanhas é da maior vantagem, e que aos desastres 
em principio acompanha grande cortejo de males. Nosso 
principal cuidado deve ser, pois, que na desoladora 
contingencia do emprego das armas, não nos aflijam os 
primeiros revezes. 

Quem, como eu, outro anhelo não tem sinão o de 
estreitar as amigaveis relações do Brazil com os Estados 
vizinhos sobre a base do reciproco desenvolvimento... 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Não vê motivos 
para apprehensões sérias. 

O SR. CORREIA: – Pelo menos não aprecia com 
prevenção os factos occurrentes. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Nós não temos 
prevenção alguma. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Mas não podemos 
deixar de ter apprehensões, porque, além de grande 
armamento, estão votando credito para remonta de 
cavallos e para edificação de grandes hospitaes militares. 
Isso o que quer dizer? 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Elles não 
professam nem praticam, como nós, a solidariedade de 
interesses. 

O SR. CORREIA: – Já me referi ás providencias 
tomadas na Republica visinha, reconhecendo como o 
Senado ouviu, e seu direito de applicar as rendas publicas 
do modo por que entenda mais util. 

Accrescentei, porém, que, por nossa parte, não 
podemos deixar de attender ao que vai em torno de nós, 
para procedermos como... 

O SR. AFFONSO CELSO: – Julgarmos prudente. 
O SR. CORREIA: – ...a prudencia aconselha 

áquelles mesmos que põem a mira na permanencia da 
paz. Si sacrificios são então precisos, tornam-se minimos 
em presença dos que a guerra exige. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Devemos 
precatar-nos com uma nação que, não tendo finanças 
folgadas, contrahe emprestimos para armar-se. 

O SR. AFFONSO CELSO: – E cuja imprensa faz 
propaganda contra nossa cousas e nossos homens. (Ha 
outros apartes.) 

O SR. CORREIA: – O honrado ministro vê que esta 
questão, cujo melindre reconheço e de que trato como 
quem o reconhece, está no espirito de todos os nobres 
senadores. Cabendo-me a palavra em hora tão adiantada, 
elles não se esquivam a manifestações que julgam 
opportunas, indo adiante dos meus conceitos. 

Si, em consequencia dos factos que acabam de ser 
apontados em apartes, tomassemos por nossa vez alguma 
providencia de natureza extraordinaria, não poderia ser 
acoimada de provocadora. 

Vindo, como venho, reclamar medidas legaes, sou 
impellido por considerações que muito entendem com a 
nossa situação interna. 

Refiro-me á guarda nacional, cuja reorganização 
me parece ser um serviço publico de ordem elevada. 

 

Para ella solicito a attenção do digno Sr. ministro da 
justiça. 

O ministerio a que pertenci propoz a reforma que foi 
convertida em lei. Não era eu mais membro do gabinete 
quando o assumpto foi trazido ás Camaras. Coube-me, 
porém, a honra de ser o relator da commissão especial 
que deu parecer sobre a proposta; e vi felizmente 
triumphar a idéa, que sustentei, de não ser extincta a 
guarda nacional. 

Naquelle tempo de certo que a guarda nacional era 
vexame de degradava a condição do cidadão brazileiro, 
que desejo se equipare á do civis romanus. A’ pretexto do 
serviço sujeitava-se o cidadão nos misteres da criadagem, 
systema repugnante a quantos se inspiram em nobres 
estimulos. Nem é possivel dignificar uma nacionalidade, 
por mais distinctos que sejam os seus representantes nas 
camaras legislativas, si o grosso do exercito, si assim me 
posso exprimir, não tem consciencia do que valem os 
direitos ligados à condição de cidadão. 

Depois, a instituição foi ferida pelo ridiculo dessa 
coronelização pouco escrupulosa que enchia as provincias 
de officiaes superiores, sem que houvesse uma guarda 
regular que tivessem de commandar. 

Além disso, a guarda nacional se havia constituido 
arma eleitoral no tempo da eleição indirecta. 

As circumstancias hoje estão felizmente mudadas; 
nem ha tanto que receiar da acção da autoridade para 
perverter o resultado das eleições, pela distribuição 
indevida de patentes da guarda nacional; e, si o temor é 
fundado, não é fazendo desapparecer a util instituição que 
elle cessará, desde que ao governo não se retira meio 
mais efficaz ainda, a concessão de graças. 

Si houve abusos, tratemos de os corrigir; 
occupando-nos seriamente em tornar apta a força civica 
para os fins á que deve ser destinada, no real interesse da 
causa nacional. 

O que o nobre ministro fizer neste sentido será 
tanto mais digno de louvor quanto não se tem podido ou 
não se tem querido dar execução á lei do alistamento 
militar. 

Si esta lei houvesse sido observada, outra seria a 
condição do Brazil no que respeita á força publica. Não 
teriamos simplesmente um exercito disperso pela vasta 
superficie do Imperio, difficil de congregar, sem meios 
promptos de mobilisação, frouxo na disciplina pela 
disseminação em destacamentos applicados ao serviço 
policial, e privado dos exercicios que lhe dão a feição 
caracteristica, e são para o soldado o que são as viagens 
para o marinheiro. 

Onde a reserva que a lei de 1874 tão sabiamente 
creou? 

A inexecução desta lei priva-nos dessa segunda 
força com que os Estado contam e de que não se devem 
privar ainda quando dispoem de exercitos numerosos e 
regulares; força que já podiamos ter, sem vexame para o 
cidadão e sem perigo de oppressão para o paiz. 

Porque não se tem querido cumpril-a? 
Tenho ouvido, mas não estou convencido de que 

proceda a razão, que o sorteio não póde ser feito 
emquanto o alistamento não se achar completo em todo o 
Imperio.  

Entendo a lei bem diversamente.
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Ella estabelece que as parochias onde o 
alistamento se fizer e onde o sorteio se verificar ficam 
livres de recrutamento, reservado sómente para as que se 
obstinam em não respeital-a 

Isto não depende de legislação nova.  
Seria duro, com effeito, si o legislador  o houvesso 

determinado, que não ficassem isentas, por exemplo, 10 
provincias do vexame do recrutamento forçado sómente 
porque uma dellas perseverasse no regimen da 
illegalidade; ainda mais, si as 20 provincias ficassem 
sujeitas a esse regimen violento unicamente porque uma 
ou poucas parachias não promovessem o alistamento. 

Reputo erronea esta intelligencia da lei. 
Ordene o governo a sua execução até o sorteio nas 

parochias em que o alistamento se fez; applique a medida 
excepcional sómente ás parochias contumazes em não 
effectual-o; e terá prestado relevante serviço, assim como 
promovendo a organização da guarda nacional sem os 
abusos que a tornaram antipathica. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Talvez V. Ex. 
tenha força para conseguil-o do governo. 

O SR. CORREIA: – E’ um recurso importante,  que 
circumstancias desfavoraveis podem tornar necessario. 

Folguei de ver que o nobre ex-ministro da guerra, 
distincto representante nesta casa, da provincia de Minas 
Geraes, opina do mesmo modo. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Já outro dia 
opinei. 

O SR. DANTAS: – A segurança do Imperio exige 
que tenhamos uma reserva á mão. 

O SR. CORREIA: – A primeira é a lei de 1874; a 
segunda é a guarda nacional. 

O exercito, apezar dos defeitos de sua organização, 
é um elemento de resistencia. 

Temos tambem os corpos policiaes, em quasi todas 
as provincias regularmente organisados. 

Tinha ainda algumas observações tendentes a 
demonstrar a conveniencia de collocar o Imperio em pé de 
perfeita segurança. 

Mas o tempo da sessão está passado... 
O SR. LEÃO VELLOZO: – Sinto que V. Ex. não 

falle sobre a falta de designação de comarcas aos juízes 
avulsos, como fazia sempre. 

O SR. CORREIA: – Para não faltar á cortezia que 
devo ao nobre senador, direi, quanto á este ponto, que 
ninguem mais que eu deseja que na distribuição de 
comarcas pelos juizes avulsos se evite, quanto possível, o 
accrescimo da despeza publica. 

Cumprido este dever de cortezia... 
O SR. LEÃO VELLOSO: – Obrigado. 
O SR. CORREIA: – ...ponho termo ás minhas 

observações. 
O nobre ministro reconhecerá que, si com ellas 

attendi á graves interesses geraes da nação, nem por isso 
deixei de ter tambem em mente a provincia de que sou 
filho, que tenho a honra de representar e a que devo tantas 
e tão assignaladas provas de benevolencia, que todos os 
meus esforços para bem servil-a, na tribuna ou fóra da 
tribuna, não são sinão fraca demonstração da viva 
lembrança de minha divida para com ella. 

 
 

Assim os favores da fortuna me permittissem saldal-
a! 

(Muito bem!  Muito bem! ) 
O SR. FERNANDES DA CUNHA: – Cada vez V. 

Ex. demonstra mais quanto ella acertou. (Apoiados.) 
Ficou a discussão adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. Ministro com as mesmas 

formalidades com que fóra recebido. 
O Sr. Presidente deu para ordem do dia 30 a 

mesma já designada, a saber: 
2ª discussão da proposta do Poder Executivo, 

convertida em projecto de lei pela Camara dos Deputados, 
sob n. 7 do corrente anno, que fixa a despeza do Ministerio 
da Justiça para o exercicio de 1888; 

2ª discussão do projecto do Senado, lettra F, do 
corrente anno, approvando a clausula 17ª do contracto 
para o serviço da navegação por vapor nos rios Tocantins, 
Araguaya e Vermelho, feito segundo as clausulas 
approvadas pelo decreto n. 9680 de 20 de Novembro de 
1886, para que votou-se dispensa de intersticio; 

Continuação da 1ª discussão do projecto do 
Senado, lettra I, do corrente anno, declarando derogada e 
de nenhum effeito no § 3º do art. 1º do decreto n. 3300 de 
9 de Outubro de 1886, a parte que inclue entre os motivos 
de aposentação obrigatoria a idade de 75 annos; 

1ª discussão do projecto do Senado, lettra J do 
corrente anno, determinando que a disposição do § 2º do 
art. 1º do decreto n. 3309 de 9 de Outubro de 1886 não 
impede que o magistrado nomeado desembargador ou 
membro do Supremo Tribunal de Justiça, antes de 75 
annos de idade, continuo no exercicio do cargo depois de 
ter essa idade, unicamente para completar o triennio do 
serviço effectivo de que trata o § 1º; 

3ª discussão do projecto do Senado, lettra E do 
corrente anno, elevando algumas comarcas da provincia 
de S. Paulo de 1ª a 2ª e de 2ª a 3ª entrancia. 

Levantou-se a sessão ás 4 horas da tarde. 
 

29ª SESSÃO EM 30 DE JULHO DE 1898. 
 

PRESIDENCIA DO SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ 
 
Summario. – Expediente. – Parecer. – Rectificação. 

– Discurso do Sr. Viriato de Medeiros. – Requerimento 
sobre o projecto revogando a lei de 10 de Junho de 1835. 
– Apolamento. – Anniversario natalicio de Sua Alteza 
Imperial Regente. – Negocios de Minas Geraes. – Discurso 
o requerimento do Sr. Affonso Celso. – Discurso do Sr. 
Ribeiro da Luz (ministro da guerra). – Retirado o 
requerimento, a pedido do seu autor. – Matricula de 
escravos. – Discurso e requerimento do Sr. Dantas. – 
Ficou sobre a mesa. – Ordem do dia. – Discursos dos Srs. 
Silveira da Motta o Mac-Dowet (ministro da justiça.) – 
Adiamento da discussão. 

 
A’s 11 horas da manhã, fez-se a chamada e 

acharam-se presentes 32 Srs. senadores, a saber: 
Cansansão de Sinimbú, Barão de Mamanguape, Godoy, 
Gomes do Amaral, Paula Pessoa, Affonso Celso, Henrique 
d’Avila, Barão de Cotegipe, Viriato de Medeiros, Barão da 
Estancia, Barros Barreto, de Lamare, Lafayette, Jaguaribe, 
Dantas, Correia, João Alfredo, Castro Carreira, Visconde 
de Muritiba, F. Octaviano, Luiz Felippe, Teixeira Junior, 
Escragnolle Taunay, Christiano Ottoni, 
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Ribeiro da Luz, Barão de Mamoré, F. Belisario, Ignacio 
Martins, Candido de Oliveira, Faustro de Aguiar, Lima 
Duarte e Silveira da Motta. 

Deixaram de comparecer, com causa participada, 
os Srs. Cruz Machado, Nunes Gonçalves, Barão de 
Maroim, Barão de Souza, Queiroz, Diogo Velho, Paes de 
Mendonça, Junqueira, Carrão, Cunha e Figueiredo, 
Siqueira Mendes e Paulino de Souza. 

O Sr. Presidente abriu a sessão 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e, não 

havendo observações, deu-se por approvada. 
Compareceram depois de aberta a sessão os Srs. 

Soares Brandão, Antonio Prado, Saraiva, Visconde de 
Paranaguá, Silveira Martins, Uchóa Cavalcante, Vieira da 
Silva, Visconde de Pelotas, Fernandes da Cunha, Meira de 
Vasconcellos, Leão Velloso e Franco de Sá. 

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 
Representação de Americo de Castro pedindo 

solução á sua petição de 17 de Setembro de 1886, e 
offerecendo, em additamento áquella petição, as 
alterações que fez para alargar e completar o plano 
primitivo das obras do saneamento da cidade do Rio de 
Janeiro. – A's commissões de fazenda e emprezas 
privilegiadas e obras publicas. 

O Sr. 2º Secretario leu o seguinte 
 

PARECER 
 
A commissão do orçamento tendo examinado a 

proposição da Camara dos Deputados, contendo emendas 
á proposta do Poder Executivo para fixação das despezas 
do Ministerio de Estrangeiros, no exercicio de 1888, é de 
parecer que entre em discussão e seja approvada. 

Salas das commissões, 30 de Julho de 1887. – 
Affonso Celso. – Barros Barreto. – Lafayette. – Dantas. 

A imprimir para entrar na ordem dos trabalhos com 
a proposição a que se refere. 

 
Requerimento sobre o projecto revogando a lei de 10 de 

Junho de 1835 
 

Posto a votos, é approvado o requerimento do Sr. 
Ignacio Martins para que seja dado para ordem do dia o 
projecto H deste anno, revogando a lei n. 4 de 10 de Junho 
de 1835. 

O Sr. Presidente declarou que opportunamente 
dará o projecto para ordem do dia, não preterindo as 
propostas do Poder Executivo, nem as materias já 
designadas. 

 
RECTIFICAÇÃO 

 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS (pela ordem): – 

Sr. presidente, no ultimo dia de sessão fiz um 
requerimento que o senado deu-me a honra de approvar, 
pedindo ao governo que mandasse exemplares dos 
relatorios feitos sobre a navegabilidade dos rios Araguaya 
e Tocantins, relatorios que eu suppunha terem sido 
confeccionados, um pelo Sr. coronel de engenheiros 
Jeronymo 

Rodrigues de Moraes Jardim e outro pelo Sr. tenente-
coronel Lago. 

Posteriormente, o Sr. Moraes Jardim procurou-me 
para fazer-me uma reclamação, dizendo que o relatorio a 
que me referi, e que lhe attribui tinha, com effeito, uma 
parte, que á a introducção, que lhe pertencia; mas que o 
relatorio em si tinha sido feito por seu irmão (isto é meu) o 
muito distincto major do corpo de engenheiros Sr. Joaquim 
Rodrigues de Moraes Jardim. 

A lealdade do coronel Jeronymo Jardim, como se 
vê, fica patente: não quer para si aquillo que é de outrem. 

Isto prova que em Goyaz, onde há mais de um 
Jardim, dos dous que conheço, cada qual é o melhor. 

Agora outra observação. 
Li hoje uma reclamação do secretario da Relação 

da Côrte, varrendo sua testada, defendendo-se ao muito 
distincto presidente da mesma Relação: diz elle que a 
Relação não tem urna que se pareça com prato de sopa e 
que não havia, da parte daquelle secretario, cousa que se 
parecesse com abuso das cedulas da mesma urna. 

Ora, eu não disse semelhante cousa, nada disse 
que mesmo de leve podesse provocar esta reclamação, 
como o Senado todo é testemunha. 

Ao contrario, tive toda a cautela a este respeito, 
dizendo que a Relação da Côrte estava fóra de questão. 

Por consequencia, não podia referir-me a esse 
cavalheiro com quem, até devo dizer, honro-me de manter 
relações, não estreitas mas de boa cortezia. 

Devo notar, porém, que acho demasiada 
susceptibilidade da sua parte, e susceptibilidade tanto 
maior quanto, si elle é homem honesto, como creio que é...

O SR. IGNACIO MARTINS: – E V. Ex, fez-lhe 
justiça. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS: – Fiz justiça; mas 
si elle é um bom funccionario, isto não quer dizer que não 
exista outros que sejam ruins. 

Elle e o Sr. presidente da Relação são homens que 
estão acima de toda a excepção; mas devo notar, que nem 
todo o presidente da Relação é Leal, e nem todo secretario 
é dos Anjos Espozel; ha secretario que é dos diabos 
espozel. 

O SR. PRESIDENTE: – A reclamação do nobre 
senador será attendida. 

 
ANNIVERSARIO NATALICIO DE SUA ALTEZA IMPERIAL 

REGENTE 
 
O SR. HENRIQUE D'AVILA (pela ordem): – Sr. 

Presidente, a deputação do Senado, encarregada de 
felicitar a Sua Alteza Imperial pelo seu anniversario 
natalicio, cumpriu a sua missão, sendo hontem recebida no 
Paço da cidade. 

Como relator dessa deputação, preferi a seguinte 
 

Allocução 
 
«Senhora. – A' vossa preciosa vida estão 

intimamente ligados o progresso, a grandeza e a felicidade 
da nossa patria; por isso hoje a nação brazileira rende 
graças ao Céo pelos beneficios que lhe con- 
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cede, preservando a existencia da Serenissima Princeza 
Imperial, e associa-se á presente festa de sua Augusta 
Familia. 

«O Senado, participando do regozijo nacional, 
apresenta á Vossa Alteza Imperial a expressão mais 
intensa da dedicação e fidelidade que tributa á Familia 
Imperial, e ao mesmo tempo dirige ardentes votos a Deus 
para que se repita, por dilatados annos, este fausto 
anniversario no meio das alegorias de Vossa Augusta 
Familia e de todos os brazileiros.» 

«Dignai-vos, Senhora, de acolher com benignidade 
este testemunho de amor e lealdade que vos consagre o 
Senado.» 

Sua Alteza a Serenissima Princeza Imperial, 
Regente do Imperio, dignou-se responder: «Agradeço 
muito as felicitações que o Senado me dirige.» 

O Sr. Presidente declarou que a resposta de Sua 
Alteza a Serenissima Princeza Imperial, Regente do 
Imperio era recebida com muito especial agrado. 

 
NEGOCIOS DE MINAS 

 
O SR. AFFONSO CELSO: – Sr. Presidente, recebi 

hontem o seguinte telegramma me foi expedido por via de 
Diamantina, da freguezia de S. João Baptista na minha 
provincia (lê): 

«Sedição contra juiz de direito, 1º e 2º supplentes 
juiz municipal. Commandante superior Cesar ameaçado de 
prisão. Presos cadêa de noite, incommunicaveis 2º 
supplente, vinte guardas nacionaes Juiz de direito 
processado! Autores Dr. Reinaldo, (*) promotor Bicalho, 
criminoso Florentino. Officiaes, guardas nacionaes, 
enxovia. Causa pronuncia, processo de responsabilidade 
contra juiz Reinaldo. – Providencias. – S. João Baptista 27 
de Julho de 1887. – Marreiros.» 

O Signatário deste telegramma é um cidadão muito 
conhecido e criterioso; e estou convencido de que não me 
faria a communicação de factos inexactos. Todavia eu não 
posso do telegramma deduzir a verdade dos 
acontecimentos. Não é facil comprehendêl-o. 

Limito-me a passal-o ao governo, por interdio do 
honrado Ministro da Guerra, para que se digne 
providenciar como o caso exige. As providencias podem 
ser tomadas já, porque ha daqui telegraho para a cidade 
de Diamantina e levam-se dous ou tres dias de Diamantina 
a S. João Baptista. 

Espero, pois, que o nobre Ministro tomará em 
consideração o meu pedido; e para satisfazer o regimento 
envio á mesa o seguinte requerimento (lê): 

«Requeiro que, por intermedio do Ministerio da 
Justiça, peçam-se ao governo informações ácerca das 
prisões de varias autoridades e alguns cidadãos, 
ultimamente effectuadas na cidade de S. João Baptista, 
provincia de Minas Geraes.» 

Foi apoiado e posto em execução. 
O SR. RIBEIRO DA LUZ (ministro da guerra): – 

Sr. presidente, não tenho conhecimento 
__________________ 
 
 

(*) Falta uma palavra que por mau estado da linha não se 
póde comprehender. 

 

algum dos factos referidos no telegramma que acaba de 
ser lido ao Senado pelo nobre senador pela provincia de 
Minas Geraes. Entretanto, sciente do mesmo telegramma, 
vou entender-me com o presidente da provincia de Minas, 
afim de verificar si são exactos semelhantes factos e, no 
caso affirmativo, providenciarei como for conveniente para 
que se restabeleça o imperio da lei. 

O SR. AFFONSO CELSO: – Sr. presidente, á vista 
das declarações do nobre Ministro da Guerra, peço a V. 
Ex. haja de solicitar do Senado a retirada do meu 
requerimento. 

Consultado o senado, consente na retirada do 
requerimento. 

 
MATRICULA DE ESCRAVOS 

 
O SR. DANTAS: – Na sessão ultima o nobre 

senador pela provincia de Minas que está ao meu lado, 
apresentou um requerimento que ha pouco foi votado e 
aproveitou-se da palavra para fazer considerações mui 
judiciosas sobre os actos do Ministerio da Agricultura, 
considerando escravos os individuos que não tinham sido, 
no prazo marcado por lei, dados á matricula por pessoas 
competentes, e, por aviso dirigido á presidencia de S. 
Paulo, approvando uma intelligencia por essa autoridade 
dada á lei de 1885, quanto aos individuos de filiação 
desconhecida. 

Sr. presidente, estas duas opiniões do actual 
Ministro da Agricultura não podem deixar de levantar os 
mais altos protestos do Senado... 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Apoiado. 
O SR. DANTAS: – ...dos legisladores, como já 

foram levantados pela opinião e pela imprensa do paiz, em 
todos os logares a que estas decisões têm chegado. 

O SR. IGNACIO MARTINS: – E hoje pelo Senado 
approvando o meu requerimento. 

O SR. DANTAS: – Nestas circumstancias, começo 
perguntando ao ministerio actual com quem se acha S. 
Ex.? Com o nobre Ministro da Agricultura, que hoje dirige 
os negocios dessa repartição, ou com seu illustre 
antecessor, o Sr. conselheiro Antonio Prado? 

Este honrado senador, sendo consultado sobre um 
caso exactamente idêntico occorrido na provincia do 
Paraná, respondeu conformando-se com a lei, isto é, que 
todos os individuos, que não fossem levados á matricula 
por seus donos ou procuradores competentes, deveriam 
ser considerados livres. Este aviso foi expedido e 
publicado em Abril; não o leio agora, porque não o 
encontrei no Relatorio nem nos Annexos. 

O que é certo é que todas as collectorias, todos os 
tribunaes têm procedido de conformidade com o Aviso 
expedido pelo ex-Ministro da Agricultura. 

Tratando-se, porém, de facto igual occorrido na 
cidade de Campos, foi determinado que os individuos não 
matriculados no prazo legal, desde que estiverem na 
matricula anterior e forem apresentados por terceiros, 
embora assignando a rogo, são escravos! Isto é um 
attentado juridico. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Sob muitas 
formas, póde ser considerado um attentado. 

O SR. DANTAS: – Chamo particularmente a 
attenção do Senado para o que vou expor. Antes  
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mesmo da lei de 1871, quando apenas foram expedidos 
regulamentos para fins meramente fiscaes; quando se 
tratava de conhecer o numero dos escravos para sobre 
elle regular a taxa então creada, expediu-se em 28 de 
Março de 1868 um regulamento. Note-se que não se 
tratava de acabar com a escravidão, mas sómente de 
saber o numero de escravos, para sobre elle recahir a taxa 
(lê): 

«Art. 4º Incumbe a matricula:» 
«1º Aos respectivos proprietarios, quando 

residentes na mesma cidade, villa ou povoação da 
residencia dos escravos;»  

«2º Aos que, sendo moradores nas referidas 
localidades, os tiverem de pessoas de fóra dellas, 
empregados no seu serviço ordinario, ou sob sua 
administração por aluguel, consignação, deposito ou 
qualquer outro titulo.» 

Em iguaes termos dispoz o art. 2° do regulamento a 
que se refere o decreto n. 7536 de 15 de Novembro de 
1879. 

O art. 3º do regulamento a que se refere o decreto 
n. 4835 de 1 de Dezembro de 1871 diz que – «incumbe a 
obrigação de dar á matricula:» 

«1º Aos senhores ou possuidores de escravos e, no 
impedimento destes, a quem os representar legalmente.» 

«2º Aos tutores, curadores, a respeito dos escravos 
de seus tutellados e curatellados.» 

«3º Aos depositarios judiciaes, a respeito dos 
escravos depositados em seu poder.» 

«4º Aos syndicos, procuradores ou outros 
representantes de ordens e corporações religiosas, a 
respeito dos escravos dessas ordens e corporações.» 

«5º Aos gerentes, directores ou outros 
representantes de sociedades, companhias e outras 
quaesquer associações, a respeito dessas associações» 

Estabelece a lei n. 3270 de 28 de Setembro de 
1885: 

«Art. 1º, § 7°. – Serão considerados libertos os 
escravos que, no prazo marcado, não tiverem sido dados á 
matricula. Serão isentos de prestação de serviços os 
escravos de 60 a 65 annos que não tiverem sido 
arrollados.» 

Preceitua o § 8º: 
«As pessoas a quem imcumbe a obrigação de dar á 

matricula escravos alheios, na fórma do art. 3º do decreto 
de 1 de Dezembro de 1871, indemnizarão aos respectivos 
senhores do valor do escravo que, por não ter sido 
matriculado no devido prazo, ficar livre.» 

No segundo membro deste § 8º se fez um 
accrescimo ás leis e decretos anteriores. O accrescimo é o 
seguinte (lê): 

«Aos credores hypothecarios ou pignoraticios cabe 
igualmente dar á matricula os escravos constituidos em 
garantia.» 

Pergunto a V. Ex., Sr. presidente, pergunto a todo o 
Senado si, diante destas disposições que não admittem 
duvida, o honrado Ministro da Agricultura poderia expedir o 
seguinte aviso contra o qual, como já notei, protestam as 
leis, a jurisprudencia admittida em todos os tribunaes em 
casos semelhantes, e o proprio aviso do seu antecessor, e 
portanto a opinião do governo actual. 

O SR. CHRISTOVÃO OTTONI: – Ha de chegar 
tudo a seus eixos. O actual Ministro da Agricultura

é mais fiel do que o seu antecessor á politica do ministerio, 
cujo principal intuito é prolongar o mais possivel a duração 
da Instituição servil. 

O SR. DANTAS: – Podem essas creaturas 
humanas ser reescravisadas, ellas que desde o momento 
em que a matricula não foi feita de conformidade com as 
exigencias legaes, entraram no goso plenissimo de sua 
liberdade, e a tal ponto que, si se tivesse de proceder a 
uma alistamento de votantes, si ellas se mostrasse, nos 
casos da lei de 9 de Janeiro de 1881, deveriam ser 
admittidas como eleitores em virtude da mesma lei, para a 
qual tanto contribuiu com sua palavra e esforços o nobre 
senador pelo Paraná, que neste momento me ouve? Pois 
estes homens livres podem voltar ao captiveiro em virtude 
do aviso do nobre Ministro da Agricultura, pisando aos pés 
todas estas disposições garantideras da liberdade? 

O aviso de S. Ex. é o seguinte (lê): 
«Em officio datado de 12 de Maio ultimo communica 

V. Ex. que, á vista das informações dadas pelo collector 
das rendas geraes do municipio de Campos, não têm 
fundamento as arguições feitas á matricula de avultado 
numero de escravos alli residentes, verificando-se tanto 
dos esclarecimentos contidos no officio daquelle 
funccionario, remettido por cópia, como das relações que 
serviram para a mesma matricula, não ter havido 
contravenção do disposto na lei n. 3270 de 28 de 
Setembro de 1885, sendo unicamente exacto que o 
referido collector, a exemplo do que se praticara, sem 
increpação de qualquer natureza, por occasião da 
matricula realisada em virtude da lei n. 2040 de 28 de 
Setembro de 1871, acceitou para a matricula ultima 
relações assignadas não só pelos proprios senhores, mas 
por terceiros, a rogo daquelles, segundo declararam.» 

«Em resposta, declaro a V. Ex. que, de accôrdo 
com seu parecer e pelos motivos no mesmo exarados, 
devem ser consideradas validas as referidas inscripções.» 

A assignatura a rogo não póde ser dada sinão nos 
casos especificados por lei e com as formalidades exigidas 
por ella; e nesta conformidade contra esta nova doutrina 
do actual Ministro da Agricultura, já têm procedido diversos 
exactores da fazenda, tal como este, de que vou dar 
noticia ao Senado (lê): 

«O collector das rendas geraes deste municipio faz 
publico que, em virtude de ordem do Illm. Sr. contador, 
servindo de inspector da Thesouraria de Fazenda, e por 
decisão do Exm. Sr. presidente da provincia, foram 
mandados eliminar da nova matricula de escravos deste 
municipio e do de Pilões, sendo considerados livres, os 
escravos matriculados por procurados, que não exhibiu 
procuração, ou os constantes das relações assignadas a 
rogo sem testemunhas, cujos nomes, tanto dos senhores 
como dos escravos, serão publicados logo que chegue a 
esta collectora a cópia authentica das relações assignadas 
nas condições supra mencionadas, que foram remettidas 
desde o  mez de Abril no Exm. Sr. presidente da provincia, 
nada constando a tal respeito do livre da nova matricula. 

«Collectoria das Rendas Geraes da cidade de Arêa, 
7 de Julho de 1887. – O collector, Rufino Olavo da Costa 
Machado.» 

Eis ahi duas jurisprudências, uma baseada nas leis, 
nos regulamentos, no direito em summa e con- 
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sagrada no aviso que faz honra ao ex-Ministro da 
Agricultura; outra creando por seu proprio alvedrio uma 
jurisprudência, fazendo direito novo e mandando que 
voltem ao captiveiro individuos que no captiveiro já não 
existem, de conformidade com aquellas leis! 

E' preciso que quanto antes uma providencia se 
tome; não é possivel que subsista isto em nome da 
liberdade de tantas creaturas, não somente do municipio 
de Campos, mas de todas as do Imperio que se acharem 
nas mesmas condições. 

O caso exige uma providencia prompta – a 
revogação desse aviso, não que elle faça lei, não que elle 
possa prejudicar aos que se acham nas condições por mim 
referidas, mas simplesmente para que não se imponham a 
esses individuos e nos que os defendem, muitas 
difficuldades para sustentar a liberdade, em cuja posso já 
se achavam essas creaturas e da qual não podiam ser 
despojados. 

E' o caso de apresentar-se um projecto ou uma 
moção, si o governo não recuar deste caminho, 
convidando-o a entrar no regimen da lei. Não é possivel 
que perdure um attentado que impede que a 13 ou 14 mil 
individuos aproveite a irregularidade que houve na 
matricula. Isto não está previsto na lei, não está 
claramente disposto nella? Como, por subterfugios, por 
sophismas que não honram a quem os pratica, se póde 
dizer que estes individuos devem voltar ao captiveiro? 

O caso é gravissimo, Sr. presidente! Ainda que 
estivessemos debaixo da influencia dos principios mais 
escravistas, não haveria que, em boa fé, deixasse de 
indignar-se diante deste facto. 

Eu disse ha pouco, de passagem, que não havia 
necessidade de nenhuma destas disposições para que 
taes individuos fossem considerados livres, e o repito. 
Admittamos por hypothese que as disposições que citei 
não tivessem previsto o caso; os principios geraes de 
direito estavam dizendo que do mesmo modo que um falso 
procurador não póde estabelecer, nem tirar direitos, um 
intruso levando á matricula individuos como escravos, sem 
estar revestido de autorização do senhor legal, não póde 
crear direito sobre os individuos matriculados. Haverá 
quem pegue esta doutrina? 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Oh! si ha! 
O SR. DANTAS: – E depois, senhores reflicta-se no 

inconveniente de intrometter-se o governo em negocios 
desta natureza, que já estão no domínio dos tribunaes e 
por elles julgados. 

Os Srs. Christiano Ottoni e Ignacio Martins dão 
apartes. 

O SR. DANTAS: – Que quer dizer isto? 
Exactamente quando pendem questões como em Campos 
e outros pontos do imperio, apparece o governo dando a 
sua opinião! Mas a que papel o poder executivo reduz o 
judiciario? Que papael representamos nós, que fazemos 
as leis, e assim as vemos burladas, sophismadas e 
espezinhadas? 

E' esse mais um meio creado pelos que querem 
alimentar a escravidão entre nós, para chegarem aos seus 
fins. 

Eu chamo em meu auxilio todos os senadores, 
chamo em meu auxilio o autor do aviso de 26 de Abril do 
corrente anno, mandando considerar livres todos quantos 
não fossem levados á matri- 

cula, ou por seus senhores, por seus procuradores 
legalmente constituidos. 

Insisto, e peço a opinião especial do nobre ex-
Ministro da Agricultura. Não espero de S. Ex. do seu 
caracter, da sua integridade, lealdade e consciencia, que 
venha hoje desdizer-se daquillo que, com a 
responsabilidade de ministro, disse e affiançou á face do 
paiz com applauso geral, e tambem com elle o proprio 
ministerio, quando dizia que elle estava com a lei. E' cousa 
gravissima. 

Sobre a questão da filiação desconhecida, o 
honrado Sr. Ministro actual da Agricultura expediu o 
seguinte aviso (lê): 

«Ministerio dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas. – Directoria da Agricultura. – 
2ª secção. – N. 14. – Rio de Janeiro, 20 de Julho de 
1887.» 

«Illm. E Exm. Sr. – De accôrdo com a opinião 
manifestada, em officio de 12 do corrente, acerca da 
consulta que lhe fez o juiz de orphãos do termo do Rio 
Claro, declaro a V. Ex.» 

«1º Que os serviços dos sexagenarios, da mesma 
fórma que os dos ingenuos, são intrasferiveis;»  

«2º Que o senhor do escravo não deve ser ouvido 
para que este possa ter, em seu nome, ou em deposito 
qualquer quantia destinada a alforria; porquanto, assim 
como o art. 4°, § 2º da lei de 28 de Setembro de 1871, e os 
arts. 48 e 56, e ainda o § 1º do art. 57 do regulamento de 
13 de Novembro de 1872 permittem ao escravo formar 
peculio para a indemnização do seu justo valor, 
independente de consentimento do senhor, assim tambem 
se deve entender com relação ao deposito das quantias 
para esse fim destinadas;» 

«3° Que tambem não deve ser ouvido o senhor do 
escravo, quando se haja de passar a este carta de alforria 
em razão do peculio apresentado ou por falta de matricula, 
visto como, no primeiro caso, é o senhor intimado para 
entrar em accôrdo judicial, seguindo-se os tramites da lei, 
e no seguinte, conforme o art. 7º do regulamento n. 9517 
de 14 de Novembro de 1885 e aviso de 19 de Abril ultimo, 
aos escravos, ou a quem por elles requerer, ministrará 
gratuitamente a collectoria certidão negativa que servirá de 
titulo de liberdade, sendo assim reconhecida para que 
produza seus effeitos juridicos;» 

«4º Que, a vista do art. 1°, § 1º da lei de 28 de 
Setembro de 1885, do art. 1º do regulamento de 1 de 
Dezembro de 1871, e de modelo A, annexo a este, bem 
como que, com igual lettra acompanha o regulamento de 
14 de Novembro de 1885, o facto de achar-se o escravo 
matriculado com a declaração de filiação desconhecida 
não dá direito à liberdade. – Deus guarde a V. Ex. – 
Rodrigo A. da Silva. – Sr. Presidente da Provincia de S. 
Paulo.» 

Eis aqui tambem uma outra intervenção do governo, 
quanto a questão está pendente da decisão de tribunaes 
de justiça. 

Apreciemos isto, porque podemos agora fazel-o. O 
governo não podia actualmente fazel-o. Direi mesmo que 
não me adiantei a tratar desta questão por não me parecer 
prudente que, na occasião em que os juizes de 1ª e 2ª 
entrancias se occuppavam da lei ponto adiantassemos a 
nossa opinião. 
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Por isso me conservei silencioso, apezar de muito 
instado. O motivo foi este: deixemos que um poder 
competente, para na execução da lei dar-lhe a devida 
intelligencia, o faça. Si o poder legislativo se conformar 
com ella, bem; si não, tem em suas mãos o meio de a 
interpretar ou fazer uma nova lei. 

Por isso guardei silencio até hoje, mas não 
devemos guardal-o mais, desde que o nobre Ministro 
actual da Agricultura interpõe a sua opinião. 

Si essa opinião não estiver de accórdo com as 
decisões dos tribunaes de justiça, em que posição fica o 
nobre Ministro? 

Mas, si essa opinião, pelo prestigio, força, influencia 
que exerce o governo, e não irei mais longe, concorrer 
para formar-se doutrina differente daquella que considero 
verdadeira, o acto do governo não é attentatorio do direito 
do cidadão? 

Seguramente que sim. Sub judice lis est. Convinha 
aguardar a sentença dos juizes. 

Vejamos, porém, as disposições da lei, e 
apreciemos um pouco este ponto em que o nobre Ministro 
se apressou em proferir sentença. 

No art. 8º da lei de 1871, se dispõe que em todo o 
Imperio se procedesse á matrícula com a declaração do 
nome, sexo, estado, aptidão para o trabalho e filiação de 
cada um, si for conhecida. 

No art. 1º da lei de 28 de Setembro de 1885, 
tambem se dispõe que se proceda á matricula com a 
declaração do nome, nacionalidade, sexo, filiação, si for 
conhecida, occupação ou serviço em que se empregar, 
idade, etc. 

A duvida, si duvida existe, nasce do seguinte: a 
quem se póde referir á lei, quando, exigindo a declaração 
da filiação, diz; si for conhecida? 

Entremos no espírito desta disposição e 
perguntemos; é impossível saber quando os escravos são 
brazileiros, de quem elles nasceram? 

Niguem responderá pela affirmativa. 
Depois da lei de 1871, é claro que somente são 

escravos no Brazil os que nasceram de ventre escravo, ou 
os que, não nascendo de ventre escravo, foram 
introduzidos da Costa d’Africa até á lei de 7 de Novembro 
de 1831. 

Sendo assim (argumentemos de boa fé), pergunto: 
a quem poderia referir-se o legislador? Aos escravos 
nascidos antes da lei de 1871? Mas é impossível 
desconhecer, si elles nasceram ou não de ventre escravo. 
Logo, a disposição da lei, a meu ver, entendida em seu 
espírito e de accórdo com as circumstancias do nosso 
paiz, não póde referir-se sinão aos Africanos introduzidos 
antes da lei de 1831, porque, quanto a esses, realmente 
era impossível conhecer a filiação. 

Mas dizem: «Esse negocio torpe dos escravos, 
durante annos em elle foi feito em nosso paiz, nem dava 
tempo para que, em títulos de compra e venda, se 
fizessem todas as declarações necessarias». Mas, digo 
eu, deixem-se hoje os senhores desses escravos ao 
trabalho e á despeza de fazer um processo retrospectivo 
até chegarem á fonte verdadeira onde possam descobrir a 
filiação dos escravos que lhes pertencem. Esse trabalho e 
essa despeza querem os senhores que corra por conta 
dos escravos? E’ impossível, devem correr por conta 
daquelles que dizem: «Esse individuo cuja filiação não é 
declarada na matricula, é meu escravo»; e tanto assim é 
que todo individuo que

se acha nestas condições, passando por escravo, tem o 
direito de pedir um deposito que não lhe póde ser 
recusado, e exigir do senhor que apresente a prova de sua 
filiação. 

Sr. presidente, si duvida existe, e eu quero 
concedel-a por hypothese, ainda assim o governo não 
podia tão peremptoriamente, no aviso que acabo de ler, 
decretar a escravidão dessas pessoas. Prudentemente 
praticaria elle si abstivesse de dar sua opinião e 
declarasse aos que o consultassem que se dirigissem ao 
poder competente, que é o poder judiciario. Este já tem 
fallado mais de uma vez, tenho aqui nota de dous ou três 
julgados, dos quaes darei conhecimento ao Senado, 
porque é possível que alguns dos honrados collegas não 
tenham delles noticia. 

O primeiro é o accórdão n. 5865 no qual se 
declarou livre um escravisado por se dizer no 
conhecimento da matricula (eis o fundamento do accórdão) 
que sua filiação era desconhecida, quando no mesmo 
documento so affirmava que era elle brazileiro. 

O 2º e na mesma conformidade é o da appellação 
civel n. 5879. Entre os juizes que firmaram essa juridica e 
justissima decisão, figuram os nomes dos Srs. Trigo de 
Loureiro, Augusto da Silva, Carneiro de Campos, Tito de 
Mattos e talvez outros. Esses magistrados provectos, 
illustrados, conscienciosos, entenderam assim a lei. 

Não fica ahi, temos uma sentença que faz honra ao 
magistrado que a lavrou, Sr. Dr. Antonio Rodrigues 
Monteiro de Azevedo, que em uma questão igual levada a 
seu conhecimento como juiz, sentenciou nestes termos 
que quero que fiquem nos Annaes do nosso parlamento 
para honra de nossa magistratura. 

Lerei a propria sentença no meio de todas essas 
cousas que ahi vemos; venha alguma que nos conforte, 
que nos console! Eis a sentença (lê): 

«Vistos estes autos, entre partes: Catharina, parda, 
por seu curador (como autora) e Antonio Leite Ribeiro 
(como réu.)» 

«Allega a autora a fl. 5 que sua condição servil só 
póde ser provada por compra, doação, herança e sempre 
nascimento de ventre escravo, e no emtanto foi dada á 
matrícula com filiação desconhecida, apezar de nascida no 
Brasil; que não se sabendo quem seja a sua mãe, a 
presumpção jurídica é que ella não é escrava e deve ser 
incluída na classe dos expostos; pelo que pede ser 
restituída a sua antiga liberdade.» 

«Defende-se o réu allegando a fl. 7 que possue a 
autora como sua escrava desde 18 de Dezembro de 1878 
em que a comprou por escriptura publica; que a autora 
jamais esteve de posse de sua liberdade, visto ter nascido 
escrava e neste estado a mantém sem opposição alguma, 
devendo, portanto, ser julgada improcedente a acção 
proposta.» 

O que tudo bem ponderado, provas e razões de 
uma e outra parte: 

«Considerando que, por ter quem demanda pela 
liberdade e presumpção de direito a seu favor, deve ser 
pleníssima a prova de quem a contradicta para que possa 
illidir aquella presumpção, que é tambem prova 
plenissima: Rev. n.7759 de 10 de Julho de 1871 no Dir. 
Vol. 3 pag. 20; Rev. n. 8853 de 22 de Março de 1876, lei 
de 6 de Junho de 1755 § 6º.» 
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«Considerando que escravo de nacionalidade 
brazileira só póde ser quem nasceu de ventre escravo, 
antes da lei de 28 de Setembro de 1871;» 

«Considerando que, em face de taes principios, e 
tendo o réu na matricula de fi. 3 v., opportunamente 
declarado ser desconhecida a filiação e 
consequentemente suspeita de illegitimidade a escravidão 
da autora, cabia-lhe por isso provar cumpridamente a 
origem dessa escravidão, o que não se fez: nem com a 
testemunha de fls. 15, que limitou-se ao facto de ter 
estado sob o dominio do réu que em seu depoimento até 
confirma a sobredita declaração; nem com o título de fls. 
9, que apenas prova haver comprado a autora, como 
escrava, sem mencionar a origem dessa escravidão;» 

«Considerando que a matricula só produz effeitos 
juridicos, quando radicada em documentos e provas 
concludentes do estado servil do matriculado, visto que 
feita sem audiencia deste não constitue, por sua propria 
natureza, prova legal, do captiveiro, como tem sido 
uniformemente julgado pelo tribunaes Dir. vol. 34, pag. 216 
e vol. 38. pag. 364: donde resulta que, quando fosse 
tambem applicavel ao escravo de nacionalidade brazileira 
a declaração de filiação desconhecida da lei de 28 de 
Setembro de 1885, art. 1º, ainda assim não valeria sua 
matricula sem o adminiculo de outras provas legaes do 
captiveiro, por ser sua origem posta em duvida pelo 
proprio matriculante, como no caso em questão;» 

«Considerando que repugna a boa razão e ao 
direito, que a proposição condicional – si for conhecida – 
do art. 1º da citada lei de 1885 seja extensiva á filiação do 
escravo nascido no Brazil, quando é certo e irrecusavel 
que de filiação desconhecida só póde ser o africano 
importado como escravo, antes da lei de 7 de Novembro 
de 1831: pois do contrario dar-se-ia livre curso ao crime do 
art. 179 do Codigo Penal, facilitando-se os meios de 
escravisar o cidadão brazileiro por contractos e matriculas 
adrede preparados, e contra os quaes nenhum recurso 
caberia aos escravisados, desde que em seu favor não 
mais militasse a presumpção de liberdade;» 

«Considerando que não aproveita ao réo o facto de 
haver mantido a autora sob seu dominio, porque a 
liberdade é imprescriptive, segundo o Direito Romano, 
subsidiario nos casos omissos de nossa legislação, 
mormente quando o principio nelle estabelecido é 
consoante a boa razão, como no presente caso: lei de 18 
de Agosto de 1769: Ord. Liv. 3º, tit. 64; Perd. Malh. escr. 
no Brazil §184; alm. e Sous. Not. a Mello, vol. 3, pag. 206. 
n. 7. Lei 3 Cod, de long. temp. prescripti. – Sola temporis 
longinquitate, etiam si sexagista annorium curricula 
excesserit; libertatis jura mínimo mutilari apporlere, 
congruit acquitati;» 

«Na exposta conformidade e o mais dos autos, 
julgo procedente a presente acção e declaro livre a autora, 
para que goze desde já de sua plena liberdade: e sem 
custas attenta a natureza da causa.» 

«Rio, 2 de Junho de 1887. – Antonio Rodrigues 
Monteiro de Azevedo.» 

Ora, Sr. presidente, como é que, depois de estar 
assim a questão da filliação desconhecida entregue aos 
tribunaes do paiz, o Ministro da Agricultura vem de modo 
inopportuno e incom- 

petente dar uma opinião diametralmente opposta aquella 
que já tem proferido tribunaes de justiça em causas que 
lhes são submettidas?! 

Como qualificar este acto sinão como um 
attentado?! 

O pensamento da lei, portanto, quando tratou da 
filiação desconhecida não podia referir-se sinão aos 
anteriores á lei de 1831... 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Aos africanos. 
O SR. DANTAS: – ...e com certeza os brazileiros 

não devem ser considerados escravos sinão depois que os 
senhores, que hoje se dizem lesados em seus direitos, 
provem a filiação embora dando-se-lhes o prazo 
necessario para isto. Fechar-se as portas á liberdade e 
abril-as ao captiveiro, e do modo autoritario e arbitrario, 
violento e injusto por que o fez o nobre Ministro da 
Agricultura, é o que não póde subsistir! 

O SR. JAGUARIBE: – Com esta doutrina é preciso 
ser riscado do Codigo Criminal o artigo que pune a 
reducção de pessoa livre á escravidão. 

O SR. DANTAS: – Está visto; porque ha realmente 
casos em que a sancção deste artigo do codigo póde cahir 
em cheio sobre muitos individuos... 

O SR. PRESIDENTE: – Sinto ponderar ao nobre 
senador que a hora está dada; e peço que conclua o seu 
discurso; o Sr. Ministro da Justiça espera ante-sala. 

O SR. DANTAS: – Sim, senhor; terminarei, e vou 
mandar um requerimento. Espero o concurso de todo o 
Senado para tirar a limpo esta questão gravissima, nos 
tempos que atravessamos; e que muito principalmente 
conto com as declarações do honrado ex-Ministro da 
Agricultura, e do seu não menos illustre collega, o nobre 
senador pelo Paraná. 

SS. EEx. tém opiniões conhecidas e 
compromettidas: um dizendo que a matricula feita por 
pessoa imcompetente não escravisa ninguem; outro 
dizendo que têm direito á elegibilidade os libertos, 
hypothese que se póde dar na questão que levanto e para 
cuja solução peço o concurso dos honrados senadores. 
Conto com elle, assim como espero que todo o Senado, 
dando mais uma prova de sua sabedoria e seu patriotismo, 
se levantará como um só homem para profligar um abuso 
que absolutamente não póde subsistir em nossa 
legislação. 

O SR. HENRIQUE D’AVILA: – Apoiado; muito bem.
O SR. DANTAS: – O requerimento é o seguinte. 

(Lê). 
Devo declarar, Sr. presidente, terminando, que 

talvez não fosse descabido incluir no meu requerimento o 
pedido de cópia de qualquer consulta do Conselho de 
Estado sobre esta materia. Já li na discussão havida na 
Camara e provocada pelo esforçado campeão 
representante do 20º districto de Minas Geraes sobre esta 
questão, que o actual Ministro da Agricultura declarou que 
não tinha ouvido consulta do Conselho de Estado nem de 
quem quer que fosse: que o aviso foi expedido 
independente de parecer anterior. Esta circumstancia 
aggrava mais o negocio. O governo que costuma ouvir o 
Conselho de Estado, ás vezes 
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que questões minimas, julgou-se dispensado de fazel-o 
desta vez! Não sei até onde é exclusiva a responsabilidade 
do actual Ministro da Agricultura porque, repito, quando o 
nobre senador por S. Paulo expediu o seu aviso, 
naturalmente fêl-o de accórdo com os seus collegas de 
gabinete. 

O SR. ANTONIO PRADO: – Não, senhor. 
O SR. DANTAS: – Mas, em todo caso, o aviso foi 

publicado, executado e applaudido, e os seus collegas de 
ministerio, não tendo protestado, aceitaram-o. Em uma 
questão desta ordem não é possível admittir-se que o 
ministerio não fosse solidario; para quando se guarda 
então a solidariedade? 

O SR. IGNACIO MARTINS: – Pouco tempo depois 
o nobre Ministro da Agricultura retirou-se do ministerio. 

O SR. DANTAS: – Mas hoje o novo ministro, 
expedindo um aviso inteiramente contrario ao primeiro, si o 
fez somente por sua conta o risco e não por accórdo com 
o ministerio, aventurou-se a crear divergencia no seio do 
gabinete. 

O SR. PRESIDENTE: – Lembro ao nobre senador 
que a hora do expediente está finda. 

O SR. DANTAS: – Sim, senhor. Temos o direito de 
pedir as consultas do Estado que nunca foram negadas ao 
Senado, embora na Camara, por uma vez aliás muito 
autorizada, se tenha negado esse direito; temos o direito 
de pedir quaesquer esclarecimentos. 

Não peço desta vez, porque o que aqui está nos 
basta. Tenho concluido. 

Foi lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Requeiro que se requisite do governo por 
intermedio do Ministerio da Agricultura: 

1º Cópia dos documentos com que foram levados á 
matrícula os individuos residentes no municipio de 
Campos, a que se refere o aviso de 22 de Julho do 
corrente anno. 

2º Cópia do officio do presidente da provincia de S. 
Paulo e dos documentos que o acompanharam, relativos á 
questão da filiação desconhecida, de que trata o aviso de 
20 de Julho deste anno. 

Sala das sessões, em 30 de Julho de 1887. – 
Dantas. 

O SR. PRESIDENTE: – Tendo passado a hora dos 
requerimentos, fica adiado para ser sujeito a apoiamento 
na sessão seguinte o requerimento do nobre senador. 

 
ORDEM DO DIA 

 
ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA JUSTIÇA 

 
Achando-se na sala immediata o Sr. Ministro da 

Justiça, foram sorteados para a deputação que o devia 
receber os Srs. Dantas, Leão Velloso e F. Octaviano e 
sendo o mesmo senhor introduzido no salão com as 
formalidades do estylo, tomou assento a mesa á direita do 
Sr. presidente. 

Prosegue em 2ª discussão, com o parecer da 
commissão do orçamento, a proposta do Poder Executivo, 
convertida em projecto de lei pela Camara dos Deputados, 
sob n. 7 do corrente anno, 

que fixa a despeza do Ministerio da Justiça para o 
exercicio de 1888. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, não 
venho tomar parte na discussão do orçamento da justiça 
pela fé que tenho no proveito desta minha intervenção. 

A discussão dos orçamentos infelizmente é uma 
illusão do nosso systema parlamentar. O systema 
parlamentar inventou como cousa de muito apreço a 
discussão dos orçamentos, porque nada ha mais rasoavel 
do que a verificação das despezas publicas por parte do 
poder soberano. 

Nos paizes onde funcciona o systema parlamentar 
mais rasoavelmente, mais realmente, a discussão do 
orçamento é uma condição essencial e de proveito. 

Na Inglaterra a Camara dos Communs faz com que 
a lei do orçamento seja uma realidade, e obriga os outros 
poderes a reconhecerem-n’a como a competente para 
votar a despeza e a receita. 

Na Belgica, onde o systema parlamentar va vivendo 
mais em paz e menos desacreditado do que o querem 
tornar agora maus politicos, as leis de orçamento têm 
algum proveito. Basta consultarmos as fontes proximas 
que temos dos trabalhos do parlamento belga para 
reconhecermos que este systema tem ahi servido para 
alguma cousa. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Nem ha hoje na 
Europa paiz onde mais regularmente se faça o orçamento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Por isso apello 
para o parlamento belga. Estou habilitado a ler os seus 
trabalhos, e vejo que a monarchia belga não se julga 
prejudicada nos seus direitos por acceder ás condições do 
governo parlamentar, como acontece em outras partes e 
desgraçadamente no Brazil. 

Poderiamos citar ainda a França republicana, onde 
a sua camara está conseguindo impór ao governo a 
verdade do orçamento, as suas inspirações a respeito das 
questões mais importantes mais vitaes para aquelle paiz 
no meio dos seus grandes perigos actuaes. 

Emfim, senhores, os governos parlamentares estão 
com muita injustiça sendo attacados pelos maus politicos, 
quando vemos verbi-gratia, que a Italia conseguiu, com o 
governo parlamentar, constituir uma unidade que se 
julgava impossivel e que se mantém hoje; depois de estar 
reduzida ao seu governo do Piemonte, acha-se hoje 
installada como potencia de 1ª ordem no mundo, o que 
saúdo e felicito, porque senhores, eu não acompanho a 
opinião dos homens politicos que julgam, que raça latina 
deve deixar-se absorver e desapparecer, quando a esta 
mesma raça, á qual pertencemos, devemos os progressos 
e a liberdade que ha mundo. 

Senhores, mesmo nesses governos onde o 
parlamento é mais nominal, verbi-gratia, no imperio 
allemão, vejo a luta ingente desse grande homem, o 
principe de Bismark, com o seu reichtag para poder obter 
uma verdadeira irregularidade no systema representativo, 
que é o septenato, o orçamento de sete annos para a 
repartição da guerra; mas o governo, poderoso como é.... 
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O SR. DANTAS: – Inclinou-se diante do 

parlamento. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...inclinou-se, pediu 

e viu-se na necessidade de dissolver a Camara e de 
empregar os meios mais violentos para vencer o partido 
liberal, que se oppunha a essa irregularidade. 

Poderia ainda citar a Austria, monarchia pura, mas 
onde um grande ministro, o Conde de Beust, conseguiu 
implantar regras parlamentares, subordinando-se ás suas 
condições. 

Não quero apresentar mais exemplos. Toquei 
accidentalmente nestes factos, Sr. presidente, porque acho 
que se deve fazer alguma reacção contra a opinião 
daquelles que, vendo degenerado, corrompido, pervertido 
no Brazil o systema parlamentar, querem condemnal-o por 
essas praticas viciosas que se tem introduzido entre nós. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Entre nós não ha 

governo parlamentar, concordo; tudo é mera formalidade, 
os orçamentos são verdadeiras illusões; e sinão, digam-me 
si pegar no relatorio do Sr. Ministro Mac-Dowell não é o 
mesmo que pegar no do Sr. Ministro Joaquim Delfino? 
(Riso.) As idéas passam-se de um para outro ministro sem 
a menor alteração. E não é só isto: o relatorio do Sr. 
Ministro da Justiça parece-se muito com os que tem havido 
antes. Creio que copiam a maior parte dos artigos do 
serviço (riso) e até a respeito de questões mais proprias de 
partidos, acham-se nos relatorios dos ministros de todas 
as córes politicas as mesmas opiniões. 

Na idéa em que estou da inutilidade do exame dos 
nossos orçamentos, parece que eu não devia fazer o 
sacrificio, que estou fazendo, de tomar parte nesta 
discussão; mas o orçamento do Ministerio do Imperio, que 
é onde justamente se costuma tratar dos assumptos 
geraes, não se discutiu por um motivo que deu logar á 
retirada do Sr. Barão de Mamoré, e que eu agora não 
quero deslindar. Assim ficou interrompido o ministerio do 
imperio, nem foi discutido o seu orçamento, e então o 
parlamento ficou sem a occasião que costuma ser 
escolhida para a discussão das questões geraes. Além 
disso, observei na ultima sessão que o nobre Ministro da 
Justiça se furtava muito geitosamente a todas as questões 
de politica geral, querendo somente responder a estas 
chapas dos orçamentos: vé-se o indice dos relatorios, cada 
orador escolhe meia duzia de assumptos para fazer 
censuras aos ministros pelos actos na sua administração, 
e então a tarefa dos ministros reduz-se simplesmente a 
defender-se; é uma defesa de actos, mas não defesa de 
administração, ou pelo menos nada ouvi ainda neste 
sentido. 

Quando o nobre senador pela provincia de Minas 
quiz chamar o nobre Ministro um pouco no terreno das 
doutrinas constitucionaes, o nobre Ministro fugiu; S. Ex. 
está prompto para defender actos; mas entrar em questões 
de doutrina constitucional, não. Não sei si o nobre Ministro 
entende que isso só pertence ao Sr. Presidente do
Conselho. 

O SR. DANTAS: – Não se póde entender de outro 
modo, pelo que se tem passado nestes ultimos dias. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas eu entendo do 
outro modo; entendo que a respeito destas questões 
geraes, todos os Ministros devem vir para o parlamento e 
tomar assento nestas cadeiras, concordes com os seus 
collegas, providentemente, a respeito dos pontos sobre os 
quaes podem ser interpellados, para não lhes acontecer o 
mesmo que aconteceu ao Sr. Barão de Mamoré, que veiu 
para o parlamento sem conversar com os seus collegas a 
respeito da emenda da Camara dos Deputados, porque si 
tivesse conservado, saberia que o governo, como mostrou 
pela sua votação nesta casa, apoiava a emenda da 
Camara dos Deputados, e não a opinião do ex-Ministro. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Mas quem foi 
vencedor, foi o nobre ex-Ministro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Essa questão de 
victoria, não me importa, porque me parece que não vale 
nada. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Vale muito. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A balança do 

nobre Senador está muito apurada, para achar o peso 
desta victoria; eu acho que ella foi nulla. 

UM SR. SENADOR: – O Senado mostrou que o 
nobre ex-Ministro tinha razão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Para que os 
nobres senadores estão me querendo chamar para esse 
lado? Eu não quero, estou no meu terreno, e é conseguir 
que o nobre. Ministro da Justiça não se esquive, como tem 
feito, a responder ás questões geraes; verbi gratia, e é 
principalmente por este motivo que pedi a palavra com 
sacrificio: desejo ouvir a opinião juridica do nobre Ministro 
da Justiça a respeito destas duas importantes questões, 
que se têm ventilado ultimamente, e ainda a esta hora se 
ventilam no parlamento, isto é – a respeito da matricula 
dos escravos, feita por soi disant procuradores, e da 
matricula dos escravos de filiação desconhecida. 

Estas duas questões, já foram luminosamente 
discutidas, o que quero é agora pol-as no ultimo ponto da 
decisão e da competencia para perguntar ao nobre 
ministro: – acha S. Ex. que a questão das matriculas póde 
ser decidida pelo poder administrativo, pelo Poder 
Executivo? 

O que quero é a opinião do direito do nobre 
Ministro; isto é a solução que S. Ex. pretende dar á 
questão; quero apertal-o, porque quero ouvir o nobre 
Ministro dizer que é do direito administrativo julgar do 
direito de liberdade. 

De que se trata no caso de Campos, onde foram 
matriculados indevidamente, supponhamos nós, 12 ou 
13.000 escravos, por pessoas que não estavam 
autorizadas para isso? 

Trata-se de saber, si acaso essas matriculas estão 
feitas segundo a lei. 

Ora a lei, segundo já foi demonstrado, exige a 
competencia dos poderes quando não é o proprio senhor 
que vai fazer a matricula. 

Si por acaso essas matriculas estão viciadas, pela 
incompetencia das pessoas que as fizeram, julga-se o 
governo com o direito de decidir si o procurador é 
competente ou não? 

O SR. DANTAS: – E’ uma monstruosidade. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esta é a questão 

em que quero obter uma declaração do nobre Ministro da 
Justiça.
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Desde que houve a matricula e os indevidamente 

matriculados reclamam a sua liberdade a competencia é 
dos tribunaes de justiça e não do governo. 

Quero saber si o nobre Ministro entende que a 
competencia é do governo, e bem assim a respeito da 
matricula dos escravos de filiação desconhecida. 

Pois, senhores, póde haver alguma duvida de que 
pertence exclusivamente ao póder judiciario, julgar das 
condições de filiação? O governo póde julgar de 
condicções de filliação? Daqui a dias o governo dá 
sentença, reconhecendo filhos e desconhecendo-os; entra 
no dominio da familia para decidir todas as questões a 
respeito de filiação. 

Si a pessoa matriculada não tem filiação com 
conhecida é evidente que o poder administrativo não póde 
estabelecer uma formula prévia de julgamento para decidir 
a questão que pertence aos tribunaes (Apoiados.) 

O SR. F. OCTAVIANO: – Tanto mais que já estava 
nos tribunaes. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Demais, a questão 
ja estava aos tribunaes; é outra monstruosidade chamar o 
governo á sua competencia cousa que os tribunaes já 
estão julgando. Seria o caso de haver conflicto entre os 
dous poderes, o Poder Judiciario julgando-se competente 
para conhecer de uma questão a respeito da qual o Póder 
Administractivo julga-se tambem competente; neste caso, 
quem decide o conficto? 

Entretanto, veja o nobre Ministro da Justiça a 
falsissima posição em que se acha; porque esta questão já 
foi decidida em sentido contrario pelo seu ministerio 
mesmo, e, portanto, pelo nobre Ministro, que era solidario 
com o Sr. Prado (Apoiados.) 

O SR. F. OCTAVIANO: – E’ o Ministerio do pró e do 
contra. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não posso 
comprehender que um homem do elevado espirito do 
nobre Ministro da Justiça se preste ao papel, que está 
muito abaixo de S. Ex... 

O SR. DANTAS: – Ainda que haja homem ao mar; 
seja como fór. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...de reconhecer 
hoje que o governo é competente para entrar em questões 
de filiação, quando poucos mezes antes, no mez de Abril, 
o mesmo governo declarou que essas questões deviam 
ser decididas pelo Poder Judiciario. E neste ponto 
principalmente que quero ouvir a opinião do nobre 
Ministro... 

O SR. DANTAS: – E nós todos, creio eu; pela 
minha parte ao menos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...porque me 
parece que a decisão iniqua que o novo ministro da 
agricultura deu a esse respeito não póde merecer o 
accórdo do nobre ministro da justiça actual. 

O SR. LIMA DUARTE: – Estão em perfeito 
accórdo; V. Ex. verá... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ora, Sr. 
presidente, estas questões prendem-se a uma outra mais 
ampla que se deve suscitar sempre que o governo, em 
desempenho de suas funcções, vem communicar ao 
parlamento quaes as suas vistas a respeito da 
administração do Estudo. 

Não comprehendo a posição do ministerio em 
relação á questão do elemento servil, depois que a 
matricula dos escravos ultimamente feita e os factos que 
se lhe tém seguido hão demostrando a necessidade 
urgente do governo mudar de rumo (apoiados), em logar 
de ser conservador do estado anterior, ser innovador do 
estado actual. 

A opinião do paiz esta demostrada 
brilhantemente..... 

O SR. DANTAS: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...a respeito da 

questão da escravidão depois da ultima matricula. Essa 
matricula que já nos revelou uma diminuição tão grande da 
escravidão, pois julgava-se que era milhão, e ficou 
reduzida a menos de metade, tem sido seguida de 
demostrações as mais vivas, as mais energicas, do que o 
paiz não se contenta com essa lei, que tem indevidamente 
o titulo de 28 de Setembro, porque ella não se parece em 
nada com a primeira. A primeira foi uma lei da liberdade, e 
a segunda foi uma lei de escravidão. 

O SR. ANTONIO PRADO: – E injustiça. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas o que é facto, 

é que os proprietarios de escravos são os proprios que 
estão ensinando ao governo qual o caminho que deve 
seguir. V. Ex sabe, Sr. presidente que ha um projecto 
abreviando o prazo para a libertação, reduzindo-o a dous 
annos; pois bem, os possuidores de escravos, estão 
acceitando essa base... 

O SR. DANTAS: – Inclusive o Sr. ex-Ministro da 
Agricultura. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...concedendo 
liberdade a centenas de escravos com a unica condicção 
da prestação de serviços ainda por espaço de dous annos. 

O SR. DANTAS: – Em honra do nobre ex-ministro 
faça menção do acto. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tem muita razão 
nesta parte o nobre senador por Santa Catharina, quando 
diz que o governo está mais atrazado do que a nação. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Muito mais; 
não ha duvida. 

O SR. DANTAS: – E em um paiz livre o governo 
deve estar de accórdo com a nação com a opinião. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nesta questão 
custa a crer que o governo ainda julgue que póde 
sustentar-se em opposição á opinião nacional, querendo 
conservar a escravidão por mais tempo que dous annos. 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Foi o fim com que 
subiu o ministerio, fazel-a durar; são logicas. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não apoiado, 
o partido conservador não subiu para isso. 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Mas o ministerio 
subiu. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – O ministerio 
não é o partido conservador. 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Está justificando o 
que eu disse. 

O SR. DANTAS: – Aquelle aparte serve para 
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nos convencer do que o partido conservador tambem quer.
O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Eu não fallei de 

partido, fallei do ministerio. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não é possivel que 

o governo, entrando em si, reflectindo nas demostracções 
do paiz, queira continuar a persistir nas medidas 
systematicas para conservar a escravidão por mais tempo 
do que o paiz quer. 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Apoiado; 
systematica. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que eu noto 
nessas medidas é a revelação do systema em continuar a 
escravidão... 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Apoiado; contrariar 
a evolução. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...contrariando 
assim a evolução da opinião do paiz. 

Ora, senhores, é impossivel conceber um governo 
em diametral opposição á opinião do paiz, opinião que lhe 
é manifestada todos os dias e a todas as horas. 

Nem eu posso, conceder que o nobre Ministro da 
Justiça possa continuar a concordar com os seus collegas 
na adopção dessas medidas systematicas, contra as 
quaes o nobre ministro mesmo já se pronunciou no 
ministerio do Sr. Prado. 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não sei 

comprehender a posição de S. Ex. 
O SR. DANTAS: – Talvez por isso é que foi 

escolhido para sahir do ministerio como senador que devia 
sahir; não estava fiel á politica do gabinete, e depois o Sr. 
barão de Mamoré seguiu-o nas aguas. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ: – As minhas idéas a 
esse respeito são bem conhecidas: V. Ex sabe. 

O SR. DANTAS: – Sei, e por isso é que attribuo ao 
mesmo motivo a sahida de V. Ex. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois si são bem 
conhecidas, deviam ser conhecidas antes. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ: – Sempre foram. Si 
V. Ex. consultar os Annaes do Parlamento ha de encontrar 
as mesmas opiniões manifestadas nesta casa a esse 
respeito. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então devia ter 
deixado o ministerio ha muito tempo. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Todo o tempo 
é tempo. 

O Sr. Barão de Mamoré dá um aparte. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas é verdadeira a 

minha observação, e, si não a faço, não é porque queira 
maguar ou pór em collisão o nobre ex-Ministro; mas 
porque quero urgir o nobre Ministro da Justiça a explicar a 
sua posição. 

O nobre Barão de Mamoré está dizendo que as 
suas idéas já eram do tempo em que estava no ministerio, 
portanto estava lá com idéas oppostas. 

O SR. DANTAS: – Não, elle tem as mesmas ideas, 
que o actual Sr. Ministro da Justiça. 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ: – V. Ex. sabe quaes 
são as idéias da provincia do Pará a esse respeito. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu sei que as 
provincias do Pará e do Amazonas tem-se distinguido em 
suas manifestações em favor da cessação dessa 
calamidade da escravidão; e o nobre Ministro não póde 
deixar de resentir-se das idéas que representa no 
parlamento. Por isso é que eu acho muito necessario 
apertarmos com o honrado Ministro... 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Apoiado; 
consta-me que elle está sendo entechizando, está 
resistindo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...para que elle nos 
diga se as medidas excepcionaes do Sr. Ministro de 
Agricultura estão de accordo com S. Ex., porque acho que 
isso é impossivel... 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Não estão. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...e, si não estão, 

não quero dar conselhos ao nobre Ministro que m’os póde 
dar; S. Ex. sabe o que deve fazer. 

Mas si o nobre Ministro acaso discorda dos seus 
collegas nessas medidas illegaes do Sr. Ministro da 
Agricultura, S. Ex. tem occasião mais gloriosa do que teve 
o Sr. Barão de Mamoré para se retirar do ministerio. O Sr. 
Barão de Mamoré sahiu por causa da questão da emenda 
a respeito dos professores de preparatorios de latim; S. Ex. 
póde retirar-se do ministerio por não concordar com as 
medidas illegaes, arbitrarias, do Sr. Ministro da Agricultura. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E pode 
appellar mesmo para a direcção espiritual dos Srs. bispos. 
E’ uma razão perfeitamente aceitavel para os bons 
catholicos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Essa parte relativa 
aos Srs. bispos eu deixo a V. Ex... 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Hei de 
desenvolver essa these. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...porque eu não 
quero perturbar a consciencia do honrado Ministro nesta 
parte. 

Sr. presidente, já manifestei a minha opinião; quero 
que o governo se ponha em harmonia com a nação; que 
não esteja em antagonismo como está a respeito da 
questão servil. 

Ha outro ponto sobre o qual desejava tambem ouvir 
a opinião do nobre Ministro. 

E’ sobre a emenda da Camara dos Deputados, 
supprimindo a verba, a insignificante verba de 20:000$ 
dada no orçamento para o provimento das comarcas e 
termos creados pelas assembleas provinciaes. 

O nobre Ministro concordou com a commissão do 
orçamento da Camara dos Deputados para suppressão 
dos 20:000$? (O Sr. Ministro da Marinha faz signal 
affirmativo.) 

Bem; a concordancia do nobre Ministro na 
suppressão da verba, dá-me o conhecimento da sua 
opinião a respeito da questão constitucional. 

Si as assembléas provinciaes são competentes 
para crear termos e comarcas e para a divisão 
ecclesiastica, tém uma attribuição constituicional 
inteiramente vem e illusoria, desde que, decretando essa 
creação, não tem meios de a realizar. Cream uma 
comarca, cream um termo; mas o governo geral não 
nomeia juizes, não paga; e suppõe-se que não está 
installada a comarca, sinão depois que o governo tem feito 
a nomeação, e dado os fundos necessarios.
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Ora, uma vez que o nobre Ministro concorda com a 

suppressão, dá a entender que julgar as assembléas 
provinciaes só competentes para essa creação nominal de 
commarcas e termos. 

Senhores, nem as assembléas provinciaes devem 
crear comarcas e termos, ficando á mercé do governo 
geral para lhes dar meios de realizar essas creações, nem 
tambem, a meu ver, o governo geral deve ficar obrigado a 
fazer a despeza de todas as creações de comarcas e 
termos que arbitrariamente as provincias fizerem para 
onerar o cofre geral; isto é, tambem entendo que não tem 
direito o governo de vir pedir ao parlamento meios para 
fazer face a todas as creações quaesquer que sejam. 

Portanto, já vé o nobre Ministro que, a minha 
opinião é uma opinião média; entendo que não deve ser 
contrariado nem o direito das assembléas provincias, 
quanto á creação, nem o direito do governo geral quanto á 
decretação de fundos. 

Por consequencia, era preciso que o nobre Ministro 
adoptasse outro expediente que não esse, sómente da 
suppressão da verba. Esse não solve a questão, antes a 
aggrava; porque as assembléas provinciaes, fundadas no 
art. 10 § 1º do Acto Addicional, continuarão a exercer a sua 
attribuição... 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – E estão no seu 
direito. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...no que estam no 
seu direito; e os presidentes de provincia que deveriam 
servir de resguardo ao governo geral, obstando a essas 
creações indebitas, não tem forças para isso, por culpa do 
proprio governo pelo systema que tem adoptado para a 
nomeação de presidente, pela instabilidade delles, e pela 
pouca força moral que lhes presta. 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Ou procedendo 
como ainda ultimamente a respeito do presidente de Minas 
Geraes, obrigando a demittir-se por ter sido exautorado 
pelo governo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sim, senhor; e 
quando ha algum que serve, é demittido. Ainda hoje não 
sei a razão pela qual foi demittido o Sr. Oliveira Figueiredo, 
presidente de Minas Geraes... 

O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...conservador 

genuino; mas homem de merecimento; muito moderado... 
O SR. CHRISTIANO OTTONI: – E que estava 

fazendo uma boa administração! 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...e que de repente 

appareceu em trem expresso no Desengano. 
O SR. CHRISTIANO OTTONI: – Veiu 

desenganado! 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quando pensavam 

que estava ainda em Minas Geraes, appareceu na estação 
do Desengano. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – E porque foi 
demittido o Sr. conselheiro Costa Pinto, de saudosa 
memoria! Por não se prestar a manobras. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Portanto, 
senhores, si o nobre Ministro, nesta questão de comarcas, 
concordou com a commissão da Camara dos Deputados 
na suppressão para o simples- 

mente, e não deu nenhum alvitre para conciliar a 
attribuição das assembléas provinciaes com o direito do 
governo geral, S. Ex. não completou a sua tarefa; fal-o-ia, 
somente, si apresetasse algum meio de solver a questão. 

Ora, o meio unico de solver a questão é dar ás 
provincias o direito de nomearem os magistrados para as 
comarcas o termos que crearem e pagarem-lhes dos seus 
cofres. 

Seria este o unico meio de solver a questão, e teria 
assim o nobre Ministro concorrido para dar ás provincias 
um pouco da autonomia de que ellas tanto precisam, 
porque é indispensavel alargar algum tanto os laços 
apertadissimos de centralisação do nosso paiz. 

O SR. F. OCTAVIANO: – E mesmo para que ellas 
nomeiem para suas comarcas e termos homens que 
conheçam. O juiz deve ser um homem respeitado e 
conhecido, e não um desconhecido que vá fazer as suas 
primeiras campanhas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esta é a solução 
que o negocio tem; mas não foi a que lhe deu o nobre 
Ministro. 

Não quero reproduzir o que a este respeito já expuz 
ao Senado em 1861, em um discurso que aqui está sobre 
esta questão (mostrando os Annaes)... 

O SR. DANTAS: – Ha 21 annos! 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...e onde esgotei o 

assumpto o que não posso fazer agora porque não tenho 
forças. 

Toco sómente nisto para pedir ao nobre Ministro 
que procuro dar solução á questão, não ficando apenas na 
suppressão da verba. Creio que quando um ministro vem 
dizer a sua opinião a respeito de qualquer assumpto deve 
fazel-a converter em lei... 

O SR. DANTAS: – Assim é um governo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...e o nobre 

Ministro tinha agora uma occasião muito opportuna para 
esse fim. 

Esta no Senado dependente de discussão, o 
projecto de reforma judiciaria, que veiu da Camara dos 
Deputados... 

O SR. F. OCTAVIANO: – Recommendado pelo 
governo na Falla do Throno. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...recommendando 
pelo governo na Falta do Throno; e, entretanto, está 
sepultado na poeira dos archivos. 

Ao honrado presidente do Senado, sem duvida, 
seria licito dal-o para discussão, porque sem duvida 
reconhece que é materia de muita importancia. Mas S. Ex. 
talvez entenda não dever dar para discussão assumpto 
dessa natureza sem accórdo do governo. 

O SR. PRESIDENTE: – Não tenho dado para 
discussão este projecto, porque ha materias 
importantissimas, como são os orçamentos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Para que havemos 
de procurar desculpas, quando estivermos aqui sem 
materia para discussão, podendo então o governo pedir 
que se discutisse o projecto de reforma judiciaria, sobre o 
qual ha parecer elaborado por uma commissão? A 
occasião era propria para se resolver a questão. 

Eu podia, como os meus collegas que se tém 
occupado da materia, lançar as vistas para o index do 
relatorio do nobre Ministro e pedir-lhe es-
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clarecimentos ou dirigir-lhe censuras. Já estou, porém, 
exhausto de forças. 

O SR. DANTAS: – Já cumpriu perfeitamente o seu 
dever. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O nobre Ministro 
contentou-se em negar as accusações que aqui lhe foram 
feitas por falta de tranquillidade publica. Nesta parte, S. Ex 
não póde achar apelo nos habitantes desta cidade. 

Conheço o Rio de Janeiro ha 50 annos, andei por 
estas ruas a toda hora, sozinho, e nunca me passou pela 
cabeça que pudesse um gatuno tirar-me a carteira. 
Entretanto, declaro que hoje não faço isso. A’s vezes 
quando saio á noite, vou de carro. 

Os gatunos assaltam os transcuntes; as gazuas 
estão muito aperfeiçoadas, e os arrombamentos de casas 
commerciaes são notorios. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Hontem 
furtaram a carteira do Presidente do Senado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Já os gatunos 
entram no cortejo. (Riso.) Reconheço que a cidade do Rio 
de Janeiro tem hoje um novo elemento de pertubação que 
deve preoccuprar muito a policia. Refiro-me a esses 
residuos da immigração que não procuram o interior. 

O SR. ESCRAGNOLLE TAUNAY: – Já tenho 
clamado contra isso. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quem tém 
pertubado a tranquillidade publica são individuos, que vém 
de outros paizes, com máus habitos, e que procuram a 
convivencia nas grandes cidades em voz de dedicar-se á 
agricultura; esse elemento tem crescido, e por isso tornam-
se necessarios novos meios de policia. 

Mas o nobre Ministro reconhecendo este mal julga 
poder attenual-o, melhorando o nosso systema de policia...

O SR. DANTAS: – Melhorando só o soldo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...melhorando só o 

soldo... 
O Sr. Escragnolle Taunay dá um aparte. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...desta má policia 

o que quer dizer que não melhora cousa alguma. Si o 
nobre Ministro quer ter policia no Rio de Janeiro, precisa 
tirar ao soldado a espada; precisa ensinal-o a intervir nas 
questões sem violencia. 

Tenho observado muitas vezes que por causa de 
uma simples collisão entre dous individuos na rua, o policia 
que intervem pucha logo a espada, e si acaso o preso faz 
alguma reflexão – tome pranchadas. (Riso). 

O SR. F. OCTAVIANO: – Desgraçadamente é uma 
verdade. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isto não é meio de 
policiar uma cidade, é barbarizar os nossos costumes. 

O SR. DANTAS: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA  MOTTA: – Sei o que o nobre 

Mininstro me póde dizer – são abusos individuaes; mas 
esses abusos reproduzem-se todos os dias; a policia não 
sabe quaes as suas attribuições, ou até onde ellas vão. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Na Inglaterra ensinam-se-
lhe os meios que ella tem de empregar. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O nobre Ministro 
indicou a necessidade de completar o corpo de policia. 
Não duvido dar os meios para isso, porém, não com a 
organisação actual, que não é do corpo de policia, mas de 
corpo militar. 

O SR. F. OCTAVIANO: – Nem é militar, nem é de 
policia. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nem é militar, 
porque não tem os habitos de corpo militar, e entretanto 
tem a sua essencia; quando para policiar é preciso que o 
agente da força publica tenha discernimento para vér o 
ponto em que deve começar o principio da violencia. 

Mas appello para todos que me ouvem; um policia, 
quando intervem em qualquer questão, a primeira cousa 
que faz é desembainhar a espada. 

Sr. presidente, não posso mais continuar, estou 
fazendo um sacrificio acima das minhas forças. Contento-
me em ter feito ao nobre Ministro as perguntas que fiz: 
desejo ouvir a opinião juridica do Sr. Ex. a respeito das 
questões de filiação desconhecida, e da matricula por 
procurador incompetente. Em segundo logar, qualquer que 
seja a sua opinião, entende S. Ex estando a questão 
affecta ao poder judiciario, que podia o nobre Ministro da 
Agricultura arrogar-se o direito de decidil-a por uma 
circular? Se elle não tinha esse direito, então o nobre 
Ministro não póde ser collega do Sr. Ministro da 
Agricultura. 

A outra questão é relativa ao provimento das 
cormarcas e termos. O nobre Ministro não deu solução 
alguma a este respeito como era do seu dever; acceitando 
a emenda suppressiva da Camara, S. Ex. não solveu 
cousa alguma, quando é necessaria uma solução, para 
que as Assembléas Provinciaes não sejam fraudadas nas 
suas prerogativas por uma acto do governo. 

Em ultimo logar peço ao nobre Ministro que se 
pronuncie claramente a respeito da necessidade que o 
governo tem de collocar-se adiante da questão da 
libertação para obedecer á vontade do paiz. 

O SR. DANTAS: – Deste ministerio nada espere, 
elle é de resistencia; resistencia e mais resistencia. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O nobre Ministro, 
que é arrastado por idéa contraria á da nação não 
comprehende a verdadeira missão de um governo. 

Tenho concluido. 
VOZES DA OPPOSIÇÃO: – Muito bem; muito bem. 
O sr. Mac-Dowell (ministro da justiça) diz que não 

póde dissimular a difficuldade, que se lhe antolha, vindo á 
tribuna para responder aos honrados senadores que 
tomaram parte no debate. Esforçar-se-á para ser claro em 
sua resposta, e,  como costuma, fallará com toda a 
sinceridade. 

Sentirá bastante si, pelas opiniões que emittir, 
incorrer no desagrado de alguns dos honrados senadores, 
ou não poder estar de accórdo com SS. EEx. O que desde 
já affirma ao nobre senador, que acabou de sentar-se, é 
que jámais fallará em qualquer das casas do parlamento, 
sómente de accórdo com as opiniões do governo, seja no 
que se refere ao systema geral da administração, seja no 
que concorre aos seus proprios actos. 
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Desejando em sua resposta acompanhar cada um 

dos nobres senadores que tomaram parte no debate, na 
ordem em que se succederam na tribuna, começará 
respondendo ao nobre senador pela Bahia. 

Não tendo pelo honrado Sr. Presidente sido aceita 
a emenda do nobre senador, relativa á incompatibilidade 
do cargo de deputado, com o exercicio da magistratura, e 
ao direito que assiste aos magistrados, depois dos seis 
mezes, o terminado o quatriennio de lhes serem pelo 
governo designadas comarcas, dirá, entretanto, que o 
assumpto já foi resolvido sob consulta do Conselho de 
Estado, e a opinião do governo a respeito é a que consta 
do aviso de 12 de Fevereiro de 1886. 

Até agora era esse o direito de que se trata, pois é 
da derogação da lei, o que é innegavelmente da 
competencia do corpo legislativo. 

Faz varias ponderações para mostrar que a 
questão não é de justiça, mas de equidade, como disse o 
proprio parecer a que alludiu o nobre senador. 

Declarou ainda que o governo é contrario a 
qualquer medida que se adopte, e que não será mais por 
um meio de o coagir a cumprir a disposição da lei que já 
existe. 

Disse o nobre senador pela Bahia que a declaração 
do ministerio dispensaria um projecto especial nesse 
ponto. Crê que S. Ex. se engana; e sua declaração não 
póde impedir que se inicie qualquer projecto na Camara ou 
no Senado. Quanto á interpellação que lhe fez o senador, 
si o governo está disposto a execultar a lei, responde que 
essa é a sua primeira obrigação. E é bem claro que o 
governo não teria publicado a resolução da consulta, sinão 
com o proposito da cumpril-a. 

Inquiriu ainda o nobre senador si o Ministro da 
Justiça estava ou não de accórdo com o relatorio na parte 
em que adia para melhores tempos o augmento de 
vencimentos de magistrados, conforme a proposta da 
reforma judiciaria, que ponde da decisão do Senado, e S. 
Ex. conclui que, si isso se não fizer, nada se terá feito. 

O orador, ponderando que esse projecto de reforma 
judiciaria se divide em duas partes; a organização 
judiciaria e a administração da justiça, e no entanto a 
importancia de algumas de suas bases, concluo que, si a 
antiguidade absoluta for idéa vencedora, não se poderá 
dizer que nada se terá feito, quando mesmo se tenha 
adiado a medida referente ao accrescimo de vencimentos. 

Aproveita a occasião para declarar que o governo 
de modo algum quer impedir a discussão da reforma 
judiciaria; antes já manifestou a opinião de que é uma das 
reformas que não podem ser adiadas. Portanto, está 
prompto por sua parte a acceita a discussão desta materia, 
quando for marcada, assim como a de uma lei do 
repressão efficaz e prompta dos crimes policiaes. O que 
não é possivel é que o governo queira perturbar e 
difficultar a marcha das leis de meios, antepondo-lhes 
essas reformas. Accresce que na Camara dos Deputados, 
pela reforma do regimento, não é permittido que se 
discutam quaesquer medidas com preterição das leis do 
orçamento. 

Si, porem, o Senado puzer em discussão a reforma 
judiciaria, o orador cumprirá as suas determinações; e si a 
Camara puzer em ordem do dia o projecto conhecido por – 
lei dos empoeiras – terá muito prazer, porque o seu desejo 
é que 

esse projecto se discuta. O governo aceita o mais amplo 
debate; não tem nesse ponto nenhuma veleidade. Si o 
parlamento suggerir medida mais efficaz para a repressão 
dos delictos que envergonham a civilização da capital, o 
governo aceitará. 

Quanto a creação de tribunnaes correccionaes, está 
de perfeito accórdo com a opinião do seu collega da 
Guerra, quando Ministro da Justiça, o qual queria crear 
alçadas de Juizes singulares. 

O SR. CANDIDO DE OLIVEIRA: – Deus nos livre. 
Isso é o conservatorismo atrazado. 

O Sr. Mac-Dowell (ministro da justiça) diz que só 
desse modo os processos se tornarão rapidos, tirando-se 
do fóro commum e dos tribunnaes do jury esses crimes 
que até agora estão sujeitos aos longos tramites do 
processo ordinario. 

E esse systema não é uma excepção no caso 
regimen penal. Já temos o julgamento de juiz singular e 
em casos que talvez com mais razão se devessem 
commetter ao julgamento dos tribunaes collectivos. Em 
these, o orador não é inclinado ás leis da excepção, tanto 
que na Camara promoveu a reorganisação da lei  de 2 de 
Julho de 1850. Mas, adiante de condições excepcionaes, é 
necessaria uma repressão rapida e immediata, e certeza 
de punição. Para esse fim não encontra já outro meio; si, 
porém, for convencido, terá muita satisfação de aceitar 
melhor doutrina. 

O governo, portanto, não se limitou, como disse o 
nobre senador pela Bahia, a pedir augmento de soldo para 
as praças e officiaes do Corpo Militar de Policia da Córte, 
como meio efficaz de melhor policiar a cidade do Rio de 
Janeiro. Pediu tambem a lei especial a que se tem referido.

Considerando ter nesta tambem respondido ao 
nobre senador por Goyaz, passa a explicar o sentido de 
algumas palavras proferidas no seu anterior discurso, e a 
que o nobre senador pela Bahia se referiu, emprestando-
lhe um sentido que não é a expressão do seu pensamento.

O nobre senador fallou a respeito da suppressão do 
auxilio á força policial das provincias: o orador mostra que 
essa queixa não é procedente, vindo daquellas provincias 
ás quaes se concedeu a suppressão do imposto de 5% 
sobre o assucar. E’ isto o principio da execução de um 
systema mais consoante e preconisada autonomia das 
provincias. 

O honrado senador por Goyaz tratou da votação de 
fundos para o provimento das comarcas assim creadas. O 
orador diz que não tem nas proprias forças recursos para 
resolver a difficuldade, tanto mais quanto da approvação 
do Senado pende a reforma judiciaria, em que se agita o 
assumpto. 

Opina que, para a organisação do codigo civil, deve 
ser escolhido um só jurisconsulto, sufficientemente 
gratificado. 

Fallou o nobre senador pela Bahia na necessidade 
de se augmentarem as vantagens dos desembargadores 
de Goyaz e Matto Grosso. Quanto a isto, acha melhor 
aguardar a reforma judiciaria para não legislar á retalho. 

Depois de explicar o procedimento das autoridades 
com relação a varios factos delictuosos de que se 
occuparam alguns oradores, declara que com relação ao 
nobre senador por Santa Catharina, estaria dispensado de 
dar resposta, porque S. Ex. complacentemente declarou 
que a dispensava.
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Entretanto, depois de notar que a boa opinião de S. 

Ex. sobre a policia da Córte unicamente se funda no facto 
de haver sido capturado um gatuno que invadiu os 
aposentos de S. Ex., pede ao mesmo honrado senador 
que se tranquillise no concernente á coronclisação do paiz, 
pois, que até agora os coroneis nomeados pelo orador o 
tém sido para preencher as vagas existentes, de accórdo 
com uma lei que o governo tem obrigação de cumprir. 

Rectifica uma notavel inexactidão commettida pelo 
mesmo honrado senador, quando attribuiu ao venerando 
arcebispo da Bahia opiniões que S. Ex. não emmittiu com 
relação ao casamento civil obrigatorio. 

Responde ao discurso do nobre senador pelo 
Ceará, que alludiu aos embaraços encontrados pelo 
Supremo Tribunal de Justiça, em tomar assentos de 
jurisprudencia: as informações ministradas pelo presidente 
desse tribunal já foram remettidas ao nobre senador, e o 
orador nada mais tem de accrescentar. 

Promette examinar os documentos relativos a 
factos praticados pelo juiz de direito da Parahyba; e, com 
referencia ao sorteio dos juizes da Relação, declara confiar 
ao presidente do tribunal, que é quem fiscalisa tal sorteio. 

Entrando em considerações de politica geral, de 
que tambem tém tratado alguns honrados senadores, diz 
que ao governo actual não cabe o papel de reformista 
adiantado que lhe querem attribuir. 

A questão de habeas-corpus, occorrida entre o 
presidente de Goyaz e a Relação da mesma provincia, 
está confiada ao Conselho do Estado, e o orador de chofre 
não póde dar opinião definitiva. 

Explica factos relativos a officios de Justiça, e 
quanto ao assassinato do alferes Pacheco, em S. José de 
Tocantins, que até agora não tem o governo base para 
formar juizo siquer. 

Occupa-se, finalmente, com os factos de Pitimbú, e 
declara que, relativamente aos abusos que o nobre 
senador pela Parahyba diz terem sido commettidos pelo 
delegado do Capim, escusado é ponderar que taes 
exorbitancias não podem merecer a acquiescencia do 
governo. 

Achando-se muito adiantada a hora, reserva para 
outro dia a resposta do governo quanto á doutrina dos 
avisos expedidos pelo Sr. Ministro da Agricultura com 
relação á matricula dos escravos (Muito bem!) 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
Retirou-se o Sr. Ministro com as mesmas 

formalidades com que fora recebido. 
O Sr. 2º Secretario (pela ordem) leu um officio do 

Ministerio do Imperio, de hoje, communicando que Sua 
Alteza a Princeza Imperial Regente, em nome do 
Imperador receberá, no dia 2 de Agosto proximo vindouro, 
á 1 hora da tarde, no paço da cidade, a deputação do 
Senado que tem de apresentar á Mesma Serenissima 
Senhora os autographos do decreto da Assembléa Geral 
que fixa a força naval para o exercicio de 1888. 

O Sr. Presidente nomeou para substituir na 
commissão do orçamento ao Sr. senador Diogo Velho o 
Sr. Senador Antonio Prado. 

O Sr. Presidente deu para ordem do dia 1 de 
Agosto: 

Continuação da 2ª discussão da proposta do Poder 
Executivo, covertida em projecto de lei pela Camara dos 
Deputados, sob n. 7 do corrente anno, que fixa a despeza 
do Ministerio da Justiça para o exercicio de 1888; 

2ª discussão do projecto do Senado, lettra F, do 
corrente anno, approvando a clausula 17ª do contracto 
para o serviço da navegação por vapor nos rios Tocantins, 
Araguaya e Vermelho, feito segundo as clausulas 
approvadas pelo decreto n. 9680 de 20 de Novembro de 
1886, para que votou-se dispensa de intersticio; 

Continuação da 1ª discussão do projecto do 
Senado, lettra I, do corrente anno, declarando derogada e 
de nenhum effeito, no § 3º do art. 1º do decreto n. 3300 de 
9 de Outubro de 1886, a parte que inclue entre os motivos 
de aposentação obrigatoria a idade de 75 annos. 

1ª discussão do projecto do Senado, lettra J, do 
corrente anno, determinando que a disposição do § 2º do 
art. 1º do decreto n. 3300 de 9 de Outubro de 1886 não 
impede que o magistrado nomeado desembargador ou 
membro do Supremo Tribunal de Justiça, antes de 75 
annos de idade, continue no exercicio do cargo depois de 
ter essa idade, unicamente para completar o triennio do 
serviço effectivo de que trata o § 1º; 

3ª discussão do projecto do Senado lettra E, do 
corrente anno, elevando algumas comarcas da provincia 
de S. Paulo de 1ª a 2ª e de 2ª a 3ª entrancia. 

Levantou-se a sessão ás 4 1/2 horas da tarde. 

 




