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trabalho h.erculeo de orga~isar-se um novo partido, que tenha 
~odas as vJrLUiles ~os antigos, sem os defeitos qu~ lhes são 
Jnberentes. P;Lra m1m bastaria que os n'•brcs ministros dis
sessem que a conHil:vação do stattG quo não é incompativol 
com a promessa. de justica stricta aos membros desse pat·
tido. (Apoiados.) • · . 

~Ias, Sr. presidente. sou obrigado a abrir mão de taes 
assum~tos, porque estou ligado forçosamente a um ?Utro; 
devo ctrcumscrever-me nesta oecasião ao deh·~te relativo ás 
nossas questões cgm o Estado Oriental, ou antes. ao desen
lace da nossa campanha naquelle estado. 03 outros assnmp
tos têm vozes autorisadas e mais competentes, que os to
m;•ráõ a seu cargo. entretanto que eu estou adstricto ;L oc
cup!lr·me especialmente com a materia a que acabo de 
referir-me. 

nossas represalías já tocavão o estado de guerra, estavllmos 
11m e 1çados de um rompimento por parte do Paraguay, as 
circumstancias Ct'<io dilficois: entendi que não podillrecusar· 
me a tão honroso convite; não hesitei em aceitar a comrnia
são, uma vez que o meu pensamento estives~e de accordo 
com a opinião quo o governo pretcnde~se seguir em face do 
novo estado das cousas. Nit estação da vida cm que me acho, 
e tendo desempenhado tres comrnissões 9iplomaticas no Rio 
da Prata, era-me licito ter uma opinião.a respeito daquelles 
negocies, e na minha posição social eu não podia aceitar 
mandato cujos preceitos fossem contrarios ás minhas con
viccóes. 

.Não é. senhores, a minha defesa. pessoal que me traz á 
tnbuna. Se eu tivesse sómente em vista o meu desaggravo 
p~sso~I. ~ar-me hia por satisfeito; a opinião publica me tem 
f~1to JUstiça (apoiados); as demonstrações de honra e de es
tima que recebi em consequencia do acto do gabinete tran
sacto, compensão-me exuberantemente do desar e iniquidade 
com que elle tratou-me E eu não poderia fazer defosa mais 
convincente do que aquella que devo a tantos amigos, a 
tantos corações generosus; por este lado o meu dever nesta 

· occasião seria sómente agradecer mais uma vez a esses 
illustrados defensores a honra c o favor que me dispen
sárão. 

E se ainda fosse preciso mais algum elemento para que eu 
julgasse a miuha defesa pessoal completa, cu o teria nas pa
lavras do discurso da corOa, nas declaracões do meu suc· 
cessar no Rio cla Pratl; cu o encontraria nó proprio relatorio 
do nobt·e ex·ministro dos negocios estrangeiros, embora 
S. Ex lute a cada passo com a verdade, ora affirme, ora ne
gue, contradiga nesta pagina o que affirrnou na anterior. 

Trata-ee, Sr. presidente, de assumpto mais importante do 
que a minha defesa pessoal, trata-se da cau~a publica, de 
interesses vitaes. deste paiz, da lealdade da sua politica, do 
caracter e civilisacão dos brasileiros, sobre que o governo 
transacto lançou Úrna negra mancha. E' necessario que o 
mi nisterio transacto ventile comigo o seu acto, que elle 
declare ao Brasil e ás nacões estrangeiras . quaes furão os 
motivos que teve para tr'atar por aquella fótma um alto 
funccionario deste paiz, para aceitar o acto negociado por 
esse funccionario e ao mesmo tempo feril-o com uma de
missão acintosa e desusada; cumpre que o gabinete transacto 
não se limite, como o nobre ex-ministro dos negocios estran · 
geiros, a articular muito de passagem os pontos em que o 
acto de 20 de fevereiro pareceu-lhe deficiente, cumpre que 
declare o que era preciso para tornai-o completo. 

O senado, o governo, todo o paiz sabe quantos cornmenta 
rios se fizerão no estrangeiro ao acto do gabinete de 31 de 
agosto. Pergun tou·se ao governo do Brasil : cc O que queríeis? 
a conquista ? O que queríeis? levar os vossos limites até ao 
Rio Negro? O que querieis? um Quintcros em lUontevidéo? >> 

Releva. portanto, que o mini~terio.transacto se explique, diga 
em que o plenipotenciario brasileiro não cornprehendeu o pen
samento do governo imperial, e demonstre a importancia da 
falta que notou no acto que, não obstante, approvou. · .-

Para desempenhar esta tarefa, Sr. presidente, eu preciso 
supplicar toda a paciencia e longanimidade do senado, por
que tenho de fazer a historia da nossa campanha no Estado 
Odental desde a sua origem, comegando pelo facto da minha 
nomeacão. 

Em dias de novembro do anno passado, Sr. presidente, fui 
convi.iado pelo nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros 
para encarregar-me da missão diplomatica do Brasil no Rio 
da Prata. Porque, senhores, era eu convidado para esta 
commissão? porque os nobres ex-ministros me quizessem 
faze.· um obsequio? Não, tanto não lhes podia eu merecer; 
era convidado, porque se tratava de uma cornmiss~o traba
lhosa, de grande responsabilidade, . para a qual eu tinha o 
unico rnerito de alguma expel'iencia de nossas questões com 
aquelles estados. 

Estava imminente a guerra com o Estado Oriental, ns 

ôuvi a exposfcão succinta do nobre ex-ministro dos no
g-ocios estrangeiros sobre o estado da nossa questêiO com o 
Estado Oriental; esta exposição não alterou o juizo que eu 
tinha formado á. vista dos factos que jã erão do domínio pu
blico. pelo que respondi ao nobre ministro que estava prompto, 
mas que necessitava, para formar juizo definitivo ,ver a corres
pondencia reservada. Entretanto manifestei-lhe, á vi~ta do 
que eu conhecia e das infot·rnacãrJs que S. Ex. acabava de 
prestar-me, qual o meu parecer sobre a politica a seguir-se, 
e achámo-nos de accordo. 

O estudo da correspondencia reservada confirmou-me no 
primeiro juizo; escrevi dous memorandos, urn dirigido ao 
nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros, e outro ao seu 
collega do ministerio da guerra, o Sr. Beaurepaire Rohan, 
porquê não se tratava, ·senhores, sómente de diplomacia, a 
acç.ãq militar or~ elemento indispensavel e que já estava em 
actlVldade. Convmha.mc, portanto, conhecer quaes erão as 
nossas disposições militares ·e o estado da nossa forca expe-
dicionaria • 

No memormiclwm que-dirigi ao nobre ex-ministro dos ne
gocias estrangeiros, apresentei-lhe o. plano da minha nego
ciação ; havião bypotheses já conhecidas, outras que se 
podião prever, pedi o arbítrio que era essencial a uma com
missão daquclla natureza, mas pedi autorisaçõcs expressas 
para as hypotheses conhecidas e provaveis. 

Notei, senhores, pelo que toca ás nossas disp!)sicões· mili
tares, que havia alguma desiatelligencia eritre a· general do 
exercito expedicionario e o presidente da provincia de S. Pe
dro. do Rio-Grande do Sul. O primeiro requisitava, o segundo 
dizia que tinha satisfeito á requisição ; mas o general não se 
davá por satisfeito; e em verdade o exercito destinado ás 
operações no Estado Oriental não tinha forca sufficiente para 
a ernpreza que lhe estáva designada. Estâva fraco na arma 
de infantaria, e, devendo atacar pracas, não tinbà artilharia 
de bater, nem mesmo o maior calibre da nossa artilharia de 
campanha. O seu estado-maior era deficiente, não contava um 
só engenheiro. Fiz neste sentido varias observacões ao nobre 
ministro da guerra de então, porque me pareceu que o general 
encarregado dessa importante commissão militar tinha muita 
razão nas observacões que fazia ; e foi de certo injusto ac~ 
cusa-lo pela demorã do exercito. 

O governo imperial continuou de accordo com as idéas 
que eu lhe havia manifestado ; as instrucções que o nobre 
ex-ministro dos negocios estrangeiros entregOti·rne, Da Y~S
pera de minha partida 'á noite, erão um tr.anssumpto do 
memoranclum que apresentei~lhe com o plano de negocia~ão 
que me parecia mais conveniente. · · · · 

l)artindo para essa coinmissão, lembrei~me, Sr. Jlresi
dente, do celebre dito do .marechal de Villars a Luiz XlV, 
despedindo-se do rei' para tornar a direccão de uma campa· 
nha. O grandé marechal frailcez disse a LÜiz XIV:. cc Senhor, 
vou combater os inimigos de Yo'ssa Magestade, e deixo· vos 
rodeado dos meus. >> Si licet parva compo?iere ma{/nis; eu 
pudera fazar applicacão destas palavras, que tão 'certas Corão 
para o marechal de. Villar~, mas não o fi.z, persuadidq ~e .que 
não se me armava urna Cilada, pe?sUadJdo de que o mmiste.
l'io procedia com a mesma boa fé e sinceridade .que· eu punha 
em aceitar a commissão honrosa para ·~ue elle convidára-mo. 

Aceitei, Sr. pre:;idente, esta cornmtssão sem .mesmo ter 
tempo para consultar os principaes dos meus al)ligos politi
cos. Apenas com dous ou tres, que 'me. honrãó má.is a ini~do, 
pude conversar a esse respeito ; achei • nelles benevolenc!a e 
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approvacão, confiei, pois, do criterio e patriotismo dos ou
tros que· pcnsariiTo e sentirii'ío . da mesma. maneira. Sempre 
professei e ainda boje professo que a politica externa não 
deve estar sujeita ás vicissitudes da politica interna, que 
deve tet· principios tradicionaes e fixos, communs á todos os 
partidos ; e, seguramente, senhores, desgraçado o paiz que, 
depois de tantos annos de inrJependencia como conta o Brasil, 
nem ao menos tenba ainda princípios fixos ácerca de sua po
litica externa com relaçi'io aos estados· limitrophes. Esta. 
minha opinião parecia-me e parece-me incontostavol em cir
cumstancias_ como aquellas em que então nos achavamos, 
imminente uma guerra. externa.. Ante o inimigo externiJ, en
tendo e entendi sempre que somos todos amigos e alliados. 

Parti para a commissão disposto a servir com todo o zelo 
e dedicacão de que fosse cap11z; e os nobres ex-ministros, se 
me qnizerem hoje fazer alguma justiça, dirão que outrem 
poderia .servir com mais illustração, ·mas não com mais zelo 
nem. com mais lealdade. · . . 

Cumpre ter presente qual a situação politica do imperio 
no Rio da Prata, quando aceitei a missão, e qual o pensa· 
monto cardéal das wstrucçoes de qu_e fui munido. 

O senado conhece o objecto da mtssão confiada ao Sr. con
selheiro Saraiva ; esta missão foi aqui discutida o anno pas· 
sarJo, e seu objecto consta mesmo do relatorio do mioisterio 
dos negocias e~trangeiros apresentado na sessão desse anno. 
Vejo, senhores, que ·vou caminhar por um terren.Q. eriçado 
de difficuldades, podendo dizer com Hora cio : 

Elle suppoz que. nossas exigencias tinhão por fim auxilia r 
a revolução. O en'llio.do brasileit·o tez todos os esforcos que 
estavão ao seu ~~ce para dissipar semelhantes désconfi
anças; sua modtêtação não podia ir mais longe, mas o senado 
~o~hoce tamhem que força e gravidads têm as paixões po· 
httcas naquelles estados. Achava-se no poder o partido blanco, 
e este partido desde muito·· tempo nos considera inCensos á. 
sua influencia e ao seu predomínio na Banda Oriental. 

1
, 

O Sr. conselheiro Saraiva collocou-se no terreno dá so· 
Iução pratica ; reconheceu quo a medida preliminar indispen
savel para o bom exito d11. sua missão, para corresponder ás 
vistas pacificas e imparciaes do governo imperial, era pro
move~ a pacificação intorn<l da republica. Nestas disposições 
de ammo so achava elle quando o governo argentino, que, 
por circumstancias que escuso recordar, tambem vira com 
algum reparo a enviatura da missão btasileira acompanhada 
de força, entendeu-se com o ministro de Sua Mag~starle Bri
tannica, e iniciou a mediação conjuncta dos tres estados
Republica Argentina, Grã-llretanha. e Brasil-para pacificar
se o Estado Oriental. · 

Neste empenho· forão a Montevidéo os Srs .. Elizalde e 
Thornton, o primeiro, ministro das relacões exteriores da ro· 
publica Argentina, o segundo, enviado ·extraordinario e mi
nistro plenipotenciario de Sua Magestade Britannica em 
l.luenos-Ayres. O Sr. conscllleiro Saraiva. não hesitou em 
unir-se a essa tentativa de paz) e C11m a.quelles ministros 
procurou fazer cessar a guerra civil no Estado Oriental, 
tendo em vista que assim tirava todo pretexto ao governo 

lncedo per ignes oriental para suas desconfianças, como. disse, até certo 
Suppositos cineri doloso ; ponto plausíveis contra o irnperio. Sabe, porém, o senado 

mas o si'lenci·o seria mais preJ·u~icial á. causa publica do que a que aquella tentativa. mallogrou-se, a. pacificacão amigavel 
não foi passivei. • 

discussão a que fui provocado, e que eu devia aceitar e Sabe-se outrosim pelas declarações . do nosso governo 
aceito. Confie o senado no· conhecimentl) pratico qne tenho exaradas no relatorio deste anno e no a.nterior, que, se a 
do terreno que vou percorrer, e nesse tal ou qual criterio e triplica mediacão houvesse sido bem succedida, o resultado 
prurlencia. de que creio ter dado algumas provas. Para tran- fóra continuar· a mesma influencia que governava. o Estado· 
quillisa.r complet~tmente o senado e o governo, 3evo tambem Oriental; não haveria mudança de governo, mas apenas 
declarar-lhes desde já que não darei informações que ~jiio mudanga de ministros. Oar-se-bia alguma influencia ao 
novidades para os nossos vizinhos do Rio da Prat:t; os. fac. general Florlls no governo interno daquelle estado, e 
tos que hei de citar. toda. a. historia que convem refenr ao far-se-lbe-hião algumas outras concessões de caracter di-
senado é conhecida em ·niontevidéo é em Buen•os·Ayres. fi 1 r 'd d 

A missa-o do Sr conselheiro S;mliva. teve por obJ"ecto obter verso, cando as nossas rec amacões para serem IqUI a as 
posteriormente. • 

satisfações de _aggravo~ recebidos pelo imperio _em varias Esta solucão, segundo o relatorio do nobre ex-ministro dos 
épocas, a partir de 18â2, nas pessoas e propnedades de · t' · t · d t d 1 -
subrlitos brasileiros residentes no Estado Oriental O Sr. negoCios es rangeiros · ena a gran ° van agem e sa v ar o 

ff principio de autoridade, e aplanaria em grande parte as dif-
conselheiro Saraiva devia exigir repnração daqucllas 0 ens~s ficuldades sobrevindas entre o Brasil e a republica, por ou-
e seguranca para o futuro ; e, se nossas reclamações nao tros·te~mos deixaria em grande parte satisfeitas as reclama
fossem attêodidas, devia apresentar o seu uttimatum e com· cões brasileiras 
minar o emprego de represalias. · • N1i.o sendo bem succedido o projeeto de mediação, o nosso 

Sabem todos qUe esta nossa primeira missão foi recebida enviado extraordinario e ministro plenipotenciario. pros~guiu 
em ~lontevidéo com prevenção e animosidade ; prevenção_ e em sua negociação especial, e terminou pela apresentação do 
animosHa.de que não tinbão sua origem sómente nas pr·eoc- uttimfJtum, no qual declarou que recorreríamos ao emprego 
cupações tra~icionaes entre portuguezes e heepanhoes, ou de represalias. . 
nos preconcettos de raca, mas tamhem em causas novas As represalias então comminadas não erão bem definidas ; 
e proxima.s. • . . h d' 't t · d 

O Estarlo Ori'ental ardi~ desde 1862 em guerra cml; mas compre en Ia-se que o exerci o que se.es ciVil. reunm o 
.. na fronteira de S. Perlro do Hio-Grande do Sul, e a. esqua.

muitos ~!dad<íos bra~ileir~s. seg~?do, as d~clarações offici~e: ?ra i~1perial, darião prutAcção aos agentes e suhrlitos do 
do propuo governo ~mpenal, bavtão arlhertdo á. causa do oe 1mpeno que della carecessem; e declarou-se expressamente 
ne_ral Florfls, tlstavao em m·mas contra 0 ,gove.r~~ da rep~- que pelos fr~clos quA m•1tivá.rão o cooflicto, o governo impe
biica; _po~ ~utro lado as nossas recln~ações e~tgiao a pum- rial 'se reservava tambem o direito de fazer rcJpresalias espe
ção de utd!VIduos que repre~ent,tvão um papel Importante na ciaes 
luta do governo de nlont~vidóo com a revolução. isto ~· rec~-~ · . . ' . . 
bião sobre pessoas arldictas a es~e governo, e de CUJO aporo Não e~a a guerra, disse o Sr. co~selhetro Saraiv~ ao go-
talvez elle não pudesse então preocindir. E, pois .. COf!!quanto ~ verno omnta.l, e tanto que ~lle retrt·ou~se sem pedir passa
o governo imperial durante o gabinete de Hi de Janeiro, que. portes, dou apenas. a su~ mt~siio por finda: A legação per
iniciou a miss<io de que trato, se declarasse sempre neutro na, manente do .Brasil · contmuou em M?n.toqtdéo; os nossos 
questão interna da republica, e que não só se conservava , c_onsules contmuá.rão. tambem no exermcto ~e ~~as respec
neutro, mas que até guardaria abstenção. (são palav.t'?S tex~ tiv~s func~ões; .depois dess.e succAsso, ,no dia. 2o de ago~~o, 
tuaes do relatorio do ministerio dos negocias eôtrangeiro~ do a.nmversar·w da Independen~1a da republ.ICa _ os,.nossos navios 
anno passado), todavia, o frtcto de suscita1·mos um ~onfltcto surtos n~ porto de Montevidóo embandeirárao, e salvá.rão á 
naquelles momentos, e quando não podiarnos deSVIar das , naçào or10ntal. 
fileiras do general Flores muitos subditos brasileiros. que : ·Já se _vô que o pensamento do. gover~o imperial era não 
nellas se acha.vão, alluciuou, e até certo ponto era natural/levar multo longe as suas ~epresahas,,. evitar a guerra, exer
que allucinasse, o governo de Montevidéo. cendo c~m moderação medtdas coerCitivas que trouxessem o 
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/!'Overno da ntontevirléo á satisfação exigida, á que tinhamos senhores, porque então o nosso horisonte politico no Rio da 
direito. Desde o momento em que o governo de ntontevidéo Prata se cobria de nuvens negr;1s, grandes difficuldàdes nos 
prestasse ouvidos á razão, se mostrasse sinceramente dis· ameacavão, não era opportuno o momento para que os va
posto a reparar os aggravos de que justamente oo·s queixa- lentes' do gabinetll de 31 de agosto carregassem seus sobr'o-
vamos, a IJUestão estava finda, as nossas relacões amigaveis lhos, ou mostrassem sua. feia catadura. · 
com a republica estavão restabelecidas. • Depois deste facto; qt!e se apresentava já como um prin-

0 gov6rno de Montevidéo pareceu comprehender então a cipio de alliança com o general Flores, o governo de.l\lonte
moderação com q11e o governo imperial queria proceder, e vidéo allucinou·se ainda. mais; rompeu então suas relações 
tanto que, consistindo a nossa primeira represalia em inti- diplomaticas com o imperio, rompeu ao mesmo tempo as re· 
mar-se-lhe que immobilisasse o vapor General :lrtigas, que facões consularei. Mandou passar passaportes ao nosso mi
se achava no porto de ntontevidéo, elle prestou-se a esta exi- nistro residente, cassou o exequatur dos nossos agentes con
gencia que raziamos por meio da força. mas o nosso almirante sulares, mas ainda manteve as rclagões de commercio paci
OI'denára tambem que se procedesse do mesmo modo para com fico entre os doU:s povos; 
o vapor Vilta del Salto, que se achava nas aguas ·do Uruguay. Desde esta emergencia achamo-nos sobre um declive, 
O modo de fazer as represalias tinha-ficado ao arbitrio do ai- a que era muito diillcil resistir. Assim como crescia no ani
mirante. mo do governo oriental a sua desconfiança contra nós, cres-

Para fazer pressão sobre o governo de ~Iontevidéo por cia também da nossa parte a necessidade de reagir com mais 
meio da esquadra, erão esses os meios, as medidas que na- força.O caracter e significação politica que assumirão os nossos 
turalmente se ofierecião como mais facei~ e efficazes; cumpre, actos de entiio por diante são dignos de notar-se, e para elles 
porém, apreciar o effeito dellas, afim de que possamos bem chamo a attençuo do senado, porque cumpre te-los muito 
julgar de todas as emergencias desta nossa campanha diplo- presentes, qurtndo houvermos de tomar contas ao inimigo 
matica e militar no Estado Oriental. vencido, e graduar o rigor com que deumos proceder para 

O que importava immobilisar aquelles dous vapores, unicos com elle. 
de propriedade do estado, que erão empregados no transporte O no5so almirante,. á vista de todos estes factos e com au
de tropas e muni~ões entre nlontevidéo eos pontos do littoral torisacão superior.· entendeu que devia empreg:~r medidas 
atacados pela revolução? Era um auxilio involuntario e indi- mais énergicas; e r.o~ ~ste empenho dirigiu uma nota coo
recto, sim, mas auxilio á causa da revolugão. Eu o tinha fidencial a< s agentes diplomaticos residentes em Montevidéo. 
previsto e dito nesta casa: cc Ainda que o governo imperiaJ Este documento foi logo publicado pela imprensa do Ri'ó da 
não o queira, nas circumstancias actuaes em que se acha a Prata e da côrte do Rio tle Janeiro, e a elle se refere o nobre 
republica, a sua acciio coercitiva ha de traduzir-se em auxi- ex-ministro dos negocias estrangeiros em seu ultimo relatorio. 
Jio á revolução. » Cumpria, é verdade, ao governo de ntonte· Requisitava o nosso almirante aos agentes diplomaticos de 
vidéo pesar todas estas consequencias e evita-las, mas nem nlontevidéo que não consentissem que, sob as bandeiras de. 
por isso é menos certo que taes erão os effeitos dos nossos suas nacões, se transportassem tropas e munições de guerra 
actos, a despeito de nossas intencões. . do govêrno oriental para diversos portos do seu 'littoral no 

O vapor Villa det Salto resistiu á intimacão, procurou es- Rio da Prata e no rio Uruguay. Pónderava o nosso almirante 
capar e conseguiu-o refugiando-se no porto de Paysandú, que os agentes estrangeil·os devião conservar-se neutros 
onde as proprias autoridades orientaes o mandárão incendiar. -no conflicto entre o governo imperial e o de 1\lontevidéo, o 

Observando o general Flores que o governo imperial, mal- declarava que, se elles não impedissem aos seu:; navios 
lograda a mediação, começa:va a exercer represalias contra o mercantes aquelle serviço ao gaverno de nlontevidéo, a es-. 
governo de Montcvidéo, que já tinhamos immobilisado o vapor quadra brasileira exerceria constante vigilancia sobre os 
General Artigas e dado. causa ao _incendio do Vilta del Salto; ditos transportes, e faria apprehensão do contrabando de 
que, ao passo que assim procedwmos para com o governo guerra. 
de nlontevidéo, não nos entendíamos com elle ; babil como Os agentes diplomaticos residentes em l1ontevidéo res-
é, e querendo popularisar tambem a sua causa com uma ponrlêrão á referida nota, recusando-se á nossa. requisicão, 
demonstração de zêlo pela dignidade oriental-, aquelle gene- e estranhando mesmo que ella lhes fosse,feita. E' preéiso, 
ral pediu explicações sobre o facto do vapor Villa del Salto. senhQres, reconhecer que elles tinbão razão. • 
O senado recorda-se de .que o commandante da nossa divisão Qual era a posição do governo imperial para com o de 
estacionada no Uruguay prestou-se ao intento do general Fio- Montevidéo, segundo a' definiu o Sr conselheiro Saraiva, se
res, dirigindo-lhe um longo olllcio, que já foi publicado o gundo declaracões officiaes. que não tinbão sido ainda modi
anno passado nas gazetas desta cOrte. O dito commandante ficadas? Não· estavamos em guerra com aquelle governo, 
explicou o facto, e delarou que não tivera intencão de ofl'en- praticavão-se represalias afim de chegar a um accordo com 
der a bandeira oriental ; ofl'erecendo, em prova 'de suas dis- elle que evitasse a guerra. Como,. pois, fallar-se em neutra-

~ posições pacificas, se o general Flores o julgasse convenien- !idade e contrabando .de guerra ? Como alludir-se ao di-
te, salvará bandeira da republica com 21 tiros. reito de visita? E qual o fim qua tínhamos em vista? tolher 

O senado vê que esta occurrencia era tambem propria para ao governo· de Montevidéo todos os meios de ir em soccorro 
ag-gravar o nosso confl,icto com o governo. de Montevidéo. Já dos pontos do seu littoral que fossem atacados pela revo
não nos limitavamos a immobilisar vapores de que aquelle lução, Se os agentes diplomatieos se prestassem â nossa re
governo· carecia para defender~se nos pontos do· littoral con- quisir.ão, é manifest() que elles se tornarião auxiliares. indi-
tra seus adversarias internos; o commandaAte de uma di vi- rectos da revolucão, como nós já iamos sendo. · 
são brasileira justificava: perante o general Flores a represa- Em consequencia da resposta negativa dos agentes dip.lo:
lia que praticára, e que aliás era o exercício de um direito; maticos estrangeiros, o nosso almirante ordenou o bloqueio 
mais do que isso, promettia uma satisfação ao chefe da re· d'os port~s de Paysandú e Salto ; e entrou em accordo com 
volucão, que até esse momento não estava reconhecido por o general Flores em Santa Lucia. Este accordo não é se· 
nós êomo belligerante. gredo, conhecem·n'o todos os homens politicas do Rio da 

E' certo que o governo imperial não approvou esse proce- Pmta, e o nobre ex-ministro dos negocias estrangeiros refe-
dimento, mas a sua desapprovação não foi publica; e porque re-se a :isso muito expressamente em seu relatorio. · 
ficaria esta desapprovação reservada, quando aliás era cohe- De que natureza fo1 aquelle accordo? Então propunha-se 
rente com as declarações solemnes que havíamos feito ao o governo imperial a expellir dos pontos ao norte do rio Na
governo de nlontevidéo? (Daqui por diante os acontecimentos gro as forcas do gorerno de Montevidéo que ahi se acha;sem. 
correm sob a direcção do gabinete de 3l de agosto). Porque O nosso ãJmirante entendeu-se com o general Flores, com
não se desapprovou publicamente aquelle acto? Seria por- municando-lhe o nosso plano de represalias, e procurando 
que o commandanto da estação naval do Uruguay· valesse pôr-se de intelligencia a esse respeito com o general oriental. 
mais do que o p!enipotenciario brasil~iro, que por menos Aceitava ~ cooperaçã~ des.te, ofl'erecendo-lhe a da esquadra 
mereceu o decreto de 3 de marno? Nao, ficou em reserva, e do exerc1to para cons·egu1r-se aquelle fim. Esta co.operaçã~., 
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prrém, ,das força~ .brasileiras com as do general Flores, dos 
nossos .<;hefes m1htares com o chefe da revolucão oriental, 
d~via ter logar mediante alguma segurança a· respeito de 
nossas reclamações, e quí_lnlo an :uturo de nossas relações 
com aquelle estado. Resultou, pois, dessa entrevista o accor
do constante das seguinte5 n~tas reversaes (lendo): 

cc Quartel-general. ..:.. Barra de Santa Lucia, 20 de (}Utubro 
de 181it-Sr. almirante. - Col!ocado á frente da rovoluc.ão 
oriental, que não se fdZ solidaria com a respon~abilidade que 
assumiu o gov.erno de fa~to de Monlevidéo, e contra a qual 
protestou o pa.1z por me10 dessa revolução, que· condemna 
os factos offenSIVos !fue se têm commettido contra o lmperio 
do Brasil e seus cidadãos, cumpre-me levar ao conhecimento 
do Sr. almirante que julgo necessari'o tornar communs nos
sos esforços para chegar á solução das difficuldades internas 
da repuplica e das suscita~_as com o governo do impel'io, ao 
que est.ou disposto, na intelligencia. de que a revolun:io que 
presido em nome do' paiz attenderá ás reclamações' do go
verno imperial, formuladas nas notas da missão especial con
fiada a S. Ex. o Sr. conselheiro Dr. D. José Antonio Sa· 
raiva, e lhes dará condigna reparação em tudo quanto {ôr 
fusto e eqttitativo; estiver em harmonia com a dig'(tidade 
nacionat e não {ôr obtido como uma consequencia natural e 
forcosa do triumpho da revol1tção. F~zendo esta manifestação 
a V. Ex., creio constituir-me éco da opinião do meu paiz, 
em cujo nome contraio este conipromisso, ·que se realizará 
apenas· fór alcançado o completo triumpho da causa que re-
presentamos. · 

(( Deus guarde ao Sr. almirante por muitos annos.-A 
S. Ex: o Sr. barão de Tamandaré, almirante em chefe da 
c;quadra brasileil·a no Rio da Prata.-(Assignado) Venancio 
Flores.'' 

Eis a resposta do ~osso almirante: 
c( Commando em. chefe da força naval do Brasil no Rio 

da Prata.-Bord() da corveta Recife, na barra de Santa Lu-
cia, 20 de outubr.o de 186~. ~ 

norte do Rio Negro, para. não só impedir que o general 
Servando Gomes passe para o súl desse rio com o exercito 
que comm anda, 'como para obriga· lo a· largar as armas. 
Creio que V. Ex. ,,avaliará ~ quanto effic~~ é o apoio que 
lhe garanto debaixo de mmha responsabilidade, ó qual ~e 
traduzirá immediatamente em factos, e que reconheeerá nelle 

mais uma prova da sympathia do Bra~il pela Republica 
Oriental, a cujos .males estimaria pôr uni termo, concor
rendo para constituir o governo que a maioria da nacão 
deseja, e que só encontra op_posição em um reduzido nu
mero de cidadãos. 

c( Deu,; guarde a V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. brigadeiro 
genrral D. Venancio Flores, commandantc em chefe do exer
cito libertado r.- (Assignado) Barão de Tamandaré )) 

Vê o senado que o general Flores só promP.tia em sua nota 
dar condigna reparação a tudo quanto fosse jtisto e equitativo, 
estivesse em harmonia com a dignirlade nacional e não fosse 
consequencia necessaria o~ forçrsa do trium pho da revolução. 

Este acto do nosso alm1rante leve ou nãv a approvacão do 
governo imperial'? Teve-a ; e quando assim não fo&se. a 
desapprovag11o devêra ser publica. Não se póde, porém, 
nutrir a menor duvida sobre este ponto, 'á vista das seguintes 
de?laragões feitas· p~lo Sr .. ex-ministro dos negocios estran-
geiros no seu relatnno : · 

cr Por outro lado, o general Flores, que se achava á 
frente da revolu~ão do seu paiz, e que já eritão era de:facto 
verdadeiro belligerante, reconhecendo a proecdencia e justica 
de nossas reclamacões, como .havião sido formuladas peía 
missã.o do Sr. conselheiro·Saraiva, e contrabindó espontanea
mente o compromisso de ofl'erecer-nos uma reparação con
digna logo que conseguisse o triumpho de sua causa, mani
fe8tava ao vice-almirante brasileiro o desejo de unir os 
seus aos esforcos das armas imperiaes para o restabeleci
mento da paz nã republica e das relações amigáveis desta 
com o imperio. 

cc Nenhuma razão havia para deixar de .acolher seme
lhante concurso, sobretudo considerados os termos em_ que 
fôra offerecido. )) · cc Illm. Exm. Sr . ..:... Tenho presente a nota que V. Ex. 

acaba de dirigir-1ne em data de \hoje, na qual me commu· 
nicã que, como chefe da revolu~l!:~ da Hepublica Ol'iental O que importava esse acto que não ficou em segredo, sendo 
do u,.uguay, julga necessario unir os seus exforcos aos que delle teve noticia o governo orirntal, bem como os · 
meus para chegm· á solucão das difficuldades internas do agentes diplom~ticos residentes em !Iontevidéo, o governo 
seu paiz, e das que têm· sido suscitadas ao governo impe- al'gentino, o puiJlico em goeral.do Rio da Prata? Era o prin
rial pelo governo de Jl'J,Jnte\'idéo, vis ti) que a revolucão a cipio da alliança entro o .B ras1l e o chefe da r~volução. ntas 
que V. ~x.pr~side reconh~ce a justiça das reclamaHõesdo go- porventura ia de accordo este nosso proced1mento·com as 
verno Imperml, fot·muladas nas notas da missão especial, nossas declarações ante ri ores? Seguramente não, porquanto 
confiada. a S. Ex. o Sr. conselheiro José Antonio Saraiva, e o governo imperial havia dito: cc Não e5tou em guerra, sou 
condemna os actos offensivos do imperio do .Brasil do refe- ne!J:tro, abstenho- mo na questão interna; ~xerço represalias a 
rido governo . firri''de obter as reparações que ~e são devi.das, e tão depressa 

cc Accrescenta V. Ex. que, ao fazer-me esta manifes· me sejão. ellas dadas, restabeleCidas ficaráõ as relações ami-
tação, crê ser o écho da opinii1o de seu paiz, em ·cujo nome gaveis entre os dous estados. " . 
contrllhe o compromisso, que será revalidado obtido o trium- l'endentcsJestas declarações officiaes, nós em Santa Lucia, 
pho da causa que repres~nta, de dar a condigna reparação secrtltamente, tratavamol' com o chefe da revolucão, ajusta
áquellas reclamacões, CUJO fundamento V. Ex. tem demons- vamos a cooperação das duas forças, estipulavamos a troca 
trado reconhecer :Fazendo a devida justiça á nobreza dos- dos servicos; e isto sob a simples promessa de que as nossas 
sentimentos de V. Ex., e á maneira h11nrosa com que se reclamacões se.rião a ttendidas nos termos em que o general 
mostra disposto ·a- reparar estes males c offensas, devo de· FlOres promettia faze-lo, se elle ficasse vencedor e vies~e 
clara r a. V. Ex. que terei a maior satisfaeiTo em. coope- a .ser governo reconhecido em toda a Republica Oriental. 
rar com V. Ex. para o importante fim dê restab~lcer a Confossemos, senhores, que taes factos. não s[o regulares ; 
paz da republica, e de reatar. as amiga veis relacões deli a que a falta de franqueza que nesse momento se notava da 
com o. imperio, rótas pela imprudencia daqÜelle go- nossa parte, d~via alienar de nó~ as sympathias do co~po di
verno, tão anti-patríotico como injusto em todos os seus plomatico restdente . em Montevtdéo, . e tornar suspeitas as 
actos. nossas intencões; cumpre reconhecer Igualmente que á vista 

cc Para tornar nma realidade esta cooperacão, a divisão desses factos, natural era que o gov~rno ?e. Montevi4éo c o 
do exercito imperial que penetra no Estado o·rienlal, com o seu pa!'tido se tomassem de maiOr Irritação contra o 
concurso da esquadra do meu com mando, se apoderará do· Brasil. • 
Salto e Paysandú, como represalias, e immediatamente su. Este nosso procedimento, as represalias le:vadas a esse 
bordinar~ estas povoações á jurisdicção de V. Ex., visto o ponto, até mediante a cooperaço do ~hefe de uma revolução, 
compromisso de reparação que V. Ex. contrahiu, entregan· tem exemplos, é corto, mesmo no Rto da Prata 
do-as ás autoridades legaes que V. Ex. designar para tomar Desde 1838, durante 10 annos, a Fr~oça e a Inglaterra, 
conta dellas, e só conservara ahi a força que V. Ex. requi: ora coojuncta, ora separadamente, ass1m procedêrão contra 
sitar para garanti-las de que não tornem a.cahir de novo nol o dictador Rosas e seu lug-ar-tenente o general Orib·e ... Outros 
poder do governo de Montevidéo. exemplos se podem citar. Como, porém, se explica semelhante 

« Não duvidarei tambem operar com o apoio das forcas systema de represalias ? Allega-s.e que ó modera cão do forte 
dependentes de. V. Ex.; que se achão em Mercedes e 'ao para com o fraco e consideração aos interesses noütros. Não é 
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estado de paz, nem de guerra; ó um estado mi:'do, que o mais 
forte estabelece a seu arbitrio, com o fito de poupar-se os 

. sacrificios de uma- guerra formal, e para. desviar a in ter
ven·;ão das potencias neutras. Mas esta doutrina é muito con · 
testada, mesmo no Rio da Prata. 

Como quer que sej<t, os acontecimentos nos tinhiro levado 
ató áqnelle ponto; não só já emprog-avamos ropresalias que 
propriaments se devem chamar hostilidades de guerra, mas 
ató tratavamos e ohravamos de concerto com o chefe da. 
revolucão. 

pothese da intervenção paraguaya, só declarava casus belli 
para. elle o que ha pouco se deu, a violação do territorio ar
g-entmo; fóra deste caso ello tambem se cons!lrvaria noutro 
entre o Drasil e o Parag-uay. 

Quaes forão as insti'Ucções que recebi do governo imperial? 
CreJO q~e ollas continhão a unica politica poêsivel no ponto 

O governo argentino em que posição se achava á vista 
destes successo~ ? ntoatrava-se benevolo para com o governo 
imperial. Elle tambem estava desavindo com o g~verno de 
nlontevidéo, suas relacõos diplomaticas se achavão lnterrom· 
pi das; tinha aggravos· que vingar, e dahi esse interdicto da~ 
relacões officiaes; mas conservava -se neutro no q11e toca a 
questão interna. Não contestava ao governo imperial o direito 
que estll estava exercendo, o dll represalias contra o Estado 
Oriental, não via nisso uma offensa ás estipulaçpes qull pro
t~gem a indcpendencia e integridade do dito .cst~do, promet
tlit -nos mesmo o SQU concurso moral, fazendo JUStiça às nossas 
intencões moderadas. mas recusava intervir comnosco. 

O Sr. conselheiro Saraiva tinha procurarlo C011hecer as dis
posições do governo argentino em fac~ do n?sso conflicto, _c 
as declarações q11il oLteve forão mu1to poslttvas, e constao 
de protocollos. . 

Aquelle governo entendia que, pnraresolver a _QilOStão ori
ental, já considerada em rel::~çi.to aos. interesses Internos que 
se acha-vão em luta: já considerada em rQlação aos d_ous 
estados vizinhos, se podião empregar duas ordens d!l me10s, 
directos e ind.irectos. Os meios directos consistirião na inter
v.cncão collectiva do Brasil e da Republica Argentina, para 
impÔr a paz aos contendores internos daquelle estado inte:
mediario ; mas ponderava o governo argentino que tal rnClo 
encontrava difficuldades no direito publico dos tres estados, 
além do grave inconveniente de ficarem .os interventores res
ponsaveis pela situação que assim crcassem, c pelas reacções 
que sóe produzir o triumpho de uma revolução 

ConsequentemP.nte entendia o governo argentino que .os 
meios a seguir erão os indirectos. e que estes devião consts · 
tir, por parte da Republica Argentina, na po~ição em que se 
achava o se11 governo para co1u o do .Estado Orillntal, c, por 
pa1·te do Brasil, no llmprego de represa.lias e, mesmo, em 
u!limo caso, no recurso á guerra. Esperava elle que, pres
tando o seu conc11rso moral ao governo imperial, m·antr.ndo 
interrompidas as s11as relações com o governo orie~tal, ou 
não 8e prestando a nenhum accordo com este que nao fosse 
acompanhado de outro com o Brasil, as nossas represaliils; e 
por fim a guerra, darião o triplico res11ltado que se desejava 
- pacificacão da Republica Ori!lntal, apparccimento de um 
govemo quê se pudesse cntendct· com os vizinhos, o ren.ua
C<to amigava! das o!l'ensas de q11e se queixavão o imperio e a 
Republica Argentina. 

Erão estas as disposicões do governo arg-entino. O Sr. con
selheiro Saraiv<l taTRbem encontrava objecçõe;; nos tratados 
vigentes contra a intervencão colle'ctiva, no ponto de vist'l t>m 
q11e a consi:lerára o governo argentino ; este meio ~he ~ep·~g-
nava, mas não esperava qull do emprego dos metos mrllro
ctos, que já e~taviio em execução, pudessem resultar todas 
as consequencias benefic:1s que se antolhavão ao governo ar
geotino, o previa que as circumstanci;Ls podião aggravar-se 
por tal modo, que a intllrvenção collectiva e armaria f•lSSil 
indispensavel, afim de pacificar o Estado Odent:tl, e resolver 
as questõe~ internacionaes pondentes entre aquolle estado o 
os dous vizinhos. 

a que tmhamos chegado. · 
O pensamento cardeal dessas instruccões era obter a al

liança do governo argentino, ou a intervenção collecliva dos 
uous govemos, tomando-se por bas!l o elemento oriental re-. 
pres~ntado pelo general Flores; se essa alliança não fosse 
pos~1vel, em todo ~aso a alliança com o general Flores, para 
pactficar a republica e resolver as questões pendentes. Se
gundo o pensamento do governo imperial, no estado em 'que 
se achavão as cousas, altenta a malevolencia q11e já mos· 
trava o governo de ~lontevidéor a garantia mais satisfactoria 
para os mteresses brasileiros seriaq11e de nossa int!lrvenção 
resultasse ficar na presidencia. da republica o nosso alliado, 
o g_eneml ~lor~s. A est~ conseq11encia ligav~ o governo im
penal a mmor Import;mcta, e seguramente tmha razão, por
que era o novo presidente da republica a verdadeira garantia 
que teria o Brasil no presente e no futuro de suas relacões 
com aquelle estado. So o governo que·se estabcJiecesse ·não 
fosse um governo amigo, possuido de bon vontade e leal pam 
com o Drasil, todas as reparações que nos fossem prometti
das não offereccrilio garantias sufficientes, serião letra morta; 
e, ainJa q11ando os aggravos antigos fossem reparados, ha
veria. o perigo de novas complicações, de novos aggravos e 
confltclos. 

A alliança com o general Flores era ainda. necessaria para 
legitimar o procedimento que tivemos em Santa Lucia, e de 
que dão prova as duas notas que ha pouco li, assignadas om 
20 de outubro. Era de mister mostrar que o governo iiuperial 
nunc~ tratou por esse J?Odo com o cllefe de uma revolunão ; 
convmba llUil o propno general Flores o reconhecesse, era 
nec~ssario inspirar-lhe a confianna de que o .Brasil, quando 
ass1m procedeu em 20 de outuoro, já estava firmemente msol
vido a aceitar a alliança do mesmo general Flores, a: correr 
todos os seus azares e a fazer todo o sacrificio da combi
nação com elle para pacificar a republica e dar Jogar ao esta
belecimento de um governo do q11al o m!lsrno general fosse 
chefe, ou quo pudesse ser aceito por elle e offerecer plena 
garantia ao Brasil. . 

Eis aqui, sen!lot·os, qual era a nossa sit11ação_ no Rio da 
Prata :-neutralidade da parto do governo argcnt1rw, quanto 
á lata interna do Estado Oriental, apenas o seu concurso 
moral ao governo imperial a bem de nossas j11stas reclama· 
ções; o cot·po diplomalico do ~lontevidó(), prevenido con triL 
nós, porque os ~ossos f<1ctos, apparentemente ao men.os, cst;~
vão em contradtccão com as nossas declaracões omc1aes : Já 
estavamos ameaçâdos pelo governo do Paraguay d!lsde a nota 
de 30 de -agosto, e o governo argentino, considerando a hy· 

O governo argentit:~o, e11 vos disse, senhores, q11e se mos
trára sempre benovolo para comnosco ; mas é lambem um 
governo illustrndo e presidido por uma intelligencia superior; 
observador attento o perspicaz, as notas de 20 de outubro 
aj11stadas em Santa Lucia, não lho passárão desapercebidas, 
e na primeira entrevist11 que tive com o Sr. general Mitre, 
ouvi-lhe uma observação que doeu-me profundamente/Não 
era sua intenção offender-nos, mas queria. declinar uma res
ponsabilidade q11e com effeito não devia dest1jar para si. 
Nossa co!lyersação disse eu ao i Ilustre gen!lral (e dizia o que 
!llil parec1a crença muito fundadil. pelas manif!lstaçõ!ls dã 
Imprensa portenha) que o governo argentino sympathi~ava 
com a caus1L da revolução oricoial, e fazia votos pelo seu 
triumpho; o general Thiitrll rctorq11i11-me com muita mode
ração, mas de modo que comprehendi a qu" á!vo ia tet· a 
sua observaçií.o. O general n!itre recordava-se de que em 
1862 o governo imperial mandára a Buenos-Ayres o s!lu 
1~inistro 1·esidento em Montevidéo p!ld ir ao govemo argen
tino explicar.ões sobre os illlxilios qu~ partião de Buenos-Ay
rcs para o general [~!ores, e que o goyerno do ntontevirléo 
attdbuia no ria RcrJublica Argentina; e, pois, q11ando lhe ma· 
nifestei aquellt! juizl), o general Mit1·e com muita rle!ica1leza 
observou·mo: cc N<1o, o governo argentino tem sido sincera
mente noutro na quest<io interna d<\ Republica Oriental ; flS· 
tima, considera m11ito o g!lneral Flores, mas não tem feito 
votos nelo triumpho da l'll.volucão, não lhe tem prestado o 
auxilio do um cartuxo, e, se o" quizcsse fazer, fa-lo -hia p11-
blic;imente, como deve proceJe1· um governo regular. » 

Como já notei, esta docluracão não trazia intencão hostil, 
era feita pela necessidade em quo tinhamos collocâdo o go
vcrao argentino com ~s nossas interpellações de 1862, e pela 
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conveniencia de n"ão aceitar a responsabilidade moral; quan- tal dissimulação. Estava manifesto que, depois do imperio 
do ellll estava em relacoes ta:o intimas com o n,·asil, do ac- ter atacado a pmça de Paysandú, em alliança com o general 
cordo secreto que celebrá\JlOS a 20 de outubi'O em ~.1nta Lu- Flores, e da reacção que este successo prQduziu em Alonte
cia com o general Flores, com o general Flores que não virJéo, reacção viol~nta e frentJtica, o governo imperial já 
estava recoúhecido bolligerante. Ai11da que e,;ta ultima c ir- não podia parar, era forcoso ir por diante, levar a guerrà 
cumstancia se clésse, o governo argentino niio tinha. feito a !Uontevidéo, cortar a q-uestão pela raiz. · 
allianca com o imperio, pelo contrario estava ainda com· O general &litre, pois por um ltdo desejando a paz, e por 
prome.ttido ·a respeitar a existencia do governo de Monte- outro vendo que o .Brasil era pelo seu proprio interesse ob1•i
vidéo. gado a remover o unico perigo que poderia com pellir o go

.· As represalias tivorão por fim em Sll;a origem trazer o go- verno argentino a intervir r\a luta do Estado Oriental, man. 
verno de Montevidéo a um accordo amigava! comnosco; como teve-se cm suas declarações anteriores, posto que abundando 
encarregado da nossa missão diplomatica nessas circumstan- ~empr.e em manifesta9ões das mais amigaveis para com· o 
cias, pedi ao nobre ex-ministro dos estl'angeiros que escre· Impeno. 
v esse aos agentes brasileiro~ . em .Bu~nos-Ayres, isto é, ao Era tambcm difficil converrcer o governo argentino de que 
nosso almirante·e ao nosso rnmistro residente, para que a no- o .Brasil, quando já havia decorrido longo prazo para ·os seus 
ticia de ininha nomeação chegasse ao conhecimento do go· preparativos militares, não pudesse por si só, e nem ainda em 
verno argentinQ, e ao mesmo tempo. se não alterasse o ~osso alliança com o general Flores, terminar dentro em breve 
statu quo, salvo o caso de força maior, como o de operações tempo a questão oriental. 
já encetadas, e nas quaes não se pudesse sobrestar sem de· · · Eu, pois, senhores. no primeiro passo da minha missão 
trimento denossa Jignidade. O nobre ex-ministro dos estran- tinha sido mal succedido ; preten'di um impossível, obter a 
~eiros assegurou-me que as;im o faria, e cfi'ectivamente o alliança do governo argentino em taes circumstancias. Nilo 
fez, pois antes da minha partida S. Ex~ recebêra resposta á o consegue, e coinmuniquei logo ào governo imperial o resul-
correspondencia em que fa!lava da minha nomeaciio. tado de m~us esforcos. · · 

Todavia, quando cheg-uei a Buenos-Ayres, no ·dia 2 de de- A resposta do nóbre ex-ministro dos negocios estrangeiros 
2embro, a situação politica do Brasil já não era a mesma. ou pareceu-me escripta pelu primeiro Astadista sob cujas ordens 
antes a nossa alliança com o géneral Flores, a nossa inter- iniciei-me na carreit·a diplomatica, o Sr. visconde do Uru
venção na guerm civil estava m·1is definida. Em consequen- guay ; tanta benevo)encia e cl'iterio bavia nessa resposta. O 
cia da demora Jo ex:ercito imperial, o nosso almirante tinha nobre ex-ministro respondeu-me, não com um decreto como 
resolvido atacar a praça de Paysandú, do combinacão.com o de 3 de marco, mas louvanjo o meu zelo, animando-me a 
o general Flores, e para ali havia partido com esse ·intento. proseg-uir na minha missão, reconhecendo que eu havia feito 
Tal foi a primêira noticia que achei em Buenos-Ayres. quanto humanamente era~ossivel, e quA o máo exito dessa 

9 ataque de Paysandú, da segunda cidade da R.epubl~ca tentativ~t ~ã.o se podia imputar, nem á falta de zelo, nem.á 
Omntal, em commum com o chefe da revoluºão, era a m- pouca habilldade do negociador. Esta resposta do nobre m.t
torvenção armada do .Brasil na questão interna, era a allian· nisti'O mais me confirmou na per:masão de que S. Ex: ~ os 
ça de facto com o general Flores, a guerl'a contra o governo seus collega~ jámais verião com máos olhos ou com tnJus·
de Montevidéo. Mas esta nossa posição não estava estabele- tiç;L o meu procedimento; que ·não querião de mim senào o 
cida regularmente, subsistião as declarações officiaes feitas triumpho da causa nacional, o cumprimento religioso do meu 
pelo Sr; conselheiro Saraiva em Monte'vidéo: O senado ha dever, e que se mostrarião sempre justos e benevolos·para 
ile reconhecer que destes factos devia resultar algum excita- com o seu delegado, que por sua parte não declin;lva traba~ 
mento á animosidade do governo oriental contra· nós; lho, nem responsabilidade. · 

E com efi'eito, depois do,ataque de Paysandu o governo de O senado irá notando que não estou possuído de de!peito, 
Montevidéo- e o seu partido enfurecerão-se contra nós ; desde até porque creio que hoje os nobres ex-ministrosdevem estar 
então entregarão-se aos maiores desatinos. Queimárão em mais desgostosos do que eu do acto que praticárão. 
uma praça· publica os autographos dos tratados subsisten- Não sendo possível a allianca do governo argentino, es~ 
tes entre o imperio e a republica; e interrompêrão as rela- tando o imperio já empenhado nó ataque de Paysandú, tendo-se 
coes commerci~es entre os dous paizes ; a sua im1>rensa não cóncluido esta operacãó pelo nosso triuml>ho, não hesitei, de 
soltava. senão gritos fet·ozes contra o governo do .Brasil é accordo com o pensamento de minhas instruccões,· em reco:.. 
todos os brasileiros. · nnecer o general Flores como belligeraitte e· déclarar a inter-

. Um dos pontos de minhas instrucções, como já disse, era vonção armada do Brasil, de· combina cão com esse illustre 
a alliança com o governo argentino para uma intervenção con- generàl, para pacificar a Republica Oriental. 
juncta; mas, pelas declarações que o mesmo governo argen- Esta·solução não· nascia do arbítrio que o governo me ha
tino h~v~a feito. durante a .inissiio do ~r. conselheiro_ Sa.raiva, via. conferido,_ já· às~ava escrlpta nos factos, era um dos .pontos 
sua opimlio estava conhecida, e effectlvamente achei-a maba- capita:es de minhas mstrucc.ões: Não obstante, os eswl).tores 
lavei como uma rocha. .· ·. ministeriaes,· a. milícia ànonyma dos no~res ex-ministros, 

·o governo ar~ontino procedia assim de inteira boa fé~ O entre outras acctisacoes, que corrêião como asseveracões 
general Mitre era um partidario decidido da paz, fazia con" riiinisteriaes, fazião-me esta- que eu tinha rebaixado a ttig
sistir a maior gloria da ~ua presidencia em transmittir a· seus nidade do imperio, procurando a alliança do general Flores,·_ 
successores o mando supremo· da republica. depois de um pe~ quando o Brasil não carecia de semelhante alliadot . . . 
-riodo não interrompido de vida pacífica. A guerra civil-dó A r'egular-me pela letra de minhas)nstrucçoes, o gove~no 
Estado :Oriental· o inquietava, porque a Republica Argentina o que queria era ver pacifi'lrada a R~publicn: Oriental, ~a m~ 
podia ser contagiada,. desejava a extincção de incendio tãó fluencia do general :Flo'res aceita entre·. ,os seus ·compat~totas, 
proximo, mas 'temia os •azares dá em preza: os. sacrificios que pela confianç·a· que inspira'vão as boas1ôispósições e ·le(lldade 
ella custaria ao seu paiz. · . do mesmo general para com o Brasil ; ·e as reclamações gue 

Por outro lado via que o imperio do Brasil tinha queixas moti-várão a guerra s'erião depois liquid,adas: .Tanlo é assi.m; 
muito mais gmves contra o governo de nfontevidéo; que já que as instrucções que recebi' do nobre ex-ministro· çonclUião 
estava muito· .mais adiantado em suas represalias, que de ·dizendo: cc Compete tambem á vossa. missão liquidar nos
facto s·e achava em esta'do de guerra ; e; portant6, que era · sas reclamacões com o governo oriental, e para este fim 
natural esperar-se que da accão do': Brasil resultasse a re- 'mais tarde vós serão enviadas as mstruccões necessarias. » 
moção ·do perigo que o preoécupava,' a guerra· civil naquelle E coin effeito, . mais tarde, nas ves'péras. do 2o" de fevereiro, 
estado vizinho. . . . . . · chegárão·rile as prorilettidas instrucções especiaes, a· que allu
' Se fóra possível dissimular aos olhos de algucm que o dia. o nobre ex-ministr~. e que se limitárão a~enas a um 

governo d~ Brasil já não podia voltar ao. seu primei r? plano quadro synopt!co das· re~lama9õe.s, ondo apparecliio sómente 
de repre~ahas, conservando-se neutro na conten'da mterna as datas, as. circumstanctas prmcipaes dos factos'c oa ,nomes 
dos orientaes, o ataque de Paysandú não permottia . mais de alguns ·dos indiciados~ · · · 

'',' . 
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O Sn. DIAs VmnA:-E mais alguma cousa; o juizo critico 
sobre cada uma das reclamações. 

O Sn PARANIIOS:-Para que não pareca que pretendo ne· 
gar ao nobre ex:-m!riistro alguma cousa que Itie seJa favoravel, 
que aventuro aiJUL um facto sequer que não sejil. completa'
mente exacto, direi que esse quadro era acompanhado de 
?~a ap~e.cb.ção garal dos factos ; . mas o que importava este 
JULZO cnttco? m~rma para. a negoc1ação? Sogura.mente não; 
era uma. apreCiação de cada facto em si mesmo, de suas 
circumstancias conhecidas, mas não era instruccões para 
liquidar o que exigíamos. • 

Deixemos, porem, este incidente, que não tem importancia 
para o objecto do presente debate. 

Não obstante o teor de minhas instruccões, posto que estas 
não O prescreVe5sem e antes adiassem, entendi que, pendente 
um~ questã? de honra .. entre o governo imperial e o de Mon
tevidéo, origem da guerra a que fomos levados, não devia
mos marchar. de Paysandli em alliança com o ge)leral Flo
res, sem que essa questt!o de honra fosse decidida ; ente1di 
que a alliança do general Flores presuppunha que el!e reco
nhecia a justiça de noss.as reclamações e que nos daria plena 
reparação, quando esttvesse no caso de fazê ·lo; de outro 
modo, .depois de pacificada a repubHcà, podíamos entrar em 
luta com o nosso 111liado e mil diffi.culdades surgirem mesmo 
da parte do partido que elle representava, o qual nessa re-
volucão não era todo unisono. . 

Pára este fim fui a Fray Bento, entendi-me com o general 
Flores, e, procurando conhecer as suas disposicõcs, mani
festei-lhe a n~cessi4ade que havia de que essa· questão de 
honra entre o 1mper10 e o governo de ~fontevideo ficas~e 
resolvida. O general mostrou-se nas melhores disposições, 
prometteu-me espontaneamente que reconheceria a justiça 
da todas as nossas reclamações, e que não só recoohecilria a 
justica do uttimatum Saraiva, mas ainda a dos prejuízos da 
antiga guerra civil. Accrescentou mais que a allianga da 
republica com o Brasil contra o l'araguay seria um empenho 
de honra para elle .. 

.. Eu desejava que estas compromissos espontaneos e solem
nas do general Flores me fossem dados olfiéialmente antes 
da sua partida par~ lUontevidéo, isto é, antes que eu o reco
nhecesse. como belhgerante e declarasse a intervencão armada 
do Brasil ; não porque desconfiasse do general, inas porque 
mo parecia que o Brasil não devia associar-se ao general 
Flores sem que este mostrasse acceder plenamente á justica 
que nos assistia na questão de honra que nos tinha posto ás 
armas na mão. O general Flores, porém, hesit11u então em 
passar-me a sua nota, e·tinha para isso motivos ponderosos. 
Elle era autoridade .de facto no territorio que dominava, mas 
não tinha ainda declarado que assumia a autoridade suprema 
da republica, nem praticado actos de soberania exterior. 
Observou-me que lhe era.necessario dar um manifesto á na
ção, que o darià em Sa~ta Lucia, e qu~ então,_ deClarado . o 
caracter da sua a~tor1dade s~prema, me passaria o docu
mento dos compromissos que espontaneamente contrabia. 

Este facto é importante, porque mostra toda a confianca 
.de que é digno ó general Flores, . e a responsabilidade qne 
toniei. Posto que, como.já ponderei, minhas instruccões não 
prescrevessem esse accordo, eu o julgava indispensável ; e, 
todavia, tomavà sobre mim rec.onhecer o general Fio res como 
belligerante, declarár a intervenção. armada do. Brasil, sem 
ter ainda. recebido .. o titulo daquelles .compromissos,, confiado 
unicall!ente na palavra do general O governo imperial, que 
aliás approvára immodiatamente todo o meu procedimento, 
teve a pro~a de, !1110 não me enganei. Apenas chegou a Santa 
Lucia, o general Flores, depois de publicar o seu manifesto, 
dirigiu-me a nota de 28 de janeiro, cujo teor é conhecido do 
senado. 

O governo imperial approvou todos estes actos;. as minhas 
çirculares, que .. definirão a nossà posição ,para com o go
verno de MonteV!déo e para com o do Paraguay, merecêrão
lhejgqalment~ plona approvação; tudo por esse tempo lhe 
parecia pertetto .. 

.t\. questão, porém, senhores, ia ser decidida em Montevi
déo: que_ dilliculdades ainda apresentá vá? que instrilcéliéá 

complementares teria eu recebido do governo impe.rial ? Cum-
pre conhece-lo. · · 

Não tiobamos ainda no Estado Oriental forr.a .. sufficionte 
para assegurar o bom exito do ataque á praca • de Montevi· 
déo; o governo imperial ~r~mettia rem~tter novos contingen
tes, mas a força que extstta não era bastante. Estava111ós 
ameacados da invasão paraguaya, por mais de uma vez ella 
se annunciou;'o governo argentino, assim como eu, duvidou 
sempre desta segundct maravilha paraguaya; mas quando o 
governo da Assumpção requisitou officialmente a faculdade 
para passar com o seu exercito pelo territorio de Corrien
tes, a todos pareceu que o governo paraguayo tentava séria
mente uma semelhante em preza.. Em todo caso não podia
mos tratar aquella ameaça como pura ficção, a prudencia 
aconselhava suppor sempre a hypothese mais desfavo-
rável; · 

A nossa fronteira do Uruguay não estava sufficientemente 
guarnecida, como o demonstra, entre outros documentos; 
uma resposta que recebi do brigadeiro Canabarro, datada em 
13 de fevereiro. Nesse ófficio aquelle digno brasileiro, chefe 
principal da fronteim do Quarahim e da Uruguayana, dizia
me que estava no seu posto, mas que a fronteira i1ão possui a 
ainda guarnicão sufficiente para· resistir á. invasão que se 
annunciava; â força de inf~ntaria e r~ dinii~uta, .r alta
va-ihe tamhem armamento. E1s o propno offic10 a que ine 
refiro: 

cc Commarído da divis3ão destacada em Missões e Quarahim. 
Quartel-general, em Sant'Anna do. Livramento, 13 de íeve
reirô de 1865. -lllm e Exm. Sr. -Pelo offi.cio que 
V. Ex. houve por bem dirigir-me a 6 do corrente, e que 
hontem recebi, fico sciente que o.governo do Paraguay soli
citou do gover~o da Confederação Argentina a faculdade de 
passar com tropas por terrenos de Corrientes na presente 
guerra com o Brasil, coincidindo este pedido com a presença 
de 9, 000 paraguayos no Aguapehy. 

cc Elles podem. auxiliar a seus alliados, ou :indo a Mon
tevidéo, ou invadindo estas fronteiras. Passar ao Estado 
Oriental, em direcção a Monte.vidéo, com. o numero de 9 ,e 
mesmo 12,000, seria antecipadamente capitular e entregai: 
as armas. . . . . · 

cc Invadir a nossa fronteira do Uruguay é menos perigoso., 
mas nfio estão isentos da derrota infallivel se esta divisão 
fôr elevada convenientemente e atempo. Actualmente tem 
ella mui proximamente o numero de 4,000 homens, inclu~iviJ 
contingent~s de infantaria, que guarnecem as povoar.ões 
a.qui em S. Borja e Itaqui. • . 

« No caso de invasão todos acodem espontaneamente ás 
armas, e ó necessario .que as vão receber em deposito aqui 
préviamente estabelecido, para que não fiquem 1no1fensivos 
esses tão valiosos auxiliares. Pelo . menos teríamos o total 
de 6,000 e muito provavel o de 8,000. · ... 

cc Nenhuma diviílão de operaeões se dil convenientemente 
organisada sem as tres armas. Êsta tem sómente cavallaria ; 
carece. de infantaria de linha e artjlharia. Ha na provincia 
desses batalhões e artilharia, que devião fazer parte: da de
fesa do Uruguay •. Se houvesse aqui _2,000 de infantari~ e 
artilharia, com a . certaz.t de elevar a cavallaria a 6 000, 
affirino a V. Ex. que 1'2,000 paraguayos poucos dias. havião 
contar.desde a pas~agem á.margem esquerda do Uruguay ao 
de sua completa qerrot~. . . . ·" . , . . . _ . 

cc Não peco demasiado;. apenas__ dous a tres batalh.cres e 
artilharia· qüe h a nesta província ; depende só de d~termina-
ção do gQverno. . · · . . . . • ·. . . 

cc A estrategia em que me falia. V. Ex. teria .Jogar, se não 
tivessemos recursos. ,!'ara guarnecer ~s fronteiras de Bagó e 
Jaguarão se podem chamar corpos de cavallaria ~o centro .. 

(( Ali se defendem unicamente. da incursão da. cavallaria 
dos blancos, que foi.a Jaguarão em numero de 1,000 mais 
ou menos. , . 
. cc Segundo parte official, esta força perseguid1 niio dev ~ 
augmentar ·e sim diminuir, . · · ... · ·' ,, . , · 

cc A fronteira do Uruguay está ameacada ,de 12,000 e mais 
i~im.igos, .. ~mquanto aquellas. não esperão a mais de f,üOO, 
quando muito. 

-
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tt A defesa deve ser pr·oporcional ao inimigo. . . 1 não est;1vamos preparadas, não devíamos r·ompor Jogo ~:m 
cc Eu espero que V. Ex. faca Aentir a .•.eéessidade de col~ actos de guerra. . _ 

locar:-sc .esta divi"<Io .no pô do i~ue1Ta C!1nveniente. Calculc-~c Nosso crc!jto militar devia ficar muito bem firm;1do no 
n vantagem de r. ma rlcrrota no 12.000 parnguayos nesta fror1· i Estado O·rient~l, porque .era ·nosso intento d:Jr uma demons
teim: importa a. concentraçiío de todo o exerc:(o parag-uayo, ; traç.:Io de farça, que. nos deix;t~se· ali bem respcilado's, e cvi
e talvez a deci8ITO clils questões. pendentes. · 1 lasse futuras compltcaçõ.es frnha sobrevindo 0 rompimento 

cr Prevaleço-me da oppr!rlunirlarlo ~am ~-i~nificar a V. Ex. de nossas t·el<tçõos. com .a Rep_ublica rlo Paraguay, uma se· 
.meus p1·otcstos do alta est1ma c consrrloracao. . 1\unda campilnha til abrtr-se as nossas Armas era nreciso 

cc D~u~ g11arcle a V. Ex.-IIlrn. e Exni. Sr. conselheiro que do gstado 01'ientnl Rahissemns com muita' forca inor·aL 
José filaria da Silva Pal'illlhoo, miniõtr·o em mi~são sspecial Mas o governo imperial não havia. prep,u·ado os dAmcntos. 0 
junto do governo ria Confederação Ar'gentina.-Davic! Cana- entretanto ·concorna pa~it qua. se rdlu'cii:ass11 a opinião publi
barro, brigadeiro. )) , . . ca dae.ôr~e e de todo o H~ peno, f~tzondo. crê r que nossas cir-

.o governo do Brastl, que prctend1:1 dar um;"L rltlmon~tração cumstanctas na. Bant~a Orreutal nao pod1ão ser mai~ brilhan
de foi·ça no. Rio da Prata. tinha i! penas, ~té ~o ataque de, Pay· te>, que podiam~s alr _proce,J~r, não já como alliat.!os do ge
sandú, porl1do apresentar naquelle temtono um oxerc1to de neral flores, CUJa alltança for procurada·~esdo 20 de outubro 
cerc•t de 6,000 pr.1ças. o· governo de Montevidéo, governo em Santa Lucia, ma'S corno conquistadiJrcs, que tinhão por 
fraco, Lavia desenvolvido mais -actividade e energia, havia auxiliar Uljuelle gen.eml da republica! 
sido muito mais fertil em suas iniciativas. porquanto pôde Como toquei neste ponto, Sr. presidente, vou mostrar ao 
resistir em nto!1Levid6o, re~i~tir em Pay5andú, de?t.acu um sena,do, com ?ados se.guros, qual ~ forç~ que apresentámos 
corpo de exerCito para auxtlwr aquclta praca, obrrgando-rHlS no E~tarlo Omntal ate '20 de fevererro e a1nda dias depois. . 
a su,-;penrlqr o sitio, o que fo! ~m verrladeirô revez. Além dis- Invadimos o .Estado Oriental, e ~tacúmos Paysandú com 
so pôde mandar uma exped1ça.o numerosa ·contra a nos~a uma força de t.,7ll ~mças de todas as classes, niio fallando 
fronteira do Jr1guariio, que a foi itchar desguarnecida ! na força mt~nos regular· ·ao mando do general Net~, e que não 

'O senado comprehende a imp1·c~silo que estes fa~tos devi;to excedeu de ·1 ,500 homen~. A forca de infantaria era de 1 fi91} 
p·roduzir. · ~landamoa um I'XOI'Cilo p.1ra atacar a praça de pracas de pret; a de artilharia rlé 198 praca~, incluídos o~ of
)>aysandú. praç~t bem fortifi~ada, defent~ida por u.ma gtlarn!- fici~cs _Nüo tin!lamos artilha\ia de bater praças: a nossa 
ção de 1.300 homens a(~Uef'l'rdtJsj que :unda. depois de venct- artllbana á L~b1tte era de Ci!l1bre 4, e a de Paixans de ca-~ 
dos lançaviio o luares de despeito aos vencedores, tentamos libro G. . .. · 
esta importante ernprez:~. com o:.:ercito cuja força de infantaria A força do nosso exército no dia 20 de ftJfereiro era. do 
não excedia de. 2.000 praças, quanrlu· ns mestre• t.!a arte mi- 8,116 praças de 'todas as clas!e5, comprehendidas neste nu
Jitar dizem que, pura atacar urna fortificação pérma'nente, é mero 1,228 que chegárão no dlét 'lü daquellc mez a saber:· 
necessaria uma força que seja Cinco a dez vezes superior á. do 8° b~talhii.o de infantHia, do batalhão de caci{dores da: 
da guarnição si ti ada I . . Bahia e do cor·po policial dit m~sma. provincia. A; pra~as' dtJ 

O nosso exe1·cito n:1o levou u u engenheiro (apoiados), lião pret de infantaria e artilhari;1 n<1o f!xcedião de t 498 ~~endo 
tlnba um engenheiro· que pudesse dil'igir a abertura· de um a ~uarnição u<l fll'llGa de MnntevidPo rle 1 it 5 000 ptaca~. 
fosso e a construcção rle um parilpeito,ern que se abri~a~sem Os jornaes davãoáquolla praça C!'Sil força, e uma·inform~çao 
os nossos artilheiros, que ficánio inteiramente expostos, ao que obtive do general· Flores me assogura o mesmo. Eis ó 
alcance do .tiro dt1 fuzil, ern freute t!Rs haterias de Paysanrlú, documento a que a·c:~bo de rtfem-rne: 
onrle morreu obravo capit:io n~,ulinsl Não .levou ~sse exercito cc Ill!n. e Kxm. Sr. conselheiro José nlaria tia Silva Pa~ 
na sua b?gngem uma machadrnLa, u_m so dos mstrumentos ranhos. - ·· · · 
neéessanos para romper· cercas, abt·n· purta~ c e5C<llar mu- . 
raluas! « Meu prezado amigo.-Re::r>orHlendo ao rjue V. Ex teve 

Eis. senhores, como o gabinete de 31 de agosto procurava a bondad_e de perguntar:m.o, devo dizer a V. Ex. que r1 força 
d'efender a dignidade do imperio, ·eis como elle comrJrometLia que havta cm filontevtdeo para sull defesa era tlu :J,õUO·a 
o credito de nossas armas, sacrificava o sangue de nossos 4,000 homens com 40 pegas de artilharia de calibrtl 1 a 46, 
bravos 1 e grande abundancia de ruuuições. . . · 

Tal era a nossa posi~:Io milit;;r no E!itado Orienlàl ;·o que cc .Sou, como sempre, dé V . Ex. mui ~incúo amigo e 
se póde dizer e se do\ e confessnr, porque o Brasil teria criado.- Venancio Fvlres. · 
apresentado outra furça em i\lont<:lvidéo, so tives~e UIÍl governo << .Montevidéo, 29 ~e marco de. i8íHi. )) 
mc~os~patriotico e menos valt:nte do que o gabinete de 3 I de • · . 
a"'osto. . . · Qua~do e~tl era a venlllde, como haviarnos de atacar 
cEssa ora a nossa posiçiT.o militar no Eotado Oriental. ftloutevtdéo, na confianç:'l tlc'que a SUíl guarui!J50 ef'a.apenas 

Provamos, ó corto, muita hravum, muita dedica0ão, muit1 de 2,~0? !Jomcns? Devramos, em caso de tilo gTélVes.conseo 
moralidade em P,tysandú; lllilS tínhamos ai'!'Ostmdo um;i em- quencra~, presup1~or 0 que nos fosse mais favoravel; ou a 
preza superior ao~ elementos de _que di~punhamo~; aquell_e prudencra a. mms commum recomrnen1lava o contrario em 
triumpho custou-nos oangue llrecroso que se· porlla te1· evt- uma operação que decid,fria do bom ou.máo ex i to ria guma? 
ta do, se outras fossem as_ disposiçõe:; do governo . imperial. Em '28 t.lo fevereiro, oito ti ias depois do fatal. conven,io, ti~ 
(Apoiados.) nhamos mais t01G pr~gas de iu(anli,ria,p~rteflc.~ntes aó corpD 

.E não se a !legue falta rle tempo. porque o governo ti vere dll gullrnição c o Espt.rrto-Sont.~. dito policial do Rio de Ja.
em suas mi'ins não romper as hostilidades antes de estar pra- neiro, e segunrlo contwgente do. corpo de engenheiros .. Assim 
Parado para ell:ts. A !n~?laterra e a Hespanhil conservarllo ·se 0 total das praças de prct de artilb~ria e infantaria era na~ 

v quella data de li,ti0-1. . · .. desrle 18i8 até t 850 com suas. relações inte1·r·ornpidas, sem 
chegarem ao estado de guerra. O príncipe dll !Uencuikoff re- E'll i de março, com a· chegada do. batalhão da gnnrda 
tirou-se de Con~tantioopllt a 21 de maio, o ultirn1tum do nacional da côrte, contingente rlo batalhão do.~eposito, ~ 
conr!c de Nesselrode foi de 31 do mesmo mez, e a Turquia ainda outro do corpo policial do Rio de Janeiro, ·ao todfl 630 
só declarou a guerm á Russia em 4 de outubro, niTo come- pracas de prct de infaiJtaria, elevou-Ee a totalidade das prac~s 
cando as bostili,.fadt1S seniTo a 13 no Danubio, eu '2 de novem- desia arm:1 e di, de artilharia a 6, 13i. • 
fit·o cm Oltenitza. E' direito do qualquer governo, e direito Além. desta força só~ tin!lllmos 2,447 praça~ ·de pret do 
que, por via r!e regra, só póde se1· exercido pelo mais forte; cavallarra, que so acbavao htrondm~n·te a pé. Uavia falta d6 
arliat· o rompimento elo suas 'hostilidades; esse adiamento sig- 'munições, e alguus corpos, os do voluntarios, carecião ainda 
nifica ou moderação, pl'rquo se queira dnr tempo ao adver- de instrucção. . 
sario para que rel11cta o venha a um·· accordo amigavel, ou N1io tinhnmo s, po1s, força do ir:fantnrirt sufl.i(~iente par:1 
sobranceJ·ia, ou, finalmente, rioce~sidade de procurar allian- atacat·, com certeza de bom exito, uma pracn bem for tificad;l 
ças c preparar os meios materiaes de ~ntra r em acção. Se 1 e gu;unecida por a,500 a i,oeo honwns, êom 10 peças dtl 

2 
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~tl'lilbaria de calibre 4 a 46, grande abundancia de municnes Munbo.z, qu~ podião fazer .juncyilo com aquelles seus allia
e coberta de extensa linha de minas. • dos. Vencenamos sem duvida em !Iontevidéo por meio da 

O Sn. PIMENTA .BuENO :-V. Ex. contou com a nossa forca força, como vencemos sem o seu em~rego elfectivo, mas a 
que cstavà nos ho~pitaes? • demora até que chegassem os contingentes precisos para o 

O Sn. P!RANaos : - Não i deve-se attender a esse desCai- ataque,, e foss~ b~~ adestrada parte _da nos8a força, podia ser-
A nos mu1to preJUdJCwl. Expunha-nos a graves contig-encias, oll 

qu~ .. _coopera~ão da esquadra, e a força oriental, que era so consid01e sóruente o mal que podia vir-nos do Paraguay, 
mUI l_Imttnda, porque o .exercito do general f'Jores se achava ou se considere igualmeute 0 damno que. dabi resultana 
ft;~ccJOnad'>, para. a~ud1r a diversos ponto~. ni!o dnvilo aos p~ra os interems neutros fapoiados), que de certo levanta
Slt.Jatlores a supenor1dade precisa para o re5ultado que se de· rlitrJ chmores e procuranão fazer p,rJ~s;lo para que resol
~eJava alcannar-vencer ra~idamonto, sem grande efl'usão de vessomo~ a questão de um modo amigavcl, entretanto que 
saugue e sem causar grandes damnos á cidade sitiaria. h to uma solu~:io que não fosse imposta pela superioridarte de 
pelo 4ue toca á força, mas. como já ponderei, 0 gt•nerall\lenna nossas forças não podia ser acaita, porque não nos otrero · 
Barreto, boje barão de 8.Gabriel,queixava-se de que 1he fal- ceria garantias sufficientes. 
tavão munições, e foi i:m consequencia desta queixa que cm 
data de 13 de fevufitl), da villa da União, dirigi-me ao Nas circumstancias actuaes do mundo nlío basta que um 
nobre ex-ministro dos astrangeiros nestes termos: cc O nosso governo invoque os direitos de belligerante. Certamente 
gene~al ainda me falia em falta de munigões i não compre. compete a cada governo sustentar a sua dignidade e seus 
bando como possa 8er isso, depois do que a V. Ex. tenho legitimas interel'ses, quando o julgue ·nece~sario, por meio 
clito a respeito do no~so exercito. >> da força, mas hoje em dia, relacionadas como estito todas 

O 1 o contingentfl c e voJuntarios que chegou est~va armado a? nações, no ponto a que tem chegado a civilisação e frater
á Minié, mas não conbecia o uso deste armamento, e o ~e- mdade hum~ na, cumpre ao governo qua recorre á forca, que 
neral declarava que eret inrlisp!ln~avel adestrar ainda aquella s~ lança em uma guerra, ter os meios preciso~ pan1 termi
gente. A estas cirrumstancias accrescia o estado de saude na-la o mais breven1ente que for possível; quando não, os 
do nosso gene1·al, que inspirava sério cmdado. interes,;es dos neutros clamão. e a opinião publica força-o a 

O Sr .burão de S Gabriel, cuja bravura, circumspeccão o receber alguma transacão que traga a paz. 
patriotismo merecem os maiores elogios... · • A demora, pois, do· sitio .de t\lontevidéo nos traria recla• 

0 Sn. MARQUEz DE CAXIAS : _ Apoiado. mações dos agentes diplomaticos estrangeiros ; poderiam os 
sustentar e sustentaríamos o nosso direito, mas talvez não 

O Sn. PARANHos:- .• .foi encarregado daquella commissilo pudessemos resistir á proposta de médíação que offerecesse 
milit<:r quando soffria grave enfermidade. ~tilitar brioso,desdtl uma solução prompta e honrosa para o .Brasil, embora não 
'qUe se Jhe ofl'ereceu o commando de uma expedicão em paiz tão satisfactoria como a que poderinmos obter por meio de 
'estrangeiro, não olhou para o seu estado de mÕlestia, su- nossas armas, ou sem interveucão estranha. 
·geitou-se á ordem dQ governo imperial. Nas marchas forcadas Desde a mediação tentada pelo Sr. conselheiro Saraiva, 
que tevé de fazer para acudir aos nossos bravos de Paysândú, de accordo com o ministro britannico e o das r1elasões exte
que a bavião atacado com força insufficiente, a sua saude riores da Republica Argentina, que não só o corpo diplomatico 
mais se aggravou. Depois daquella victol'ia pensou el1o poder de Montevidéo, como alguns patriotas orientaes, esforçárão-se 
regressar ao seio de sua familia para tratar-seimas vendo que para . mover o governo de Aguirre a um arranjo pacifico; 
.não .podiamos parar um só instante, porque no~sos inimigos conceberão-se o tentarãn-êe novos planos de mediacão. Aqui 
"COIHimJavào a armar-se e a fortificar-se em nlllntevidéo, que, e$tá uma brochura que mostra todo esse trabalhÕ da parte 
portanto, era urgente marchar sobre aquc!la pruça, resignou-se do i Ilustrado Sr. D. Andrés Lamas, do corpo diplomatico de. 
·de boa vontade. e marchou. para a segunda em preza. Montevidéo e do ministro britannico em Duenos-Ayr·es, com 

.Mas tant:1 dedicação não em sufficiente, falta vão ao illustre o fim de evitar o ataque de .Montevidéo, e a consequente 
gener_al as f~rç,,s pbysicas, e demais estava i~quieto porque ruina de grandes interesses estrangeiros, nos quaee. têm 
·não tmha- mnda todos os elementos nfcessal'los para a em- uma boa parte os proprios brasileiros. 
prez.t de honra CfU~ via diante de si. · O Sr. D. Andrés.Lamas procurou sempre induzir o governo 

Muito antes havia eu escripto ao nobre ex-ministro dos nego- de Aguirre a aceitar a mediação do governo argentino; esta 
C: os estrangeiros, assim como ao nobre ex-presidente do con- era a mediação que se julgwa mais possivel e aceitavel pelo 
selbo~ mostrando-lhes que o exercito não tinha engenheiros. B1·asil. Não a podi;.mos peremptoriamente recusar, se nos 
'!'ornou S. Ex. o Sr. ex-preside~te do conselho que os havia fosse olferecida, porque o gov.erno argentino nos tinha pre
no Rio Grande, e perguntou-me porque não forão para o Es- stado bons officios de amigo; a sua neutralidade para com o 
ta do Oriental? De1-lhe a resposta que poderia dar o senado, governo de Mon.tevidéo nunca foi perfeita, o que nada tinha 
<talei -me. . de desairoso para o mesmo governo argentinD p!lrque suas 

Cabia ao go-veroo imperial, que sabia qual era ó estado relações com o nosso inimigo não erão normaes, tambem 
de suurle do nosso general. ou tê-lo dispensado aepois da estavão interrompidas em consequencia de serios aggravcs 
victoria de l'a:yaandú-, ou facilitar-lhe a segunda· empre1.a, que delle recebêra. 
visto que elle sacrificava até apropria vida, não lbe deixando No primeiro ataque do Pays;\ndú fa!taiitO nos algumas mu
faltar nenhum dos elementos necessarios oara o fim que se niçõés, e nós as fomos achar nos parques de Buenos-A yres; 
tinha em vista. . • nesta cidade estt~belecerão-se bospitaes. onrle fúrão tratil.dos 

Eu admimva. tanta abnegação, não sabia como aquelle os feridos de Paysaudú; a nos,a eoiJU&dra pô~11 operar contra 
bravo ~eneral podia ·ter-se enL pé e esforçava-se para bem o governo oriental até nas aguas da Republica Argentina; 
c11mpm -o seu dever. o governo argentino p:·ncurou sempre evitar a intervenção do 

.Já ponderei ao senado que estavamos ameaçados da in.va- cvrpo diplom;1tico do Montevidilo nas questões entre o impPrio 
sno paraguava.; ·e posto que não fosse entiio julg~da prova ll o govc1no de Agnirre: torlos csto:; officios de.boa amizarle,e 
veJ, b~stava • St'r possivel para que sobre esta bypothcse de· o dever que tiuhauws do 1nanter tão uteis e honrosa~ relações, 
VP.s~emos proceder e prcc;n·er-nos. Os factos r!!centeR està.J 1 d;I.Vilo :\. rnorliação argentina tal caracter que nãc a podorla-
pr;,v:!ndo quo aiJunlla invasiio n•lo era uma simvles ameaça, mús rejeitar in limioa. . 
c b6 n noBsa campanha no Estado Orilmlal Sll prolongasse, se .Após o accordo com o general "Flores em F!'ay Bento, por 
cst~v~s~emos ainda em lut:t com a praça de Mon!cvitléo, é oeea~irio da~ eircu!ares que definir,'io nossa posição perante o 
mu1:; que ~rO\t:v~l que a invasão par<lg"UHya L1~ri:~. <ltJíJarecido governo de frlontevidéo 8 o do Paraguay; u general 31itro fal
:\.il!:\s _c:m noss!l !er::itorio e no Est.ulo Oriental. E~1lún os pa- lu-m~ no fli'Ojllcto .de m~dia~~o em l{Ue se occap:wa o Sr. D. 
r,\gUiiJ'~H cocc::trarlilo todos os el~meiltos de 1!po10 ~ue lhes, A.ndrcs L_amas, de wtel~Jg:·I!CJa C?m alguns mem~ros ~o corpo 
j>rotwrewn;.v'l.o o governo de Aguu·l'e, o partido blanco, e /1 dtplom~~.uco dEI ntontevHJco i qu1z conhecer as disposições do 
lt:1l<.::t D,arl.e do partido federai (ar~eu!ino); estavi!.o ainda na mit~i•t1·o d? Brasil a esse respeito, declarando·m~, em oon~er 
campnna1 sem~~.~ ~ater em que ponto: as forças do gtJncrul 1 saçilo particular, quo elle por sun parte não d11V1dava ace1ta 
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nem mesmo offcrccer a mediacão. argentina, mas que não o 
Caria sem ter certeza de que séria bem aceita pelo Brasil. 

O nosso exercito estava em marcha para Montevidéo, uma 
mediacáo em taes circumstancias, a m u ver, não podia dur-· 
nos a solucão que deaPjavamos. R6spondi, pois, neste sen
tido e coni illguma anin"Wlção ao general Mitre. Recordo-me 
de que o iilustrado presidente da Republica Argentina oh· 
servou me que eu lhe parecia um pouco apaixonado ; que 
respeitava os motivos.nobres de meus sentimentos, e que, 
portnnto, se era repugnante ao Brasil a mediação, elle abri· 
ria mão dtsse meio e deixaria que a guerra seguisse o seu 

O senado ~~nhece. as ctrcumstancias eru que se acbava & 
nossa força m1htar, e os perigos que nos ccrcavão. Vejamos 
agora q~mes _as instrucções complementares que recebi do 
governo rmpenal, quaes os seus desi~ni~ s manifestos quanto. 
ao desenlace da questão que ia ser r.1ecidida em ~!ontevidéo. 

curso. · 
Retorqui que o governo imperial desejava muito evitar a 

effusão dtJ sangue em Montevidéo, mas que,nas círcumstancias 
em que nos achavamos com o governo de Aguirre, já não 
havia transaccão possivel com esse governo, que ~ualquer 
solução que o deixasse subsistir não poderia ser aceita pelo 
Brasil; que eu não desejava obstar a que o general Mitre 
proseguisse em seus propositos pacíficos, mas lbe pedia que, 
como bom am'igo, se collocasse na posição do Brasil, para 
não fazer~nos proposições que não pudessemos aceitar. O 
gener:il Mrtre reconheceu então comigo que o caso não era 
de transacção e sim de capitulação, mas capitulasão gene
rosa para com os vencidos. o que iil de accordo com o pen
samento que sempre manifestou-me o governo imperial. 

Entretanto o Sr. D. Andrés Lamas 11erseverava no seu pa
t~iotico empenho de l'ealizar ·a metliação argentina; aqui 
tento documentos impressos que provào essas diligencias. 
o governo de ntontevidéo, ·porém, mallogrou todas as tenta
tivas feitas nesse sentido ; depois de dar esperancas aos ne
gociadores, rompeu ilbsolutam~nte, declarando ·lhes que não 
aceitava a mediação argentina, porque era susp11ita de par
cialidade a favor do Brasil, que não a acertava ainda porque 
Montevidéo podia resi~tir e devia resistir a todo custo. 

Não obstante esta recusa, as disposições dQ governo arg~n 
tino erão tão benevolas e tão generosas para com a Republica 
Oriental, que o general nhtre não desistiu do seu intento, 
conservou sempre a esperanca de que a voz da razão fossa 

. ouvida em .l\lontevidéo j de sorte que, r(l.Sponcfendo á C.:lrta 
em que o Sr. D. Andrés Lamas Jbe commuuicava a recusa 

.definitiva e absoluta do governo de Aguirre, declarou que, 
apezar de tanta obstinacão, seus bons officios ficavã.o sem
pre á disposição da Rep"ublíca Oriental. 

E de feito, o governo argentino mandou para o porto de 
nlontevidéo a sua esquadra, indo ao lado do almirante o Jis
tincto redactor da Nacion Argentina, o Sr. Dr. José Maria 
Gutierres, não para ob~ervar os nossos passos, mas para 
prestar o que estivesse ao seu alcance, quer a um, qut>r a 
outro lado, isto é, para aproveitar qualquer opportunidade 
em que a mediação argentina pudesse ser· empregada com 
bom exito. 

O general !litro havia dado ainda um outro exemplo de 
moderacão, e longanimidade para com o governo de !lonte
video. Quando as nossas forças se approxim~vão ·déHJUella 
capital, a emigração para Buenos-Ayres foi extraordinaria ; 
a gente pacifica que pót.le fugir de ntontevidéo. fugiu. o 
governo argentino acudiu logo em favor desses. emigrad~s, 
nomeando uma. cominrssão, que dotou com os meros pecun•a
rios oect~s~arios, para offerecer-lhes hospedagem, sem dis
linccão de cOr politica, fossem amigos ou iuimigos do go
verno argentino. Que razões teria este governo para tanta 
modera cão e generosidade ? Deixo ao seuàdo apreciar as 
razões Ínductivas desse procedimento, que de certo tinha por· 
movei fins· nobres, dictados por uma politica previdente, que· 
n.ão queria romper para todo o sempr6 com o partido 
blanco, ante!! conservar-se estranha aos partidos d~ repub!i 
ca vizinha, para não tornar 'impossível a boa I.Jarmonía entre 
os dous paizes, qualquer ~ue fosse o partHo ah dominante. 
Se, pois, o sitio de MonteVIdéo se prolongasse, se nos mos
trassemos impotentes para resolver a questão com brevidade, 
a mediacão argentina appareceria,já por impulso proprio, jâ a 
instanciãs do corpo diplomatico de 1\lontevidéo. H não podia· 
mos, como ninguem deixará de reconhecei-o, tratar de resto 
aquelle amigavel offerocimento. 

A queima dos tratados, a liberdade dada aos prisioneiros, 
todos os factos de l)uysanrlú,_ os .furores do partido blanciJ. 
em Mootevidéo, a expedição Munhoz contra a nossa fronteira: 
tudo era sabido do governo imperial antes de 20 ile fevtlreiro: 
Jllllas minhas communicações, pelas que recebia do !tio
Grande du Sul, e, finalmente, pela imprensa do Rio de 
Janeiro, o governo imperial estava ao corrente de todos 
aquelles successos. Que instruccões mandou entao ao seu 
plenipotenciario, para este comprehender o seu sublimo 
pensamento ? 

Alguns amigos .dos nobres ex-ministros, e alguns meus 
inimigos pfssoaes e gratuitos, diz ião por ·toda parte: cc O 
P~ranhos não tem defesa possível, é um homem morto; faltou 
a mstrucções expressas: estas recommérida vão-lhe Elm termos 
precisos que fizesse isto e aquillo 1 e que ~lontevidéo devia 
ser tomada pelas armas. » 

Pois bem I o senado vai ver corno pensava o governo 
imperial , como auxiliava ao seu plenipotenciario. e se 
era possível que este, pela correspondencia que tivera com 
o nobre ex-mioi8tro dos negocies estrangeiros, e com o nobre 
ex-presidente do conselho, atinasse com o que o governo 
imperial. diz ter querido, ou com o que manifestou pelo 
Diario Officia~ no dia 2 de marso (apoiados), _estranha~do 
que eu nao houvesse atLendido em 20 de fevereiro, ntl viila 
da. União, ás observacões que elle aqui na cOrte fizera mui Los 
dias depois I (Apoiados.) < . • 

Na leitura de alguns extractos d~s despachos, e da corres· 
pondencia particular e confide.ncial com os nobres ex-minis
tros, não haverá desl~aldade; não referirei senão o que póde 
ser trazido á discussão sem inconveniente, quer para o paiz, 
quer para os nobres ex-ministros. 

/ 

O Sn. FoRrAoo: - Quanto a mim, autoriso-o a lêr tud(), 
se quizer ; não quero reservas. 

O Sn. P.o~.nANnos : -Lerei sómenle 'o que julgo preciso 
para a discus5ão e que posso puLlícar sem inconveniente al
gum. V. Ex. terá o resto, se lbe aprouver, 

Peco licenca ao senado para dar-lhe cohhecimento de va
rios documeo"tos, além de outros a que alludirei sómente e 
juntarei como notas ao meu discurso. Começarei por lêr al
guns trechos de um officio que em 1·1 de dezembro dirigi de 
B~enos ·Ayres ao nobre ex-ministro dos negocias estran
geiros: 

.ci Ha dias se me fali~ a medo em tentativas de um arranjo 
que e ;i te o ataque a Montevidéo. Não recebi, porem, abel'
turas formaes ou autosidadas, e inclino-me a crer que toda 
transaccão que não seja iniciada sob a iutluencia moral do 
nosso e~ercito poderia ser-nos desvantajosa ou empreza pre
matura. 

« O governo argentino abriga algum pensamento russo 
respeito, mas lião m'o. manifestou ainda, ·e, pelo que tenho 
percebido, aguarda a ap~roxima9ão das nossas forças de 
terra. )J ' , 

Ao depois manifestei todo o pensamento do governo argen
tino, de conformidade com o que já tive hoje a honra de ex-
por ao senado. · 

Em. carta de 28.de dezembro, escripta tambem de Buenos
Ayres, disse ao nobre ex-ministro dos n0gocios estrangeiros : 

cc Eu era e sou homem de paz, mas per amor da. paz me.smo 
a guerra é algumas vezes uma necessid•1Je. Nós ostamos 
neste caso. 

cc .Na questão oriental, mais do que a. guerra, p~eoccupa
. me o ajuste final, em quo se envolvem .necessariamente a 
qut)~tao int11rna, porque o general Flores húje é nosso alliado, 
e convtlm que a sua causa fique tr-iumphunte. 

« A tomada de Montevidéo não é cousa facil, mas çreio 
que nossos elementos de guerra, já aqui reunidos e que. 
viio chegando, iiera:o bastantes. » 
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. Em c~n~a de.1.3 tle fevereiro, escript;~ da villa da União/ rigiu na mesma rlata, sob n.B, relata!.r10 o:t-riumpbo que, com 
(!1olitOYHfeo). dtZI.'l o que ha po~co refen: a tomada da prnn<l de P,1ysandú no dta 2, a!can~;\mos contr<l 

" O general Mcnna D.meto atuda me falia em falta do· o governo de .lHoutevidéo o seus defensores· e inteirado de 
munições! N;io compr~llendo como isso possa ~er, depois de 

1

1 tudo quanto refere a respe.,ito do fuzilam~nto do coro.nel 
tud~~. quanto tenlJo escnptH sobre o nosso ~~crctto. '' . Le.ar!dro Gomes e outr·os chefes do mesmo lado', depois de 

l~rs Ht:.om o q o e me dr.sse o nobre ex-mr~llstro elos n~~o~r~s, prr~ron.eiros, e dns reflexões que Jll'e suscitou trlo reprovado 
e.strangerru~. como add!lamento as suas Ins~rucções pr1m1- proced11nento, t~nho em resposta de r:ornrnuuicar-lhe que o 
tr1·;~s, em dllTerent~s despachos. go1•erno impol'iai ju_lga con~enien!e que V,. Ex .. solidte do 

.Em 22 de uc~umbro: . . g~ncrnl. Flores a punr!JãO de Go}O :Sonres e d~,s outros subor .. 
« Urge doscrnb;l!'<JÇnrmo-nos Jas operBçõ~s militares do dmad?S do mesmo general que concorrêrão para ser l'evaáo 

Ur·ugu;1y, afim do empregarmos a nossa acçao contra o· Pa- a cffdto um semelhante a !tentado. que tanto deslustra a· vic• 
raguay .. ,, . · tc;ri<) que obtivemos em Paysandú. '' 

.E IUitiS 11drante:. . 
'' Emfrm, no thcatro dos acontecimentos está certo o go- ' cc ·O gov~r·n~ i~1pe~ial· ntio pÓ:lc' deixar· ta~be~ de ~.en: 

verno imp~rial que V. Ex , de accordo com os cbefcd das surar que so houvesse dado plena liberdade a um tão ·avul· 
nos~as !orças de t:.>1Ta e mar, procederá elo modo mais con- tado numero de oíficiaes prisioneiros, e que irião natural-
seÍI~aneo ~1!J.fiiV~itoso para ·as opera~ões da guerra. » mente augment,•r o numero dos nossos inimigos em Ifionte-

Em,. 7. (J~ Jar!crro :. . . . . . vitléo. Cumpr.ia que fos~em tratados com a ben~votencia q1tc 
., 1•rco llltetrado du resu.ltarlo def.ullt.Iv~. d.as confcJ:e. ncwsl nos caractens.a, m.as como prisionei1'os, emquanto -dur·a· sse 

que teve V. Ex .. com o govPrno argHltwo a rcsporto do a luta. ,, · · 
.E.st<.tdo Or:ent,l! e da llepublica du Pc~ragu.ay no ponto. de A . rr.speito deste desp:lcho devo observar que o gov;erno 
vista d:;s suas w~truc$Oes, e apezar da respo~ta n~gatJva i,mperial desapprovou c )HJO eu pensava, e sentiu muito as 
•l~'luell~ governo a aJ!wnçaJ~r?rosta, o governo llllPe~ral nãol ~ircurnstancias que·~e derão con1 r s· pl'isior.eiros de Paysandü; 
po;:e Jerxar.de lo_uvar a perrcra c zelo com que Y. Ex. se deplorou a morte VIolenta rle L~<wdro Gomez e de alguns de 
llouve nus d1scussocs, e espera, etc. " seus companQeiros depois do combate. O gove~no imperial 

. • . . entiio se mostr:wa tão ganero;o, que recummendou ao mi~ 
"·O governo imptiri~d confia q'ue V. i~x. 'sab .. ;rá, 'na~ cir~ nistro e ito almirante brasileiro que obtivessem a punigiio dr> 

cnrnstunéias difllc~is em que nos achamos, tirar ·todo o corlillel Gvyo Soarcz, a quenlse attri!Juia a<1uelfas exccucões .. 
partido que propor.~iowto tne5 noticias (al!udc ás noti.cias Entretanto este fucto não tjoha dadu lugar. a uma averigua
rla invasãoparaguay:J). inlere~sando na luta o governo ar- ção rigorosa, era objr1clo de va~ius v.crsqes. ~.crcditQ qu~ o 
genti:1o, tanto mai~ lfUilnto me parece que este governo não facto _deu se. ... . . _ 
poderá por muito tempo. co.rJS\lrvar-se na posigão de neu- · 
·tralidaile imperfc1ta, que deseja. Üô acontecimentos 0 hão , O Sa. DIAS V miRA:- Ncs.se seatiJo é que se o!Iiciou .. 
do forçar a mudar de riolitica, e a má vontade do l'aragu<ly O SR. PARA(';DOS: ;_ •.. mas a sua veracidade não eslava 

·contra o governo tb coilfederaçiTo não é menor do que a que bem comprovadn. · · · · · · · 
vota ao imperio.. · Leandro Golllenão devêm ser fuziLtdo por aquelle modo', 

se o f1.1:; mas,· pelo que f,~z em Paysandú, podia eer execir
.• , • Q.u.ant~ ú Íler;uulica · o,:icntal 'do 'uru'gua'y, ;efir~ m~ á~ tado por sentença de. um conselho de guwa :' tratou 
instruc~ões tjue levou V. Ex. deôl.a côrte, e ás minhas ul!e- cruelmeute aos prisionei:ro.s,sobre as tl'incheiras de Pc:ysandó. 
ri ores communicaç(ies depois que ch1>gou V. Ex. a(J theatro mo·stl'ou as ca!Jeças ainda quentes de soldados brt.~sileir;bs, 
dos acont cimenlos1 nüo por!entlo, nem devend\l o gov~rno a quem mandára degolar; de seus máos precedrmtes orig-i, 
imptJrial dar-se por sotí;:;feito cmq uanto não furem attendi- nou-~e o grau de ütliu que lhe votava o coronel Goyo Soarez, 
dos todos os interesses du 'Ímperio (evidentemente isto se cuj:t fumilia fMa victima das· crueldades daquello chefe 
refere á3 reclama~ões que motivúrão a guerr:~), desprezàdos úlaiwo. · 
e vilipendiados pelo actüal govemo de ·Muntevidéo e ante- Ora, o coronel Goyo Soarez era no seu trato um perfeito 
rioreti administrações. ·. ·. cavalheiro, ~egundo ·ouvi ao me"mo ahilirante, é um dos 

cc Não devem ser esquecidos os ultimas successos naquella mais pr.estilntesauxiliares do gf-rler·al Flores ; tinha lutarl'o 
praçrz, rompeorlu til.o descomunalmente por todos os com~ comno~c1•, e heroicamente em Paysandu; comprchende-se, 
promi~sos solemncs da republic<L para com o imperio. ,, portant,, quauto seria sensível' ao genr:ral Fl9res a exigencia 

Não doviáo ser esquecidos·os ultimos succes~os daquella . da puni~;i:o desse otficial. · · 
praça, isto é, a queima elos tratados e ·o rompimento. das Pela minha parte, porque a rapidez dos acontecimentos 
relacões commerciars : queira o sellf!do notar os ter·mos pre- nao [:ermittiú rlilr couta ao governo iniperial do cuni{írirnento 
?iso~ desses despucb~s, o.a luz que derramão tf.Uanto ás desse despacho,. limi~ci·me ·a manife~tar ao geneml· Flores, 
wtençõ~s do governo unpeml. que o governo 1m penal tanto lamentara o factr;, que onle-

Em 10 de janeiro : nár•.-mo redilrnasse a punição do culplidb, acrescentando, 
"111m. e .Exm .. Sr.-Tenho presentCJ o ofllcio que, sob n. porém, CJIHl eu rii!? Jazia. es~a exigencia, porque ·com-

. 3 e a dr1ta de 29 de dezembro ultimo,: V.·Ex digi'g:iu-rns infor- preheudia quanto SHiél ella sens~vcl ao mesmo general; e at
mando haver o governo d<t Hepuulica Oriental do Ur·ugu:~y. por i tendendo a que S; Ex: jà ~1os .tinha dado ~ma: rep~ração, 
decreto de 13 do roferrdo HJez, fechado os seus portos a !Jan-

1 

arredando o coron~l Goyo Soares de ~lontev1déo. Cre1o que 
doira hrazi.leira, e declarado nullos os tratados celebrado~· o nosso almirante procedeu ·nO mesmo .sentido a respeito 
cm 18t:il com o impedo; ordenando: em seguinda a '11ueima · daquella ordem; e o silencio dp governo imperial prim.L"que 
dos mesmos, o que se v1:rificou a 18. · . ! este approvou o procedim~nto t.!o ministro ·e do almirante, 

· " lntcirado do. con.teúdo do (1fficio de V. Ex .. a que ora,· como sémpre presumi. .. 
respondo, e das considei·açõos que faz sobr€:l esse acto de·' Do'que tenho exposto conclue·se que o governo imp·erial 
requintada violenc.ia do governo oriental, e de posse dos' queria mostJ·&r gr·ando generosidade ptirêl. com os vencidos, 
impres~os que I'emette. onde se encontra· a integra dos cila·: como era proprio de sua ilfustração e do·caracl.er brasileiro. 
dos decretos e a uarracão do acto tl<t queima dos alitO!j'rapLos Assim que, pouderava que os,prisionl:liJ·os dtJ Paysandú,nito 'de
riaquelfes tratados, reitero-lhe as seguranças da min.llu per·~ v ião ter sido postos 101,<0 :em liberdade, mas que devhio ·ser 
foit<t estima e distincta consideracão,...:_Joüo · Pedro Dias con~ervarlos cm custodia duraute a guerra, sendo trat!ldos 
Vieita. • · · 1 com a Lenevolencia que nos ca·racterisa. · . · . 

(( A' S. Ex. o Sr. José niaria da Si.tva Paranhos. )) . I E' itinda pai'a uotar que alguns factos de Paysandú, como 
.Eill 2~ do janeiro: o acontecido com o vapo1· Vitta det Salto, não agr:adárão ao 
" Accuso a recepção do officio reservado de V. Ex. ide 7 do govemo imperial, mas esto calou, O: seu desagrado,· que nã.o 

corrente, sob n. W, em auditamcnto ao oslen~ivo rrue mo di- pas~ou de d~spac~o~ muito reservados; procedimento bem dt· 

i 
1: ... 
. ~ 
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verso do que depois do 20 tio fev;'reii·o toyo com o p@br·e pie- O Sn PAnANHM:~V. EX;. as lerá se quizer; eu só lerei· 
nipotenciario .•.. Tambem a 20 de fevereiro a que11.tão orien- o qll.ll me parece que pódo ser lido.' 
tal estaVit dt·cidida; o fru~to t:~L:1Va colhidu, podia-se quebrar Carta de 22 de dezembro: 
um dos instrumentos que ajudárão a culbe-lo I D d fi · cc. s e que zemos sacrificios .. e que pelos esforcos e pela 

D.cspacho do 22 de jJneiro : pr.esença. da nosFa fo~ça é que $0 põe t~rmo á Jutâ oriental. 
11 Não julgo ocioso ponderiJ r que o bombardeamento contra cumpre trrar dBstcls crrcumstancias toda a vantagem possível 

lJI}]it praç:t COillllWI'CiiiJ importante, como a de mnntevidéo· c· em favor dOS interesses b-rasileiros. 
onue a propriedade e os ird.ere:•ses estrnngciros são mais ~a- cc. Urge _que nos desembaracemos quanto antes da luta no 
liosos IJUO os nacionacs, só devemos empregar em caso de E~tado Omntal, e COfl! _as forças que a esta hora abijà de
absoluta necesoidade, fJUI'a evitar g1·andes perdas de vidas ou vem e.star, com ~s auxi~IOS que pelo Cruzeiro do Sul e pelo 
co!nplicaçõ~s prOI'Cnlente5 de auxilios externos, que possão Apa tem de ·partir daqu1 até deplllS. de. am;lllbã. directamente 
pe1ora1' a si lua cão em que nos achamos ou ainda tornar p~ra .Buenos-Ay1·es; estou que temos elementos mais que suffi-
muito deinoradÕ 0 cerco. ,, ' Cientes para atacar ltlontevidéo. · 

Outros do 6 .de fevereim : · cc. O que cumpre é combinar o plano e pOr-de accordo com 
11 Li com interos~e o officio reservado de v. Ex. de 25 do o general Flores os nossos generaes de terra e mar. afim do 

mez proximo p~ssado, n. 18, assim como 0 ostensivo da ba.ver unidade de p"ensamento e de acci1o. ' . 
mesma d~~a. n. ü, e tenho cm resposta· a satisfacão de com- « T:emos m_otivos dtnob:a para justificar o ataque contra 
municar a V. Ex. qu_c IJ ge;·~r1;o imperial élflprova completa· a cap~tal, e atnda o govermchiJ de Aguirre nos offereceu mais 
"!ente o teor do rna~JifebtO ~ll'lgiJo a.o governo argentino e da um com o auto de fé dos nossos tratados. 
Clrcu!,lr ao corpo u1plomat1eo, relativamente á resolucilo de « Ao barão_ me_ dirijo_ .,nesta data:reco.m;nendandn que o 
atacar de accordo c~>m o general Flores a capital em dês( orço ouça sobre a d1recçao politica da guerra, p.orq.ue V. Ex. é ahi 
~o!. aggravns recelwlus do goverrw de Montevidéo, e no quem:estâ dell:t encarregado, e fa~o· o de modq que ··não lhe 
uJ~Ulto. ao me~mo tempo de restiJbelecer a paz na repu- olfendo absoluta.mente a sua suseeptibWdade. )):· 
blic:1, pondo termo á. Iuc ta civil, quo a dilacdra -ha quasi Em 26 de dezembro: 
dous annos. . . « Deus queira, pois, que; se já não estivermos, estejamos-

cc .merecem igualmente a approvação do governo imperial de~tro em breve desembaraçados do. E~tado Oriental, para 
o m~do co~no ~c houve V.Ex com 0 general Flores na confe- cuidarmos seriamente do 'Lopez. . · . 
rerlCla de_ h:r.y ll~nto e o compromisso deli a resultante, tendo _ .. , « Estude V.> Ex. os meios p~aticos dp levar a efl'oito · este 
rec{)nheCHlo neste acto mai.3 uma prova d:t inttllligencil\ e pensam~nt?, e vá pondo logo :em execução os que forem disso 
zelo com que V. Ex dGsempenba a honrosa miss~o que lhe susceptlveJs, q~e eu estou que. o geueral Mitre não ha ·de 
foi confiada no Rio rJa Prata. · querer ficar at:as. >J .. · . . ., . . ., · 

1c A _mudança (lperarla no .corpo diplom•Âtico residente em Em 7 de j~neiro: 
MonteVHié••

7 
C?mo bem ob_serva V. E:-r..,.:deve ser principal- . <c Ny meu conceito é fóra de du~ida queio interesse· do 

mente altnbuHia a gTaVI•lado dos succcssos e á· altitude ~mperw, no desenlace da questão oncutal, é. que,,fiqu.c. triu'<lt· 
f1'anca e decidida .do ünperio.>> - phante a ca~sa .do. generatFtores, nosso ulliado, já que niio 

c~. Accu.so a recepção dos officios reservados de V. Ex. de podemos de!X:ar de envolver-nos na questãointerna de . .Mon-
2_1J c 27 de Janeiro ultimn, sob os. 19. 20 e 21, e do osten- tevidéo, . · . . · . . .· 
siv9.soh 11. _7 daquetfa p1i.meira. d_atrl, enviando copia da cir- « Se afastar-nos destaJinha de _conrlucia, receio muito que 
cular relattva ao pyr·ullo.procednuento do governo do Pára- nos exponhamos aos mesmos inconveriienles quo 110s resultá
guay para. C?m o w1peno, e do caracter selvagem que elle: rão do accordocelebrado entre os· genemeSUrquiza· e Oi·ibe na 
que1· 1mpnnm a sua guerra contra o llrazil; e em resposta guerra passada; · · ·· 
tenho~ decl~1·ar-lhe, quanto a este ultimo officio. · quo; o go- « o .Bràsil commetteria.um · ·a · · ·· · d · '" ··d ·· · ·-
~~ruo Jmpeml.appr~'lil a.reso_lução toro:Hla po_r v. Ex: sobre crifiCios. ue tem feito não se' g,:e:aelee:;~~e s~~ oic~,tío0~.:~a 
c:t~ as~umpto, op~ f,,ce das tnstes notJ~ws ult.rmamont~ ~ece- ti.rar to di 0 prouiito 'e1n (a v dr· dos brasilêiros n;ó Es~ado 
b1Jas .do ~lu tto·Gro::.so, e qua~do o Ln,mo rlil Ta mandare JUlga Oriental. ·· · • · · · · · ··. · · · · · ·· · · · · ·•. 
que pode est:tbelecer o bloqu('(o das lresBucas. )) · · · · .- · · · · · ' .:: :· !' -:.•: . ·• · · · • · •· ·' 

• ·. • . ., .•. • • . .• · • • • • ; . • • · « ~o mo V. Ex., ~ambem penso que as força~ que ahi temos 
• c1 O gov~rno imperial fi-ca inteirado, pelo que toca á gra-.: reumdas são suffi.c1ent.es para pé r termo . á lu lido Urug?íiY; 

v1dade d<~ s1tua~ão em que nos achamos col!ocado~, e 0 vigor , e. se
1 
pudermos dtspens~r:p .bombard~amento ,ek 1~ontev~déo, 

e a rap1dez q·• e 'lla e.?Jige em ·nossa acçlio; e· R pprova o: a.~llc<fl :con~ algun~·:sacnfictp,. melb_or se~á-: :para ~vJtatmos .du
m o lo como se houve. V. Ex: na conf~rencia com o general i v1das com os alrmrantes, estrangetros:. ::le1 -perf~Jt1\mente:q,uQ, 

. ~l itr?, visto como, d.e~linanclo a mediaçrlo deste nas· circums-1 declanrda a guerra, para·? que. t~mos os ~Htisjustos motivós, 
tanC.IilS actu .. te.s,· (01 Intei·prete fiel do pensamento do me·smo I e~tavllmos no~!lOSSO perfeltp; direitO, ·;b)oquf)an.d(}. e .bomba r
governo, por n~ais de urna vez ·manifestado a V. Ex.), -doando ntoutev1déo, pa'l'a. força-la a render se-;.mas .s.omo.s 

R1llevu. aiJUÍ observar que ·eu não havia· declin<1do àhsolu-· 1 fracos .para estarmps :ll bnga~ .. com 9 gen~ro humano, e :bom 
tamcnle a mediação ar~en tiriil; apenas ponde1ei as difficul- será,·.mnqua.nto puderm.os, o:v:1tarmos ,ma1s ;COmpl.caçõe~ .... e 
dades ·que se oppunhão a um accordo·•que não fOsse determi- de5avenças.,. ,_. . : .·.,. ··. · ; · ::. •.::: , . , .::: 
nado pelo emprego de nossas forças, e pedi ao genei•;il .Mitre . 11 ·Pelo que.tocaaoSr:Tamandaro,pfficialment.~dlgo;q,u.ant,o 
que, se chegasse o caso· do ·offe1·ecer~nos a sua mediacilo, se bas~.a·p_ara conhec.er ro, m,eu: pens~men.to sobro o .·,seu procedt- , 
côllocasse. em nosso·logar, como bom amigo, pamvÓ!' bem men.to:. ·.: . .' • ·· . :. . .,. ~-. · ,. '!· .·•. . •• ; 

qual a uruca solução honrosa c estavel para o Bràsil. ·Entre- cc Façao os pa•aguayps o qu~ qmzerern) nã.Q ,podendo .bat~
tanlo o governo imperial respondiu.-m.e :. 1c • App1·ovo. 0 modo los ao mesmo !empo.que .os blancos de·Monto_vid~?' só.have
co_mo. V Ex. ~e houve, declinando a modiação. ,~ Nada !pais. mos tratar sóna e exclus1vam~nle d;tqQellc&' depo1s de.dese~-· 
mas se a m~~lilÇàO torn.ü~so-a apparecér:? nm que casos e :bamçados do Uruguay.~J ' ; . : '· '.; ·' .. :·. ' 
~m 9u~ cond1~õt;~ pod~na ser aceitii? ·ou ·cumpria rejeita-la, · J·~lg,u.e o senado:,da·unpressão·que esti\.8· ult!mas palavras 

. ~n ltmmc? Nenlmma.In~trucçiio. dava o governo .. :. ' deVlão causar-me. . : • . . . ~ .. 
0 Sn: Dus VnimA:-:-Ainda não podemos discutir bem est~ • ~!U ~2 d~jariei·ro:.. · .. . · . · ·: ' " · 

}Jonto · · · cr Fo1 multo acertada a deliberação 'de marcharem· quanto 
o s p . 

0
. · · . . . . . . a)ltes as tropas 'àlliadas contra ~1ohtevidéo;· e· muito'béin 

. . • n:. ~nANnos: -:-. nobre c~-mmrst1·o dos negoCios. aceito pelo governo o compromisso ·por-V. Ex'rcelebrado 
es~raugcr~o~ ~ne. pormiilrá q[Ic e~ le~a tambem. alguns extra- fconr 0 general Flores. · · · . ,., : ' · ··' .. 
to~ de su.1s cartas, conc:ornentes a e~te ponto. . . « Com· a app'roximagão das forcrilralliadas 0: com 0 blo-

0 Sn. DIAS Vmrr.a: -Pódc l~r todas as carlali.. quoio veremos· con\o prOtédem, smido: certo· que eu nitt> sou 
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opp~sto a.o pombardeamento q!tand!J este se torne -ncces- meiros dias de fo~oroiro, creio que a 9 desse ruez, ii quo não • 
sarw, ou seJa para poupar as v1~~3 elos no~sos sol.iados ou podia ser objecto dos despachos recebidos por mim até ao 
para apressar. ~ de;,ftlcho do SitiO no caso de receio fun- dia 20 i mas, fdizm~nte para mim. chegou rue ás mãos uma 
d~do de aux11Io e~terno á praça, que possa peíorar a ~o~~a carta escripta por 8. Ex. cm 24 de fevereiro, C(Itantlo ólquolle 
Situação actual.. Consta-me. quo ora sego~ ~m;1 comn11s~ão ' f<~cto já e~ ta v a no seu coubeilirnet~to, e na córw suppunba-se 
por.parte.de Agume, que v;u á Fm11ça sol1c1tar a protecção aHula em pé a I!Uestilu de Moíltevidói1. Vt'jamos ~e. qu<-Jnto 
do Imp~rador ~a!JOleão em favor dos b~anco~. iÍI!Uelle facto ou quaes,luer outt·os aoteriores dis~e o nobre 

<c Nao rece1o que possão cousog01r ~~~1ta C?usa; no en- ox·r~inistro alguma cousa ~ue mo fi1.es~e ~;ornp~ehender o. que 
tr~tanto é bom que. qu_ando lá chegue, Ja t>strp a luta te~- deseJ.AVa o gov<'ruo imperial, o que oxigía a opiuião publica 
mmada Desde que tiramos todos os· pretextos com o mam- no Brasil ou uo Rio do Janeiro. 
fasto de guerra, fazendo o bombardeamento estamos no no,;so E " . d . . d· d· 2! d · h' 
perfl'ito. direit!l de belligorantes, e ninguem crerá 4ue reco1•. XtJact2s. a c"1 ta ata a em. l e fevennro, rece Ida a 
remos a este meio extr~mo por gosto, aildn por mero luxo 7 de maryo · , · . 
ou ostenta cão. . c< Perm1tta que chame sua attenç~o para ? necessidade de 

cc Fique( bastante satisfeito com o saber que são ji satis efT~~lurtr-~e qu~n.t;~ antl:s ~ h!o.quCJ_o das 1r~s !loca~, a_pro
factorias as suas relações, ta o to particu\<tre~ como officiaes, ~~rt,l!Jd~·~e para ~~~o O o" v.•p_o~ e~ q~e ora seguem, am~a no 
com o barão de Tamandaré. Sem perf,~tta unidade de vistas c.tso pouco pruvavel de nao .eot,lill1ú~ de posse de Mc~ntevHJéo. 
e de accilo ha.viamos de ter muitas contrariedades e des- Utge ·~ue vedemos :'o cact~u~ o recebimento de qualquer 
gostos • » recurso da Europa. Como V. Ex. sabe, e~tava as~entailo que 

· . o bloqueio devia fazer-~e antes mesmo de estarmos habilita-. 
Em 6 de Cevere1ro: dos para começar ad hostilidades cootra o Paraguay de um 
ic A indignaçao contra o Paraguay n;lo póde ~er mai.or, e modo mais directo e positivo. (V. Ex., diz o orador, ~abe que 

recrudesce quando consideramos qull o desfi}rço não poderá llssa demora não me póde ser attribuida.) Com as noticias 
ser tomado com a celeridade qu~ todos desejão. · recebidas hontem pelo Prineeza de Joinvil:e, que dnbi par

cc A nossa situaçao é gravissirna, mas hilVendo·actividade tiu na tarde do dia 17, muitas pessoas ficàrão com receio de 
.e persever3nça da nossa parte, havemos a~nat de Mumphar que a luta terminasse por um pastel. >> 

de todos os obstacnl2s. » . · .Aqui vem a histoda do p<fslet. Esta expressão não é ori-
0 que se póde colbe1' destas cartas do co.bre ex-miniBtro gindl do nobre ex-ministro, foi importada do R!o d'a Prata. 

dos negocias estrangeiros? que o·no.bre ex-ministro julgava O Sn. DrAs VmlnA:-E mesmo transmittidíl.. pqr Y. Ex. 
urgente que terminassernos a que6tilo orieutal, receiava com~ 
plicações externas, bem como o auxilio do Paraguay i e re- O Sn. PAnANnn~:-No Rio da Prata chamava-se pastel 
commendava que o bombardeamento de Alontevidéo só em qu:.~lquer solução em que o partido b!anco ficasse no poder, 
caso de absoluta neces~idade. _. ou mesmo com alguma inUwJOcia no governo dd ~Iontevidéo; 

a solu~ão de 20 de fevereiro, qu~ fez desap.parecer ela scena 
O Su. DIA.S ViEIRA.: -Defini até os casos. o governo e o partido blanco .. foi pela imprensa do Rio da 
O SR. PARA.~mos:- ••. que seria bom que o evitasEemos, Prata considerada p!cno trium!Jho do .Brasil e do ~eu alliado. 

ainda mesmo com algmn sacrificio. Segundo as instruceões Entretanto, o nobre !:'x-ministro comecava a usar dessa 
primitivas, e segundo esta correspGthlencia ulterior, o 'que expressão, qlle me consta ter sitio aqui muito repelida, 
o nobre ex-ministro desejava .era que Dllssas reclamacõ.es quando se approximava o termo de nossa camprinba no Estado 
anteriores á guerra fossem satisfeitas... • Oriental... Não conheço esta arte cu·inario--politi<!a. ou 

0 bR. DIAs VIEIRA : _Só 1 di plorna tica: qual é a ao ti lbese de pastel ? é ferro e fogo ? 
Toda solução obtida sem sang-ue ó pastel? 

O Sn. PARANnos: ....,, • • e que o general Ftores fosse 
constituído como presidente da republica, desapparecendo o 
governo que no~ provocára á guerra. Na presii!lencia do general 
f!OJ;es via o nobre ex-ministro não só, a garantia de cumpri· 
.mento das promessas que se fizessem. rehttivamen.te ás recla · 
mações que motivárão a guerra. mas ainda a nossa segurança 
de futuro. O governo imperial dosa~l'l:a tftn.W,em, e disse-o 
em um dos_ despachos q_ue já li ou em ou~ro •1ue ao diante 
lerei, que o territorio or1entat pudo~se servir de base às nos~ 
sas operações militares contra ·O Paraguay, ficando a·repu
blica nossa alHada nesta segunda g-uerra. 
. Em relação ao~ prisiou~iros de l'ay~anrlú, sómente se me 

d1sse que nã.~ dev1ão ter sido soltos, mas conservados naquella 
eortdiçào, einquanto durasse a luta no Estado Oriental, st~ndo 
tratados com a benevolencia que nos caracteri~a. Todavia o 
nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros articula em seu 
relatorio, como uma das deficiencias . do conveuio de 20 de 
fevereiro, que justificão a desfeita do decreto de 3 de.março, 
o meu procedimento para com os prisioeiros de Paysandli·! 

Logo bei de discutir cada um dos pontos da a~cusação ; 
por ora estou ;tdmittindo que a accusação relativa aos pri

. aiioneiros pudesse serfeita como a formulou o nobre ex-mi~ 
11istro. . 

Recommendava S. Ex. cc que e e tirasse '0 maior partido 
das circumstancias ; » mas como ? O pensamento que sobre~ 
sabia, como solução para .o pass~do e para o futUI:o. era que 
o general Flores, em cuJa am1zade e lealdade JUsta~llnte 
eonfiavamos, substituísse na presidençia da republica O' nosso 
inimigo i que o partido blanco e seu goverrw cabissem. 

O Sn. R DlliG.UI<:s SJLVA:-Neste caso o opposto de pastel é 
choul'iço. · 

O Sn. PAIIANHOô (continuando a tê r):- c< Tenho demne~ 
cido e~sa idéa, não .só como owosta ao pensãmento do govcmo 
imperial, como ao de V. Ex. 

« Com eft:dto, depois dos des;Jcatos que temos sofil·ido, e 
dos saerificios que ternos feito, da necessidade que temos cl~ 
faze-r de Jl1ontcvideo no.sso P' incipat centr~ da~ opetações 
contra o Paraguay, qufllquer accordo IJUe não SPJ<l a capttu
liiÇão di praça, st·gundo as leis da guerra,. fOra uin verda-
deiro fi_asco. ·· 

" C1·eia q.ue não tenho o miuimo rateio de que possão 
aproveitar os esfurços dos pastcle~ros, assim _como que estou 
seguro tle que. ppr: amor de proposta~ não adtaràõ o começo 
das hostilidade~ contra .lUont-e.vidéo, além das 48 hor;ts que 
derão ao novo presidente para d~Jiherar, segundo aqui corre 
pela boca pequena, visto como o Pr.inceza não trouxe corres-
pondencia alguma oill:eial. nem mesmo cartas. » · 
- Não sei se o nobre ex-mini~tro permitte-me que lêa os dotts 

ultimos períodos desta carta. 
O Sn Dr~s VIEIRA:- Póde lêr. 
O Sn. PAnArmos:- Preciso que V. Ex. examine primeir() 

se posso lêt'. (Envia a carta) 
O Sn. Dus YmrnA (depois dll examinar a carta):- Póde. 

lêr, .tenho lembrança de haver escf'ipto isto om uma carta 
parllculur. 

O Sa. T. OtTONI : -:- Muito bem ! A ~:.xpedição e os attentados de Munhoz em nossa fronteira 
erão tambcm sabidos do governo imperi111 : o que se me 
disse a esto re~peito ? Nada, absolutamente nada. 

O Sn. PARANHOS (tendo}:-ccCada vez se torna mais popular 
a idóa · de pôr .termo por meio das armas ás nossas questões. 

nos pri- com o Paraguay e Uruguay._ S.enbores, s6 um facto, o da bandeira, oceorrid.o 

·,.,; 

I 
l_ 
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'' 

u As oil'ensas e insultos que •. '!offrido só se podem 
apagar cotn o saogue daquelles que os commetêrão, é o pen
~amento de toJos os brasileiros, que dentro em breve se tra· 
duzirá cm factos. >> 

O Sn. T. Orro~t: -Já se sabe, derramado no campo da 
batalha. 
tt', O Sn. D.,NTAS : - Urna scena de Quintcros. 

O Sn. T. OrroNt : -Não, senhor; aquillo está claro. 
O Sr.. PAnANnos:- O senado vê que a ling-ungem desta 

carta, eí'cl'ipta em 2i de fevereiro, não está de accordo com 
os despachos e cartas anteriores, e que, ainda. quando esta 

- carta me tivesEe r:hegado ás mãos nntes do dia 20 de feverei
ro, uão bastava p<:ra que cu cumprisse uma ordem de sangue, 
que em tienhum caso cumpriria, se entendesse que era desbu
mMa. 

minba espectativa, e folgo com o favoravel acolhimento que · 
abi tiverão. · 

u A resoluQão de V. Ex. de ir collocar-se em um dos arra
baldes .~e Monte.vidéo, par~ acudir a qualquer emergencia 
que eX!Jll a sua 11lustrada ll1tervenção, não pôde deixar de 
ser app1'0$'ada· e louvada pe!o governo imperial. , ' 

Portanto, segunrlo o nobl'e ex-presidente do conselho as 
biltnlbas -que niio servem para conseguir o fim que se tem' em 
vista com a guerra são imrueilsos a ~sassinatos. 

O Sn. FuRTADO: -Ainda penso assim. 
O Sn, PARANHos:- Logo farei applicacão desta maxima ao 

caso que ~e deu, á solueão de 20 de fevereiro. 
Sr. presidente, sou chegado á negociacão do acto.do 20 

de fevereiro. U senado já conhece todas as 1nstrnCcões quo eu 
tinba recebido do goYerno imperial. · • 

O bloqueio o sitio de nluntevidéo não se tinbão estreitado· 
dagui tirár~o um a~tigo de accu.s~ção contra -mim. dizendo-se; 
« Re~ponrlestes á nota do mmHtro it!lliano, recusando a 
suspensão das hostilidlldes até 15 de fevereiro, mas o facto 
coincindiu com o desejo do ministro italiano I >> E esse facto 
me era attribuido I 0:1 nobres ex-ministros .••• 

O Sn. Dus VIEIRA:-Fomos nós que o accusámos disto? 

O nobre ex-ministro dizia -me antes que o bombardeamento 
só ern caso de absoluta neces~idado, que o dtn·iRmos evitar, 
ainda com algum sar~rifioh> ; na ma carta de M de fevereiro 
insinuava-me que 1leviamos vingar com o ~anA'ue de nossos 
inimigos os insultos que elles nos havião feito I Sendo assim, 
como ovitnr o bombardeamento d11 Montevidéo I O nobre ex-
ministro desejrlva essa luta terminada quanto antes, mostra-
va-se genero8o,.nara.cnm os prisioneiros de Paysandü, queria 0 Sn. PARANHOS:- Perdoe-me; os nobres ex-ministros 
a puni~ão de u-oyo Soares, anbelava urna solução pacifi- liã.o todas essas pro~ucções de s~us esc_rietor~s anonymos e 
ca • · • • • detxa vão correr .a ~mb.a causa a ~eveha, de1xavrio qne pe-

0 Sn. n1As VIEIRA: -Uma vez que fosse honrosa. sassem sobre mtm tao tufundadas Imputações; não acudião 
O Sn. PARANnos: - .... como foi a de 20 de fevereiro, se- ""ao m~nos par~ declarar: «Não; o min!stro do Brazil nunca 

gundo o juizo do nobre ex ministro e de seus colle<•as. teve mgerencta nas ordens do bloqueio; qn~m ma!cou o 
• - b • prazo, quem o prorogou uma e duas vezes, fo1 o almirante, 

. O Sn. DIAS VtEtRA : -Não foi deshonroso, mas fo1 dcfi- sem que Josse ouvido. o ministr.o do Brazil, que estava em 
ctente. Buenos-Ayres', ou na v1llli -da Umão. li 

O Sn. PARANnos :-Vou lêr agora o extracto de uma car· E porque o almirante assim procedeu? E porque o sitio taro-
ta . que S. Ex. o Sr. ~x-presideote do conselho dirigiu-me bem se não tin~a estreitado? . • . . 
cm data de 22 de jarietro : O nosso al_mtrante reconbe.ct~ a convemencta de evitar-se 

• Como V. Ex., penso que se deve poupar o ~angue de o bombardeamento de Montevtdeo, se P.or ,outro modo pude~· 
nossos soldados. porque as batalhas que não servem para con- semos obter uma solução honrosa. Na Inllmação do bloqueto 
seguir o fim que legitima a guerra são,irmnensos assa~si- comprometteu-se elle a não fazer fogo senão para os pon~os 
natos. » , donde fossemos atacados; o esta promessa, que era aconse-

Com esta maxima concordo absolutamente. lha da pelo_ grande interesse que havia em poupar o mais pos-
. . . . . sivel a cidade de Montevidéo, não foi desapprovada ·pelo 

O Sn. FunTADO.-Ainda hoJe pen~o assim. governo imperial, postoque alguns agentes estrangeiros, ao 
O Sn. PARAN!ios (continuando a ler):-rr E' realmente-para que· parece, ·entendessem que renunciav;tmos ao direito de 

lamentar que não houvessem machados e .outros instru- fazer algum desembarque para col!ocar o nosso inimigo entre 
mantos para romper cerc:ts, nenhum engenheiro para reco- tlous fogos. 
nhecimt'nlo, abertura de trincheiras, etc, O ar~enal do Rio Pelas suas relaci!es com os chrfes das forcas navaes estran
Gronde podia e devia tt'r fllmcr.i;Jo os machados, e, qu11ndo geiri!S, o nosso aimirante concebeu desde o·principio a espe
não os houvesse, era facil tê los o f;xercito obtido. Quanto ranca de um arranjo pacifico, e desPjava-o. 
aos engenheiros, diz me o Sr. ministro da guer.ra que no todas as prorogacões d11 prazo do bloqueio Corão concedi-

.. Rio Grantlo os savia. Ponrue não marcbíirao? das por elle, de seu· proprio Mbitrio, sem que eu pudesse ser 
rc Lamsnto o assassinHo de Lt!llndro Gomez, cuja vida ouvido, porque estava a ridocipio na cidade de Buenos-Ay

como prisioneiro devia ser inviohvel; mas a conces ão de res, e depois na villa da'Uui<io, ond'e"a minha çommunicacão • 
liberdade ao~ cem coil'lpanheir;)s dtllle, par•t irem augmenlar com a esquadra era demorad1. • 
o numero de assi!ssioos de Carrel':ts, e am.anhà derramarem O sitio tambem não se estreitou, porque o exercito ioipe-
o sangue brasileiro, é generos:rhtdtl que Sll uãu póde louvar rial não estava ainda 'inteir~tmente preparado, e o nosso gene-
cem a11prouvar, e aem repetir. ral de terra, sempre prudente, rcceiava que a approximan.Io 

« Ao tcrmin<u·, de''() dizer a V, Ex. que o governo pro- dos sitiadores trouxesse-lhes al~uma. provocação da parte da. 
cura obter todos os meios para c:tttcar o Paraguay por mar praca que precipitasse o ataque. Quem estava-nas avanQadas, 
e por terra, e vencP.r a n·si~tencia das suag · fortalezas. do iildo dos sitiado.res, erã.o pela maior parte for!Jas do gene
Quaesquer que s~jiiu os !lacrifidos que a situa~iío imponha ral Flo.res. 
ao imperio, cumpre fazê-lüs resolutamente. rle modo a apro- Depois de 20 de fevereiro aqui se disse, e era muito facil 
veita-los, para que amanhã não recomecemos as mesmas dize-lo, qne a prasa de ~lontovidéo não era como a de Pay
intcrminavels lutas. li • . sandú., que não potleria .resistir. ~ verdade, porém,, é que da 

Agora os extractos de outra carta confidencial do nobre ex- praca liahiito todos os dtas guerrilhas que por mats de uma 
pre$idente do com:elilo, rlatad;t de 6 de fAvereil·o: vez ·puzerão cm movimer.to o nosso exercito. Havia em Mon-

rc Alegrilo-mG as noticias rllis nossas operações no Estado tevi11éo um partido disposto a resistir a todo c~sto; e elles 
. Oriental: o Mou ancioso pola noticia da tomada de Monte- tinhão estabelecido depositas de polvora em varras pontos da 
vidéo. Estou, porém,, .utspeít11SO que o tyumnate do Pamg,tay cidade, para produzirem e:tplo~ões á medida que fossem re
tente um c: divmão, ou peia província da Rio-Grande ou pelo cuando das posições mais avan~adas A guarnição de Monte
Estado-Oriental, e atlmiro mesmo que já. o não tenha feito, vidéo era numerosa, dirigida por chefes babeis, e composta 
como meio de demorar ou difficultar a justa vinganca do de homens fanaticos, excitados pelD odio da guerra CIVil o 
Brasil, que tllo infame e atrozmeflle provocou. • pelo adiu á invasão estrangeira. , . 

rc As notas de V. Ex.· correspondêrilo completamente á O ataque de ~Jontevidéo, ouvi-o mais de uma vez ao braVJ 



'· 
gerierál Ozorio, niTo nós cust1iria mimos de 2.000 .homens. ·maioria da nação oriental. V. Ex., não attenJcnrlo a esta irr\
Venceriamos, sein du'fida olguma, -ihas 'com c~ ta eftusão do portante consitlemçl'io, parcco prescindir do concurso àaquel!e 
san~ue . . . - gHneral, no· momento cm r1ue nos solicita uma suspensiio do 
, Tae·~ crão âs circimistan'ciá~ quando nos _primeiros rlbs de torlo acto rle ho>tilidarlrl. - · 

feveréiro .fui. chamado a toda pressa de Jjilenos-A:yres pelo <r V. Ex., reprilsentaute r.le uma AaçiTo ilmi~a do Brasil, 
nos~~ al:nrra.nte, pa~a oi.tyir_as proposi~õés de pilz q~e se an- exclue par& a no5sa cutrevi~ta, assim o territol'io llrasilci.ro 
nuncravao como mutto prox1mas. , . _ . · repre!enta~o por qurdqucr tio nns~os navios de guerra, como 
. Entretanto eu_ não jülga va 'p,rovavel qu~ ~lontev'idéo che- aquelle em que se acha esta lcgaç;1n. 

gas~e a uin accorúo, sem .trocar o~. primeiros tiros. Era esta (( Espero que V. Ex. ha de reconhecer que en n;1o posso, 
ammha convicçao, quando nó dia 16 de fevereirO, já estando om. taes circumstancias, prornctter-lbc urna· suspensllo de 
em nosso acampame.nto milftar, ein companhia do gon~ral hostilidades, comquanto saib;t r1ue os gcnera~;s das forg:1s ai
Flore~, do nosso al_rmra.nte e d_o general barào de .S. Gabrrel, liadas não projectão usar .de suas armas de hoje pata 
rec~lll uma car.ta do ministro de Sua ~Iagestade o Rei da amanhã. 
Ital,ra,_ fallando-Rre em propostas de. paz . . . c< A entrevi$ta com que V. Ex. mo quer honm pó r! o. en-

Cr~w que es.te documento não vira entre os annexos do re- tretanto verificar-se. mas eu devo rJ)g-ar a V .Ex. que se digne 
laton~ do nobre e.x· ministro dos ~egocios estrangei,r(}S; mai! vir à minha re~irlencia na vil la da Uaião, para on~e V. Ex. po· 
m~recra ser menciOnado,- porquanto, ainda que se lhe des·se rleria rli'rigir-se com tnrla a eegurnnça, acompanh~do por um 
cn_tão ~ cara.clet· .. de çarta, n<io deixa ~o!·· 'i~so·. de ser. u~a piquete do exel'cito imperial, que eu pol'ia á sua r.lispo•içrto 
nota, que boJe póde ser e deve ser publrcada,, para exrJh• . c< Cumprido rleste modo o dever cm que me collocou a 
car-se ~~·referencia qüo o protocollo .de 20 de fevereiro faz carta de V. Ex. ,nproveilo a opportunidadc para renovar_-Jbo 
á.s aberturas ae paz iniciadas pulo orgão do mini!tro ita· os protestos da minhr~ mais alta. consider.tcão.-José Maria 
lrano. da Silva Paranhos. -A S. Ex. o Sr. fi .lJili~s·e Oarbolani, mi- · 

« Particutar.-Montevidéo, .em 16 de-fevereiro de 186::;,, nis.tro residente Úe Sua 31ag-e~tade o itoi ria. Italia, vlc., etc" 
-Sr. conselbeiro.-Tomo aliberdadq de dirigil·-me à V.Ex. A esta carta, em que vê o senado n;lo mostrei soffroguid:ttl 

Para pectir-ll.e uma entrevista com a maior Brevidade possi- por evitar o .~tarrl!e de !Iontevidóo, por chegar a um accordo 
pacifico, a esta carta em que faliei lin:;ua~em muito digrll do 

vel. Estou encarregaria de fazer a V. Ex. communícações Br·asil, respondeu o ministro italiano cm data de 17 de fove-
q!te, ·no meu pensar, podeJ'iiío t~r as. mais felizes consequen- reiro : · · 
c tas para ·todos. · 

« Em atuinção ãs importantes mudancas que acnbito de (( PárÚcular.-Montavidéo, em 17 de fevereiro de 186[).-
verificar.-se em .Dlontevidéo, espero que V. Ex. fará suspender, Sr. conselheiro.- Sinto extremamemente que, por causa ria 
por emiJUanto. :tor.lo e qualquer acto :de hostilidade. O novo. precipitâção Mm que escrevi a carta qurl tive a honra dé 
pre.siúente acaba de ordenar que não se dispare um só tiro de dirigir a V. Fx. em d;:ta de hontem, e de rrue nem me~mo 
fuz1l, e que o porto e a cidailo sejão abertos ·a todos indis- guar·dei cópia, não tivesse explicado bem as minhas iu-
tinctamente, para entrarem e sabirem. · · · tencões. · . 

« Creio que a nossa entrevista; se Y. Ex:. não achar nisso ; Acreditava que V. Ex. sabia da cessação do governo do 
inconvenien-te, poderia verificar-se a bordo de um navio Sr. Aguirre e ~a nomeação do Sr. Villalba, o que tem ·uma. 
neutro, quer·argentino, quer francez, querinalez, ouitaliano, significaeão muito impiJrtante nas actuaes circumslancia:;. 
COIDQ. aprouver a V·. Ex. Por terra haveria muito estrepito. á Às communicr.ções qir.A terei a h oura de 'filzer a v. Ex. 

« No ·entanto, aprovtJito esta occasião para renovar n· siio por parte do Sr. 'Villalba e dos meus collegas -do corpo 
V. Ex. a segurànça dos sentimentos de minha mais alta eon- diplomatico. · · 
sideração.-R. Ulll}ssc Barbotani, -A S. Ex:. o Sr. con- . 11 Não podia estar nao minhas ·intencõ~s · fazer nbstraccfío 
selheiro José ntaria da Silva Paranhos. >' do Sr. general Flores, pois que elld deve 5er pé!rte essenéial 

Depois do ouvir 0 parecer do ll'eneral Flores e dlls nossos nas negociaçõc1s; o meu primeiro cuidado leria sitio pedir a 
d' 0 sua intervenção desde r1. nossa primeira enlrevista. 

generaes, respon L a essa communicação nos ·seguintes c< Representante de uma potencia amiga do firas ii. e ·guar-
termos: dando as m'elbores t·ecol·dacõeH da minha residcucia no Uio 

« Padicular.-VH!a da Uniãll, em 16 r.lefereiro de 1865. de. Janeiro, não era (l()r miri1 que eu teria rlesoj;1rlo encontrar
-:-Sr. ministro.-Apresso-me a responder á cúta particular me com V. Ex em um terreno neutro. Era sómento por consi
que V. Ex. se dignou dirigir-me hoje, e rrue neste momento, deração por e~te govemo junto ao qual ·estou acreditado, e 
6.horas da tarde, me foi entregue· por um .subdito italiano, que estã infelizmente em estado de guerra com o governo de 
segundo a declaração do mesmo portador. · Sua ~l.tgestade o Imperador. . 

<rY. Ex:. diz que esta encarregado de fazer-me communi- «Todavia aceito com prazer o amitvel convi te de V. Ex:., 
.cações que po:lerião ter; no pensar de V. Ex., consequon~ e à 1 hora por-me-boi a caminho para a vilra da União. -
cias as mais felizes para todo o munrlo. . (( Entretanto rogo a V. Ex:. aceite a segurança de minha 

r< Pede·me que faça suspender todo acto de hostilidade mais alta cunsideraçfio.-B. Ulysse Barbolttni -AS Ex. o 
~m attenç_ão as mudanç~s importantes· que acabão de ter Sr. conselheiro J. "li]. da Silva l'a!'anhos, etc. etc. '' 
.oga! n L c1darlc de Muntevirléo, e ás ordens dadas pelo novo Depois o mesmo mi11i~tro italiano dirigiu-me a seguinte 
pres11leme para que se n<io dispare um só tiro de fuzil.e se communicacão : 
permitta a todo~ livre entrada e sabida por mar e por terra. r< ParticÜiar.--Reservarla.-Monte~idéo, em 17 de Cevo· 

c< Finalmente, V. Ex. propõe-me que. nossa entrevi~ta reiro do 1865. -81·. cunMllheiro -J~xpeço o Sr Min'elli, que 
tenha togar a bordo de quiilquer navio neutro, porque em goza de toda a minh1!.. confiança, e que (lará. verbalmente 
terra o desejado encontro causaria muito estrepito. esclarecimentos a V. t;x. 

c< Sinto não poder prestar-me aos desejos de V. Ex:. nos << O meu objecto prmcipaJ é fazer constar a V. Ex. que 
termos precisos que me prescreve · amanhã de manhã cedo chegará á Uaii'io o Sr. :Juan ft1unon 

<< V. Ex. ·não me diz por quem se acha encarregado· das Gúmez, corno comrnissi-;nado do Sr. Villalba, para regular 
communicações a que allurle; e eu ignoro bmbem as mu- as bases. • · 
danças quese operáriio em Muntevidéo, e o caracter que ellas « Rogo a V Ex:. aceite as seg-ur·anças de minha mil is alta 
podem ter com relação ao ostado.de guerra em que se acha considerac1ln.-R. Utusse Barlwlani.-A. S. Ex. o Sr. con-
o Brasil com o governo de Montevirlóo. selheiro f. i\1. rla S1lva i.'an.111hos. ele. etc. '' 

~ As declarações officiacs do meu governo não podião SAl' Estas aberturas de paz, annunciadas pelo rninist.ro dll lt~-
~ms francas: nem o~ motivo.s mais graves, nem os seus Jegi- lia, teni uma explicaç<1o rJue devo dr1r doorlc já. O corpi• dt· 
ttmo-s proposrtos m:us OXIlliCJLos. plomaLico re~idente em ~IontoviJéo parecia 1,1·evonido Ct>ut_ra o 

<<O B!asil faz hoje guerra ao seu inimigo, cm alliança Brasil; e uste seu procedimento, que tomamo~ por hostil, linha 
co'!l. o !Ilustre general Flores, que representa a grande alguma razãa. plausível, como antes observei, nos factos que 
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precederão a nossa declaraçiTo formal de guerra, alóm do 
pendor que ó natural da parto dos ag-entes diplomaticos para 
favorecerem rm taes circumstancias aos governos junto aos 
quaes estão ha muito tempo acreditados, cm cuja sociedade 
SB achão muito relacionados. Desde, porém, que definimos 
franca e precisamente a posição do Brasil relativamente ao 
governo de l\Iontovidéo, e collocamos a questão no tweno 
largo do direito das gentes, os agentes diplomaticos compre
IJCndêrão quaes erão as disposicõcs do Brasil, virão r1uo tudo 
nollas era confossavel e as julgárão justificadas. Desde esse 
momento deixarão r!G dar ao governo de ntontevidéo o apoio 
moral que llle havião prestado, ou o farão retirando pouco a 
pouco ; de sorte que no desenlace da questão esse mesmo 
corpo diplomatico, som divorgencia, serviu-nos de util 
auxiliar. 

lug_ar ondo o nosso exercito se achava acampado; era a au
tondade do general Flores que ahi pelo intermcdio do seu 
cb_efo politico o outros agentes, vel~va; pela segurança pu
bltca, e nos prcst<wa todos os serviços do uma bo!l hosperla
~e.m. EIJe nã~ ~ra sómente primeira autoridade civil e po
litica da repuohca,cra tambem general alliado o á frente do 
seu exercito estava comnosco sitiando a prac; inimi<>a. Com 
o sangue brasileiro correu o sangue oriental ·cm Paysanrlú ; 
furças oríentacs marcl!ái'ão para a nossa fronteira em per
s_oguição de_ ~lunhoz ; a maior p_arto "dos postos avançados da 
linha dos Sitiadores em nJontOViUéO erão . SUStentados pelas 
forças do general Flores. Nestas condicões, como poderia eu 
dizer ao general nosso alliado: rr Arrerfai -vos : o lll'nsil aqui 
é o unico vencedor, depois que o general brasileiro tomar 
conta drt praça é que ·esta poderá ser-vos entregue? '' Se
melhante procedimento em inadmissível. O Sr. Barbolani fez-me as seguintes aberturJS, p~rticipan

do·me da parle tlo Sr. Villalba as disposicões pncificas cm 
que este se achava: declarou que o nõvo presidente t.!o Mon
tevidéo desejava evitar nova effusào de sangue cm seu paiz, 
c as calamidades do que a capital da republicà so achava 
a_meaçada; que desejava nbrir as portns da cidade a seus si
tiadores, uma vez que honrassem este seu procedimento. 

O Sr. Barbolani deu· me cnti·ctanto a entender CJUO o Sr. 
Villalba esperava ser reconhecido como governo legal da 
republica, pelo .Brasil e pelo general Flores ; que esta era a 
base da sua solução pacifica. Ouviu, porém, do ministro do 
Brasil o do general l<lores 4uc sobre semelhante base não 
havia accordo passivei. e retirou se nesta convicçfio. 

No dia seguinte o Sr. Villalba enviou dous commissarios, 
os Srs. Juan Ramon Gomez, actual ministro da fazenda da 
republica, c Miguel Martinez, senador da. republica, dous 
cidadãos orientaes muito respeitaveís pelo seu carôlcter c 
pelos seus principias de ordem, amigos particulares do gene
ral Flores e tambcm mous conhecidos desde 1852. E~tes 
dous commissarios f.lão vinhão para negociar, mas para ma
nifestar as disposições do governo rle Montevidéo e sondar as 
dos alliados. Nessa conversação particular confirmárão clles 
a pretcnção do reconhecimento do Sr. Villalba como presi
dente legal da republica, c discorrêrão muito neste sentido, 
invocando os princípios de ordem o de respeito á constitui
ção; ficárão, porém, tamhcm desenganados de que nilo era 
possivelsemelbante concessão, não pola pessoa do Sr.Villalba, 
que era digno do toda a consit.!cração,mas porque a sua eleição 
tinha uma origem viciosa, clle Cl'<l governo do facto como o 
general Flores, e nós cstavamos na posição de vencedores e 
nio de vencidos. . - . · 

E' evidente que o reconhecimento do Sr. Villalba como 
presidente da republica pareceria aos olhos de todos um 
triumpho do partido blanco e não dos alliados. 

Depois desta.s aberturas confidenciaes. o Sr. Villalba enviou 
outro commissario, o Sr. Dr. Manoel llerrora y Obes, sena
dor da republica, munido de poderes e instrucções para cbe· 
gar a ufu accordo com o general Flores o comigo. Dessas con
ferencias resultou o actô de 20 de fevereiro, que passo a 
analysar. 

Neste acto releva considerar a fórma ~e o seu contexto. 
Quanto á fórma, devia eu, como entendem alguns, tratar di
rectamente com o Sr. Villalba, exigindo que a praça de Mon
tevidéo fosse entregue aos g-eneraes·brasilciros para ser por 
eõtes transferida ao general Flores? ou devia eu não ti·atar 
com o Sr. Villalba, deixar quo o nosso alliado se entendesse 
com elle, assistindo comtudo a esse accordo, afim de que 
não ficassem prejudicados os compromissos da alliauça? 

São rluas opiniõ~~s extremas 
A primeira não resisto á analyso. Quer ella que tratasse

mos directamente com o Sr·. Villalba, excluindo o general 
Flores ou que a praca do Montcvidéo nos fosse entregue, 
]Jara que o general l?lores a recebesse dos gcncmes brasi
leiros. Semelhante opinHto não é sustontavel. 

Qual ern. a posição do general Flores ? Era cllo o cbofe 
supremo da republica, como tal reconhecido pelo governo 
imperial; e neste caractCi' contruhiu comnosco os co:upt·omis
sos selemncs o importantíssimos das notas roversaes do 28 
e 31 de janeiro. Essa autoridade elle a_ exercia no proprio 

Quando baviamos dito solemnemente. ú naçiTo oriental; e 
ás demais nações; que intervínhamos procedendo do accoi·do 
com o general Flores, auxiliando-o com os nossos conselhos 
e as _r1ossas armas para a pacificação da republica i coiuo 
potlermmos, no desenlace da questão, colloca-lo na pos1ção de 
nosso subordinado, apêa-lo da posição om que o tínhamos 
reconhecido desde janeiro? E isto só pai'a exigit· que o inimigo, 
commum, ~ raçção já veucicla em Paysandú e ~lontevidéo, se 
rendesse prtmeiro aos generaeo do llrasil, e estes, fazendo 
ostentação do nosso triurnpbo para com o nosso proprio allia
tlo, l!Je abrissem as portas da capital, a elle que era o 
prc;;idente da republica I 

E' evidente qu3 tal proceder fôra um erro injustificavel. 
O que, pois, cabia aó plenipotenciario do Brasil? deixar 

que o nosso alliado tratasse só com Villalba, inspeccionar 
entretanto os ajustes, afim de fiscalisar qL"8 não prejudicassem 
os que tínhamos com aquclle general? Esta opinião tem 
muito de razoavel ; c devo dizer' ft·ancamente ao ~cn:Hlo que 1 
se eu soubesse quo· o acto do 20 de fcvet·eiro teria de ser 
julgado sómente pelo governo imperial o pelos homens qu(l 
têm pratica dos negocias intcrnacionacs, não duvidaria !JrJ 
ceder nssirn. 
A~sim procedendo, seguiria o exemplo das potencias allia

das contra Napoleão Bonaparte. Chegando os alliados a Pariz 
em 181~, declarou em seu nome o imperador Alexandre, a 
31 de março, o seguinte: . 

r(. Os exercitas das potencias alliadas occupáriio Pariz, a 
capital da França. Os soberanos alliados acolhem o voto da 
nacão franceza. Elles de clarão : 

~ Que, se as condições da paz dovião encerrar mais foi'lcs 
gllrantins quanrlo se tratava de encadêar a ambição de Bona
parte, cllas dovem.scr mais favoraveis quando. pelo restabe
lecimento de um governo sahio, a França offerecerá em si· 
mesma a sagurançll desse repouso. 

<< Conseguintemente os soberanos allíarlos proclamão : 
<r Que não trataráo mais com Napoleão Bonaparte nem 

com a.lguem/do sua família. · 
rr Que elles respcitão a integridade da antiga França, tal 

qual era scb' os seus reis legitimas ; que poderão conceder. 
aind:1 mrris, l,orquc têm sempre professado o principio do que 
para a felicidade da Europtt ó preciso que a França seja. 
grande e forte.)) 

llrocedcndo daquclla maneira, ainda seguiria o nosso pro
prio exemplo de '1851 e 1852. Entfio havíamos celcbrarlo 
allianca com o governo de ntontovitléo e os estados do Entre
Rios é Corrientos, contra o genoml Oribe e contra o dictador 
Rosas. Ol'iba qniz capitular, apenas viu que se approximava 
o nosso exercito, e a capitulacão foi ajustaria entre aquelle 
general e o governo de Mont~viúéo, pelo intermediaria do 
general Urquizil, nosso alliado, cuj 1s forgas e; tavão .mais 
proxirnlls do inimigo ; sendo a nossa legagão ouvida para 
dar o seu assentimento, ou oxigit· as modificaQõOs que jul· 
gas~e necessarias por parte do .Brasil. 

Em .Buenos.Ayres, depois da victoria do C'lseros,-tamhcm 
não nos entendemos senão com o nosso nlliado. 

mas, porque não procedi segundo aquellas normas, visto 
que outra ruo não tinua sido indicada pelo governo imperial? 
l'or ponderosas ra'Zõos. Em primeiro logar, receei que se me 

a 
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collocasse nessa posição, dissessem os espíritos mais exi Foi para salvar taes escrupulos que o general Flores de
g-entes que o Bl'il~il represcntút·a um papel secundaria. So clarou que a autoridade do que elle então so dizia investido 
tratando, comq tratei, com o Sr. Vtllalba, a pat· do general era a mesma que possuía desde ,o principio da revolução, o 
nosso alliado,se disso que o Brasil ficou no seg-undo plano, o consequentemente um f~cto preeXIStente. 
que não se diria, se eu houvesse procedido cooformoa scgun'Ja Se 0 accordo com 0 Sr. Villalba apparecesse como ini-
1Jypothese que figurei? ciado pelo ministro do .Brasil, ou, por out1·os termos, se o 

No estado em que se achava o sentim'ento publico no ministro do Brasil apparccesse exigindo que o nosso alliado 
Drasil, a respeito do nossa contenda com o Estado Oriental fosso reconhecido como prosidcnlc da re[mblicn, poderia dar 
o o Paraguay, convinha que nossa inte.rvenção no acto ria lugar a reclamacões-do governo argeuliuo. Jlara respcitiir, 
capitulacão pudesse ~er comprchendida por tod11 a população. pois, 0 direito pÚblico d?s !rcs. estados .. e e~itar reclama
Por isso·cntenrli que não podia prescíndir de figurar 110 acto cõos daquclle govemo an11go, fo1 que o fiJUSto tnterno llo fez 
das concessõês fritas 110~ vencidos, tratando como tratei com· éutt·e 0 general Flores e o Sr. llerrera y Ubes, sendo, porém, 
o Sr. Villalba. Todavia adoptei para esse fim um meio termo 0 ministro do Brasil ouvido, para declarar se o aceitava ou 
entre as duas normas de proceoet· de que já fallei; intervim, não. 
mas por modo que nem. apparecesscmos impondo a pessoa Considerando este accordo cm suas relações com a queslilo 
que devia govemar a republica, o que seria violação dos externa, cu me havia collocado neste terreno : o ajusJ,o da 
tratados vigentes, nem sujeitassomos á approvação do Sr. Vil- questão interna compete principalmente ao Sr. geneml Flo
Jalba os compromissos que comnosco contr~hira o general rcs, mas conforme forem as was condiçõflR, assim serão as 
Flores, o que fora desconhecer o alto caracter de que se achava cxigoncias do Btasil, pelo qtlo toca á questão ex tema. Com 
revestido o nosso alliado. Do governo de Montevidéo não exigi ç!fclto, se fosse possível uma capitulação que deixasse no 
senão o que e!lc podia execútar e devia executar immedia- poder os nossos inimigos, as condições do Brasil devião ser 
tamente. muito mais severas, pelos insultos e attentados que elles 

Desta fórma pude dar a conhecer ao Sr. Vi! I alba as im- praticát·ão contm nós, c a bem de nossa segurança futum. 
J!Ortantcs cstipulacões existen.tes entre o Brasil e o general Sendo, porém, o nosso alliado reconhecido desde logo como 
Flores, para evitar: a accusação de deslealdade da nossrt pat·- cheCo supremo da ropuhlica, ahi estava a expressão bt·i!hante 
te, sem comtudo torna-las dependentes de approvaçãiJ do go- Jo nosso triumpho, ahi estava a melhor garantia de futuro 
verno de montevidé(), que era apenas reconhecid() por uma que o govemo imperial podia ter em vista. 
facçrro, embora ellc se julgasse o·chefe supremo da repu· Scnbores, ó evidente que em relaçrro ao futuro não podia-
blica. . mos então haver garantia 1.nais solida do que a boa vontarle 

Ilavia ainda outra razão para este proceder: os compro- e a lonldade do novo governo da republica. As garantias de 
missos do general Flores dependiiTo em parte da annuencia do futuro constituem. uma questão muito complexa, c niTo ha de 
pode:· legislativo da republica i. mas ~l!c os deu .co~10 act?s certo cogitação alguma que possa da~·nos em \esult<tdo 1izer
perfeitos, e só como taes podta o ro1mstro brastleiro acet- se : cc O futuro das rclacões do Ilrastl com o Estado Orrental 
ta-los. . . • está solidamente assegurado. )) (Apoiados.) 

0 Sn. PtMEN'TA llUENO: _Apoiado. A maior ga1 anlia, hoje o amanilã, h a de ser sempre a 
boa fó e lealdade dos dous governos. 

O Sn. PAnANnos:-..• Para que não apparecessem depois No reconhecimento do ~eneral Flores estava a expressão 
objeccões mesmo do lado do partido vencedor, do partido co- do no5SO triumpho, a maio"r do nossas garantias, assim pelo 
lm·adÕ, que nem todo era afeiçoado ~og-eneral ~Jores 1 no que diz respeito ás reclamações anterior~s á gucrr~ e ás que 
sentido de conterem aquelles compromissos matena legtsla- se originán1o desta, como no ponto de VIsta da alhança con
tiva, quiz que ellas apparecesscm como condições da paz tra o Paraguay. 
entre o imperio e a republica, c como taes actos perfeitos c Ajustado aquelle accordo, foi o ministro brazileiro ouvido; 
completos. e minha resposta foi que me parecia digno da civilisação da 

Assim procedendo, conseguiu-se outra vantagem, a de republica, o dos bons desejos das partes contractantes. 
tornar logo patentes, desde a capitulação, os compromissos Nenbümn. objeccão, fiz, não só porque o accordo guardava 
do general Flores para com o Brasil, porque erãú oLjecto aquella contlicdo essencial, mas ainda porque continha o 
de muitas versões, e convinha que o nosso alliado entrasse art. 2o, cuja verdadeira intelligencia creio que ha de ficar 
cm Montevidéo rodeado de toda a força moral. hoje fóra de toda duvida ••. 

Senhores, o acto de 20 de fevereiro mostra que o Bras ii 0 Sn. PmENTA DuENO: -Apoiado. 
não occupou ali posição secundaria ; es.ta nccusação só pód~ . 
ter-se originado, ou na falta do rctlccttdo exame, ou na ma O Sn. JlAnANrros:-... de modo que só o capricho poderá 
vontade para com o negociatlor. Desde o prcambulo desse ainda sustentar que esse artigo não comprehcnde os attcn
acto revela-se logo a intervenção do Brasil. tados de munhoz, bem como qualquct· 0utra rccclamação 

Talvez que esta censura se apoio na circurnstancia de ap- razoavel que 0 governo imrerial quizcsse fazer a respeito dos 
parecer como feito entro o _ge~eral Flores e o Sr. -!J~rrera y excessos que o. inimigo praticou duran~e ~ guet'fa. . 
Obes.o ajuste sobre a qucstao Interna, sendo o mm1stro rio O referido aJusto collocava na prestdencta da republtca o 
llrasft ouvido só depois da celebraçrr~ do mesmo. ~justo. Mas nosso alliado; e pelo seu art. 2° dava· nos garantia de pu
a negociação sobre a questão domesttca, de famtlta.... nicão dos attentarlos das fllrcas de Munhoz, e mesmo de uma 

saiisfacilo mais severa do qÜo a quo eu e.•tipulei, a respeito 
O Sn. PmENTA BuENO : - Da guerra civil. dos in5Ültos feitos á nossa bandcim. Alé111 d.estcs dous ar-
O Sn. PAnANIIOS: - •••. não podia sct· feita do outro tigos, o que mais contém o convcnio Je !W ue fevereiro? ga

morlo. Qual era a [Jrimcira base dcssfl accoruo? que o ge- rantias de vida e do propriedade, e a protntlSSa de entrar-se 
nerall1Jores fosse reconhecido como presidente da republica. quanto antes no regímen constitucional da r(lpublica. l'or
Ora, segundo . o direito publ!co dos trc.s estados ~ nr~s~. tanto não podia eu deixar de convi1· em urn accordo que r·o
Republica Onental e Uepubhca Argcnttna -, a 1mposrcao salva~a quanto era necessario para completo desaggravo do 
de pessoa que deva governar a Scpublica Oriental ó um Brasil, ao passo que nossas mais impOI',litlltes reclamações, 
caso de o!fensa á indcpendoucia da mesma republica. as que motivúrão a guerra, já estav:lu rccuuht:cidas e gamo-

Quando o goneral Flôres estava para. publi.cai' em Sant.a tidas pelas notas reversaes do 28 c 31 de janeiro. 
J,ucia ó manifesto em 1uc se declarou mvcstrdo da autor1- Entcndêriio alguns que eu mo 8atitifitew, em nomo do go
dade supr'3ma, o governo argentino chamou a minha atten- vemo imperial, só com o quo appa1·ecm n~quelle documento; 
ção para c~se ~onto, pondmn1lo que o fac~o ~e part_ir aquella mas, lendo-se o pt·otocollo de 20 do foveretro, ver-se-ha que a 
declaração de JUnto do acampamento brastletro podta parecer expressão cc nada mai~ exijo a csso respeito )) refero·se ás !'c
uma investidura dada pelo governo imperial, e1 portanto, clamações anteriores á. guerra, porquanto cu disso: c( Tendo jf1 
oll'cnsiva da indopcndencia da republica. o general Flores satisfeito ás reclamações que derão logar 4 
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guerra (não serão estas as palavras, mas o pensamento é 
rigorosamente o mesmo) narla mais exijo a esse respeito.>> 

Examinada >~ fó ma do acto de 20 de fevereiro demons
trado que o l.lr'<•~il .rli'il~ r·ep_reser1tou abi papel s~cundario, 
esteve 5empre rm pr11uma linha e a par do seu alliado · ex
plicado porque o ajuM da questão interna parece ter' sido 
discutido sem o cou•;ur:;o do ministro do Brastl passo a exa
minar o art. 2° do cuuvonio, respondendo a todas as censu
ras que sobre clle re~:a birão. 

A primeira destas censuras é que os attentados attr·ibuidos 
ás forças. sob o comm~ndo _do general l'flunh_oz. perpetrados 
na fronLerra do Jaguarao, nao podem ser pumdos em virt.ude 
do ronvonio, porque aquello artigo não comprebendeu esses 
factos, e outça estipulação do mesmo convenio garHnttl a con
sorvação das patentes dos oillciaes pertencentes ás tropas do 
governo do ~lontevidéo. 

Forão outro5im motivos de censura, o ficar imnune a des
lealdade ou_perjurio dos pri~ioneiros de Paysandú: que, allir
ma-se, derao palavra de nao tomar as armas contra o Brasil 
em Montevidéo, e por ultimo o insulto feito ao nosso pavilhão 
nas ruas de r.lontevidóo, insulto que, segundo os meus cetl· 
sores. não teve reparação condigna. 

Diillcil é conhecer a opinião do gabinete tr·ansacto a res
peito Ja deqciencia do acto de 20 de feve_retro. O qno faltava 
era essenetal ao desaggravo de nossa drgnrdade ou à se""U· 
rança de nossos legitimas interesses ? Se era' csscnci:t a 
deficencia que notastes, não podieis approvar aquelle acto 
como approvastes (apoia.tos) sem tornar-vos solidarias com 
o plenipotenciario brasileiro. 

O Sn. T. ÜTTONI : .....:. Não é a consequencia. 
O Sn. l1AIIANnos: - Nüo é a consequencial Pois um acto 

dcshonroso, que deixasse aggravada a dignidade nacional 
sacrificados nossos legitimas interesse~, podia ser appro ~ 
vado por um governo que prezasse a drgntdade deste paiz? 
(Apoiados) 

Se o que falta ao acto de 20 de fevereiro é 0\Ccessorio de 
pouca monta, não torna o acto indigno do .Brasil, neste ~aso 
porque tanto escarcéo, porque tanta severidade contra o ne
gociador brasileiro ? 

O Sn. PnmNTA BuENO: -E contra um senador do imperio 
O Sn. T. O·rtONI: -Não se póde demittir um senador? 
O Sn. DANTAS: ~ Pó de-se, mas de uma maneira decente. 
O Sn. PAnANrros :'-Senhores, o neto de 20 do fevereiro, 

como sabe o senado> mereceu applausos no Rio de Janeiro ; 
a populaçuo da cÔl'te, sempre guiada pelos melhores instinc
tos, applaudiu o acto de 20 do fevCl'Ciro, e applaudiu:o com 
estrondo. (Apoiados). 

O Diario 011iciat Lambem o applaudiu ..•.• 
O Sn. liEnnEmA PgNNA. :-E' verdade. 

O Sn. PARANnos :-... declarando que a paz fóra assentada 
sobre as mais honrosas bases; que em Paysandú vencemos 
pelas. nrmas, c cm .liiontevidéo só com a presença do nosso 
e.xerctto e esqundra, o pelos esforços da diplomacia; que o 
acontecimento er::. um mag-nifico triumpb(); que nossos bravos 
foriio sorpl'endidos, mns applaudirão o desenlace, e ,·oltárão 
suas an~bições .de gloria para ? /~do d~ ~~tra~uay 

No d1a segmnto o mesmo Dwrto 0/!tcwl <linda deu teste· 
munho dos festejos di\ vespera, mns accroscentundo.: cc Foi 
demittido o negociador. » 

Os Sns. PIMENTA BUENO, RoDRIGUES SILVA E outaos Sns:--
Isto não tem resposta. _ . 

O Sn. PARANrros :-Se eu tinha desmerecido da: confinnca 
dos nobres ex-ministros, era facil destituir-me de modo áo 
me~ os digno da civipsaçiio. do nosso paiz (aP,oiarlos); ta,nto 
mats quanto eu havia escl'lpto ao nobre ex-mrnistro dos ne
gocias estrangeiros, ao remetter-lbe o acto de 20 de fevaret
ro, ped~ndo,-llle autoris.aç~o para vir a có.rte logo que os inte
resses publicas o permtlttssem, porque tmba communicacõcs 
que fazer a Sua Magestade o Imperador e a seus dignos 'mi-
nistros. Não tirei cópi<L dessa carta, mas tenho-a de me
moria e appello para a lealdade do nobre ex-ministro !los 
negocios estmngeiros. Porque S. Ex. não usou deste meu 
pedido, não me chamou á córtc para dar-lhe as explicações 
de que carecesse? . 

Mas parece que o pedido desta licenca, lo-nge do aprovei .. 
tar ao plenipotenciarie brasileil'O, prejudicou-o; os gran
des homens tambem têm fraquezas. Lembro-mo de um facto 
historico que póde ter alguma applicação ao ·caso. Dumou
riez, depois da conquistt da Saboya c Niza em 1792, pediu 
permissão para ir a Paris por dous ou tres dias sómente, afim 
de concertar com os ministros a invasão dos Pitizos .Baixos. 
fmmediatamente os seus adversarias politicas comecárão a 
murmurar que só por frivola satisfaeiTo de vaidade hávia elle 
deixado o cuidádo do seu exercito; 4ue o seu fim era faz:cr-so 
applaudir, roubar as glorias do governo .•• 

O Sn. DIAS ,VmmA: - A comparação é muito modesta •.• 

O Sn. PAnANrros :-.•. e ntarat, que, como o chamava um 
republicano da épocha, era um porco-espinho em que não sa 
podia tocar por lado algum, levantou a accusacão de que 
Dumouricz havia procedido com nimio rigor contra dous ba~ 
talh.ões de voluntarios. porque estes dcgúlárão alguns emi
grados pri~ioneiros. Valeu ao general francez a sua energia. 
e o caracter do velho ministro Roland, que aliás não era seu 
alliado politico. · 

Pareceu ao nobre ex-minisLt·o dos negocias estrang-eiros 
qu~ eu, referindo este facto, incorria em falta de modestia. 
Foi isto devido a S.Ex. não comprebender a minha situacão; 
ou disse logo que os grandes homen~ têm suas fraquezas, e 
fôra na verdade fraqueza suppôr que eu poderia roubar un1 
atamo sequer da gloria que resultava para o gabinete da 
31 de agosto do desenlace da questão oriental; por conse
quencia não ha immodestia da minha parte, o que ha é 
muita modestia da parte do nobre ex-ministro dos negocias 
estrangeit·os. (Hilaridade). · . 

Não sei, Sr. presidente, se V. Ex permitte que inter
rompa aqui o meu discurso. 

O Sn. PRESIDENTE.-Sim, 5enhor; suspende-se a sessãCJ 
por meia hora. 

O Sn. PARANrros (continuando) : - Creio, Sr. prosi
dente, que a fórma do acto de 20 do fevereiro é a mais acer
tada, ou a consideremos debaixo do ponto de vista do direito 
internacional, ou attenrlamos á conveniencia dos fins liUe 
por esse modo me propuz. 

Antes de entrar na analy~.e dos pontos controvertidos, devo 
chamar a attenc<io do ~enlldo para os a1'tigos do accordo pro
posto pnlo governo do Moutevidéo, isto é, pelo Sr Vil/alba. 

Convencido de que 'não podia ser reconhecido no cMacter 
do presidente da republica, elle encarreg'lu o sou negociador 
do obter as seguintes conrliçõca (lerei as mais impo• t~nte~): 

cc 1.o O prosidentc do senado, cn•:arregado do porJer exe
cutivo. resig-nru·á suas faculdculos cm um governo pruv1sorio, 
que deverá r• gcr o, paiz ató á in~tallação do novo governo 
cnnstitucionul que se eleger. 

cc 2. 0 Este govemo proviborio será composto da pessoa do ... 
general Flores, quo o 9resirJirá, tendo por collogas os Srs. 

· Pedin~o. o ~iario do ~i9 de Janeiro, cm nome da logica, 
que o mrm,tcno se_ dermt.t1ss? corn o negociador tlesrle que 
LI pprovára o acto deste, rrllcctJu ou tão o gabinete e disse : 
cc Não, nem tanto » ; e sua folha oillcial appareceu decla
rando : (( Não se pótle dizer IJUO o acto d~ 20 do fevereiro 
seja pouco honroso (logo, é honroso) ; o plcnipolenciario bra
sileiro não comprebeudou todo o pensamento do sou governo 
mas o acto é bomoso, e por isso o governo o approvou. » > 

Pois se o acto ~ llon~·o.so, se como lttl. o. governo o appro
vou, se nada mms oxtgm, porque demtlttu o noo-ociador e 
por maneira tão rude? 

0 

D. Juan Miguclllfartinct e D. Antonio Rodriguez CaiJall~ro. 
cc G. o As opiniões politicas serão igualmente inviolaveis 

não potlendo ninguem ser perseguido, nem judicial nom admi: 
nistrativamente, por factos escriptos ou palavras anteriores 1i 
guerra civil, ou que tivessem logar durante ella. A opinião 
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publica será ·o unico tribunal nestes casos para todos os 
cidadãos. 

cc 7. o Dos empregados civi; e judiciados não poderft dis
por-se scniio de conformitlade com as le;s, ficando garuntidos 
os empregos e grãos militares conferidos cm um c outro 
campo. . 

cc 9. o O governo provisorio procedorii sem demora a fazei' 
os njustcs ncccssarios com os chefes do exercito imperial ou 
c.o~J os representantes do imperio, para a ceisação !las h~s
üllllades e evacuar-ão do torritorio, devendo ter Jogar a dlta 
evacuação antes que comecem os comicios publicos, sem pro
juizo de pôr te1·mo decorosa e definitivamente, na fôrma mais 
C,)flYcnientc o t1migavcl, ús desintelligcncias que dcsgra9a
damentc sobroviorão entre os dous paizcs; ficanuo cntcndJtlo 
que, no <~ju,te final de quo se trata, o governo pro visorio na o 
poderá prescindir das seguintes bases: 

cc Independencia absoluta, confJrma o írntatlo com a He· 
publica Al'gentina de 4 de dezembro de 1828. 

cc Intcgrirlado do terrílorio da ropuhlíca, conforme a de
marcacão actual de limites. 

cc Cônservac~o do seu systema de alfandega_s debaixo do 
principio da igualdade de tarifas e de favores para todas as 
nacões. )) · . 

Estas ultimas bases rcvclão o receio que havia sobre os 
compromissos do general Flores com o imperio, c tornào ma
IJifcsta a conveniencia da pul.llicidade que dei aos mais im
portantes desses compromissos, .no acto de 20 de fevereiro. 

A. primeira condicão, concemente á organisação do novo 
go;'Cl'no, foi rejeitada ; a amnistia que se pediu foi restrin
gida ; a retirada immediata do exercito impor.ial não foi con
cedida; a probil.licão de se fazerem quaesquer ÍlJudanças, que 
não fossem conformes ás leis vigentes, nos tribunaes e rw.~r-
tições publicas, tambcm não foi aceita. . 

Não foi aceita esta ultima condi CitO, tendo-se em VIsta a 
necessidade,,por algum tempo, de Úm poder dictutori~ll capaz 
de snti~fazcr ús exigencius supremas da ordem publiCa. _nas 
circumstaneias cxcepcionacs em rrue se ~chava a r~J~ub!Ica, 
e üs reclarnacõcs IJrasileiras que cntcndiiío com n111Itares e 
com membros do primeiro lribunal judiciaria. A modifica.
cão do pessoal dessa alta côrte de justiça em uma conve
ni cncia para a republica e para o irnpcrio ; os juizes que _ali 
exislUio, pela maior parto, se não em sua totalidade, ha~r:io 
sido illerra!mente nomeados e mostritrão-se sempre paremos 
contra os reclamantes brasileiros, de sorte que esfes nito 
}JOdião encontrar justica pelos meios ordinarios. Ora, como 
sabe o senado, a nomeação dos m.emu:os do referido. tribun~l 
depende da asscmbléa geral JegJ~IatiVa da republrca; sao 
vitalícios e eleitos pelo poder legislativo. .. . 

A queiJa condiciio ora, pois,r!e g-rande alcance,e verlana qutJ 
a alta côrte dil justiça fosse modificada em seu pesso~ll, e ~1-
guns militares destituídos, ou para satisfazer üs exigoncws 
do partido vencedor, ou para satisfazer ás recl~mações do 
Brasil. 

Depois dessa 'proposta e das recusas dos alliados, o Sr. 
V iii alba collocõu ·se na posiçtto de vencido, e aceitou-a de 
bom grado ; não pediu senão que fossem os g.enerosos.; quo 
l10nrassemos a missão da paz a que clle se tJnba de~ICado, 
dando garantias dfl vitla c de propriedade nos vencidos, o 
as:egurando, logo que ns circumstancias ds repul.ll!ca ? per
metl.isscm o restal.lelecimento da sua ordem con~titucJOnal. 
E tanto in{porta o que se acha estipulado no convcnio de '20 
de fevereiro. 

Ü art. l)o·, quo se prete~do apr.c.sentar C0J!l0 implicando 
com as satisfacões a que t.mha dn·OJto o Brasil, esta subor
dinado .evidentêmente ú excepçfio rio nrt. '2°. Diz o a~t,. ri0

: 

cc Fic<io reconhecidos todos os grilos e empregos nniJ~arcs 
concedidos até ú d;ltil da assignatura. do presente convcnio. )) 
Pretende-se que esta disposição impede h demissão do al
guns militares, magistrados, ?U quüeStJuer outros cmpr~ga
dos que o devessem ser cm virtude do nossas rcclamnQoes; 
mas é evidente que a referida disposição não ó independente 
da excepção do art. 2°. 

O Sn. SILVEmA DA ftlo·rTA:- E' mais natural quo a pri
mcirn esteja subordinada à ultima. 

O Sn. PAnANrros: -O art. 2° consagrou a punicão dos 
delictos communs, e dos actos politicas que pudessem ser su
jeitos nos tribunacs pelo seu caracter especial ; quando em 
virtude deste artigo, o da punição que elle commina, o accu
sado deva ser destitui do, pó do acaso o art. !)o eximi-lo_? 
N<io comprchcndo como se possa entender a segund~ disposi
ção sem accordo com a primeira. 

O ~:R. Rn.vmn.1. DA MoTTA dá um aparte 
O Sn. PARANnos:- A. nossa questão não era demiltir cm· 

pregados, c sim punir as graves ofl'ensas feitas ús pessoas c 
propriedades dos brasi!Qiros, bem como os desacatos à úigni
da de do .Brasil. Ora, os factos desta ordem estão compre .. 
llendidos no art. 2°. 

E'sc art. 1.i", que garanto a conservação dos grãos o cm
pregos militarcs,conesponde a uma das condições do accordo 
proposto pela triplico mcdiaçu:o, com a differença que então 
era o governo de Aguirro quem oll'Hecia essa g~rantia ao~ 
officiacs do exercito do g-~ncral Flores. Na occnsi:1o do con
venio as posições cst<tvi.io trocadas, era o gen01al Flores que 
fazia concessõe> ao governo do Montevitléo. O art. (io signi
fica, pois, que os postos conferidos por este governo Íliio serão 
retirados unicamente pela razão de sua origem; niro impede, 
poróm, que militares ou empregados civis, incursos cm 
pena ilc demissão por effeito rlo art. 2°, soifriTo o:;sa pena. 

Piz o art. 2°: cc São exceptuados das declarações do artigo 
precedente, assim ·os crimes e delict·os communs, como os 
políticos que possao estar sujcitns á jurisdicção dos tribunaes 
ue justiça por seu cara-cter especial.)/ Tem-se sustentado 
que este artigo niio é applicavcl aos attentados commcttirlos 
pela força do geucml ~!unlloz na cidade de. Jaguar.~o. Por
que? por não e~ tarem esses attentarlos nl! espccificildos? 
I\!as nfio o deviiio ser, como logo mostrarei. 

Senhores, foi negocio discutido c assentado entre os plcni
potenciarios quo os attentados que so attriuuiiio ús forças do 
gcneml ~iunhoz podi:1o c devi;io sei~ punidos. Nesse art. 2° 
teve-se cm vistaassim os delictos que motivàrão as nossas 
reclamacões anteriores á .guerra, os do Jêlguarão c quaesqucr 
outros dêsagg-ravos que o goi'Crno imperial pudcsso exigir, 
como, por parto do general Flores, os actos de prevaricação 
que crào attríbuidos ao governo de .lUontevidéo, e a carnifi-
cina elo Quinteros. · 

Não me contentei com a expressão-dclictos communs
reclumei o additnmento que contém aquelle artigo-o os de .. 
lictos politicas quo possiiO csta'r sujeitos ú jurisdicção dos 
trihunaes do justica pelo seu caracter cspecinl-, para quo 
não se allcgasse qúe, sondo os feitos do ~Iunhoz e outros 
praticados em tempo de guerra, ou em acto de guerra, em
bora revestissem caracter de crimes communs, estavao fóra 
desse artigo, e comrrehendidos no da amnistia ge1·al. 

Se o governo imperial o perguntasse ao general Flores o 
ao Sr. llerrera y Obes, elles responderião-sim, mil vezes 
sim. E' facto tio que podem dar testemunho, n~o sómentc 
esses cavalheiros, mas todos os empregados da legação, com 
quem conversei durante as confereucias. O secretario do 
Sr. general Flores, quo trabalbou na traducç~o c preparo 
dos aul.ograpbos do acto de 20 de fovcroiro, o 81·. D. !Jlatheo 
nL1garinhos, hoje presidente da alta córte de justiça da"repu
blica, o que auxiliou o ~;oncml narruclla negociüÇIT0 1 esses 
senhore~ podem attestar a esse respeito. 

E tanto é assim, senhores, que no intuito de fundamentnr 
a nossa reclamação, quando so tratusso de executnr o art. 2°, 
obtive do g-enerall'lores um documento que denuncia os atten
t:tdos rlas forcas do munl10z. · Esse documento é umn carta do 
.Blnz Colonel," um do~ chefes sob ~s ordens de 1\lunhoz . .JMa 
carta foi interceptada, e nella diz o seu auf.or que os InVa
sores da cidade do Jaguarão praticárão grandes aLton~ados, e 
quo elle so rcliràm indignado de taes excessos. A pedidO meu 
foi esse documento publicddo nas gazetas de .Buenos-Ayres. 

Desde a minha entrevista com os Srs. fl!iguet fllartin~z o 
Juan Ramon Gomez, manifestei o proposito de não dc1xar 
impunes aquolles nttentados. Lembro-mo bem que o seg-u.ndo 
destes cavalbciros, boje ministro da fazenda !l:t republica, 
ponderou-me que o general ntunhoz não parecia responsavcl 
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por aquellcs hctos, reportanrl~-sc nes.te sentido a u~a orrlem 
do dia do dito general, ~ntuo Já pubh~ada ou que Ja EÔ -lo 
cm Montovidóo, na qual elle condcmnara os excessos de suas 
ropas. 

Os meus ce!lsores allegão, como principal fundamento do 
sua interpretação , que o Sr. Dlq11uel I!ctrera y Obcs, 
dando conta da ncgocwção. ao Sr. Vlllalb.a, dccla_r~u qu<l. a 
excepção feita no art 2°, quanto .aos :r1m~s pollticos, nao 
tinha valor algum cm face da JcgJslaçao crmu:ml da ropu
blic:l que não qualificava tacs crimes. Cumpre, porém, notar 
quo o Sr. Herrera y Ohes assim so exprimiu dias d~pois da 
cclcbracilo da paz, e que cllo escreveu o seu rclalú!'lo sob a 
pressão ·das êlCCusações que l.lle erãn. feitas e ao St·. V1lli.dba, 
pretendendo-se q~e cllcs bay1ão tralllllo a c~1u~a do~ ve~Jc1dos. 
N<to pensava as~1m o S1·. Vdlalba, que res1st1u mu1to a•1nc!l,l 
excepcão, segundo se vê de suas proprias dcclar.ações. 

A Jétra do nrt. 2° niio é expressa, allegiio awda o~ mnus 
censores, niio especificou os attenln.1!os d~) J,1g~:1r;1o. Ant~s 
do cxhibir documentos que firmão a mtel1Jgenc1a rle:>~e nrtt
go, cumpre-mo explicar porque não forão ahi especificados 
aquellês attentados. 

A c;;pecificação que se desejava fóra ~implesmcul.e .-cm 
primeiro Jogar, uma leviandade, e em Sl'gundo Jo~ar um do
sar irrogado ;i republica sem necessidade. 

O Sn. PnmNTA lluENo:- Apoiado. 
O Sr.. PAnArmos:- Fôra uma loviandado, senhore;, por

que não havia prova alguma dc~ses attentarlo~, havia ~ó
mentc noticia vaga c a denuncia que se contem na cart~ 

. interceptada do Bl1tz. C?lonel. A informaçü~. que rnceb1 
do presidente da provmclil de S Pedro ?o U.1o Grandfl do 
Sul informa cão que já foi publicada nos JOrnaes da ró: tr. e 
que' nessa parle se acha transcripta no relatorio do St·: ex
ministro dos negocias estrangeiros, dizia apenas que os Inva
sores, na sua retirada, tinbão saqueado Hlgumas casas dos 
nrrabaltles, arrebatado cavalhada c levado alguns escravos, 
dos quaes parte j;i tinha rogress:~do para. o poder de seus 
senhores Estes factos que parlem ser constderados represa
lias de guerra, não são de certo os allÇ,ntadQS a que se 
refere o art. 2. o 

O Sn. SILYEIR.-1. DA MoTTl dá um aparte. 
O Sa. PAnANuos:- Então o nobre senador quer que o 

saqueio de alg-umns casas em'acto de guerra, o roub.o de 
cav;llhadas o de escravos sej<to considerados como. dtlictos 
communs, desses que devem ser punidos em todos os tempos? 

O Sn. SttVEmA o.~ nioTTA:-Nito quero isso. 
O Sn. PAnANnos:-Então eliminemos esto incidente. 
A informacão do presidente da provincia do S. Pedro 

do Rio Grande do Sul era essa, e os factos que drlla cons
tavào não devião ser punidos c!'iminalmente depois da pilz, 
depois do um triumpho tão espl~ndido; a menos de querermos 
punir lurlo, e negar aos inimigo? ~~é o dir~ito .do defem. 
A guerra entre du;ts nações cmh~a.das nuo Hnporta o 
extermínio dos vencidos. 

O Sn. T. OTTONr:- A guerra entre duas naç~e~ cirili
sadas ó o contrario do que fizerão Munhoz e Appartclo. 

O Sn. 1'. OT~ONÍ: - Asseguro-o em quanto não me pro· 
varem o contrano. · 

O Sn. PAnANrros :__:.Não havia, portanto, provas do que 
as forças do general niunhoz houvessem rorpetrado delictos 
da ordem daquclles que podiào ser puni dr s depois da paz. 
E o mais nota vel, senhores, quando considnro esta censura, 
é que ató bojo não vi ainda uma prova dos factos em ques
tão : o nobre ex-ministro dos negocias estr~ngeiros nãa nos 
disso em seu rAin to rio qunes elles foràll, não exhibiu a esse 
respeito senilo o já citado officio r!o presidente da provinci~ I 

Ainda dspois de 20 de feverei1·o recebeu o general Osor1o 
uma cornmunicacão do com mandante das forcas do Jaguarüo, 
na qual esso gen'eral dizia, pouco mais ou menos, o mesmo 
quo se contém no offido do presidente da província. 

filunboz ainda so achnva cm armas; especificar que elle 
ficava sob a comminaçao do ~~ t. 2", o que importava? Ou 
ello podia resistir eillcazmcnte, c então fúra enfurecê-lo 
ainda mais ..• 

o Sn. SILVEIRA DA MorrA : - D(•nois da tomada de nion-
tevidéo? ' 

O Sn. PARANnos :-•.. ou clle acbava-~e fraco, e então 
por meio dessa especificação mandavarnos-lhc um &.vi~o para 
<rue escapasse á punição. 

Nüo podião ainda ser especificados esses attentados, sen~o
res, porque, como jà disse, fóm um dosar á republica regis
trar em documcuto que vai para as collecções diplomaticas 
de todos os povos civilisados uma accusncão tão dolorosa para 
os orientaes. Não ha exemplo de sernelaan1e procedimento . 

Quando em lH W as potencias alliadas contra Napoleão 
quizcrão estipular a restituiçito dos object•)S de arte que as ·· 
tropas francezas havião trazido dos mu;roõ e palac10s !la 
Allemanba e do outros paizes, o que fize1·iío? Estipulárito ~e 
maneira vaga, cm t•·rmos que não o[endião o anior pro~no 
da Franca. 

Ahi esta a convencão militar de Saint Cloud, datada em 
3 de julho de 1815, que no seu art. 1 t dispõe o seguinte: 
ct As propriedades publicas, com excepção daquellas que têm 
rclaç::io com a guerra ( d l' exception de celles qu·i ont rapport 
á la gttcrl'e), ou pertenção ao governo, ou depend<lo da auto· 
ridade municipal, seriío respeitadas >> O fim da excepção 
crn rehaver c levar de Paris, como já notei, os objectos pro
ciosos que perlencêrão a museos e palacios de ou tiOS estados; 
teve-se outrosim em vista que os soberanos alliados pude~
sern, se o julgassrm necessnrio para ~eu desaggravo, dostru!r 
arguns dos monumentos que N~pol~iio J~vantá1:a e~ Pari? 
para commemoracão de suas v1ctonas. Es$a d1spos1çilo !O I 
taxada de pOUCO explicita,, mas prevaleceu e~tre. OS negOCI~· 
dores a grande raliio polit1ca do sua convcmencia,, a de nao 
escrever em um ll'atado uma accusação que sena sempre 
muito sensível á Franca. 

O Sn. PARAI'\nos : - Fui o primeiro a condemnar taes 
actos, mas não é possível punir dcpats ~a paz ac.tos como 
aquelles de quo trata a informação oillcwl do pros1denle da 
]ll'ovincia de S. Podro do Rio Gl'ilnrle do Sul. 

O Sn. ·SILVEIRA nA MoTTA: - Então não estão compre
dido3 no convenio. 

O Sn. PAnANrros: - Estão os grandes attentados com
me!tidos contra a humanidade conilemnaveis cm todos os 
tempos o por tcdos os codigos ri? mundo civilisa.do, mas não 
assim actos que podem ser qtuhlleados represai tas do .guer
ra. E quem sabe se algum acto dessa natureza n.ão fo1 com
mettido por individuas po1tencontes ás forças allladas? 

O Sn. T. 0TTONI:- Nunca ninguem tal disso. 

O Sn. PaRANIIOS :- Qnem póde assegura-lo? 

O Sr Ilerrera y Obês escreveu, como se tem all~gado, 
que o ·art. 2° do convcnio de 20 do fevereiro aão pod1a ter 
execucão no que toca aos crimes politicas ; mas tambem é 
certo c1uo o governo imperial bve logo a prova de que esse 
artigo era applicil.vel a factos do curacter daquelles q~e 
de5ojavamos punir. Foi em virtude do art. 2° do convem o 
que o general· Flores promulgou um decreto ~ecl!l,r~ndo 
rnartyres da patria as victimas do Quinteros, e mstttumdo 
um juizo nacional para punir essa ca\ni,ficin~ .. 

Muito antes de constar em Montevtrleo o JUIZO do governo 
imperial sobre o acto do 20 de fover~iro, ostabelec~u~se 
diScussão entro osjornaes O Siglo o A Trtbttna,quo é ro.rlJgt~a 
pelo secretario do general Flores a respeito da apphcaç~o 
~aquello artigo. O Siglo sustentava. qlle, cmquant~ se nao 
provasse o contrario (isto por occas1ào do subJ?e~tlmonto de 
Munboz), munlwz estava sob o manto da ammst1a do .art. 
to· e CJUC ainda quando so allegasscm e provassem cnmos 
do~ oxcept~ados no art. 2D, ellenão podia ser ~ulg~do sem 
que primeiro se restabelecesse ~ ordem ~onstltueton.al da 
republica, porque durante as wcumst:metas exc~~cwnaes 
tal 11uninão teria o caracter do uma vmga~ça pohtlc~, fal
tar-lhe-bia o cunho de um julgamento imparctal. A Tnbuna, 
redigida, note·se bem, pelo seGretario ~o ~eneral Flore~ 
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su~t~ntou .o contr~rio, que Mu~hoz e seus sequazes estlVão 
SUJC!tos a comrnlnnfJITO do a~l!go, o que a punição desses 
at~entados, uma vez r.econhcctdos e provados, não devia ser 
ad1arla. O Sr. Canrlldo Bustamante, que ó o redactor a 
qur~1 mo refiro, bo~rava· mo com sua amizade, e conver5ou 
coimg-o a este rospe1to antes de publicilr o seu artirro. No 
eorrer. dessa polemica c~servou ~llo que o acto do t>20 de 
f~1·er_eiro_ era ~m acto InternaciOnal, e que o irnperio do 
llras1l nao podia merecer menos cm sua~ rcclamanões uo 
que os sequazes do partido vencido. " 

A.ntes. dcsta_discussão appareeeu um documento, senhores, 
qu~ devia _abm_os olhos. ao governo imperial,· se cllc por fa
t~ltuade nao o~tivesse rltsposto a olhar do esrrudha os meus 
actos depois rio 20 de fevereiro.-refiro·me ú proclamacão rlo 
brí1V.o general _barão . de S .. G:tbriel. Esta proclarnaç'ilo foi 
c;;r.npt~ e publicada Immeuwt~1mente_ á colebrnnrro da paz. 
E ollV!o (rue o no.sso r:cneral nao dana na sua proclamação 
o verdadeiro sentido e alcance do art. 2. 0 do convenio de 20 
de fevereirO, sem oum·me; aqui estô. na côrte o ex-rlepu
tado do ajudante general, que serviu junto ao Sr. barão do 
S. Gabriel, o Sr. coronel Peixoto de Azevedo commandante 
do 1. 0 regimento do eavallaria, que comigo c~nvcrsou a esse 
respeito por ordem do seu circumspecto chefe antes de dar 
it luz nquelle documento, que eu estava bem tbnrre de presu
mi! pudesse algum dia sen'ir para a minha defe.'l~t. 

_Eis ns palavras da proclamaçúo, datada cm 21 de feve-
reiro: · 

(( A~ nossas. reclamações ser,ão sntisfeitas; a amnistia 
concedida pelo !Ilustre general l•lorcs não comp:chende os 
roubos, assassinatos e outros crim.es communs, pelos· quaes 
antes e durante a guc_rra se ~ss!g~nlúnio al;;uns rios fe
r?zes sequazes tio partlllo ve~c.H!o. faes crimes serão pu
mdos, porque a moral, a cmhsação e a juslica assim o 
reclamão. .. 

(~ As ~rrnas e a dip_lomacia brasileira niTo podião ser 
mais. f~hz~s, nem móiS generosas em seu triumpho. O 
llras!lwtwo 9 ha de reconhecer e applaudir. >> 

~sta pr?clamaç1io foi logo impressa e publicada em ]Jon
teVICléo; v1rão·na todos os membros do governo oriental c os 
Srs. Villalba e Herrera y Obes; nenhum ddlcs contestou 
a intelligencia que poi parte dos agentes h1·asileiros se 
dava ao art. 2° do convenio de 20 de fevereiro. 

Correndo voz em Montevidéo, depois do Eubmettimento 
dn Munhoz, de que Apparicio, um de seus mais notavcis 
officiaes, .havia. fugi~lo, ponrlo se em duvida que o mesmo 
:Mrtnhoz v1esse a capital conforme as ordens expedidas pelo 
~encrnl Flores, sobre o que escre,,i ao nobre ex-ministro dos 
negocias estrangeiros, em datas de 7 e 13 tle marco soli-· 
c;lei do governo oriental providencias mais efficazés 'a esse 
rc;:peilo, e entn:o foi-me dirigida esta nota de 12 de 
mareo: · 

(( ·nfinisterio dos negocias exterioi'cs.-nfontevidéo 12 de 
março de 18Gr.i.-Sr. ministro.~Submcltidns ft co~sidcra· 
çilo tio governo provisorio as mnnifestações que V. lh ser
viu-se fazer-me, relativas ao procedimento de D. Ilasilio 
1\'Junhoz, S. E:c o Sr. goveinarlor, npezai' dotei' já daào 
surts ordens para que fHJilclle individuo fosse tmziclo a esta 
cirlarle, para responder sobre os factos que se lhe imputi'io .. 
atlcndendo aos novos dcsrjos manifestados por V. Ex., ro· 
nova, nesta data, as ditas ordens, mostrando assim a since
ridade com quo quer satisfazer as justas reclanrações do 
V. Ex., som cmb;1rgo de que os factos quQ pnroce111 ccn
demnar o dito lllunhoz tiverão Jogar cm terri!.orio !Jrnsileiro, 
e, portanto, fóra da jurisc!icçiio da republica, mostrando 
·ílSEim. por outl'il parle, que eslà disposto a cumprit· os do-
vet·es que a justiça e a moral [JUblica reclami!o. _ 

<< Saudo a V. Ex. com a minha maior considcracão.
Carlos de Casl!·o. -Exm. Sr. conselheiro Jose ~Iai·ia da 
Silva Paranhos, enviado extraordinario o ministro olcni· 
potenciaria de Sua nlilgestade o Imperador do Brasil. >> 

O Sn. S1L lF.InA DA MorTA dá um aparto. 
O Sn. P!nANnos :-Deste modo nunca viveremos em paz 

com os nossos vizinhos1 vendo-se cm tudo tricas, e cstabele-

c~ndo-se a. desconfiança como o unico criterio que deve diri~ 
gu· as nossas relações com aquclles estados. Com as palavras 
-;-fó!'a da jurisdicção. da republica- quiz o governo oriental 
sJguificai· que a aveng-uacão dos factos competia mais ao 
Bl'ilsil do que à republica: porque os factos derão·se em tcr
ritorio brasileiro. 

Quan lo o genera JMunhoz oJfcrcceu a sua submiss;io de
pois da notici:1 da paz, o nobre ex.ministi'O dos negocias es
trangeiros o sabe por uma carta que lhe escrevi cm t!ns do 
fevereiro ou nos primei1·os dias de marno (ca1'fa de que não 
pude lirnr copia e ~na veiu pelo vapor Gerente), o gene1·al Flo. 
res não quiz responder ao pedido que lho fez aquclle cbefo 
blanco, sem concordar comigo solJt·e os termos da. resposta; 
tnnto é certo que ostav~ c~1tre .nós asscnta~a a punição tios 
altentatlos que se nttnbUião as forças do general ntunhoz, 
uma vez que se colhessem as provas dos crimes e de seus cul
pados. 

Depois da minha demissilo, apressou-se o governo imperial 
a escrever um dc•spaclw.?·eservado para ser lido pelo nosso 
consul geral em i\lontevHloo ao governo da republica expli
cando o facto dessa inesperada demissão. E' documont~ dirrno 
de ser analysado, mas por ora limito-me a ler a respostab do 
l:OVerno oriental, pela qual se vê que , segundo declara
ções solemncs do governo da republica, o art. 2° do convc
nio é applicavel aos attcntados do Jaguarão, não por vontade 
sómonte do governo oi·icntal, mas pela. f0rca da. letra e es-
pirito desse artigo: . • 

(( ministcrio de relações exteriores.- Montevirléo, em 14 
de .março de 1865.- O abaixo as~ignado, ministro e secrc
tano de estado no departamento de relacões exteriores drr 
~ep~blica,Oric~t~l do Uruguay, l~m a. hÔnra do dirigir-se a 
S Ex. o Sr. mllll'tro c secretariO de estado elos negocias 
estrangeiros de Sua I\lagestallc o llllperador do Brasil para 
manifestar-lho, de ordem da S. Ex. o Sr. g-ovomacor provi
sorio da republica, que, á vista da. nota reservada de S. Ex. 
o Sr. ministro, de que lhe deu conhecimento o Sr. consul 
g-eral do impcrio, Jclativa á exoneraciio do Sr. conselheiro 
Paranhos da missão que lhe estava· confiada, o governo da 
republica lamenta esse facto, que lhe causou um sincero 
pez;1r, mas o respeitrt, sem pennittir-se formnr o mais insig~ 
nificantc juizo, porque talvez infcJrmaçõcs, até certo ponto 
equivoc;Hias, lhe tenhão podido dn· origem. 

(( De certo, o Sr. conselheiro llaranhos, a quem por seu 
leal r. acc1'tado proce~imento estão gratos o g-ovemo o todo o 
paiz, nfio fez outra cousa mais do que cumprir fielmente a mis~ 
são de que estava encarregado, tendo sempre por norte os in
teresses, o decoro e a dignitladc da nação brasileim. 

(( Verificado o rendimento da praça de Montevirléo, .os ter
mos ~a capitulação talvez niío tenhão sitio sufficientemento 
apreciados. No seu art. 2° deve o governo imperial ver a 
mais plena garantia de que os seus direitos e os deveres do 
go,·et·no ol'ieutal estão perfeitnmente resalvados, pois que se 
deixa ú acção da justiça o conhecimento dos critues civis ou 
politicas crn que tcnbão porliuo incorrer os individuas aquo 
ellc se refl!re. 

(( O govemo provisorio, rio accordo oiTo só com as mani
festações c desejos do Sr. consci!Jciro Paranhos, mas tambem 
com os seus p1·oprio., e cspontaneo~ compromissos expressa
dos na communicaç:io que com data do r2s de janeiro rlirirriu 
ao Sr .. conselheiro Paranhos, c além disso com o cstipul:~do 
nas clau5nlas secretas da capilulação a respeito dos insultos 
irrogndos ao irnperio pelo desacato ií. bandeira brasileim o a 
fl:,peito tios tl'iltarlos existentes entre ambos os paizes. Já 
havia cxperlitlo ortlens para que a pes5oa de D. llnsilio Mu
nhoz fosse conduzida a C6la citlade, debaixo de guarda, afim 
de ser submcttirlo a julgamc11to pelo procedimento que tove 
em suas correrias, procedimento que, embora se verificasse 
cm territorio brasileiro, fóra, portanto, da jurisdiccão da re
publica, deseja não obstil.nte o governo provisol'io ve·r esclarc
cit!o, anm de tot'nitt' e[octivo o castigo que possa merocrr, 
justilicados os actos vandalicos que lhe são imputados, o, 
com data de 12 do corrente, renovou a.quellas ordens, attell
tas as justas reclamações do Sr. conselheiro Paranhos, a 
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quem se fez saber isso mesmo, transmittindo se em seguida Eis, pois, segundo confissiio do proprio governo imperial, 
ao Sr. consul geral do impcrio para sou conhecimento. · os attentadus das forças de nlunhoz sujeitos ao art. 2° o o 

cc No p1·oposito, pois, de que o governo irr.perial possa ter governo oriental p1·ocurando puni-los l 
um conhecimento exacto rle todos estes factos e uma explica- E estas informações que o nobm ex-ministro dou no seu 
çã_o conveniente da actua)idarle cm suas rela0õos o compro- relatorio forão tiradas dos meus offi"ctos o cartas: porquanto 
mtssos para com o impeno, que lho faça apreciar cm toda a o governo, demittinJo-me precipilad~mcnte em 3 de marco, 
sua justiça o procedimento do Sr. conselheiro Paranhos, e o~ ao quo parece, pura significar que havia peri5o cm qu•J 'cu 
pi'Opositos do governo provisorio do tornar elfe0tivos os seus continuasse na gestüo de nossos nego cios diplomaticos no Hio 
espont,tneos e devidos compromisso:;, resolveu o govemo pro- da Pmta, não leve, todavia, pressa cm mandar-me a de
visorio enviar proximamente urtn mis:ão especial junto ao misssão : deixou que ministro tiio perigoso continuasse a 
gGverno de Sua Magestade Imperial, afim de cyuo, cGm o cornprometler a dignidade e interesses do Brasil, de~de 3 de 
e.\:aclo o cabal conhecimento da politica e tendcncias do go- de marco até 14, quando cltegou a noticia; c entretanto foi 
vcr~o provisorio, explique e _desvaneça qualquer interpretação rcceberido os meus despachos, c extrabindo delles noticia pllra 
erTutvocada que tenha podtdo dar-se aos successos e ao es- o Diario O(ficiat, que então abundava em expressões muito 
t;trlo actual dos negocias da republica. err1 relação ao imperio. bonevolas para com o governo ol'icntal. 

cc Este passo julga o governo provisorio que é tanto mais O conveniG ia-se tGrnando excellenlc depois da minha dc-
necessario, quanto, no estado presente dos successos no !li o missão ... 
da Prata tl especialmente no que respeita ú questão para- 0 Sn. RoonrGUES SrLVA :-Apoiado_. 
guaya, deseja sincerameete desvanecer tüda desinlelligencia 
que desgraçadamente possa surgir. ' O Sn PAnANrros:- •.. e dando tudo quanto o governo im-

c: Ilogando a S. E!. so sirva dar conhecimento da presente perial pudera desejar:. e isto pGr obra do Esptrito Santo, por 
nota a Sua ~hgestade o Impet·a<!-or, o abaixo assignado oil'e- que em Mon :cvidéo ainda não constava o desagrado do go 
reco a S. Ex. as se~uranças de sua alta e di::tincta conside- vcrno imperial I . . 
racão.- Carlos de Castto.- A. S. Ex. 0 Sr. ministro dGs Senhores, eu achava-me em grande ddliculdade no aJust0 
negocias estrangeiros do imperio do Ilrasil. ,, da capitulaçã~ da praça de Thl~ntcvi:léG, porque nlto _tinha in~-

Ainua sera licito, senhores, á vista desta declaracão so- tr~cçoes pt·e.ctdas do governo tmpenal a es_to respe1to. Se cu 
Jemne do governo oriental, duvidar de que 0 artigo''2o tem ,ex1g1sse mm_to, ~xpunha-m_e a que se dtssessc: cc peslus
applicação aos attentados commettiilos pelas forças ao mando trastes a VIClor1~ do Il~·as_d, desconb~c~sles os sentimentos 
uo Munhoz? generosos da naçao bmstle1ra; " se ex1gtsse menos. poder-se

O nobre ex-ministro dos negocias estrangeiros, tendo á 
pagina 26 do seu re.\atorio asseverado qne aquelles attentados 
JJào estavão comprebenrlidos no nrt. 2° do convenio, e arti
culado os outros pontos da accu~ação que o governo imperial 
fez ao seu ex-delegado e quer amda susl~ntar, posto que con
tmdizcndo-se a cada passo, disse á pagina 27 o seguinte : 

cc Comturlo o governo imperial julgou o convcnio de 20 de 
fevereiro deficiente, por não haver devidamente attendido a 
graves otronsas, comméltidas no ultimo período da adminis
tmcão Aguirre, taes como as inqualificaveis correrias do 
getieral ntunhoz e coronel Apparicio, que, mandados pelo go
verno de Aguirre para exercet· actos de vanJalismo contra a 
população inotrensiva rio -grandcnse,.depois de um ataque 
infructifero sobre a cidade rle Jaguarão, commettêrão cm suas 
immediações os mais horrorosos attontados, o insulto á ban
deira nacional, e o insolito procedime11to dos prisifJnciros de 
Paysandú, que, sob palavra rle honr .t, postos cm liberrlade por 
um acto generoso do chefe brasileiro, recolhendo~se a Alonle
vidéo empunhárão de novo as armas contra o imperio.» 

cc EffeitJs do accorclo de 20 de fevereiró.- Assumindo o 
Sr. gennrul D. Venancio Flores o supremo poder da republica 
organisou logo um gabinete inteiramente destinado a dar ao 
convcnio a mais leal execucão. 

cc O primeiro acto do góverno provisorio foi considerar 
irrito e de nenhum elfeito o decreto de 13 de dezembro, que 
havia condemnado as chammas os tratados celébrados com o 
Brasil. 
• cc Nessa mesma occasião prohibiu a exportacáo de artigGs 
bellicos ou quai<ruer outro auxilio directo ou 'indirecto por 
parte dos habitantes da republica ao governo do Paraguay. 

cc Ileslabelecêrão-se os consulados brasileiros na republica. 
cc Foi dispensada a mi~são enviada a .Europa pelo governo 

decahido do Sr. Aguirre. 
cc Expedirão-se as necessnrias providencias para tornar-se 

eiTectiva a submissão dos caudilhos Munboz e Apparicio, e a 
averiguacão dos facfos de que são elles e outros sc.oleratos 
accusarlos para serem processados adminislmtiva e judi
cialmente. 

cc ntandou-se iHualm~nte syndicar, para o mesmo fim, do 
insulto feito por Susviela, Palomeque o outros á bandeira 
brasileira. · 

cc Quanta aos caudilhos ntunhoz e Apparicio, fizcrão-se logo 
c[octivas aquellas providencias, tendo-se elles submottido c 
deposto as armas ; restabolecen 1o-~c assim completamente a 
paz na republica.'~ 

hia dizer : cc Não zelastes, como de vi eis, a dignidade do 
Brasil. " 

Collocado nesta alternativa, entenrli que devia seguir os 
dictamcs de minha consciencia. Não mostrei rancor para 
com os venciuos, mas rcsalvei no art. 2° quanto pudesse ra
zoavelmente exigir o governo imperial. Nunca me passou pnla 
mente que o governo imperial não visse o alcance daquelle 
artigo, o ainda boje não posso comprehender como poe ello 
em duvida que os altentados das forças de ~lunboz estejiTo 
ali previstos l · 

Não reflecte o govei'OO imperial que, quando considera os 
actos do governo oriental como ÍüVOres do general Flores, 
compromette a causa que pretendê defender melhor do que 
o ex-plenipotenciario brasileiro (Apoiados). De duas uma: 
ou o art. 2° comprebende cs factos em questão, ou não 
os comprehende. Se não comprebenrlc, o general Flores, 
applicando o art. 2° a taes factos, falta á sua palavra p11ra 
com os vencidos •. , 

O Sn. PmENTA lltrENO:-E á sua honra. 
O Sn. PARANrros:- ... e falta com a complicidade do llra

ril, que é garante desse ajustei Que desespero de causa que 
arrasta a semelhantes subtcrfugios I que desespero do causa 
que induz a dizer que o general Flores violenta a verdade, 
quando assegura ao governo imperial, pelo orgão do seu 
ministro, que o art. 2° é applicavel áquelles factos, pela su:t 
letra e pelo seu espírito, que assim foi estipulado com o mi
nistro do Ilrasill 

Não reflecte o . governo imperial que desse mo~l.o attribue 
ao general Flores uma perfidia, nilo só para com os vencidos, 
mas lambem para com o seu digno compatt·iota o Sr. Vil! alba, 
ampliando uma í·xcepção tão g_rave a factos o a indivíduos 
que ella não podia abranger, e tsto só para ser agradava! ao 
~overno imperial, que narla exigio I Sim, o governo impe
rial nada exigiG ; demitliu me, fazendo essa imputação ao 
convenio de 20 de fevereiro, porém não apresentou recla
macão alguma peran to o governo· oricn tal I 

Pretendeu o governo imperial fazer crer que o seu delegado 
não soube zelar a dignidade nacional, e que os Srs. ex-mi
nistros serião capazes de conseguir muito mais do quo esse 
sou delegado; e entretanto o procedimento do governo impe
rial foi vergonhoso para o nosso paiz I 

Se no acto do 20 do fevereiro barateou-se, a digniJade 
nacional, forão esquecidos interesses essenciaes, ao cabo de 
tantos sacrificios, porque não teve o governo imperial a 
coragem de sua convicção (apoiados) ,porque o aceitou? Quem 
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o obrigava a isso? Tinha cu acaso poderes que tornassem o 
meu acto independente dit approvaçiio do governo do Sua 
.1\Iagestade o Imperador? Não, a minha nogociaÇi10, no que 
tocava 110 Brasil, devêl'll ser consitlerada ad re(erendum. Tal 
é o princtpio corrente, desde que os plenos poderes nilo ex· 
cluiiio o direito que tinha o governo imperial do approvar ou 
rejeitar o estipulado pelo seu ministro. 

Com a minha demissão quiz o governo imperial mostrar 
profundo desagrado pelo desenlace de nossa questão no Es
tado Oriental, e, lançando o facto á re:;pon.sabilidade do seu 
negociador, fazer sentir aos governos do Prata o seu descon: 
tentamento, dizendo-lhes: cc Se a dignidade do .Brasil não fo: 
sufficientemente desaggravada, attribuão-no ao negociador 
brtlsileiro, que não soube comprehender o pensamento do seu 
governo. >> Mas então devia fallar perante o governo oriental 
e o argentino uma linguagem séria, propria de quem se jul
gava ferido em sua dignidade (Apoiados). Não lhe ficava 
bem nesse ~aso a Jingungem rias satisfações. O seu despacbo 
reservado, porém. o que significava a náo ser me.do? 

O governo imperial quiz destruir a impressã~ do sou 
proprio acto, e por isso apressou-se a mandar d1zer pelo 
nosso consul ao govel'flo oriental: cc Nào se inquietem ; 
o ne,!;'ociador foi demittitlo, porque faltou a certas conside
racões, mas o iiCtn está aceito e ha de ser plenamente exe
cutado, os seus e[aitos devem .de ser beneficos; apreciamos 
muito o Sr. general Flores e a sua nlliança, contamos com 
olla e esperamos viver cm muito boas relações com o navo· 
governo da republica.» E' este o transumpto fiel do despacho 
1'eservado. 

Ainda mais, Sr. presidente, não só o governo imperial 
exprimiu-se nestes termos pAio orgão do Sr. ex-ministro dos 
negocias cstrangeiros,mas até em uma carta de Sua ~lages
tade, referendada pelo mesmo Sr. ex ministro, em r~sposta á 
communicação feita pelo ge1reral Flores, da orgarusa~iio uo 
novo governo da republica,abundão as expressões da maior sa
tisfacão. l)odia o monarcba do llrnsil exprimir-se em tacs 
tcrmôs, se o governo imperial julgasse a dignidade do paiz 
compromeltida pelo acto de 20 de fevereiro? 

Essa carta foi publicada em todos os jornaes do Rio da 
Prata. 

O meu successor, chegando a nlontevidéo, declarou que ~s 
relações de perfeita amizade eslavão felizmente restabeleci· 
das, que já não se podi~ receiar desintelligencia alguma 
pelas questões que motivárão a guerra; reconheceu no gene
ral Flores um alliado fiel, e, finalmente, congratulou-se por 
tudo quanto tinha resultado do acto de 20 de fevereiro. 

.Em Buenos-Ayres o governo imperial julgou tambem ne
cessario communicar immediatamente, pelo intermedio do 
nosso ministro residente, o facto da minha demissão, fallan~o 
~erante o governo argentino a mesma linguagem (os no~res 
ai-ministros permittão-me que eu use do termo propno,) 
a mesma linguagem de humilhação. a qu_e havia recorrido 
para com o governo oriental. Náo fot a linguagem de um 
governo que se sente offendido em sua dignidade, o que 
podia exigir alguma cousa para desaggrava-Ja. nt_andou 
dizer ao governo argentino que não. dêsse importancm . ao 
decreto de 3 de março, nem á apreciação que o governo Im
perial fizera do acto de 20 de fevereiro, porque !tido con · 
tinuaria do mesmo modo, não se perturbaria a harmonia 
existente entre os tros governos. 

As posições tro~arão-so ~ingularmcnt~ depois de· 20 de 
fevereiro. O llras1l era estimado, respeitado por todos os 
nossos alliados, dos quaes r~cebia protestos da gralid;1o _e 
lealdade; o governo impen~I, p~rém, querend~ ser mms 
patriota do que o seu delegado, VIU·SO na necesstdado do ser 
elle quem fosse fazer protestos de bôa fé, lealJa~e . e 
reconhecimento ao general Flores I Como se zela a dtgm
dade do nrasill 

Tive, pois, razão, Sr. pro5idente, para dizer que hojr, de
pois de. tudo quanto tenho ex~o?lo, e que está ~a muito n? 
tonheCimento dos nobres ex-mmistros, só o capricho podera 
sustentar que o art. 2. o do convenio não é applicavel aos 
atlentados do Jaguarão (Apoiados.)· 

Eu podia não ter sido feliz na redacção desso artigo, ou 

na interpretacão que lhe dei de accordo com os outros dous 
negociadores: os Srs. general Flores e 1llanttel Jlel'l'Cl'a y 
Obes, poderia tPI: havido alguma o mi ssitO ; mas não era fa
?il r~para_-la? Qunl o meio de reconhecer-se a verdadeira 
mlelllgenc1a do art. 2. 0 , senão interpollando o negociador 
brasileiro o a outra parle conlractante? 

Senbom, já houve le~islarlor. publicista, ou sabio que 
apr~sentasse uma producção intelloclual uão susceptível de 
duvidas, ou que nflo fosse objecto de censuras? 

Quel'ião os nobres ex-ministros que eu fosse infallivel? O 
que importava ora averiguar a verdadeira intelligencia do 
artigo em questão, recorrendo á lradirão do negociador bra· 
sileiro, o confrontando-a com as dêclarações . do governo 
orienta! ; e ~. verificar ·se a supposta omissão, procurar s11ber 
se hma moto de repara-la, mas não fazer o que fez o go
vemo imperial: condomnar-me sem ouvir-me, nada exigir do 
governo da republica, o vir depois dizer: cc Tudo o que se 
es lá fazendo em oxecucão do convenio é puro favor do general 
Flores. » Isto é uma deslealdade para com o nosso alliatlo. 

Recordo-me, Sr. presidente, de que no tratado de Utrecht 
de 1713, entro a Franca e a Inglaterra, foi ertipularlo que 
seria obstl'liido o porto 'de Dunkerque o arrasada a fortaleza 
que o defer.dia. l'ouco tempo depois, em 1715, tratava 
Luiz XfV de construir outro porto igual cm Thiarrlick Era 
obvio que a condi cão que acabava com o porto do Dunkerq ue 
niio pormittia quaêsquor outros nas mesmas circumstancias ; 
mas n:1o faltou quem considerasse omisso nesse ponto aquello 
tratado c accusasse a Iord ilolingbroke, ministro dos nego
cios estrangeiros da Inglaterra nessa época, de ter dtixado 
passar a arguid::~ omissão por uma pcrfidia ao seu paiz. A 
historia, porém, lavou a roputação desse estadista do somo· 
lhante accusacão; e o governo inglcz niTo procedeu como o 
nosso, porquitnlo mandou que o seu embaix11dor em Paris, 
o conrle do Stair, reclamasse pela verdadeira intelligencia do 
ll'atado do 1713, ao que annuiu o governo francPz, não pro
seguindo na construcç;Io do porto de Mardick. Factos destes 
podem ser apontados em grande numero. 

O Sn. PnmNTA nuc:No :-As nossas convoncõos consulares, 
por exemplo. • 

O Sn. PAnANnos :-As nos~as leis, a propria constituição 
do i10perio estão sempre danrlo lugar a duvidas. Entretanto, 
quando eu apresentava ao governo do meu paiz um acto que 
elle [cslejava,atirou-se-me uma demissão deshonrosa, expon
do-me no vilipendio dentro o fóra do paiz, se porventura a 
orinião publica não reagisse, como rer.gio, em favoi· da jus
tica e da verdado I 

·A scgund,l accusacão é que os prisioneiros de Pa ysandú, 
depoi5 de celebrada á paz, ou ca pitulacão de 20 de fevereiro, 
tendo-se rendido a praca de MontevidéÓ sem resistoncía, forão 
deixados em liberdade; quando elles (affi1·ma o governo im
perial) haviêto dado palavra de que não servirião mais 
naqudla guerra contra o Brasil. 

Admittamos por um momento que esses prisioneiros hou• 
vossem dado palavra em Paysandú do não tomarem de novo 
as armas contra nós na g-uerra que sustontavamo~ conlm o 
governo de Montevidéo. Se a guerra continuasse, e elles ca
hissem outl'êl vez nas nossas mãos, havia direito de fuzila-los, 
segundo as leis da guerra (apoiaJos); mas, feita a paz, quan
do, se ellcs tenlavêlo o[endcr-nos, não nos tinhão oífcndido, 
po1·quo não houvo combate em Montevidéo, o que querião os 
nobres ex-ministros quo se praticasse com esses pri~ioneiros? 
So elles, não obstante o sangue derramado em l)ay~andú, rle
vii1o ser tt·a lados, segundo a opinião do governo imperial, 
com a benevolencia quo nos caracterisa, embora retidos, ató 
á conclusão da guerra, e restituídos então á sua liber
dado ; feita a paz em Montevidéo, som que tivessem podido 
em pregar suas armas contra nós, deverião set· punidos em 
nome do Brasil por exigencias do governo impc!'!al ? 

O Sn. FEnnEHIA PENNA: -Isto é incomprehensivell 
O Sn. PAnArmÕs : ·-Senhores, os factos de Ega3 Moniz e 

de ~!arco Atilio Regulo não são fre.qucmtes. · .. 
Egas ~loniz, poderoso fidalgo lus1tano, vendo-se sitiado na 

I 
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pra~a ·de Guiinarães por Afl'onso VII, rei de Castella e de rigorosos para com oB 'l'oncidosl Quereria o goveruo impe
Le[o, e sondo obrigado a capitular, dou com outros barões ria! que fie dissesse que o Brasil era mais generoso durante 
portuguezes palavra de que o seu príncipe se consideraria do a I!'Uerra do que depois da paz! _ , · 
futuro vassallo da coró:J. leoneza, ficando e!Je, Egas Moniz, O general I•'lores, que não ora nosso subordinado, .nem 
como fiador dessa promessa. O príncipe portuguoz não cum- h1strumento do Brasil, mas nosso alliarlo, e alliado cuja 
priu aqiiella\pa.lavra, ··o os outt:<>s bat·ues, companheiros de alliança procurámos como honrosa e necessaria ao Hmsil, o 
Egas nloniz, tambem a esquecêrão. Este, porém, o que fez? general Flores, já por humanidade, já por uma politica·previ
Descalço, com um baraço ao pescoço, foi entregar-se a dento, mostt·<i:va-se generoso o dizia-mo : cc Poupemos os 
Affonso VII, que soube apreciar tanto heroismo, para resga- meus.compatriotus, clles estão vencidos e humilhados; não 
tar com-a vida a sua palavra nunca trahida.. os odeio, nem os temo, desejo ser genet·oso, tenho-o sido até 

Marco Atilio Regulo, venci~o e prisioneiro dos Carlbagi- hoje, se-lo;bei tanto·quanfo me pormitlirem os meus compro
nczes; foi por elles incumbido de propor ao senado romano a missas com o Brasil.)) Talvez o illustre general não se !cm
paz ou a troca ·dos prisioneiros. Os princípios da politica llrasse de que então repelia as palavras de Cesar a Pompeu 
romana repeli ião a proposta; mas o senado reflecte na impor- nos campos da Pharsalia. E os nobres ex-ministros querit1o que 
tancia d() prisioneiro que lhe falia, recorda-se dos horoicos o envir1do do Brasil não correspondesse a tão elevados sen · 
scrvicos de ~1arco Atilio Regulo, o pede-lhe o seu conselho. timentos, levando o rigor até á punição de obscuros prisionei-
0 romano esquece-se de que se tratava de sua propria causa, ros, que depois de terem sahido de Paisandú nenhum mal 
e sustenta q~e se deve rejeitar a proposta. Abraçado o seu nos havião feito! · 
conselho, é mstadô para que fique, mas resiste a estas . E quem assegtirotL aos nobres ex-ministros que esses 
instancia~, abraça sua mulher, seus filhos, o vai cumprir a prisioneiros estavão em Montevidéo e dispo:tos a fazer-nos a 
sua palavra, entregando-se aos inimigos de Roma, que o guerra? O. govemo .imperial deixou-se levar sem duvida 
fazem morrer em atrozes supplicios. pelas declarações do um coronel Aberras;turi, qu"o referira · 
· A historia. afresenta ta os factos" como grandes rasgos da factos de Paysandú sob aspecto desfavoravel ao nosso honroso 
grandeza mora do homem; mas lembrai-vos que os compa- procedimento. Perguntei ao general Flo!'es se aquellos pri
nheiros de Egas Moniz não prezárão tanto a palavra dad~ e sioneiros havião estado em lUontcvidéo, e a resposta do ge
que o senado romano não duvidou aconselhar a Marco At~io neraJ.foi que a maior parte, senão todos, não llaviiio regres
Regulo que faltasse á sua em holocauste á p atria. surto a ~lontevidéo, assim como que ignorava se elles ti verão 

Em guerra os romanos com o Samoium, sorprendido o seu a inten~ão de empunhar de novo suas armas contra nós. 
exerr.ito em um desfiladeiro, foi obrigado a capitular ; em nlas, senbore$, para cortar de todo esta questão, e provar 
vez de extermina-lo, como lhe aconselha vão, o general dos a leviandade do nosso governo, devo dizer ao senlldo que _ 
samriitas fe-Io passar pelas forcas caudinas. e impoz-lhe a aquelles prisioneiros não bavião dado palavra de não servir 
condicão de não servir mais na guerra. Que r~z, porém, o mais na guerra contra 0 Brasil. ~'ui autorisado pelo general 
Eenadó rcmano? respeitou aquella palavra? Não, senhores, Flores para fazer esta declaracão, Os nobres ex-ministros 
vós o sabeis, deu um dos mais nota veis exemplos de perfi- levantarão-me essa accusa~ão • sem perfeito conhecimento 
dia,· obrigou aquelle mesmo exercito a ir lavar a sua igno- dos Jactos 1 · 

miniano sangue do inimigo I . 
.Napoleão compromctteu-se para com a Europa a con~Eir- O Sn. Das VIEIRA :-Não ba tal ; ha communicacão ·do 

var-se· tranquillo na ilha d'Elba, não obstante Jancuu~se almirante, o Sr. visconde de Tamandaré. • 
pouco depois ás praias da França e ahi acendeu a guerra O Sn. PAnANrros :-E' preciso ver os termos dessa carnu-
dos cem dias. nica~ão, e se o nosso .almirante assim informou, equivocou-se 

Como queria o governo imperial que os obscuros prisi<i- dando talvez lugar ao equivoco ter havido proposito de im· 
neiros de Paysandú, que mmhum mal nos havião feito.depois por-se aquella condicão, que não foi levada a effeilo em con
do facto de sua prisão, ainda depois de feita a paz fossem sequencia do fuzilam"ento de Leandro Gomez. Sob a impressão 
punidos por terem cedido ás instigações de seu patriotismo deste successo, entendêrão os nossos generaes e o general 
ou fanatismo politico? Quem ignoi:a o que são as paixões Flores, este m'o assegurou, que devião ser menos rigorosos, 
na guerra civil? .No Estado Oriental não eramos sómente e soltárão os prisioneiros sem condição, ex~eptuadas as 
inimigos externos, mas tambelli inimigos internos, em rela- praças de pret, que forão incorporadas ao exerCito do mesmo 
cão ao governo de llontevidéo ; porque não nos limitámos a gener~l Flores. 
sustentar nossos direitos e a vingar nossas proprias ofl'ensas; A terceira e ultima accusacrro de deficiencia, feita ao actQ 
fizemos alliança com o chefe de uma revolução, tomámos de 20 de fevereiro, refere-se âo facto da bandeira. Este facto, 
parte,.,na dissidencia interna, por consequencia desafiámos senhores, teve lugar no dia . 9 de fevereiro ou pouco depois, 

. contra nós, além dos o di os proprios de uma guerra externa, dentro da praça sitiada e bloqueada; e até hoje não ha infor
os odios muit9 mais violentos da guerra civil, esses borro- mação circumstanciada a esse respeito; o que se po~e ex
res que fizerão dizer a Plutarcho que não ha animal feroz hibir é ap.enas uma gazeta de niontevidéo, O Pa.iz, que exa
mais cruel do que o homem quando póde saciar as suas g-erava tudo afim de excitar á guerra por todos os modos. 
paixões.~ Esta sentenca elle a proferiu ante o espectaculo da Conclue-se do que expoz o jornal blanco que Susviela, ex
cabeca de Cícero exposta sobre a tribuna que a illustre ministro da guerra daquelle estado, o general Lamas e outros 
victima immortalisára com a sua eloquencia I indivíduos, entre os quaes alguns moços, tirárão de uma loja 

Em Paysandli. havíamos sido generosos até á imprudencia, um panno com as córes brasileiras, o o arrastárão pelas ruas 
como I'econhecêrão os nobres ex-ministros; soltamos t~dos da cidade de uma maneira cynica, no intuito de insultar-nos 
os prisioneiros, que podião ir;reunir-se aos nossos inimigos e p~ocipitar o ataque sobre nrontevi~éo. Que i~~r~ssã~ pro
fortificados em .lUúntevidéo e ahi derramar mais sangue duziu oste facto, praticado nas agomas de um Intmig~ H~po
brasileiro: depois da chegílda do nosso exercito. apresen- potente? Degr_adou a seus autores, em nada p~eJU~Icou 
tando-se uma commissão 'particular do generãl Urquiza, os moralmente ao Brasil. .Todas as pessoas sensatas vuão com 
nossos generaes J de accordo com o general Flores, não du- desprezo e asco esse procedimento, eis o juizo .que os agentes 
lidavão acceder a que··Leawlro Gomez e seu estado maior diplomaticus estrangeiros e as pessoas mais qualificadas de 
sahisse.m ~a praça co~ as honras ~a guerra, o que ter~a Montevidóo manifestárão. a respeito dess~ occurren~ia . 
. produztdo Immenso efl'eito em Montevidéo, exaltando os am- ·Não obstante, pelo art1go 2° do convemo;conforme a verda
mos da sua guarnicão. Entretanto em Pays1ndú corrêra o deira intelligoncia dês te artigo, o governo imperial podia exi~ir 
nosso sangue, ahi {o i acoitado um brasileiro, ahi, segundo a satisfação que julgasse indispensave_l por aquelle insulto ; 
a voz publica, a bandéira brasileira servira de tapete a· ·ou estava seguro disto, posto que não ligasse ao facto a im
Leandro Gomez; sobre as. muralhas daquella praca se virão portancia que se lhe deu aqui na côrte e qúeJhe déra igual-
expostas as cabecas dos soldados brasileiros, que· immolára mente o nosso almicante. · 
aquelle inimigo 1ero~. E no dia da paz é que âeviamos ser Eu considerava: senhores, a nossa posição debaixo de .um 
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ponto do vista elevado. O que tínhamos obtido pelo acto do 
20 de fevereiro ? Fizemos cahir um partido e o governo repre
sentante desse partido, que úos erão udvm·sos; concorremos 
para que subisse ao .poder supremo da republica o nosso al
liado ; bombJrdeamos a segunda cidade da republica; da 
noite para o dia o Estado Oriental, nosso inimigo, e_alliarlo rio 
Paraguay contm nós, tomou-se nosso amigo o ulliado do 
lll'llsil contra o Paraguay; as nossas reclamações qu1J moti
várão a guorm e5tavão satisfeitas: assim apreciado o triurn
pho do Brasil, eu entendia que o governo imperial podia ser 
genet·os' o grande sem quebra de dignidade (Apoiarlosj .. 

O insulto de Montevidóo não tinha sido feito á bandeira 
brasileira. Inclino-me sempre dianto r! este symbolo sngrado, 
o por isso mesmo não posso convir em que se barateie o ca
racter quo o disting·w e o torna inviola v e!. llm panno com 
as côres do qualtJuer nacão não é a sua bandeira. 

E' incontestava! a doútrina sustentada pelo concelho fede
ral da Suissa em discussão com o embaixador de França, o 
Sr.Turgot, em 1861, a proposito do insultos feitos á bandei
ra do um barco que navegava no lago de Genebra, o á outra. 
bandeira com as côres francezas icada em uma locomotiva, 
por occasião da inauguração do ciÍminlro de ferro de Sion. 

Eis a resposta do concelho federal : 
« Assim como uma sociedade ou particular qualquer não 

póde ter a pretenção de represcntê.r sua nacionalidade em 
paiz estrangeiro, assim tambern um pavilhao arvorado por 
indivíduos que não tôm caracter publico não pôde pret~nder 
o respeito concedido, segundo os princípios du direito inter
Jlacional, no pavilhão de um personagem revestido de carac
ter official, respeito a que a Suissa júmais faltará. _ 

cc Ha, pois, evidentemente rnzi10 para estabelecer uma dis
tincçao entre a bandeira que não póde pretender o caracter 
da representação de uma nacionalidade estrangeira o o pa
vilhão de pessoa rfficial que têm a missão e a honra de re
presentar sua nacionalidade. )) 

E sobre o incidente occorrido na inauguração do caminho 
do ferro: 

cc Mas, suppondo mesmo que uma bandeira com as côres 
francezas tivesse sido arrancada da locomotiva, o concelho 
federal não poderia ver abi um caso proprio a provocar uma 
intervenção diplomatica. O concelho federal nãa póde consi
derar os pavilbões estrangeiros arvorados sobTe o territorio 
suisso por particulares, sociedades ou reuniões de pessoas 
sem caracter offictal e sem ~utomaçiio ·federal, senão como 
um objecto de ornato, escolhido pnra tal fim pelas pessoas 
que os arvorão, tendo direito ao mesmo respeito que toda 
propriedade particular, mas a que se não poderia conceder 
um caracter internacional. ou attribuir uma ropresentacão 
da nação que usa dessas côres. ll • 

A bandeira brasileira não foi ultt·ajJda nas ruas de Monte
vidéo; aquillo foi uma fórma grosseira de que se servirão os 
facciosos de !Uontevidéo para excitar o furor de seus cegos 
instrumentos. Eu sabia, porém, senhores, que o entllusiasmo 
não vive do raciocínio, mas do sentimento e da fé. O facto 
tinha impressionado fortemente o nosso almirante; consul
tado este por mim, assim como o Sr. general barão de S. Ga
briel, sobre os artigos do convenio de 20 de fevereiro, mos· 
tt·ou se muito resentido daquello insulto ·e reclamou uma sa
tisfaeiTo especial. Entendi, pois, nao obstante já ter ajustado 
com ·o general Floras que se daria por esse motivo uma de· 
monstt'aQiiO utl honra e amizade ao nosso pavilbão, que devia 
desde logo, independentemente de qualquer ulterior exigoncia 
que o governo imperial quizesse fazer cm virtude do art. 2. o, 
reclamar mais alguma cousa. 

A demonstração de honra e amizade à nossa bandeira, como 
eu a tinha estipulado com o generallllores, seria dada pe
rante os dous exercitos, o exercito imperial e o da republica, 
sendo a bandeira brasileira arvorada por um dos mais bravos 
do exercito oriental, pelo general Caraballo, segundo decla
ração espontanea do general Flores. Este ceremonial não 
pôutl ser levado a effe1to, porque, depois de promulgada a 
paz, aquartelada uma brigada nossa em Monlevidóo, ali já 
fluctuando o emblema de nossa nacionalidade, ali tambem 

ach~nrlo-se a legacão imperial, o no~so alrnirant~ entendeu 
que, posto tivesse fovanlado o bloqueiO, não devta comfl!U
nicar· com a terra, sem que fosse dada a salva á bandeira 
brasileira. Manifestando-me elle este seu pensamento, ele ac
cot·do comigo e immodiatamente o gene.ral Flores expediu· um 
decreto pam que no dia seguinte a fortaleza de S. José, que 
estavit desguarnecida, recebesse artilharia e desse a salva 
estipulada. Desde então respondendt' o nosso alrniw1te a essa 
salva, permittiu quo os ~ossos ollieiaes o guarnições da ar
madn pudessem. communiCar com a terra. 

Houve, pois, cst<l satisfação, nã? !lO~ contentámos com a 
don·ota geral e completa do nosso mimtgo. 

E não ficou ahi a satisfação exigida pot· aquelle facto. Em 
documento reser.vado, mas que hoje já pódo ser publico, es
tipulou-se que ós compromeltidos, se não sahissom espon
taneamente, serião obrigados a sahir por algum tempo do sen 
paiz; e offectivamente ncbão-se expatriados, não podendo 
voltar ao solo oriental sem o assentimento do governo im
perial, que ainda não concordou· sobre o prazo da. expa-
tria cão. · . 

Este documento ficou reservado, porque o negociador do 
Sr. Vill:tlba ponderou que a publicacão immediata daquella 
exigencia seria inconveniente, e sem· necessidade, porquauto 
devia contar-se,como consequencia infallivel do triurnpho dos 
alliados com a expatriação voluntaria de todos os homens 
mais compromettidos do partírlo vencido, que assim procura.
rião occultar todas as mortificações da derrota que sotrrêrão. 

Os individuas de que se tratava erão, segundo a voz pu
blica, dos mas influentes entre a guarnicãa de 1\'Iontovidéo, 
b<:me1s fanatísado·s e dispostos a toda résistencia. A puhli· 
cacão da referida exigencia fôra, em verdade, uma provo
caÇão inutil e tanto mais im~rudente, q\lanto era desneces
saria; e como a reserva não era reclamada por nós, f!)as 
admiltida em virtude 'das observações do re~resentante do 
Sr. Villalha, não nos ficava mal em sentido algum, e não 
podia ser recusada. 

A este respeito o governo imperial nem ao níenos declarou 
o que desejava; de sorte que, havendo dous jovens entre os 
compromettidos , e perguntando-se-me . em niontevidéo se 
aquelles mancebos poderião regressar logo a.o seu·paiz, 
não pude assegura-lo, por ignorar o pensamento do meu go
verno, que contentou-se cum demiltir-mo, descuidando-se de 
mandar instrucções sobre os meios do pree.ncher-se a dofici
encia do acto de 20 do fevereiro. . 

Eis o documento a que acabo de referir-me : 
crProtocollo reservado e addicional arJ de "de 20 de feve

reiro de 18G1:i.-Rounidos SS. EEx. os Srs. brigadeiro gene~ 
ral D. Venancio Flores e conselheiro José Diaria da Silva 
Paranhos. ministro do .Brasil,· por uma parte, e S .. Ex. o Sr. 
Dr. D. nianool Herrera y Obes, por outra parte, para conclui
rem os ajustes relativos ao restnbelecimento da paz interna 
da republica e de suas boas relações com o .Brasil, convierão 
em que fosse objecto de um accordo reservado a satisfacão 
que se exigia por parte do Brasil pelo insulto feito ao seu 
pavilhão nas vesperas desta negociação de paz e,nas ruas de 
Montevidéo, por alguns altos funccionarios da republica. 

cc S. Ex. o Sr. ministro do .Brasil dc:clarou que o referido 
insulto, cujos pormenores não desejava e não devia recordar 
nesta occasião, parecia ter sido calculado pnra estorvar todo 
temperamento generoso da parte do Brasil, mas que o mes
mo Sr. ministro, fazendo justiça aos sentimentos elevados do 
seu governo, se limitava a reclamar que, além da demonstra
cão do honra e amizade que S. E~. o Sr. brigadeiro general 
fi. Venancio Flores, por si o em nome da nacão oriental, 
havia promottido á bandeira brasileira,· sogundô os estylos 
dos povos cultos, como são o Draiil e a Republica Oriental, 
fossem obrigados a sahir do paiz por algum tempo os autores 
deste triste feito. 

cc Annuindo a es~n. proposição S. Ex. o Sr. brigadeiro ge
neral D. Venancio Flores, o lamentanào S. Ex. o Sr. D. Ma
nuel Berrara y Obes que ns paixões da guerra houvessem 
dado lugar a um facto que elle foi dos primeiros a reprovar 
em sua consciencia c em seu toração,. propunha, oito obstan-
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te, quo os sentimentos de moderacão do Brasil não exigi5sem ções expressas, achava me sempre nesta alternativa: -
mais do. que e ne~essario para.o s"eu deMggravo. se exigisse muito, a opinião publica no Brasil poderia dizer· 
·• << O Jnsullo, disse S. Ex. o Sr. D. Manuolllcrrern y Obes, me: « .d~slu;ti·astes com ? vosso rancor a victoria do BI·asil; ,, 
não pórle ser considerado como feito pela nacão oriental : o e se exigisse pouco : « dCJxastcs sem desaggravo sulliciente a 
J>Or ests inteiramente obliterado com a démonstmçào que dignidade do nosso paiz » 
olferece dar S. Ex. o Sr. brigadeiro general D. Venancio OD.iario Official,fa~e_ndo as ~acs pontlerações do dia 2,e quo 
11lores : a exigencia nestes momentos do fazer sahir do paiz ollo citou ao dar notiCil da minha exoneracão, declarou quo 
dous homens importantes ela elefGsa de nlontevidéo pode lo· o Brasil devêm exigir a expal!'iação de tÓ:los os homens do 
vantar resistencias que boje não encontra o patriotismo elo governo de Aguirre,de toelos os chefes do partido blanco isto 
S. Ex: o Sr. O. Tbomaz Villalba, para conseguir a paz sem ó, uma expatriação em massa! Ni'io exigia satisfação esp~cial 
mais e!fu!ão de sangue; generoso como se mostra e so tem pelos attentados de n!unhoz, nem a punição dos prisioneiros 
mostrado sempre o governo ele Sua ~lagestade o Imperador de Paysanelú, nem a· dos autores do facto da bandeira. O que 
do Brasil em suas rchçõcs com o Estado Oriental, espera o governo imperinl queria, segundo o seu orgão official, era 
que o digno representante do Brasil desistirá ela ~egunela a expatriação de todos os membros in!luentes de um partido 1 
parte da suf). exigencia, que demais será satisfeita pela ordem Que politica ~1yope e mesquinha ! O Brasil querendo e:-.:
lliltural dos acon~ccimentos q~e se vão desenvolver : as pes- t~rminnr o partido blanco, condemnal·o a um longo ostm
soas compromettidas nesse fetto, e com ellas outras que mais Cismo I 
devem receiar do odios que só o tempo faz esquecer, por acto · Pois, senhores, não elevcmQS tambem suppor em nossos 
proprio ausentar-»e·bão elo seu paiz. inimigos,a par do máos instinctos,a par de suas paixões vio· 

« S. Ex. o Sr. ministro do llra~il, attendcnrlo ás consid6- lentas, algum sentimento nobre, algum móvel honroso nas 
raJ;)ões do S. Ex. o Sr. D. Manuelllerrera y Obcs, e para hostilidades que nos fizerão ? I Niio devemos tambom suppor 
condescender lambem com outras proprias elos sentimentos que alguns daquelles que combatião contra o general Flot·es 
conciliadores de S. Ex:. o Sr. brigadeiro general O. V c- qucrião a autoridade legal do seu paiz, a ordem constitucio
nancio Flores, conveiu em que ficasse convencionado que os na!, a influencia que julgavão mai~ benefica á prospeddade 
mais cornpromettidos no referido desacato á bandeira bra- do seu paiz ? ! Não devemos soffrer que muitos daquelles 
sileira serião obrigados a sahir temporariamente da republica, que empunbárão as armas con~ra nós.considerassem injusta a 
se o não fizessem esponta11eamento ao tempo de proclamar- guerra que lhes levava o Brasil ? ! 
se a paz. E' assim que se julgão e se resolvem con!lictos internacio· 

<< Sendo aceita esta proposta de S. Ex. o Sr. ministro do naes? Somente nó.s comprehendemos o que é justiça, sómen
Brasil, de_u-so por finda n conferencia, da qual htvrou-sc o te nós ~CI!lO? moralidade, somente nós temos patriot!sm?, aos 
presente protocollo em trcs CAemplarcs, quo vuo assign:J.dos nossos Inimigos devemos negar tudo, clles só têm tnstmctos 
pelos tres negociadores. f~rozes, paixões condomnaveis I 

« Feito na villa da União, aos 20 de fevereiro elo 18Gli. l> O Estado Oriental é acaso para o .Brasil como o Japfi:o? 
A opinião do nosso almirante, se bem me recordo, era que ~ão é um estado lin:Ht:opbe d? .Bmi~ e da. Republ~ca· Argen. 

esses bomens não só fossem expatriados, mas tambern desti- !!na? pelo nosso direito postttvo o Impeno não e chamado 
'tu idos. Julguei, porém, que até novas ordens do governo a ser prote~tor daquel~e ost~do, ~ão e~tá obrigado a defen· 
imperial devia satisfazer-me com a demonstração do honra c der a s~a mdepe~ctcnci~ c. mtegr!da~le, de accordo. com. a 
respeito á bandeira brasileira c a expatriação dos compromet- Republica Argcntma, mo. Julgou tnelispcnsavel a existenCia 
tielos. · · dessa estado o sua neutralidade? 

O Sn. FuRTADO: -Se não tinha havido insulto, este acto O Sn. FunTADO :-Quem quiz attentar contra elle? 
era uma iniquidade. O Sr.. PAnANrros :-Se niTo podemos destruii· a vizinbanca· 

O Sn. T. OrrONI: :- Apoiado. que nos liga áquello estado, se qummos c precisamos viver 
O Sn. PAnArmos: - llouve intento do o!render-nos em em pa1. o harmonia com ello, que politica era essa que, de

nossos brios, houve uma provoca~ão grosseira á c[usão do pois de tã() gran~e vícloria, pedia vinganças pessoaes, apre-
sangue. sentando o Bra~Il cm guerra, não com o governo de nlonte-

s F E A vídéo, mas com o parti elo blanco? 
O n. •ununo:- •ntão o panno com cures ó alguma O que esperava o governo imperial conseguir, em resulta-

cousa. ao de tantos sacrificios e após a victoria que os coroou, pro· 
O Sn. PAnANrros: -No e~taelo elo excitamento cm que se cedenelo por semel!Jante modo? Se, como dizia C!Jateaubl'ianel, 

achava a nossa população, pintado como foi esse facto, com entre os bespanhoes nada se extingue por si mesmo, nem as 
côres exageradas, aquella satisfaguo era necessaria. em bo- paixões, nem élS virtudes, é tambem certo que o excessivo 
mcnu~em ao rcsentimento nacional, que, como jú disse, cm rigor nuo é o meio de acalmar os animos e traze ·los á razão. 
taos casos não raciocina. Emmos vencedores, e esses inrlivi- Queria o governo imperial uma paz epbemcra ou permanente? 
duos, embora o objecto de que se servirão não fmc o symbolo Nem ao menos alguma generosidade para com os vencielos! 
sagrado do nossa nacionalidade, por esse meio grosseiro qui- Acaso havia r.erigo que obstasse aos impulsos proprios do 
zerão irrogar-nos grave insulto, no proposito satanico de caracter brasileiro,. quando o inimigo estava vencido, o nosso 
tornar a paz imrinssivol ; tínhamos, pois, o direito de exigir, ~lliarlo na presidcncia da republica, a repubJica alliada ao 
c, pelas razões quo já expuz, cu não poelia tratar esse acci- imperio contm o Paraguay 'l E esse perigo, se o bouvoi.se, 
d'Cntc com o desprezo que aliás merecia. ficaria removido com ns medirltts ele nimio rig-or cuj;t f;.!ta se 

O nosso almirante não cstavcl da ;tccor~o comigo nesse me imputa? Queriamos da Republica Oriental um tributo de 
ponto, reclamav:.t ain1la mais ; cu devia tambem attonder ú E<W>uo para vingar as dolorotiaS offen~as que temos recebido do 
in!luencia que o seu juizo cxcrcorit\ entro nós. tyr1~nno da Aseumpçao e firmar para sempre os nossos direitos 

No que não concordei, nem rJouia concorda!', foi cm cxi~-:ir nas maq;ens do Paraguay, o ao mesmo tempo não quonamos 
tanto quanto o mesmo Sr. almirante julgava necessario. Pa- ter alguma indull!'encia liill'a com uma parte do povo oriental, 
receu·me rrue o representante do llmsil não rlavia reclamar, pum com os vencidos em Payssandú e Montevidé.o _I 

sem fórma de processa nem julgn.mento, a rlomissão do um Nas accusacões que me fazem, os nobres cx-numstros, bem 
membi·o do supremo tribunal de justiça da republica, que é que a seu pcziH·, devo crô-lo, mosti·ão-se rancorosos; entre
vitalicio, o a de um general, cuja patente tamhcrn não 1iodc tanto quo S Ex. o Sr. ex-ministro dos nogocios estrangeiros 
FC!' tiraria senão cm virtude de sontcnca, conformo ::~ consti- diz com empbaso no seu relatorib: « Posso hoje annunciar
tuieão da republica. O llrasil, interessado na conservacãÓ da vos que estão restabelecidas as boas relações de paz com a 
orrt'em constitucional daquelle estado, o que até foi ôuvido republica orientai: I?omos energicos, mas fomos tambem 
om 1828 sobre o seu pacto fundamental, não podia fazer moderados o humanos. )) Estas palavras poúerião ser escrip
semolhante cxigoncia ; e demais, eu não tinha instruo- tas, se cu houves~e seguido as inspira!Joes do Diario Official, 
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ou essa politica que approvou e condemnou o acto de'.20 de 
fevereiro? · 

Não; devia mos sor generosos no Estado Oriental; deviam os 
Eê-Jo por bumanidmle o pqr politica. l)or humanidade, pois 
estavamos vencedores, tínhamos obtido um tl'iumphu com
pleto, e sem mais sacrificio de sangue. Não entramos cm 
nlontevidéo pisando sohre cada veres e ruínas; a~ portas 
daqur.lla capital nos Corão abertas de par em par, entramos 
cobertos de flôres, com applausos geracs, com as sympathias 
do loJa a população pacifica dtJ nlontovidéo. O governo im
perial não pretendia o cxterminio de um partido, não queria 
tornar-se irreconciliavcl com os blancos; nos vai-vens da 
politica esse partido póde dentro em pouco tempo subir 
outra vez ao poder .•• 

O Sn. T. 0TTONI:-E fazer-nos outro tanto 
_O Sn. PAnANrros: - .•• e então o·que esperariámos dolle, 
tratando-o com rancor ainda depois da victoria ? . 

O que se dcscj;tva para nossa satisfação moral ? rrue esses 
homens, fossem bumilhados? Que maiol'll~milhação do que 
aquella por que elles passárão '! Vir<io cah1r o seu partido, 

. virão cahir o governo que os representava, c turlo pelo con
curso das armas do Brasil ; forão obl'igados a uma expatria
ção voluntaria, estão comendo o p<in do exilio, perdê!'ão to
das as vantagGns ?Cssoaes que result~vão do seu domínio : 
não ba nisto humilhação assás rlolorosa, escarmcnto bastante 
para que não se atrevão facilmente a provoc~r outra vez o 
.Brnsil? Onde e quando já se viu depois de um triumpho dessa 
natureza pedir contus aos vencidos pelos excessos que prati
cárão em seu desvario ? 

Não percamos outrosim de vi~ ta, senhores. que cm ~lontevi
déo, como em !laysandú, não eramos vencedores unicamente 
pelos esforços do lli·asil. Estavamos nlliatlos com o general 
Flores, e senão por humanidade propria de nós, ao menos por 
consideração ao nosso alliado, devíamos sc1· generosos; c elle, 
por sua parte, o tinhá sirlo e queria ser. Vinganças pcssoaes, 
nimia severidade da parte do .Brasil, fóra humilbação impos
ta ao nosso proprio alliado, tirar-se-lhe-llia a força moral de 
que carecia para sustentar-se na prcsirlencia da republica. 

Parece que o g-ovemo imperial não conhece a historia con
temporanea do Estado Oriental ! Ignora o governo imperial 
qu() o partitlo colorado não·e um todo compacto, que ha nelle 
uma fi'ilC9:io de homens illustrarlos que se têm m1slrado dcs
afl'ectos ao Brasil e_ a.o general Flores? Se fc~se·nos vingati 
vos ou demasiadamente exigentes, se bumilha~i9mos o nosso 
alliado, estragassemos a sua força moral, o que devíamos 
esperar ? que essa fracçrr.o do partido colorado adher isse e 
batesse .palmas ao Brasil ? 

Um dos rec.eios que devia ter o governo imperial, se elle 
pcnsa.sEe reflectidamente no desenlace .da nosSii questão com 
o governo do 1\lontcvidéo, era que o nosso alliarlo, subindo á 
prcsidencia da republica, se achasse sem o auxilio de muitos 
dos mais illustrarlos membros do partido vencedor. Na iUa 
prcsidcncia de 1853 elle lutou com esta difficuldarle. Se o 
tornassemos odioso, se lhe gastassemos a forp moral do seu 
triumpho, o que elle adquirira por uma politica mui to snbia 
e generosa em sua larga campanha, seguramente o general 
Flores não so acharia na posição brilhante em qu() so viu ao 
entrar em ntontcvidéo ; não encontraria os auxiliares que 
attrabiu, não poderia organisar o minislorio que hoje o auxi
lia na reorganisação do seu paiz. 

O proprio Sr. Villalba era digno de toda a nossa consi
deração. Este homem, senborcs, não representava o partido 
vencido, abi estão as suas palavras, ahi estão os seus actos. 
Sua eleição foi um facto providencial; alguns senadores dos 
mais moderados foi que o clcgêrão ; havia um out.ro can~i
dato, que tinha por si os votos do elemento da resistencia. 
Eleito o Sr. Villalba, que fez ello? considerou-se solidario 
com os inimigos do impel'io? Não. sequestrou-se dellcs, e 
apoiou-se no elemento cstmngeiro. Pediu ás legações e chefes 
estrangeiros, que tinbão forcas no porto de Montovidéo, que 
as desembarcassem ; a esqÜadra franceza, a ingleza, a ita
liana c a hespanhola, obtido o assentimento do nosso almi
rante1 que bloqueava o por lo do Montevidéo, desembarcárão 

seus soldados, guarnecêrão a casa do governo e os estabe
lecimentos puhlicos, ll assim prestárã'o o mais forte ·<l paio ao 
novo presidontll de n!ontcvidóo. Foi com este apoio que o 
Sr. Villalba pódo entregar-nos a praça de ntontevidéo sem 
novas scenas do ruínas e de sangue. 

Os agentes estrangeiros, que nessa· pbnse decisiva ria 
questão se tornárão cooperadores do nosso triumpho, con~ 
!ia vão nas pah.vms qua· eu lhes tinha dirigido em nome do 
govcmo imperial, assegurando que esperavamos pôr termo 
áquo~la contenda tio uma maneira que pudesee merecer as 
sympathias de todas as nações civilisadas. N<io prcstarião 
do certo esse apoio, se ali quizessemos exercer vinganças 
pessoaes, que não erão nece~sarias p1ra o desaggravo de 
nossa honra. 

A vida do Sr. Villalba correu perigo. Elle o diz cm seus 
documentos impressos. E•se cavalheiro procedeu com muita 
prudencia e tino, mas a sua energia, a sua prurlencia e o seu 
tino niio tcri;io sido su!ficientes, se lhe faltasse o elemento 
estrangeiro. Ora, quando um cidadão tão respeilavel como 
t'sso, ~uc está destinlld!l a ser algum dia o prim.oiro magis
trado daquclla republica e que pódc se-lo com muita honra 
e distincção, qulndo este cidadão se apresentav<t [lO ministro 
d!l Brasil e ao general Flores, dizendo-lhes : cc Niio tenho 
ambição pe5soal, quizera salvar em minha pessoa o prinCI
pio da autoridade, mas renuncio a tudo; o que vos peço é 
que sPjaes generosos par.l com os vencidos, quo lbos deis 
garantias de vida e de propriedade; punão-sc os crimes 
communs, mas perdoem-se os e~cessos proprios do ·uma 
guerra civil o externa; » devíamos, senhores, tratar com 
menosprezo a esse homem, repeli ir esta sua pacifica e. hon- ' 
rosa proposta? 

A nossa generosidade era tambem aconselhada pela poli
tica, disse eu. g com eifeito, como considerar o dia da vicio
ria sem nttendcr ao futuro de nossas relações com aquelle 
estado? Essas relacões tornar se-bião impossíveis, se não 
nos mostrasscmos prudentemente generosos, e quebrantasse
mos a força morll.l d11 nosso alliado, excitando ao ultimo 
ponto contra ellc c contm nós os odios do partido vencido. 

No mesmo sentido fallava n grande cõnsideragão que nos 
merecia o gtlVerno argentino. Que papel representou este go
vcmo durante a nossa lula no E$tado Oriental? o de um amigo 
prestante do .Bmsil Em totla essa campanha o governo argen
gentino prestou-nos o seu concurso moral; c podia dar-se o 
caso rle que ello se tornn:;sc alliarlo do imperio contra o Pa
ragu~y, facto que ha pouco verificou-se. Elle tambem tinha 
aggnvos que vingar contra o governo úlanco, e todavia por 
sua parte não deu-nos senão exemplos de moderação, oil'cre
cendo soccorros aos emigrados tle ~lontevidéo, fechando os 
olhos á obstina!jãO com que Aguirre rejeitou . todas .as ·pro
postas de mcdiafjiio argentina, declarando ato ao ultimo mo
mento que estava disposto a realizar seus bons officios para 
salyar Montcvidéo das dcsgraga? que a, amea~vão. O nosso 
am1go e futuro alliado, o pre~Hiente M1tre, tmba, portanto, 
direito a e~perar,..e de corto esporou sempre ·da parte doBra
sil muita moderarão c generosidade. Acaso conv!r.ia não cor
rc.lponder a c~sos sentimonto's nobres, a essa politiCa elevilda 
de um governo tão interessado como o do Brasil na pacifica· 
não da llepublica Oriental? Conviria illudir ~xpectagão. tão 
digna do nós, ~ó para dar ao nosso amor propno offendido sa
tisfngões que já lbe não crão precisas? 

E os agentes uiplomaticos eftrangeiros, que se fizerão co
operadores do nosso triumpho, npoian do o successor de Aguirrre, 
como ficm·ião clles para comnosco? que opinião teriam os 
depois da paz no conceito rias outros nagõcs? A nossa ques
tüo ficava terminada em niontcvidéo? De Montcvidéo não 
linbamos immediatamcnte de marchar contra i Paraguay? 
não precisa vamos, para e5ta seguud;uJ mais gloriosa em preza, 
das sympalhias dos povos do P1·ata e dos estrangeiros que 
ent.,·o cllcs residem? 

Não; não era felizmente necessario, e fóra uma trislissima 
fatalidade,. essa politica mesquinha, vingativa o rancoro~a. 

Commun1qu.ei, senhores, o desfecho ria nossa questJo no 
Estado Oriental ao governo argentino. Os do_us governos se 
tinhlto compromettido a uuxiliar-se mutuamento para a so-
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lução de suas differenças com o governo de nrontevidéo, de
clarnn~o ·nos o da Republica Argentina que em nenhum caso 
chegaria a um accordo por sun parte, sem que ao mesmo 
tempo se resolvesse o conflicto do llrasil: devíamos, pois, 
communicar-lhe a terminacão de noss1 campanha no Estado 
Oriental. A respo~ta do góver:lo argentino a r.ssa communi
caç<lo. foi que o governo brasileiro havia sido motlerarlo, 
c tinha respeitado a independencia e integrid~dc da re1mblica, 
tanto q~anto podia e se devia esperar do suas solemnes 
dcclaracões. Não teríamos )esposta tiTo amigavel e cor
dial, se.houvessemos procedido de outro modo. 

nlas, senhore;, to1lo este t1·abalbo, dirão entro si os nobres 
ex-ministros, tem sido i nu til; o acto de 20 de fevereiro QStá 
approvado: desde que o plenipotenciario foi demittido. o go
verno imperial pódo recommendnt· aos seus presidentes de 
província que festejassem o acontecimento da villa da Uuião, 
contanto que excluíssem dos npplausos o nome do negociador 

O Sn. Funuoo :- Não fizemos isso. 

O Sn. PARANIIos :- 0:~ nobres ex ·ministros são os pro
prios que dísserão no Diario Officiat, quando o Diario do 
Rio ele Janeiro reclamava logicamente a demissão do g,,bi
netr: cc Não; não concordamos em que o acto seja pouco 
honroso. )) Os nobres PX-ministros SitiJ os mesmos que acom
panharão o monárcba c forão com Elle ao templo de Deus 

· render graças por esse desenlace1 que julgavão e nilo julga
vão oifen&ivo da dignidade do Brasil ! · 

E depois rio tudo üto pretendeu. se fazer crer que a minha 
demissão. fôra devida, não á iniciativa ministQrial, mas ao 
poder irresponsavell A noticia foi tilO de adrede espalha<la, 
que circulou cm ~lontevidéo e Buenos·Ayres. 0..; nobre~ ex
ministros hü.o de seguramente desmentir comigo ..• 

O Sn. FonTAno:- Se não quer dar corpo a scmelhantll 
boato, p~ra. que o trouxe? O gabinete de 31 de ago~to IHlo 
precisa desculpar-se com a vontade irrcsponsavel. 

o Sn. CANDIDO nonGES:-Para queVV. EEx.prolestem 
contra isso. . 

O Sr. PARANIIO> :-:-Trouxe-o para protestar C•)n\ra scmn. 
lbant\l insinuaciTo; e para explicar como o facto teve pro
''avc!mente lugar, segundo as minllas conjecturas. 

Pouco mais ou menos, Sr. presidente, as cóusns pas~:'trrto 
corno certa occurrcnciil que se deu entre Bossuet c Fénélon 

Sabe-se que Bussuet foi por muito tempo considerado como 
o mestre de Fénélon, e que,apezar do seu grande merito, llle 

desde então ficou tudo salvo, e cessou a indignac~o popular. 
(Muito bem). · • 

Senhores, não ha exemplo, que eu conheça, de uma de
rnissiTo como n que me foi atil·ada pelo minislcrio de a·t de 
Agosto. 86 veJo um ·facto analogo, a clemiss:Io de Cbatenu
brianrl em 182:1. Sabe-se que Cbatcaubriand no congresso de 
Vei'Ona, foi auxiliar elo duque de Montmorcncy e sustentou a 
necessidade da intervenção europea nos neg-ocios da Hospa
nha, pelo aspecto qne apresentava a revolução tle 1820. 
Cu amado ao minislerio dos negocios estrangeiros de Paris, 
tomou a peito perante as _camaras a intcr·venc[o franccza na 
Hespanhn e levou-a a cll'eito. Ct1ate:.1Uhriand qüeria dar gloria 
militar ao pavilh<Io dos Bourhons, inspirar ao rei confiança 
no seu exercito e ligar o exercito ao rei pela fiuelidade; neste 
intuito desenvolveu elle a maior nctividade e csforco de in
telligenci:t. A· intervcnçno arma~rt por parte da. Franca teve 
lugar, e foi bem succedida: CGat~aubrian1l e;1ava 'trium
pllante. mas não pô(le gozar por muito tempo o seu trium
pho Em Junho de 182i, entmn.lo no J>o~çn das Tulborias, 
disscriTo-lbe que já niTo era ministro, e'reco!hendo se á sua 
casa recebeu e5ta carta do presid~ntll do oonselho de mi
ni~tros: 

cc Sr. visconde - Obedeco ás orrlens do rei transmittindo 
immcdia ta mente á Y. Ex. uma ordena rÍça que Sua Magestade 
acaba rle assignar. 

cc Tenho a honra, etc. » 
Eis a ordcnanca : . 
cc Luiz, p~r gráça de Deus, etc. Tem~s ordenado e ordena

mos o segmnte : 
cc O Sr. conde de Villéle, presidente do nosso concelho de 

ministros, e ministro (J secretario rle estado rlas finanças, fica. 
encarregado intei"inamente do ministerio do~ negocias estran· 
geiros, em subslituicào do Sr. visconde de Chateaubrianrl .. ·" 

Olbanrlo p:tra c . .;sÔ documento rlo seu govemo. o illustre 
cx:·ministro disse que cc a [orm:J. nem ao menos disúmulava a 
brutalidade do acto .. )) Destitui-lo assim, acct·e.scentou ellc, 
cc era o mesmo que enxota-lo como a um lacaio que houvesso 
furtado o relogio rio rei sobre a mesa de sua chaminé. )) 

Sou um py~mêo em presenç'1 daqucll~ gigante, do illustro 
autor do Genio do Christ-ianismo, mas, assim como elle, 
quan<lo accu~nrlo nas camaras [r•ncrzas de ler sacrificado a 
dignidad! d;t França no congresso de Verona, posso dizer ao3 
nobres ex-ministro.í e a todos aquelles 11Uo como cllcs pensão: 
cc Conc·~do·vos tod3 ~uperiorirlade, mas não que qualquer de 
vós srja melhor bra.;ileiro do que cu.)) (1lpoiados). Não tenho 
a importancia do Cbatcaubriauu, mas posso lambem dizer, 
como elle, que nunca dei nem d-.roi a alguem o direito de 
tratnr-me como a um lacaio. 

· cauiava zelos a estima _guo o preceptor do duque de Borgo
nha merecia a Luiz XI V. Fénélon tinha cm itlto apreço o es
pírito de ntme. Guyon, que fôra accusada de mysticisnvl re

·ligioso ; Bossuet exigiu que o seu rival condemnasse a~ i.léas 
daquella escriptora, mas o arcebispo de Cambr;Ji, cm vez 
disso, escreveu um livro intitulado -As rnaximas dos sados, 
cm que defendia as idéas do ~Imo. Guyon. Este livro fui ac
cusado de cont~r heresias, a !loticia. chegou aos ouvido~ do 
rei, que consultou a fiossuet, em cuja illustração connwa 
Bossuet, lancando ~e aos joelhos do priQcipe, com ar contric 
to, pediu lue· perdão Je não o ter prevenido mais cedo a res
poito·da fatal heresia do arcebispo de Cambrai Fénélon clccu .. 
hiu da grnca do rei, e a SUil obra foi condomnadil pelo p:tpa. 

E' possível, senhores, que as vozes dessa indignaç:io po
pulat· que artificialmente se levan t~u contra a nossa vit;toria 

- incruenta cm ~lontevidéo, chõgasscrr1 ntó aos ou vi dos do 
:rnonarcba, que es~o ouvisse os seus minist1·os s.obre as accu
sadi.es IJUC, se faz1ão ao acto do 20 de fevereiro, o r1ue os 
scfti amphyctiões .que compunbiio o g~binelo do 31 do itgosto 
pedissem tempo para reflectir; e qu~ depois, ouvindo o seu 

Os nobres ex ministros do gabinete de 31 de ago~to 
julgarão tal vez que me deprirniilo e para sem pro no con
ceito dos meus compatriotas, mas o resultar!o foi justa
mente o contrario; o seu acto cleYou-me, cum.> eu não me
récia, na c~ti·ra do nacionaes e eslmn~eiro~; de sorte que 
posso boje dizer com dllsvanecimcnto que a demissiío que 
recebi dos Srs. ·ex·ministros foi para mim muito mais hon· 
ros;t do rJU'.! a sua nome:tçilo (Apriarlos). 

DigiTo os nobres ex-ministros o qu~ quizercm a rc~pcito 
do acto diplomaLica rl!l 20 de fcverc1ro, não poderão arran
car-me esta grata convieMo: qua por nquella solução salvei 
·a vida de dons mil de meus compatriotas, evitei as ruinas ele 
uma capital importante, o· attrahi as sympatbias gcraes do 
nio da Prattl para o meu paiz. 

· concelho privado no Rio· Comprido, voltassem mui•o pcza
rosos .... 

O Sn. Dr11s VmmA :-Não foi pr;eciso tanto. 
O Sn. PAnArmos ••.. para declarar ao monarcha que ns 

accusacões crão procedentes, mas que tinhão um meio facil 
e prompto de applacar a indignação publica, e era arlpro
var-se o acto e demittir-se o negociadQr. Assim se fez; e 

O Sn. PniENU fiuF.No: -E os louvores da Europa. 
O Sn PAn,\NII05:-Este resultado compensa-me ~obcjamente 

do dosar quo me Jancou o gabinele passado. Hoje, ainda 
mesmo quo a c·1mara (Jos Srs. deputados não tives~e appli
cado aos nob1·es ex·minislros a pena de Talião (cu não dese
java tanta severidade), não mo resta senão pedir a Deus que 
nü.o volva algum dia contra os autores do decreto de a de 
marco as armas da c:olera popular que ellcs procuráriío 
manêjar contra. mim. (Dravos; muito be1n, muito bem. O 
orador é comprimentado por muitoQ de se~s colleqas e dos 
tspcctaàorç8.} 
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DISCURSO PRONUNCIADO NA $ESS10 DE 7 DE JUNllG DE 1861.i. 

o §r. Sfh•clra tlll llliott.a:- Sr. presidente, compro
hcndo o senado que tenho o rlevor rigoroso de tornar pal'to 
neste deLate, como membro relator. da com missão do voto do 
gr.:IÇ<IS, c della divergente cm relação ao periodo que diz res
ywi Lo ús relações do impcrio com o Estado Oriental o ao 
convenio de 20 de fevereiro. 

Cumpria-me talvez ter já satisfeito a c~tc dever, porque, 
:Uarendo discordancia na commissão, corria-mo. a obrig-ação 
de explicar o motivo e o ponto dessa. discordancia; mas tive 
de ceder ús instancias do nobre senador pela província_ de 
l'tlnto-Grosso, membro da commissão, cruo mostrou desejos do 
encetar o debate. 

Não quiz, Sr. presidente, deixar do corre-!ponrler com a 
beoevoleocia que ora do meu rlevet· a um recl<tnlO talvez 
funilatlo na nccessirlado urgente que tinha S. Ex. de expli
car-se, como tendo tido a pril1cipal parto nos acootecimontos 
C: o R.io da Pmla. 

lloje, porém, venho dar os motivos por que discrc'pci da 
maioria. da commissão. 

Em que consis~o a minha d!v~rgencia? Coino se l'ê elo mc.u 
voto separarlo,. tmba. eu rcd1~1do o voto de graças approxl
niundo-se o mats posstvel do cltscurso da corOa. 

!J.. corOa annunciando a paz ela repub~ic<~ Oriental o a espe
ranca de que desta paz proviesse a satisfaçil.o de nossas an · 
tigÚ e novas reclama_ções, não tin!Ja r~coul!eci~lo quo a 
s1tuacão da paz e :ts Silttêfacões fossem rlendas tnlOtréllncnte 
á negociação rliplomatica :' parccett-me 1:eb redacção do 
discurso da coróa que esta, cm ~ua sabedona reconi.Jeceu quo 
da paz podião provir estes resultados, mas qu(J elles uão 
tinhão sido previstos pela negoCia!jàO. Então redigi o voto 
de oracas de conformidade t:om o espírito da fa!Lt do throno, 
rcc~nbccendo o facto da paz como um rcsultadl) prrciuso, e 
quo desta pt~z devião resultar as conscquenci~s que o go
verno esperava, visto que o novo governo da republica Orien
tal oflerecia na pessoa do generallllores g-arantias de con
fJancn para o governo brasileiro ; e o pcriodo cm que fiquei 
venéido pela maioria da c~mmis5ão, ann~nciav_a quo o s~
natlo esperava quo a sabc-iorra do g-overno Imperwl;Jpt·ovct
t<tria os immensos sacrificios feitos e o sang-ue dcrri.tmatlo 
em Pãysnndú, afim de úbte~ daqucll~ r~publica garantias, 
para que, senhores? para obJectos pn~JCtpaes rlc nossas re
clamações ; segurançr1 fias nos~~., [rontw~s ; segumnn~t d~s 
pessoas e propriedades dos brusiletros restdentes no terntono 
oriental. · 

Este foi o meu voto. Creio que redigindo assim o veto elo 
graças, approximoi-mo ~o discurso rla coróa1 exprimi o seu 
pensamento c correspondi a elle. 

nJas a opiniilo que prevaleceu tinha outro alC•lnce. O voto 
quo prevaleceu foi, senhores, que provocou esta discussã~,por
tJUC quiz dizer mais do qu_c a coróa tinha dito no seu dtscu~
so ; pois COilHfUIJnto no dtscurso da corôa se houvesse mam
fostado a ospownça de que do cs ta do da pnz rczultas~em as 
sa tisf;1cões das nossas rcclamnções, entretanto a corôa, 1111-

nunei<Jndo ao paiz esta pacificação, não nos disse que fOra 
obtida por meio ue um desenlace brilh:~.nlo 1 como entendeu a 
maioria da commiEsão. · 

A maneira por que a maior.ia da ~ommis~_ão ostabclor.cu a 
1uestrro foi que deu Jogar o n11nha <hverg-enCia (lendo) : . 

cc O senado cor,"'r11tula-se com Vus~a ntagcs!ade Imper~ill 
1ela pacificação 7Ja. repulJlica Ül'ientill do Uruguay, i1S5l~U 
~o1nr> pelo restabclcwnenlu de nossas rebções f!ij paz e aml
ade com c~se estarlo. 

cc O convenio de 20 de fevereiro, conscgninrlo t'stos .rlous 
'randes fins e a clevacão do genml flô1·es, nosso fiel <lll!ado, 
'o cargo de o-overnailor provisorio da mesma republica, 
ompletou a n~ssa carnpanllít no Estado Ol'ientnl, cstip_ulando 
satisfação de nossas jusLas reclamações e garantu.ltlo a 

ormanencia dns boas rclacõos que com vantagem rcctproca 
e vem reinar entro os dous· povos. 

cc O sena<lo rende a homenagem do sua gratidão a Vossa 
agestade Imperial ; e aos bravos do exercito e da armada, 

pelo brilhante desenlace da luta a que nos provocára o do· 
cahido governo do Montcvidóo. · 

Indicado o ponto da divergencia, vejamos a razão dcila. . 
Antes, poróm, do cntmr na apreciação da questfl.o, peç() 

licenna ao sonado para fazer uma observação preltmiiHir·. 
Não posso, senhores, aceitar o deb;üe sobro o convenio. do 20 
do fevereiro no mesmo ponto cm que o collocou o nobre se
nador pela província de mato Grosso. 

Peruõe-me S. Ex. ; não desejo provocar a sua suscoptibi · 
lidarle, nem molesta-lo de maneira alguma; quero discutir 
perante o senado uma opinião min~a, o quo esta minha opi
nifio seja tão respeitada como a de S. Ex. ~las 1 Sr. pro8i
d~ute, mio po~so acompanhar o debnte, como disso, no ter~ 
rcno em que o nobre senador o collocou; S Ex. misturou 
esta questão politica com uma questão individual .•.• 

O Sn. Z . .I.C!IAmAs:-Apoiado. 
O Sn. Sn.vmnA DA nioTTA:.. o este elemento individual 

misturado na quesli1o fui que por varias vezes pertui·bou a 
S. Ex. 

Neste ponto, Sr. pre~idante, eu podia rlar uma prova da 
verd~de da minha asseq~ão. 

O senado conhece a illustração do nobre scnflclor, os seus 
recursos de parlamento, a sua C'lovada iustrucção ~olitica, e 
portanto, deve comprçhender que, so não. f~s~c a pertul'12:t· 
cão resultante da mtstura do eleme11to mdmdval, S. Ex. 
Í1ão teria deslocado a discussão para um terreno no qual 
sómente toco para desviar-me delle. o·senado recorda-se: se· 
nhores, r! e que versan1lo a questão principalmonte sobre a in~ 
telli~-:encia dos <Jrts. 2° e ti• do convenio do 20 de fevereiro, 
S. Ex. apaixonou-se tanto, qus nos disse (repetirei com 
algum custo) quo pam desconhecer a intelligencia dos 
arts. 2° e G ', e não encht!rgar nelles os factos do Jaguarão, 
era preciso ter-se impudenda ! 

O Sn. PAnANnos: -Capricho. 
. O Sn. ZACilAUtAs: -Capricho mesmo que fosse. 

O Stl. SlLVEmA DA ~IOTTA:- S. Ex. precipitou-se o,con~ 
tra os seus babitos, proferiu um t opinião de~tas; S. Ex é 
muito delicado, e pam discussão entre homens desta ordem 1 

não se trazem expressões taes. Que S. Ex. proferiu essli. 
palavra, é wrdntle, mas reconheci rlesde lofto que escnpou 
no calor da discussão. E, pois, unicamente toquPi ne~to 
facto para llnr loga1· a S. E:c retirar a sua expres~ão, aliás 
V!'jo-me muito con5tr~ngido para poder continuar o debate 
rlcsr.le que eu tenho necessidade de soll'rer a comminação por 
entm na intlagacão dos arts. 2° e õ.o (Pausa Ao Sr. Para· 
nltas.) V. Ex. nif.o retira. esta expressão? (Nova pausa) 

O Sn PAnA~rros: -Persuado-me que disse capricha; que 
depois das provas que eu apresentasse só o capricho poderia 
sustentar que os arts. 12° c 5° 1 confot·me as declat·açõos das 
partes contratantes, não comprehendia essçs attenta~os. 

O S!L StLVEII\A DA MoTTA:- Pois bem, ·considero-me ba
bilitado para poder entmr no debato, porque do~ p~r su~sti
tuitla a palavra; c .. comquanto.a palavra substttut1va atnr!a 
sej;1 dura para contendores que se reputflo torlos cm boa fe, 
c o cnpricbo exdue a boa fé, entendo que neste debato uii.o 
póde h:1vor senão intenção pura. 

O Sn. p,,nAr~uos: - Era miobi\ conviccrro então;. mas 
desde que V. Ex. ainda sustenta, vej,, que rião ó capricho. 

O Sn. Su.vlimA DA nl01'rA: - Sim, e uma das razões, 
SI'. prcsid,•nte, por que estranhei e tr()uxe este facto como 
prova de que S. Ex. tinha pcrtürhado o debate pela mistura 
da individualirlarle, ó p01·quo a rninba opinião a respeiLo do 
art. 2o do conreuiu de 20 de fel'creiro foi conhecida no .Hio 
do Janeiro desde o dia cm que cbegárão aqui ag ?oticias, 
rlcsdo a bor.1 cm que soav<1o por essas ruas us musteas e os 
vivas: pos5o appellar até para o tos~emunho de_ nlgum~s 
pessoas que eMüo presentes--; Sendo, JlOIS, est~ ~ mmha opt
nWo antiga, tendo-a eu mantfestado 11~1 commtssao, em uma 
longa conferencia que ~ivernos a rcsp~tt~ d_o voto de graças, 
parecia-mo que ou tlevta esperar da 15~mgmdado do col!ega, 
que a nossa dissidoncia mio fosse expltcada co.'ll tanto rtgor. 

I 
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O Sn. PARANnos.- Eu tambem disse na commissão que 
espora v~ que V. Ex. so demoveria da sua opinião, depois que 
.me ouvisse perante v senado. 

O Sn. SILVEmA DA AloTTA:- Seuhor presidente, tt questão 
individual que se misturou no debato, foi a exoneracão do 
nobre senador. Peço licenca ao senado pora não me oêcupar 
com esta questão, mais propria para ser rlisculi1la entro o 
nobre senador e os nobres ox·ministros que forfio autores do 
acto, os quaes estão mais do quo eu habilit~dos para dar 
a razão do mesmo acto. 

Como homem politico, como membro uo parlamento, sem 
duvida quo sou competente para apreciar a justica do ~elo; 
mas quero declinar da discussão a que o nobre senador nos 
arrastou pela insistencia com que no seu discurso de sete 
horas, de período em período voltou sempre á sua demissão. 
· Senhores, por muito que eu queira declinar de toca r neste 
assumpto. não posso, para que não pareça que como homem 
político me esquivo á responsabilidade de minhas opiniões, 
deixar do dizer que a exoneração do nobre sena1lor foi um 
acto extraordinario, d.esusado, como S . .Ex. disse ..• 

O Sn. ZACIIARTAS:- Apoiado. 
O Sa. SILVEIRA DA MoTTA :-... foi rude, devia ser d;:da 

por meios mais diplomaticos. , 
O Sn.ZACIIARIAS:-Quanto ao meio não ha duvida (Apoiados) 
O Sn. SILVEIHA DA ThiorTA:-Irlcontestavelmente podia ser 

dada: uma vez que o governo acbava-so descontente com o 
modo por que o nobre senador tinha procedido,estava no seu 
pleno direito, dimittindo o empregado que não tin~a compre
hendido o seu pensamento ... 

O Sn. ZAcrrARIAs:-E não comprchondcu,isto é verdade. 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA :-Ainda uma observa cão ligeira 
sobre este facto. • 

Quando, senhores, appareceu aqui a noticia do convenio díl 
20 d_o fever·eiro, eu recee!, independcnto de qualquer outt·a 
consrderação, que se realizasse a demissfio do nobre sena
dor; r,orque S. Ex. aceitou essa demissão cm circumstnn· 
cias muito especiaes .... não ó só a missão que era especiul, 
erão especiaes as condi-cões do nobre senador em reinciTo ao 
ministedo e aos negociÔ5 tio Ilio da l'ralil. • 

O nobre senador tem feito a sua carreira diplomaticn no 
Rio da Prata. Já ali havia desempenhado duas impo(tantcs 
missões, o V. Ex. sabe que para uma missão diplomatica 
nito é muitas vezes a melhor hãbilitação ter· já anteriormeuto 
sido diplomata no mesmo paiz; muito mais quanúo os inte
resses movediços da politica oriental tlesnaturão todas as 
posicões, fazem ·as vacillar todos os dias. l'or isso os servi· 
cos 'aliás importantes, que o nobre senador podia ter pres
tado no Estado O~·icn~a.l o na Confederaç;Io Argentina pode
riJo purventnra muti!tsa-lo ou torna-lo menos apto para a 
questiio nova que se agitam hoje no Estado Óriental. 

O SI\. PAIIANrros: -Isto ó queatão com os nobres ex
ministros que não attendêrão a esse inconveninte. 

O Sn. SrovEmA DA MorTA: -Além disto, ainda por ou· 
tr.as razões erilo especiaes ílS circumstancias do nobre sena· 
dor. S. Ex. não pertencia ao partido politico dos hon_railos 
ex ministros, segundo a opinião mais geral, e estas mts!'ões 
especiaes nilo se cosrumuo confiar senão áquelles homens 
publicos que podem estar na confidencil intima do minis· 
te rio. 

O Sn. CA~omo BonGES: - O Sr. Saraiva não quiz con
tinuar. 

0 S~. SILVEIRA DA :l\IoTTA:- Isto não quer dizer nada, 
O Sr. Saraiva podia continuar, porque-estava na confidencia 
do minislerio, era do mesmo partido. 

E, senhores, isto não é um capricho de govArno, é uma 
regra de administração,e é p~r in.teresse publico mesm~ 9ue 
os homens, que não estão Identificados com uma pohtiCa, 

O Sn .. PAnANrros: - Nmgucm sustentou o contrario. devem ter até escrupulos de aceitar commissões de certa 
0 Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA: _., .• nem que o possão peia? ordem; não só porque não são os melhores interpretes d·JS 

governos que os nomeão, como porque póJo acontc~er. com 

O Sn. S1Í.vEmA DA ~lon~:- ... o então neste terreno não 
ba gerarchias, nam ha serviços que embaracem a livro 
acção do governo .... 

O Sn. ZAcnARIAS : -Apoiado ; isto ó que ó governa· 
·mental. 

no exercício de suas prerogativas. elles 0 que succedeu ao no..bre senador pela provmc1a da 
A questão, porém, é outra: a demissão como foi dada, Blato-Gros~o. 

"tornou-se um acto desusado, oxtraordinario, rude (apoiados), o seu ultimo disr.urso revelou-me este grande pensamento : 
e, direi mais, desnecessario.. • • s. Ex., permittn. dizê-lo,. procedeu sem aquella grande con-

0 Sn. PAnANAGUÁ:- Apoiado. fianca que devia ter no governo de quem era delegado. O 
o Sn. s. ILVEIRA D.A l\'IoTTA: _ •...•• porque um diplomata .nobre senador nos disse aqui: cc Se eu exigisse pouco, con-

demnavão-me pelo contrario ; se exigisse muito, condemna-
"de elevada ordem, como o nobre senador pela província do vão-me pelo mesmo. )) · 
!\'lato-Grosso, incumbido de negociacão importantis~ima como 
essa que tinha a seu cargo, devia sêr chamado pelo seu go- O Sn. PAnANrros : - Eu não asseverei isso, ~rgumentci 
verno de uma maneira que nem parecesse desairosa a S. Ex. que, não tendo instt'UC!1ões positivas, via-me collocado en
nem precipitação do governo, e que não trouxesse mesmo o tro esses ifous extremos. 
inconveniente, como o nobre senador apontou na sua carta O Sn. SILVEIRA DA lUoTTA: -Entre esses dous extremc.a 
escripta de .Monteviddóo, de poder a defesa do dcmittido !e- v. Ex. não podia nu'trir receio, se tivesse consciencia do 
va·lo á demasia, o comprometter algum exito das negociações que possuía a confiança dos ministros. · 
pendentes. O Sn. PARANrros:- ~las so eu já sustentei que procedi 

Neste ponto, porém, não acompanhei a sem razão do nobre com toda a convicção, que segui a minha Cúnsciencia? 
senador, porque, quando se trata de negocias publicas, o cm-
pregado deve até offerecor-se em holocausto. Ainda mesmo O Sn. SILVEIRA DA ~loTTA: - Não contesto, mas estou 
quando podesse pairar sobre a cabeca do nobre senador ai- provando que no exercício destes cargos ó preciso que o O!fi· 
guma responsabilidade mal cabida, ·S. Ex. devia honrar·re pregado te11ha uma· certeza inhabalavol, uma confia~a muito 

·.úe carregar com esta responsabilidade (apoiados), antes do profunda naquelle perante quem tem de responder. . · · 
que comprometter os interesses nacionaes. (Apoiados.) li' o i justamente a posição falsa d~ S Ex. nos negoCios do 

_ . .· Rio da Prata, que trouxe a sua. demissão, e deu logartal!ez a 
·O Sn ZACIIARIAS :-E nao fazer o mamfesto que fez de lá; que S. Ex.', desculpe que o dtga, desempenhasse a mtssão 
O. Sn. PAnANrros :-0 meu silencio foi assás prolongado;. menos b~m do que s.e. fosso delegado de um governo de sua 

talvez V. Ex. não o guardasse por tanto tempo. reconhecrda côr :politica.. . 
· Senhores, não fallo mais na exoneração ; vou entrar ~a 

O· Sn:·ZAmiAmAS':-Isto não sei, mas não fazia aquelle questão, c entrar do frente, porque não quero tomar mUito 
·manifesto lá. · tempo ao senado ; estou hojt~ indisposto de saude e não me 

acho com as for_ças necessar~as para acompanhar em _to~as as 
suas partes o discurso do nobre senador· pela provmCia de 
.Mato·Grosso, como cu desejava; tanto que quando S. Ex. 

O Sn. 'VISCONDE DE JEQUITJNIIONIIA :-E se tal fizesse •.• 
O Sn. ZACDA.RIAS- :-Cabia na mesma censura. 
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proferiu o seu discurso de sete horas, tendo eu diante de mim 
a al!emativa de responder-lhe no dia seguinte, e não sendo 
provavel CJUO estivesse ent<1o publicado ainda o seu discurso 
ri-me na nccessid1do de tomnr notas como S. Ex. presenciou: 

Vou, pois, á questão principal: 
Senhores, a di~sidencia entre os dous votos reduz-se á 

11prcciação do convcnio de 20 de fevereiro. Antes, poróm, de 
c~egar á analysc do texto, tenho de fazer algumas observa-
coe6. . 
•. S~nbores, a nrgociaçiio feita pelo nobre senador pela pro
vmm. de Mato-Grosso peecou, a meu ver, na fórma e no 
fundo; é defeituosa na fórma o no fundo. • 

Em primeiro lo~ar, senhores, chegados ao momento em 
que ~illalba mandou os p~imeiros emissarios ao acampameuto 
da Umão, expor .a~ suas c1rcumstanr.ias e propor a negociação 
de paz, estes entenderão-se com o general Flores, o o resul
tado dessa conferencia foi voltarem os emissarios com tod1s 
as pessoas que com elle tinbiio ido de moutevidéo, aprovei
tando a licença que Villalba dera para poder-se sahir da 
praça e em seguida apresentou-se o Sr. llerrera y Obes com 
os poderes que lhe forão dados para a negociaçiTo. 

E~tes poderes de Villalba forào para tratar com o general 
Flores a respeito da reconciliação da familia oriental, e não 
para tratar com o plenipotenciario brasileiro. 

Em segundo logar o plenipotenciario brasileiro não tinha 
poderes para tratar com um governo com o qual as nossas 
rclacões estavão iuterrompitlas, como acontecia c0m o de 
Villâlba. 

Quando o nosso plenipotenciario sahiu desta côrte, levou 
instrucções e crcdenciacs para o governo da Confederação 
Argentina; a sua missão, que não teve successo algum, foi 
pam obter a intervencão da Conftdcracão Al'gentina em com
mum com o Brasil "para a pacificar.Íio do Estado Oriental. 
O nobre senador como plenipotenciario não tinha poderes, 
nem podia ter, perante o general Flores que não era ainda 
governo legal, era um general que commandava forcas na 
campanha. • 

O Sn. PAnANrros:- V. Ex. lêa o periodo anterior o que 
determinou essas minhas palavras. ' 

O SR. l'IIESmENTE:- Eu acho que era conveniente não 
haver ápartes. . 

O Sn. PAnArmos:- Calo-me ...• 
O Sn. Sn.vEmA nA· ntoTu:- E eu gosto disso. 
O Sn PAnANrros ; -O Sr. senador pela Bahia é que mo 

está desafiando. 
o Sn. SILVEIRA DA nioTTA :-Eu ató estou dizendo que 

gosto de todos os apartes de V. Ex. 
O Sn. PA!IANrios : -Mas eu devo obedecer ao Sr. pre-

sidente. . 

O Sn. PfiESIDENTE:- N<io me refiro ao áparte pedindo 
que se lêa um pcriodo anterior; refiro-me a outros. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Aqui está o período (lendo): 
cc E~tre S. Ex o Sr. brigadeiro general D. Venancio Flo

res o S. Ex. _o Sr. D. Manoel llerrera y Obes forào estipu· 
lados os scgumtes artigos de rcconciliacão e de paz pelo que 
toca á dissidencia entre orientaes .•.• ·:> 

<c No art 8° se diz: 
cc O p1 esente convenio se considerará definitivamente con~ 

cluido c !era immed!ata e plena ~xecução, logo que conste 
por manwa authent1ca a sua ace1tacão por parte de S. Ex. 
o Sr. Villalba, ::t qual será corumuniêada em 2·i horas. )) 

rc, Log~ ~epois, no immediato periodo, se diz : cc Ouviclo 
o Sr. muustro de Sua Magestade o Imperador do Brasil a 
respciLo dos sobreditos artigos, declarou S. Ex. que o acc~r
do celebrado pelo alliado do imperio não podicl ser senão 
applaudido pelo governo imperial, etc., etc. l> 

Note-se-ouvido; mas depois de tudo feito e llssignado. 
O Sn. PARANrros : - Assignado ? 
o Sn. SILVEIIIA. DA. nronA:- Sim 

O Sn. PAnANnos: -Aqui V. Ex. me está accusando e . O Sn. PAn,u;rros (rindo-se) : - Ab I Ah I Então esses ar-
tambem ao nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros. t1gos não fazem parte do acto ? São actos separados ? 

O Sn. S1L VElllA DA ~1o·rTA: -Isto não sei. o s s ... n ILVE!nA Díl. nloTTA; -O protocvlo da negociação 
O Sn. PAnANrros: -Digo eu. tia 1dea de como a causa se passou: o St·. general FJôres 
O Sn. SÍLVEIIlA. DA ~IOTTA: -Hei de explicar 0 meu pen- S. Ex. e o emissarío de Villalba naturalmente conversarão~ 

sarnento. ~as qEando se lr~tou tia estipulação, eis o que houve : as! 
si_gnárao~ os negoCHidores com S. Ex. no fim, mas as estipula

O Sn. PARANHOS: -E eu hei de defender nesta parte o çoes forao entre Flôres e llerrera y Obes. O art. to diz :.-
nobre ex-ministro. · cc Fica felizmente restabelecida a reconciliacã(l entre a fami-

0 Sn. Sr L VEIRA DA nroTTA : -E' natural ; essa devia ser lia oriental. )) • 
a sua tarefa mas não a m~nha. O art. 3° diz respeito ã organisação do governo ·do gene~ 

O nobre senador não Unha credenciaes perante o general ral Flôres ; 
Flores, nem as podia ter; não as tinha perante o governo de_ O art. 4o trata de oleições de deputados e senadores, c das 
Villaba, nem as podia ter: que compctencia tinha então o juntas administrativas ; 
nobre senador para entrar na negociacão? Como ministro O art. 5o reconhece os gráos e empregos militares conferi-
acreditado perante a Confcderacão Argentina, c com poderes dos até a data da assignatura do convenio ; · 
para aconselhar um úu outro expediente a respeito da mar- O art. 6° providencia sobre as propriedades das pessoas 
cba dos negocias na republica Oriental, não podia fazer obra compromettidas na contenda civil ; 
official como diplomata brasileiro em frente de ftlontevidéo. O ~rt~ 7° determina o licenciamento da guarda naciona~ e 

Senhores, é o primeiro defeito de forma que se acha na dep~slto do ar~amento, etc. 
negociagão deste convenio; S. Ex. nem tiuha_poderes para E1s o convemo.... _ 
tratar él)m Villall>a, nem com Flores : e nem Villalha tinha .E assim já eu explico a razão por que V. Ex. ~oi apenas 
dado poderes a llemra Y Obcs para tratar com o nobre mtrone neste negoc1o; porque elle era todo domestiCo, tinha 
senador. Assim que figura fez o nobre senador neste por fi~ a pacificação da familia ori~ntal, e entre dous orien-
negocio? ·· . tar:s V!llalba e Flôres; quando mu1to o nobre senador, como· 

O Sn. PARANnos:-Fiz o papel de intruso naturalmente hospede benev~lo, que desejava que aq~elles_ adversarios.se 
. . ' . · · · c~mpuzessem, mterpoz os seus bons offic10s, d1sto nã.o ha du-

O Sn. SILVEII\A DA DloTTA:-Nem fo1 o papel de mtruso, v1da; mas o que ha de estipulacão no convenio senhores 
foi o papel de mirone tão sómeute. (Bi~m·idade). O intruso foi entre V iii alba e Flôres; e estipulacão para que' fim? Par~ 
é alguma cousa mais, porque chega a mtromctte-se, toma a reconciliasão da familia oriental." O nobre senador er.a 
parte etc.; mas V. ·Ex. foi mirone. sempre e foi considerado estranho; e eis a razão por que S. 

Segundo as suas expressões que indicão. bem o seu atila- Ex. não foi parte, foi apenas assistente. (Continúa a ler) 
mento, qua~do lhe apresentarão o tratado, o que disse ? A cc Ouvido o Sr. ministro de Sua .!Uagestade o Jmperador ares
~espopta fo1 verdadeiramente de 'tJ!iro~e (lendo): «. Cpn· peito .dos so~reditos artigos •..• » 
,en~e1-me em responder que haVIa hdo a mais mtima VeJa se foi ou não mirone. 
;atisfação. >> (Continua a ter)· cc, ••• declarou S .. Ex. que o accordo ce-
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l~brado :pelQ étÜia~o.do _impcrio niio pod.ia ser 8cnlio a~plau-~ · O Sn. Sir.vEmA 'nA ~Ioi'rA : - Algum dos nobres minis:. 
dtdo pelo governo tmpenal •• ,.11 (T!ouve appaluso.). tros acha inconvetticnte nisto? · 

O Sn. ZAcii~nrAs: -:-Que não foi dado por quem cstà'ira O Sn. FEI:nEiilA PENNA: -Já Corão lidas hontem. 
l!m scena, mas por quem esta v~ ·f~ra. . I O Sn. ZAciiAnüs:- Já Corão lidas : agora é licenca pau 
. O Sn. PAnA~ nos; -Isto refere-se ao governo 'imperial réle'r. · • 
que es~v fóra? V. Ex. não ·está ]ulgando neste negocio como j 0 Sn Dr As VIEIRA . _E ·tas não forl'ío lidaQ 
ex-prestdente rlo conselho. . . · . · ~ . ' . '·: . 

O S Z ' As' -E V· E' tam'bem' n"o 't"'m d' ~·d o Sn .. StL.VEIIlA DA ntorTA:- v. EI. refenu-se ao OffiClO R. AGH!RI ~ · X. a " !SCU~l O de 7 de JUnetrO 
'conio ex-minit;tro ptimipotenciario, e eu lhe inos'trarei ; hei . • .· . 
'de em tempo pedir a palavra. · .0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINDONHA :-CreiO que estilo pu-

'O s s ·. M ( t·· , lJ ) bhcadas . n. ILVEIRA DA. OTTA con ~nua a cr :- « . · ••• que 
'nelle veria bases razoa veis e justas para a reconciliacão O Sn. CANIHDO BonaEs:- Se não forão lidas, como estão 
'{)riental. 11 . · • aqui ? · 

O argumento q~e quero adduzirdaquió que o convénio . O Sn. PARANHOS:- Para mim é uma novidade o que . 
'de 20 de ·r e .-ereiro, sr. presidente, ü um acto a qtic o nobre V. Ex. está dizendo. · 
··senador pela provínCia ~e Mato-Grosso, como mini~tro pio- O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Para V. Ex:. é uma novi. 
,riipotenc~ario do Brosil, foi llXtranbil officialmonte, c não. só dade? Então de'Vo ler. (Lê.) E o senado avaliará o por qt;e 
for, como devia ser, P.Orque, uma vez que a quest<lo collo- S: Ex. chama novid de um officio que S. Ex. recebeu .•. , 
'cou-se no terreno de tratar-se sóni.ente da recon'ciliacão da « Os plenos poderes são redigidos como suggere V. Ex., 
'fainilia orien'tal,da:s pazes entre FlOres, vencedor, e ViilalLa, para qlle não saji\ tolhido nos seus meios da accão pelo que 
vencido·; entre a revolu·çao e o governo legal de ~Iontevidéo, respeitil ã republica Oriental. e porventura, se víer a propot
que se entregava á dis-cripção, era forcoso o isolamento do cionar-se ó onsejo de um accordo completo, que possa fazer 
nobre senador como ministro do Brasil: o erro partiu da má esquecer os attentados que nos irrogou o governo do 
eollocacào da questão. Paragur.y. » 

Tenho aqui as instrucções que S: Ex. solicitou do governo Não lerei a parte rerat~va ao Paraguny (continua a i~r.) 
·imperial para tomar parte neste negocio, e ellas confirmão cc Quanto· á rerublica Orienfa do Urugu"y, refiro-me i.r 
a minha proposicão, isto é, que S. Ex. não tinha. poderes instruccões que levou V. Ex. destà eôrle, e á~ minbas ultimas 
para entrar nessâ negociação em frente de ntontevidéo~ communicacõas depois qu~ chegou V. Ex. ao theatro dos 

O SR. PAnAl'iliOS:-V. EJr •. então dev-e l-er essas intrucções. acontecimentos; não podendo, nem devendo o governo impe
'O Sn .• 8 .. 'VEtnA. DA MorTA :-no·ntem ~orão lidas., é 0 offi· rial dar-se por satisfeito emqu~nto não forem attendidos todos 

'" . . os interessr•s do imperio. desprezados e vilipendiados peiG 
'tio .de 7 de Janeiro, eu o mostrarei a Y. Ex~ actual governo de Montevidéo e anteriores administrações. » 

'0-Sn. PARANHOS :-0 officio de. 7 de janeiro 'l O Sn.' FE.nREIRi PENNA:- hto já foi lido pelo Sr;. 
O Sn. SILVEIRA DA MorrA:- Fvi lido hontem, por isso é Paranhos. 

que o pedi ao nobre ministro. O Sn. PAri . .umos: -Este topico já. 
·O Sn. PinA.Nilos:- Eu não ouvi ler ; se V·. Ex. não qni· 

zer l~r, tenha .a bondade de passar•lll1
0'. 

O Sn. FERREIRA. PENNA :-Convém ler. 
O Sil. SitvE'ml ÍJA ~loTTA :- Tenho aqui as instruc·ções 

com que S. Ex.. foi para o Rio . da Prata, e .as instrucç~es 
supplementares que teve em ~fficto confidencral de 7 ~e Ja
netro ·; entretanto, não as leret, porque o senado, creio que 
pelo discur~o · do nobre ·ex-ministro dos negocios estran
geiros, sabe que o objecto p;incipal da. missão de. S. Ex. 
foi obter o -accordo da repubhca Argentina. pl\ra a mterven
cão conjuncta nos negocios orien~aes. mas nesta parte V. Ex. 
nada conseguiu, ~orquo a republica Argentina não admittiu 
a proposta. 

O Sn. PARANIIOS : :-E o governo porque me deixou lá ? 
O Sn. ~ILVEIRA DA ~lorTA: - Pina continuar sempre a 

fazer dili~encias afim de ver se ~lcatisav~ o objecto principal 
da sua mts~ão. As suas credenctaes, pois rorüo para com o 
governo do gEneral Mitre, . 

Nem o governo do Br·asil, podia d:tr ou!r~s credeuct.aea 
que não fossem para o governo da. republtca ~rgentma, 
porque as nossas relaçõ~s com Mo~tevtdéo estavil? mterrom
pidas ; o governo impenal não podia dar ~redenctaes para o 
general Flores; deu-as para quem as podra dar. 

Ora. o nobre senador, segundo se collige deste officio de 
7 de 'janeiro, reconheceu a. má P.osiçã~ em que estava1 a 
falta . de poderes que tinha. para I~tervrr. ness~s. negocros 
orientaes, e então pediu ao governo Impenal, ou Já lhe c~
tavão promettidas novas instrucs_ões para essa eventuali
dade ; mas eis aqui as inslr~cções que teve~ e das quaes o 
senado verá que S. Ex. nii.o lmh~ competencta al~uma.P:Lra. 
se mettcr nos negocios de Montevtdóo. (Ao Sr. Dtas Vtelra) 
V. Ex. acha que posso ler? 

O Sn; DIAS VmmA: -Eu bGje não sou juiz ; é o actllal 
ministro dos nPgocios estrangeiros. 

O Sa. SILVEIRA. DA MorrA (continua a l~r.) 
« Não devem ser esquecidos os suecessos naquella p~aça, 

rompendo tão descommunalmente por todos os compromJStiOS 
solemnes da republica para com o imperio. » · 

O Sa. PARANHOS:- Logo eu não iinha poderes I 
O Sn. StL VEIRA DA MorrA:- Isto refere-se1âs instrucções 

q~e V. Ex. leyou daqui, e são outras que já se lêrão, quero 
dizer as de 25 de ma~o. · · ' 

·O Sn. PARANHOS : - E os plenos poderes? 
o. Sn. SILVEIRA DA ntorTA:-. niJs acreditado perante 

quem? · ·. . 
Agora é preciso vol.tar ao terreno diplomatico: ••. i_nstruc

cões re~ervadas offie~os ou despachos conli:Jencwes,.tsto em 
aiplomacia póde corresponder a plenos pod~res? Desde q~:~e o 
nobre s"nador não tinha credencial nem para o governo de 
Montevidéo nem para F-lores. embora beliget·ante, podia 
apresentar-se a qualquer de les, q une~quer que fossem· as 
suas instrnccõcs dizendo : cc Es!Oil autonsaqo a lriltar com o 
senhor sobrê cst~ n~go.cio? )) De certo q~e não. 

O nobre senador ainda quando Livt~sse um despachorcser
V4dissimo do seu gvveruo, autorisapdo-o para fazer taes o 
taes cousas, desde que esse despacho não. fosse pela· secre· 
taria competente acompanhado de uma credcnual para a 
eventualidade de ter de negociar com F. e D., a'é,errava no 
seu officio se apresentasse o despacho do governo c 1mo pro-
cura cão bastante. . . · 

Pôrtanto, .. Sr. presidente, estou habili~ado para 1ll~er, {! 

istó. é, a meu vér, um dos grandes defertos da. ~egoc1asão, 
como eu já disse a S. Ex. mesmo. ern conft!renc1a da com
missão: cc O aeto do Sr. cooilelh<•!ro Paranhos, quando pu
desse ser suste'ntado, faltava-lhe até fL f(lrma diplomatica. 
foi praticado sem podere• para o fazer. >l ' . 

Isto ~osto, pergunto eu : a nP~ociasão feita cm fr·cnte de· 
nfontevrdéo o que devia ser? Vou diZI!l' ao senado . .;.. tlcv.iâ 
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ser uma capitulagão militar (muitos apoiados) na qual ln- 'j cspirito do convcnio de 'iO de fevereiro, tudo é r~lativo á~ 
terviCL~eem o Sr. Villalba, ou os seus genernes, o general questões entre Flores e Villalba, á reconciJiacão da rcpublic~ 
~1enna Barreto, o barão de Tamandaré1 e làrnhem o general Oriental : não h a uma só estipulatilo, . Sr.· presidente, que 
Flõras por ser co-belligeranle coinnosco contra Montevidóo. !1 directam. ente diga respeito a interesses áo Brasil. (Apoiado.s.} 

Como capitul~ção militar comprebendo que se fizesse um Senhores, foi se.mpre minha opinião, que este conven~o 
acto em IJUe t1vessem parte com os nossos generaes, c o pccca na fórma. Amda mesmo quando Herrera yObes o ti· 
general FJôres, os generaes da praca, parque os generacs, 1 vesse feito com Flores para a reconciliação da família orlen
pela nature~a de sua commissão~ pelo direito das gentes, tal, ainda mesmo quando o nosso exercito ficasse posto do 
estão automados para fazer capltula!Jõcs. Mas fazer uma parte na retaguarda, que não fosse. o seu g11neral ouvido para 
negociagao diplomatica com entidades todas desconhecidas . cousa algnma, q~e. não tive~se aspirações a (riumpbo na en· 
entre si officialmente, senhores J ? . . . i trada de Montevtdeo, não dispensava um outro com os gene· 

Eotretanto veja o nobre senador se tenho ou não razão raes brasileiros para que a praça se entr.egasse e para que 
quando n~ste ponto não concordo a respeito ~o convenio. de 20 fnsse.m estipuladas condições r~lativas aos interesses do 
de ftJvcre1ro. Es~~ falta de .Poderes offi~1aes que tmba o Bras1l, que .não estavão d~ mane1r.a alguma acautelados nem 
nobre senador fot que prejudtcou a negociação, e que o f11z . comprebendtdos no conven10. {Apotados.) • 
reprase~tar ~m papel.inferior áquelle que U!lJ representante I Senhores, 6 convenio diz re11peito tão sómente á reconci
do B~asJI pod1a e devia fazer em ~m negoc1o .dest.a ordem. · liaçilO da (amilia oriental; e portanto que necessidade tem o 
Se Vllhalba e Herrera y Obes não vJssem a po~1ção e~q~arda I nonre senàdor por Mato-GrossQ de querer cotnprehender nesse 
em 9ue o nobre senado~ estava co~o pleo1,lotenc1ar~o do i acto questões puramente brasileiras, e que como .taes nã() 
Brasil no acto d~ .convemo, n~o h a v1ão do ter. o arroJo d~ 1 podião os negociadores querer regular nem ~r~venir? . 
1e~ervar para o m1mstro do .Brasil o papel de ~ss1stente, que E', senhores, como explico os arls. 2o e 5o do convenio, e 

. fu! o, que fez ~ nobre s.enador por ~lato-Grosso. Então nem se pódem explicar de outro modo. O art. 2o diz: . . 
VJI!a.b~ mandar1a tratar d1rectamen~e co~ o nobre senador. « São exceptuad{ls das declarações do artigo precedenté 

E' smgul~r, senbores,. que q~a~ao V1llalba se· apresen- assim os crimes e delictos commuus, como os políticos que 
tava por meio dosou plempotenctano Herrera Y Obes para possão estar sujeitos á_jurisdicção dos tríbn'naes de ju_stiça. 
tratar com o general ~lores, declarando que estava prompto pelo seu caracter especial. » O art 5o diz: « Ficão reconbe
para rend~r-se á d~scnção, que a prasa estava sem rec~rsos, cidos todos os gráo!l e empregos civis e militares conferidos 
e amengacra !1 capital do .estado rle uma .desgra~a maJor do até á data em que for assignadu o .presente convenio » 
que -a qu~ _11~ba aco~tcCido a Paysaodu;. é . slllgular que Ainda mais, o presente convenio (accrescentarei esta raziio 
quando o tmmtgo venctdo se· apresentava ao vencedor .nestes que já podia ter sido d~da em outro logar) estatue que elle 
termos, declarando se em estado de render-se á d~scr•ps:ão, · se considerará concluído, produzirá todos os seus e1feitos e 
aqu~llcs que tra~ayão co1~ ; elle dessem-lhe ma1s do que terá immediata. e ple~a execa.ção logo que conste de maneira 
aqml~o que elle pedlU! (Apmaao'). authentica a sua aceitação por parte do Sr. Villalba, a· qual 

E Já que estou contestando a falta de poderea do nobre será dada dentro de 2~ horas. E' este senhores· o ultimo 
sena~or para ~az~r este co.n~enio, (é um. dos defe\t{\s que traço caractéristico que dá 11 esto conv~Iiio üma f~ição pura
achei ~empr~l d1re1 que o m1mstro do Brasil não dev1a figu- menle oriental: « produzirá seus effeilos logo que for ratifi-
rar ah1, dev1ão apparecer flómente Oi generaes... cado pelo Sr. Villalba. » Por ventura tornara-se este.facto 

O Sn. T. ÜTTONI.-De éerto. dependo o te de alguma outra approvação ou ratificação?. Não; 
e marcou-se o prazo de 24 horas para a rátitic_ação. · 

0 SR. VISCONDE DE JBQOITI~IlONHA:-Na fórma 
matum do Sr. conselheiro Saraiva. 

do ulti ·. o nobre senador por :ata to-Grosso disse que era: uma con
venção ad t•eferendum? Mas ad're{erendum de quem·?. De 
Villalba, porque tornou-se dependente de sua approvação .. 
Ad re{erendum de quem mais? Sarã pelo governo :do Br~sil? 
Como se póJó chamar eonvencão a.d re{erendum. e entender 
que dependia de approvação posterior do governo do Bra~il, 
um acto que devia ter execucão immediata desde que, den
tro de 24 hora~. fosse approvâd'o por Villalba ? Nem :podia 
ser de outra maneira ; custou-me a entender neste ponto ·os 
apontamentos que tomei do discurso do nobre senador, por
que, se. eu não tivese ouvido distinctamente que o nobre 
senador di6se que essa negociacão era ad refercndum, eu 

O s.i. SILvmnA ·Di MorTA.:-Já que estou contestando 
esse defeito, perguntarei; porque razão ap(larectJ extranbo 
inteiramente a esta negocia cão de paz o hOnrado barão_ de 
Tamandaré? Era a pessoa ·mais eompeteute para fazer a 
Degociação, visto ser general · de maior .Patent~ que o com
mandante do exercito; no caso de desaccordo entre os deus 
generaes, a opinião do barão ó que devia prevalecer, se
gundo as ínstruccões do governo; e então, como é que olla 
foi posto à margêm inteiramente neste negocio, de fónna 
que 1lem apparece o seu nome ? (Apoiatlos ) 

O Sn P.ARANnos:-Apparl!lce o nome delle e o nome do não acreditava... • 
O SR. PARANHOS:- Hei de explicar. Sr,. general Meuna Barreto. 

0 Sa. 8JL VEIRA. DA )IOTT!:-Onde?, , 
O Sn. PAKA.Nnos: -No preambulo do acto 

reiro. 

O Sn. SILVEIRA DA MorrA: -Como podia dar-se a essa 
de 20 de feve- convencão o'caracter de a.treferendum, ~uando pela sua 

natureza devia sortir logo seus eiTeitos? Supponbamos que 
vinha ao governo imp~rial, e que este dizia : '' Não', senhor; 
não ap~rovo. >>. l)ergt!nto.: punhã.o-se as cous~s no estado 
anterior? Poder-se·hla du~er: cc Sr. Flores, sara para Córa, 
Sr. l\ienna 'Barreto, saia lambem, volte o exercito á posição 
em quo se achava; v~l~e tambem o Aguirre de bordo do 
navio onde estava hom1s1ado, com todos os seus Carreras? » 
(Riso de approvação.) Talvez fosse preciso qu~ se fizesse 
uma especie de representa!l~O theatral para depois poder-se 
dizl'r: ,, Agora é que se var fazer a convensão t·JJ 

O Sn. StLVEII\1 DA. MoTu:.,_Abl .no preambuJo ..• -mas 
não assignou. . · 

O S1t. PAB.ANnbs :-E' outra questão. 
() Sn; S1LVEIH! DA MorTA:~ Eis, Sr. pr~sid~nte, a. P!i· 

meira questão: no eonvenio de 20 de fevereirO InterveiO Jn
competen!emente o nob1·e ex-ministro do Brasil ; S. Ex. n~o 
de\i~ ter figurado .nesse convenio1 ~ quando fi~ur~sse nao 
devia representar ~ papel de mei'O ~ss1s~ente. A d1gu1dade do 
Brasil .flli amesqumhada no papel 1ufar10r que representou o 
11osso ministro. · . . 

A ,s<'guuda questão ê esta·: o convenio do 20 de fevere1ro 
não só foi feito incompetentement14, m~s, .apezaJ' dos e,sforços 
ue espírito do nobre senador pela provmcm de Mato-Grosso, 
não eóde ser consi'~erado por quem tenha noções da herme
tica JUrídica como um acto ·que por qualquer fórma compre· 
benda estivulações relativas ao imperio uo Brasil ; a letra e 

Ob l senhores, i~to póde-se chamar convenção ad re[eren
dum? uma convenção que depende de execução imme?iata o 
mais tardar dentro de 2i horas, execução que cons.1ste na 
occupação de uma praça, na entr~da de um exerc1to, na 
substituição de um governo? Peço licença ao nobre s~nador 
para tornar a dizar que estou duvidando de meus aponta· 
mentos e dos mous ou·l'idos; porque não tenho licença para 
attlihuir uma cousa destas a S. JJ:x. 

i 
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APPE'N.I}IC1L 3o 
& Sfl. P.utAr+nos:-- E' tem razão_. revolto_u contra ~sse acto, foi o esquecimlln!o dos actotl dO' 
O Sa. StLVJURA DA MoTTA:- Faço-lhe esta justica; en- vanda~tsmo prattcados·P,elas forças de Munhoz· e Aparício na. 

ketanto vejo-me embaracado, porque, foi o que V. Ex: disse: fronteira de Jaguarão. fodos temos pleno conhecimento des
cbamou negociacão ad· referendum. Todo o senado ouviu ses. nttentad_os; entretan.to a autoridade oriental·, o nosso· 
S; Ex. dizer que ·o governo imperial podia não a ter aceitado. ~m1go e a~tado fiel, CUJas promessas nos fazrm descancar 

Sr. presidente, urea vez que o convenio de ~O de fevereiro na satisfaçao pl_ena de todas as outras reclamacões Õiio 
é um pacto puramente para a reconciliaciio da ramilia orien- póde dar-~os sat1sfaçães a respeito desses actos porque, se
tal, dependente de approvacão sómente de Villalba, e feito guodo as lnterpret~ções que acabamos de dar, não póde jul
por Flores e Berrara y Obes, perguntarei: Comf! quer o no- ga-los comprebend1dns no art 2o 1 
bre senador por Mato Grosso, pormitta-me a expressão, en· . O nobre_ senador, urgido pela necessidade de estar preve-
caixar a responsabilidade de Munboz. e de Aparício no art.2o? DJda a hypothese dos. at.tentados de Jaguarão, disso-nos : 
A responsabilidade de Munhoz e de Aparício no art. 2o pôde 11 Não forão ~spemahsados esses attentados porque ainda 
ser comprehendida em relação aos crimes communs; não ha não erão conhec!dos. » Senhores, os altentados de Jaguàrão 
duvida que estes ficárão exe~ptuados, mas isso não di~ res- erão tão conhecidos do nobre senador no dia 20 de feverei1o 
peito aos crimes commettidos na nossa fronteira, contra a quando se_fe.z o conv~uio, que S. Ex., segundo a carta q.u~ 
cidade de Jaguarão I . hontem fm hda e que eu tornarei a ler, jâ no dia 16 escrevia. 
· Como é, senhores, .que podia o novo governo oriental, o ao barão de Tamandaré, remettendo-lhe uma carta de posso& 
governo da general Flores, considerar como crimes communs, familiar destes caudilhos que figurarão nos attentados de 
segundo a legislacão da republica, as mortes e devastacões J?gua~•lo, carta em que se confessava que mulheres tinhão 
pr.aticadas por Aparício e Munhoz em acto de guerra dêter- s1do VIoladas, e roubadas propriedades ; e S. Ex. nessa stiar. 
mmado p~r um governo legal? Alguma fiaÇão do !llundo já carta de 16 ·de fevereiro, sendo o mesmo que julgava J.lrO· 
tomo~ sat1sfa~ões porque um exercito ou uma part1da de um vados. os attentados de Jaguarão; e os communicava a 16. do 
exercito entra em um paiz inimigo e faz damnos, arruína mo-. ftJvermro ao barãD-de Tamandaré, concluía dizendo : c Cãm 
numento~, devasta, commette mesmo crimes inuteis? Isto não esta gente não póde haver transacção. >> 

será o que o nobre senador chamou a poeira da guerra, Eis a carta do Sr. conselheiro Paranhos e~cripta ao s~. 
quando qait attenuar os attentados praticados na cidade de b~rão de ~amandaré em 16 de fevereiro. Leiu sóment-e 0 to-
1\lontevidéo contra brasileiros, contra a bandeira brasileira, p1co relat1vo a esses factos (lend11) : 

contra outros interesses nossos? « Ha uma carta de um dos chefes de'Munboz que mando· 
O nobre senador não nos disse: « Para que perturbar a ao Leal para _que faça _p_ublicar, confessando que' a sua gerite 

hora da paz com estas reclamacões, se isso é a poeira da s~queou A v10.lou fam111as no Jaguarão : com taPs bandidos 
guerra? » Pois não se poderão· chamar lambem poeira da nao pódB mats haver transacção. Rontem 0 demonstrei ao
guerra esses factos praticados por Munhoz e .\paricio, actos ge~eral FlOres, e creio que 0 Sr Chaigneau ha de rcconhecé-
eman_ados de uma ordem de um governo legal, actos legiti- lo 1gualmente •. » · 
mave1s pela guerra? 

E espera o nobre senador que ainda mesmo no caso do Senhores, ~o o nobre senador em data de 16 do fevereiro 
governo oriental entender que são crimes communs ns com- sa~ia por esta fórma dos attentados de JJgÚarlio, como nos 
m~ttid?s. por .. .Mnnhcz e Aparicio,não ha de pretender que é o veJU drzer que n~ epocha .em que o convenio foi feito, não 
un1co JUIZ ·da execu~ão dessa convenção a que fomo.s estra- enio elles conbecldos? o nobre senador sabia destes attenta
nhos, porque o nobre senador foi apenas n:~ronl ou utruso; dos a ~6. de fevereiro i porq!!e rasão, quando fez o convenio 
e que .nlio podemos apreciar um acto que não diz respeito a nrio exrg1u reparação espec1al ? porque dtixou a letra do 
interesses nossos, que· é todo oriental? No art. 2o. pela in- art. 2o sem menção alguma de taes factos? 
telligencia que lhe dá o nobre. senador, não se comprehen- · Se esses attentados fossem de~conhecidos, como o nobre 
de_m taes factos; a convencão- abrange crimes communs, ex. senador allegou, bem i S. Ex. podia dizer : 1c Não havião fac
ceptuados ali, mas não esses attcntados a que o nobre se· ·tos p_ara a expec;ficação desses attentarlos; » m11s sendo co-· 
nador se referiu.. nhectdos a 16 pelo nobre senador, no dia 20· não fazer especi-

Senbore:!, ainda mesmo suppondo que o ort. 2o possa com- fic~ç~o des~es a !tentados, no dia 20 • char que não se devia 
Rrebender os crimes co~muns, e se possão considerar taes ex1g1r restncção alguma comprehensiva desses scelerados de 
esses factos por alsumá especialidade, embora praticados em Jaguarão. • · · · 
acto do guerra, aJDda assim perguntarei: como é que o Entretnnto quando o nobre senador ha dias argumentou . 
nobre senador, urgido pela necessidade de defender-se de com o art. 5° a respeito dos postos concedidos a Aparicio 
não ter mencionado no convenio os attentados de Jaguarão, e niun~o~, ~eu nos a_ en~e~der que o· convenio comprehendia 
q11er éomP,rebende-los ahi pela letra do art. 2°? a destitUIÇão desses tndJVJduos, quando o convenio de 20 

· SeAhore·s. estil art. 2_o é wna mystificagão O que quer fli- de fevereiro feito entre Villalba e Flores, mantendo os postos, 
z~r" ·Crimes .politicas que· p.oss.ão estar suj9itos á.jurisdicçào devia ~e~ess.ariame~te m:vir ~e guarqa aos que a !!uuhoz e 
de tribunaes de justi!,la · pelo seu caracter especial? Na le- a Apanc1o ttuhão s1do conced1dos pelo governo de Agnirre. 
gislagão, criminal. oriental não ha semelhante distincgão, jã 0 Sa. T. 0TTONI: _Apoiado. 
se tem dito ist4}-muitas vezes; e desde que não ha qualifica-
são do crimes políticos, desde que não ha pena imposta, ~s ·O Sa. SILVEIRA DA MoTTA.:- Póde haver alriuma duvida? 
t.cibunaes de justisa não podem tomar conhecimento do facto. Como,é que o nobre senador julga, segundo me disse na oe-

Portanto, se. nesta.cDnvenio foi introduzido o art 2° C()m casião em que deu um aparte um outro nobre senador, que . 
semelhante accreso-entamento,ba de permittir o nobre senador estava sentado'no banco immediato, que o art. 5° de~iHe. 
que lhe diga que o negociador oriental zombou daquelles que entender pela ~ua éo-relacão com o art; 2°? .Que bermoneu~. 
assignilrão a conven!,lão, porque elle inseriu nella uma .clau- tica é esta, a de entender-se o art. 2° pelo artigo poste
suJa qne niio tem 'sentido nem póde ter applica!,lãO alguma rior, a respeito dos postos? O que tem a questão .da conse1·~ 
para o fim_ de resguardar. mteresses brasileiros . vaçã_o dos postos. conferidos . por ambos os generaes, por 

Mas o nobre senador. disse-nos que os attentados de. Mu.. AgUJrre e por .Flores, o que tem esta questão com a respon
nboz e de Aparício tinhão ficado incluídos nos arts. 2o e 5°; sabilidade dos crimes communs ? 
que estes officiaes perdião os seus postos e estavão compre- :·.Senhores, estes são os dous pontos essenciaes de discor · 
bandidos na responsabilidade dos crimes communs ou dos dancia a respeito do convenio de 20 de fevereiro. Eu tive 
ctimes · politicos ;. em quanto . que S. Ex quando assignou sempre a opinião de que a negociaclio tinha peccado . na fór
como assistente o convenio de 20 de fevereiro. julgava que ma e na ma teria; já doi as razões por que e lia peccou na 
Munhoz e Apaticio niio estava:o comprehcndidos no art. 2o I fórma, já mostrei que o texto da convenca:o entendido berma-

Um dos pontos principaes em que o governo Imperial jul- neuticamente, é relativo. sómente aos iie~ocios oricntaes o 
~ou deficiente o convenio, e pela qual a opinião do paiz iie não a negocios em que tenha parte o Brasil; que aquillo não 

-.. 
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foi f·Jilo p;:ra rc~olvcr nossos direitos, mas, para ns questões O Sn. PRESIDENTE:- (i) .orador não ~stá censurando. 
domesticas, e já mostramos que os arts. 2° e 5°, que o nobre o senado. 
senador invocou como comprehendendo os attentadÓ:l de Ja- 0 s p T b b d 
~:,oarão, não os podem comurehen.der não só pela natureza da R. ARÀrmos :- ilm cm o no re sena or. por G.Dyaz 

r1 liuh.a sobre a que~ tão j11izo anterior. convenção que n~o contemp a reclamaçqes nossas, sendo uma 
convenção meramente oriental, como porque · 11 letra os O· SR. SJLVEIIlA DA ntoTTA :-Eu podia tor juizo anterior 
e~clue. sobr11 a questãó,como supponbo que tinhã:o todos os membros 
. Ago(a, Sf. pre~idente, o que diz respeito á m11teria do desta casa ; clica não precisavão dessa nova illustracão para 
conv.enio: é o remate á manifestacão de minha divergencia. formar s&u juizo ; mas o nobre sena1lor por .Mato-Grõsso não 

SP.nborcs, relcve·me mais uma vez o nobre senador a ma- tinha. só um~juizo formado, tinha actos. e a responsàbilidade. 
uifestação de uma divergencia Esta questão do convenio de de ter assignado um convenio que off~ndeu os brios da ooçlio. 
20 de fevereiro, se tem •trazido algum des:lgrado para 0 brasilcirà (Apoiados c não apoiados.] 
nobre senador a culpa é toda sua... · O Sn. PAnANnos :-Na opinião de V. Ex. 

O SR. ZACIIAniAs : ,..:_Apoiado. O Sn. SJL VllJ:nA. DA M,o.uA ;-Sim, senhor. Eu tinha minha 
O Sn. SILVEIRA DA 1\Jo'l:TA:- ..• se S. Ex. nã.o tivesse. opinião, catla qual de nós tinha a sua, isto não ·podia ser 

sido membro da .commissão de resposta á. falia do throno... bastante para tornar-nos suspeitos; mas V. Ex. tinha: actos, 
() S!l. ZACUARIAS : _Apoiado. era o protogonista, e com) tal era suspeito.; e uortanto nã.o 

devia exbibir a sua assignatura no elogio á sua obra •. 
O Sn. SILVEIRA DA· MoTTA : - . • • se 8 Ex. ni!o tivesse o s c B 0 · 

incluído nella um periotlo de propósi't.o. par,a se· defender... n. A.NDJDO ORGES :- . nobre senador exagera. 
O Sn. SJLVRIRA DA MorTA :-Este negocio, Sr. presidente, 

O Sn. ZACHARIAS : - E isso é q,ue é notavel. podia ter ficado morto. A intervenciio do nobre senador na 
O Sn. I'AnANHOS.:- O, projecto ~.trabalho da commissão. re~posta á falia do· throno, e .essse período r~digido da ma:.... 

· , · · . ne1ra por que se acha , fot uma ver:dadeu·a pr,ovocacão 
O Sn. ZAenAmAs : - E de UQl mem,bro d.a comm1ssão, e ; (apoiados) a todos que ti verão a ousadia de pensar de módo 

de V. Ex. ·divtl.rso ... 
O Sn. PAnANnos : -A r~daccão é do nob.r;e senador pelo O. Sn. ZAciiARIA.S :- A f;llla do tbrono deixou de ser uma 

lHo, de ~.aneiro. · • parapbrase~ DeSenlace brilhante.!... · · · 
O Sn. SILVEIRA. DA MorTA:- Poi3 refiro-me tambem ao O Sn. SJLVEIIIA DA IUoTTA: -Provocou-os. a discutir mais. 

m.cu rio~re ~ollega e amigo ; eu discordei· dessa· rf>daccão, e ·do que era nossa intencão. Se não fosse esse período 'do vot.o, 
o. no~re senador autor do convcn;o concordou com çlla·. de gra~as nós nos Jêmitari<lm.os a deplo~ar o convenio e 

Q SR •. CA!\Ill!IO BoRGES :_v. Ex. sa~ia da minha opinião abaixanamos a cabera envergonhados do. facto consummado. 
d h S lb · p ho · Mas desenlace brilhq,nte; ! Como é que o n.obre senadm: em, 

antes e c egar 0 r. conse Ciro aran · 5• resposta á corôa,. que não teve a idéa de chmuar brilhante. 
O, Sq. SILNEIRA nA !lotu: ~ Como V. Ex. sabi,a d.a mi- d 1 · · .a esse e~en ace ... 

· n.b.ª. ~las vou expôr minba disco:t;dancia. 

Sr. presidente, se não tivesse apparecido esse período ••. 
O. Sn. PAnANnos : - Onde está a su?peição? 

! O Sn ZACJJA.RI.\S : - E' preciso desengas~ar da peça essa 
·brilhante ; ao meno.s com o· lll,CU voto hei de ()On~orrerparí!o 
;isso. · · · 

O Sn. ZAcnAmAs.'.:- Está no louYor em boca propria. o_ Sn. SJ.LVEIRA DA 1\k~Tu:- ••. vai chamar hrilhanw um 
O. s p. E.· 1 · . . · · . desenlace que Vóde-se di~er que foi feito ás escuras, tanto . 

. n. ~nANnos : - sse ouvor vai a.o Imperador, ao que 0 nobre senador pe~ ~rovincia de Mato-(irosso, cuja 
e.x.erctto e a àrmada. . _ .. , ;reputação e iJlustr:~ção podia emprestar tanta luz ao acto, 

O Sn. ZAcAARIAS; : -A Sl!~pe1çao est4 no bniftant.e que , ficou, opaco diante de llerrera y Obes e de ~!ores?- (lfa um 
V.. Ex. enga~tou la.. aparte.) O nobre ~enador appareceu de esguelha, meio .es-,:, 

O Sn. ~nEsmENTE.:- Attenção f. Peço aos nobres. sena- ·condido, e como é que S. ~x. quer que o s~uado.diga que o 
d.ores que n~o dêm apartes, po~que são ml!it.o inconvenien- desenlace dessa questão foi um desenlace brilhante? 
~tJS. l)a occas1ão actual. O Sn ZACHARIAS : ...- Não com o meu vot() 

O Sn. viscoNDE. DE JEQUr.TrNnoNnA : - V. Ex. póde pedir. : O Sn ·FER.REIRA . PENNA : - As~im .o considerou. o mais. 
quantas vezes qUI7;er. . . ; compl.'tente orgão do governo, o Diario O(ficial. 

O Sn. SILVEmA. DA. Dloru.: -Sr. presidente, se os nqbres · .O Sn ~ACIIARIAs :.-Pois o Di,ar~o O(ficial fl~ss:e muito mal1. 

sel)ndores não tivessem redigido este periodq de um modo. qqe e é u~pa das culpas .do governo não t.er demttttdo quem tal 
p_rQ.voco~ a discu;são. de ~~nvenio de 20 de ~~vereir.o, podia ·escreveu. (ltpoiados ) 
esta mutlo .bc~p ter sido evitada. Então poderwmos dPplom ~ O Sa. SILVEIRA DA MorTA: -Quem. publicou isso, no di~' 
rsse convcmo como deploramos 41ntas outras desgraças· que seguinte ·se dosdisso. · · . 
n.os tel)'l acont~cido depois. do Q..ltimaluD)~ e abaixaríamos a . · • , · ·· p • A' d d- d' 
cal!cca..diante o. facto çonsurnmado f·, e dizer. Emfim ~eiu este : .o .Sn. F~nnEmA ENNA . -. m. a no. outro I_ê;\ 1sse o, 
conv.éoio (eito lá entre Villalba c Flores, foi .um desar ~ara D~ar~o Offzcip,l que o negocio ·~mha Sl.~O conclutdo de um. 
IJQS · mas a inexorabilidade do facto consummado nos daria à :modo 4.onros(). . · 
resign(l,Ç~Q. do silencio: • ·· · · O, Sn. -~~ESIP~N'IE :- Pego a.ttenÇ.ão ~ A d.efes~ do nobre. 

ruas, senhores, o nobre SQ~ador. (perdoe-me) foi. quem teve : seuador foi ouv1da com muito sllencto ; pcrm1ttão qq~. sobre 
a culpa di~to, sendo membro da con)missão de reposta' á falia , ella s(l fação observações. Creio que a ntaioria do .senado não" 
dq throno, quando S. Ex. era par~e ne~t.~ negoci,o •. • • • :quererá p~r o.I;Jptacylos ~ obs.l'rvaçõJ~s. que se q~~~~u~ faze!' á 

O Sn .. ZACUARIAS:- E portanto susp(Hlo. ddesa, que em stlei)CI,o e CO.!p.. a d~VJ~a atteDÇi:LO f~1 o~v1da, 
· pelo senado. 

O. Sn. FEnnEml PeNNA: - Fsta c~nsura recabe spbre o 0 S p . . M· b d 1 n b' l" 
~çoado, que muito espouta.n.eaQlente e~ç(JihcQ. 0 Sr, Paranhos . n. A.RANn.os . ""':7 •. as. o no te sena or pe a a 1a es a. 
ri,lra a cummissão · · su~tentan~o a contestação, elle é quem d4. os áparles, e, 
• S ·, . . .. • portanto, não embaraça a accu~ação. 

O n. ZAc.uAniAs · - nl.<~s elle pod1a escu~ar-se. O Su. SILVEIRA DA MoT1'A:- Nem cu estou açcusandp. 

Q ~n. SIL,V~_IIIA DA. ntoTTA_: ~ E o devia (•lZÇl;. . o Sn. ~~E~lpJ::~'fE ; - ~:u lenho dilo ~or lll~i~ ~~ u~.a vc~ 

'. 

4 ''1::.~, 

c:/ -\::\" 



APPENDlCE. !7 

Q~0 os á)Jarles não. alio convenientes nesta discussão ; a/ muitos. annos no Rio da Prata, levou-o ás 'ultimas conse .... 
~unha observação dirige-so a todos os nobres senadores. quencias ; qual foi este erro? Foi o da intervencão nos 

O Sn. SrtvEmA ~A MoTTA : _ Mas eu reclamo que não neg~eios internos da republicas i e por is~o S. Ex.· VÍIJ-SO 
ha accusacão. · obr1gado ao .chegar ás portas ,de Montev1Mo a. faz.er uma 

O ·8· • E C . abstencão que não honra o pPpel que oBrasildev1a ah rep~:e-
.• · 11. PRESIDENTE :- u não alle1 em aceusação; obser- sontar." · 

vacões á defesa. . o s· s M v.• 'Ib • n. JLVEIRA DA t.'l'TA:- .q para marav1 ar que o. 
() Sn. SILVEIRA DA lUoTTA: -Eu creio que nãe ha accusa nobre senador nao tivesse previsto e evitado o triste resul

ção nem defesa, sómcnte cada um sustenta a sua opinião ; tado que mais de uma vez ~em ~os dado as negociasõei! do. 
o nobre senador praticou o acto, é natural que o. susténte; Rio da Prata, quando a h1storm contemporanea lhe estava 
eu estou M meu direito atacanto·o como sendo. menos bom indicando que a politica da interven1lao11os''negocios internos 
4poiados). Portanto vou continuar no meu período. dos Estados· do Prata te. m naufragado; nao só para nós como 

Pó de-se cba~ar brilha~ te desenlace o que a questão orien- para as na~ões IJlilÍS podero,sas. (Apoiados.) •. 
tal para o Bras1~, por mmo de uma c~nyenção entre dous ge· A Inglaterra e a Fransa; os seus grandes. almirantes o, 

. tHlraes estrangeiros, e na qual o m1mstro do Brasil, tendo diplomatas têm sempre feito nesse assumpto o que o nobre. 
atrás d~ si u~ e~ercito vencedor, fez um papel que parece senador disse que ali· se chama-pastel-, resultando dabi 
de venc1do ? que alguns · delles. têm merecido, ora approva!Iao ora desap-. 

O re~n!tado d~ste convenio, senhor.es, foi que as {ursas de provasao dos seus governos. 
Montevuleo venCidas pelo n(}Sso exercito não depozerão uma o Sn. PARANDos :-Desapprovasão? 
só rirma diante dus forças bras.ileiras (apoiados); preferirão 
entregar suas armas ás guarmções dos navios francezes e O Sn. SILVEIRA. DA. MonÀ.- Sim· alternativamente aJ}· 
inglezes. O convenio de 20 de fevereiro foi tão deficiente provasao e desapprova9ao de seus governos. Nada mais facil 
nos ta parte que nem ao menos estipulou que as armas fossl!m do que citar exemplos. . , . 
entregues c,om taes. e. taes condições, nas quaes o nobre Indicarei apenas a intervensão do almiran!e Macau em, 
senador dev1a ter ex1g1do que houvesse D acto de submissão. 18i0, a intervens:10 anglo franceza em 1845, os esfOl'jlOS 
Mas não, no convenio apenas se disse que seria licenciada a infructiferos de Deràudís e Ouseley nessa épocba, os de llood 
guarda nacional, e entregues as armas; porém quando foi. em 1846, os ~e Walles~i e Iord Howden um 1847 e a qua~ta 
p~rmittido que uma brigada brasileira entrasse na cidade do tentativa de Gros, e Gose, e Lepredour, em 18.&9. Amms., 
Montevidéo, como etn dia de procissão, já todo esse actl) ~e tias, alliansas com partidos, bloqueios, combates, tudo tem 
submissão estava acabado, as forças brasileiras entrárão, convencido do er~o d~s alliansas.com os partidos internos. 
parece· me que sómente para· uma solemnidade. Será isto, Entretanto 0 nobre senador ainda exagerou agora no Rio 
~enbores, um desenlace brilhante? . da Prata·. essa politica de intervenção nos Aegocios internos, 

Será desenlace brilhante de uma questão entrai' assim o do Estado Oriental, em que têm naufragado os representan., 
exercito brasileiro em uma praça, onde poucos momentos tos de nacões tão poderosas. E a exagerou a ponto de nos 
antes tinha andado arrastada pelo chão a bandeira brasileira, ·fazer representar 0 papel de socios do partido colorado e d~ 
e arrastada pelos chefes do governo? Não foi arrastada por inimigos do partido blanco! de interessados pela presidencia 
uma locomotiva como aconteceu á bandeira Cranceza no can- de Flores e de derrubadores de Aguirre . Erro lamentavet e 
tão de Berna ; mas por chefes do governo I E a unica satis fatal, apreciacão falsa, a que ainda deveremos muitos desas
fasiio que se nos deu foi uma. dessas formalidades que se tres no ruturô, e á qual ~e deve não ter sido a P.raça de M~n
~zem em visita de etiqueta, de levantar a bandeira e dar tevidéo entregue por capttulacão ás forças brasde1ras e SIJn 
alguns tiros ; tendo ficado os autores dess':l attentado exclui- ao general Flores, em virtude de convenção familiar enlre 
dos inteiramente de especificasão no convenio, assim como e~te e 0 Sr. Villalba. (Apoiado1). 
1icárão excluidos de especifiC!l!,lão Aguierre e outros membros Se a polilica do governo fôra errada, o nobre senador a 
do governo que tinbão presenciado a queima dos tratados e exagerou. . · 
a'iujuria que se irroeou á assignatura imperial (Apoiados). o. nobre senador fez passar todos os actos '.da politica do. 
Pótle-se chamar a isto, senhores, um desenlace hrilbante, governo imperi~l, em relação .á Bao~a Oriental, como favore~. 
quando não. tiv~mos I!Jlla só satisfagão das injurias 'Velhas, á revolucão do general Flores; ers como desnaturada fot 

.l)rm novas, e nem de nossas justas susceptibilidades nacio- assim a "9uestão I A questão não era essa, tomou essa face: 
naes? porque lha derão, e' derão falsamente (apoiados); a questão. 

Senhores, tem sido muitos os sacrilicios feitos pelo imperio era o uttimat·um do Sr .. conselheiro Saraiva. (Apoiados). 
nessa luta com o. ~stadQ Oriental. O goyern~ do Brasil não O Sn. T. O'l'TO~I : ...;.. .As reparações. 
é um govr_rno. ~1hta~. nem deve ter asp1rasoes a ~e-lo; en- 0 Sn. StL'VEIRA DA MoTTA:-Con'demno tudo quanto se tez,. 
\t:ctanto o 1m; cr1o vm -se na. necesstdade de reun1r ~ran~e Porque foi, que 0 governo imperial fez . mover ex~reito e ar
forsa, de faze~ grand9s depczas, d~ a~ran~ar da lavou. ra mu1· mada? com que firn está derramando a fortuua pubhca doBra
tos ~rag?~ uto1s (apowlos), tem arrumado as s.u~s flo~n9as, sil poressas margens e campos do Rio da· P.rata? porque bem. 
te!D wuttl!sado os esfor!jOS do .estado para allXlhar a mdus· ou mal, esta não ê agora a questão, bem ou mal (apoiados). 
~na do patz ~ue definha, c.prçc1sa so.ccorros e. amparo d~ go- chegou 0 dia e a hora em q11e julgo11 dever dizer: « Basta. 
verno (Appta~o$.} No. meio, poré!I)., de ~udo 1s~o, depms de de o{fensas 1 é forçoso vingár tantos bras}leiros depredados 
tanto. sacrificto, ~opms. at(l do sangue derrai,ijadQ em P~r- em suas propriedades, tantos de nossos 1rmãos de~olados, 
saodu .com tanto her~1sr.no pela brav.~ra dQ nosso C)\erctto, trucidados no Esta~o Ortental e até pelas suas autondades lu 
qual fot o desenl~ce bnlhante que se deu?· Entrarmos á.s es- ' (M 'to a Di«dos.} . ' · · · 
çuras em Montevuléo, sem ao menos figurar o nobre senador . ~t ~ ~ ·· · . • 
pela província de IUato~.G,rosso como representanCe do Brasil, .. Nestas circ~mstanctas fez o governo apresen~ar um ult•
pol'que depois da en~rarem as for~as do general Flôres foi 1 matum; apresentação imprudente po~que n,ão tmba a força 
que S. Ex. entrou á sombra dosse general, e só então lc;i que armada preparada e prompta para apo~a~lo:; mas a nos~a ar
se permittiu a enll·ada em procissão da brigada do coronel ma da correu ao seu posto ; o nosso e:çerc1to, com mate ·ou 
Sampaio 1 E' isto um desenloce brilhante depois de tanto sa- menos demora, chegou tambem onde era. cl,!,amado, .e:mostrou 
çriu'cio,? . . . . . . . que era capaz ·de ·lavar as affron~as fOJ.tas ao ,,rasJl"; a to-. 

Sr. pre~iilente, o .erro cardu!l, fundn~ental, ~ão digo do mad~ de .Paysanàú o attesta. (~potadot.) . 
convonio do c.onvemo e de toda a negoCJacão fot uma.falsa VJCtortosos, o nosso exerctto e arw,ada segu1rão para 
apreciação de S. Ex. o nosso minis~ro a ro~peito da posição D~ontevidéo: e o govern~ da pra~a reconheceu qtJ~ ella não 
que devíamos tomar no Estado Onenta.l. S. Ex. exa~oro. u tmha recursos para res1st1.r, declarou·o altamente ~ offereceu 
~r,. P,~e~j~cnt.o, u~ en:o de q~s~a ~olili~a· coÇ!m,.qttldo ~~~,. ~apit~lll!ão á .. disc~!~ção.; ~.a.s como acabou.·tJJ~O. i$~o? l'ia , 

. \ 
i 
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hora d9 desenlace o Br_asil, o 1011 enviado, o ~eu exercito, a 
sua armada, tudo. eehpson~se I •••• só se.cutdou da paz da 
família oriental ; as satisfações a .. que o Brasil tinha. plono 
direito Corão completamentê olvidadàs, . . : .. 
~ouve ou não. houve degeneração da politica? 
O Sn. PARANDO& : -No convenio de 20 de fevereiro, ou 

antes? · 

O 811. PniGNTA BuRNO:- Queria. dizer·. que se· o nobrtJ~ 
senador fosse um oriento!, tivesse a convic!~~o que tem 0 
general Flores de que o seu governo é um governo digno, e . 
por isso dava garantia, como fiel alliado do Brasil, de pro
porcionar-nos completas e honrosas satisfa$lões, não havia 
de acreditar nem sustentar que·o unico desenlace hrilbant6.· 
pura o Brasil era uma capitula!,tão militar. 

E' 8ó o que queria dizer. 
O Sn. SILVEIRA. DA Motu: -Declaro que houve no con- O Sn SILVEIRA DA MorTA:-0 que vejo no aparte dO'· 

juncto dos autos. · . . nobre senador assim.explicado, é que S·; Ex. reduz ~oda a 
O' nobre. senador quiz declinar a responsabilidade da sua questão a uma questão de preferencia~ ..• 

a!liança como general FlOres, ,indo buscar a origem desta nô. 0 Sn. PIMENTA: BtiENO:- De preferencia:; niio;. mas àe-. 
aJuste de 20 de outubro· entre aquelle generjl e o nosso almi- equidade rQciproca .. 
rante. Mas o ajuste de. 20 ~d~ outubro é h1teirament.e e:s;P.lica-
vel: como o encontro acmdental de dous belligerantes 9ue . O Sn. SILVEIRA DA Dlovn:- •.•. o q11e não comprehend().. . 
marcbão para 'o mesmo ponto. Os serviços recíprocos pod1ão é como se quer accommodar. tão plenamente a susceptibili-. 
ser aproveitados, por muito boas. razões:politicas, de parte dade do Estado Oriental, ou antes do general Fl9res esque-. 
a parte. .. · · cendo-se tanto a justa susceptibilidade do Brasil! (Apoiados.) 

Não· foi o ajuste de 20 de outubro que degenerou a politi- , · Os nobres senadores têm dado a entender que o nosso al·. 
ca, foi o desfecho, porque em negocios entregues á diploma~ liado general Flores foi elevado á presidencia da republica 
cia o desfecho é tudo. R tanto é assim, que tudo estava sa- 'pelo,"triumpbo das nossas armas, e julgão. que neste .sentido. 
nado se o nobre senador não tivesse assignado o convenio de o desenlace foi brilhante. Pois então o Brasil, que fez. tudo,. 
20 de fevereiro, e tivesse aconselhado aos nossos generaes não ti_nba o direit~ de gezar do seu quinhão nas g.lorias' desse · 
que ao mesmo tempo tratassem uma ·capitulacão militar, em- seu trmmpbo (Apotados.) Que dó se . nos coube? Nem .. ao me-. 
bor!l com as condições as mais. moderadas, e.salvando quanto nos o nosso exercito entrou na praça. :triumphante 1: . 
fosse possível até a menor das susceptibilidades nacionaes da 0 Sn PAnunos : _o nosso exercito estava na villa da 
republica O~iental. Tanto mais que em.taes actos a genero- União; mas entrou uma brigada brasileira. ao passoqne~ 
sidade dos militar.es póde ainda ser maior do que· a dos .di·. não entrárão as forc.as do. Deneral Flores; .Quando depois. 
plomatas; sem desar para o paiz a que pertencem,. e faser n 
ainda ·maiore!! concessiles ás s~sceptibilidades dós vencidos. entreu o general Flores, foi para saudar a bandeira brasi--· 

Não posso crer qne:o nobre senador se iulgasse am~squi- !eira. Esta é que é· a verdade, e V. Ex. e:~tá escurecendo., 
nhado ante o papel dos nossos. generaes de mar . e terra, se tudo. 
asssim procedesse; pelo controrio, nunca o nobre senador O Sn SILVlllRA DA MoTTA (para o Sr. Paranhos):--:V. Ex; 
padia elevar-se tão alto como aconselhando aos nossos clie- é que quer agora fazer-me blanco .. (Risadas). 
fes militares a exige~cia de uma honrosa _capitulação e guar- · Não quero escurecer nem os serviços do general Flores, 
dando a sua acçlio duecta em. prol dos mteresses do Brasil nem suas nobres qualidades como hamem politico e alliado 
}}ara quando recebesse credencJaes ,para o, govetno protisorio do Brasil : tudo espero da sua .lidelidade ; se não o esperasse. 
do general Flôres. teria.riscado do.voto de graças estas ·palavras-alliado.fiel. 

Nem mesmo posso saber que papel representou s. Ex. em -Quando tenho até a disposição de espírito de discordar. · 
Montevidéo desde 20 de fevereiro até tt de ~arço, emquanto do nobre. senador,quanto mais do general Flores que. está tão. 
nlio recebeu a sua exoneração. Porventura levava na.algi~ longe l. O que é preciso é não confundir as questões. 
beira credenciaes de occasião para a eventualidàde do geue- Quando digo ·que o desenlace não foi brilhante, quero,. 
ral Flõres sentar-se na cadeira. da presidencia da republica? apenas significar que os nossos ·Sacrificios e servisos da vão-. 
Não os tinha de certo. Então com que poderes apresentou-se nos· o direito de representar naquelle desfecho um papel mais 
em Montevidéo 'l ele:vudo do., que o de simples assistente. ou mirone, que coube . 

. ao nobre senador ·no convenio de 20 de fevereiro. 
Não os podia ter, nem taes cousas se fazem, nem o g-over- E' iocontestavel que a politica do imperio desnatur.ou-se, 

no imperial, conhecendo a susceptibilidade do ~eneral blitre, · completamente nesse· papel secundaria .. Não era preciso tanto 
de que fallou .o nobre senador, queria 'dar-lhe occasião de ~ara salvar todas us susceptibilidades da republica Oriental. 
justas queixas;· e de dizer: « Não, o general Flores já estava Já que o nob.re senador praticou actos para que não tinha 
designado pelo Brasil para a presidencia do .E'slado-Oricotal, poderes, ao menos salvasse a dignidade do Brasi!·aconse
tanto q_ue o plenipotenciario brasileiro já trazia instruccões lbanao uma capitula!tão miliwr, e satisfas.ão coml!leta de 
antecipadas ad usum .. » . .· . • nossos aggràvos:. . · 

Não era este por certo o desenlace brilhante que o.imperio· · E'" preciso que o, senadO attenda ])em para a pbase que 
tinha o direito de esperar, em vista de seus sacrificios, de· tomou a questão naqQelle desenlace. As olf.ensas e desacatos 
pois de tantos esforgos, e da dedicacão uapacidáde do nobre que. soffremos forilo do governo de Aguirre e seus agentes. 
senador. .. • · Quem devia dar a satisfa!tão? .Aguirre, e não o general ·,1ue . 

o Sn .• PARANJIDS:- Muito obrigador levá:mos pela mão até' colloca-lo na presidencia da republica 1: 
O partido blat~co está no seu direito dizendo agora e·a todo 

O Sil ;·SiLVEIRA DA MorTA:;.... ... o desenlace brilhante seria o temp~,. e a todo o mundo (e isto mingua muito o quinhão 
se, eomegando o ataque da prasa, uma bandeira branca de gloria que nos coube) : '' Não demos ao Brasil. uma sé. 
fosse arvorada nas suas muralhas; seguindo-se uma capitu- satisfação I 
la!,lão com os generaes brasileiros; nunca. podia ser esse coo- O Sn. PAnANH.os: - Elles lá. dizem ô contrario:. clamão · 
chavo todo de familia feito na villa de União. _que forão humilhados e vendidos ao Brasil. 

O Sa. .VumNTA BuENO:- Se V. Ex. fosse o general O Sn. SILVEIRA nA MoTTA : -Aguirr.e fez mais: conservou-
FlOres.... se na presidencia. da republica até expirar o prazo legal de· 

O Sa ... SILYEIRA DA MoTTA:- Sei que não sou 0 general seu governo; não dtJixou a sua cade,ra uma hora antes disso 
FlOres, mas sim um senador do impeno ... e quereria que 0 sequer. Ninguem pótle dizer que elle abandonou o governo, · 
nobre senador explicasse esta· exclamagão. · · · · · · fugiu; não governou até expirar o ultimo instante do seu 

mandato. E o Brasil não recebeu delle nem a menor satis-
( Pausa)· faclio .. 
O 811. PRESIDENTE (para o Sr. Pimenta Btteno):-Se o ·o Sr. Villalba, que o substituiu na presidencia, qne era o 

l!Ollre senador 'tem de dar alguma cxplicaRliO, póde faze-lo. go,erno legal na occasiilo da praça rcnder·se, é ·quem duvi~, · 

J 
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ter Uado ao Brasil toJas as satisfa~ões ; mas lambem n!tó 
as deu. 
. Que merito real podem ter pa.ra o imp.erio as satisfacões 
dadas pelo nosso alliado ? Não dirá o partido blanco : « 'Nós 
·nao d'eínos a menor satisfacão ao Brasil; elle teve de con· 
. tel_ltar~se tom urna satisfação dada pelo seu alliado general 
Flôresl » .-. 

O Sn. PAnANnos :-O que elles têm o direito de dizer é 
que os obrir;ámos a fugir, corridos ~e vergonha, ~ entregan
do as·armas nas mãos dos estrangeiros, nada mais. 

' :· . . ' 

O Sn. SILVEIRA. DA MoT.TA :-Não nas nossas ..•• 
·O Sn. PARANHOS:- Quando elles fugirão à nosso exercito 

estava na villa da União. 
o' Sn. SILVEIRA DA. MoTU:- o que vi foi ·que e\les 

fugirãot tanto que, ainda depois do general Flôres estar de 
posse: a e ~Iontevidéo, Aguirre achou as cousas tão blanca1 
que mandou pedir licença para desembarcar e recolher-se á 
sua c~sa: Estava asylado em llontevidéo mesmo .. 

dehellar a:guerra-, e quando o 'Brásil tem leito o ~stá fll· 
zen~o· tã~ extraordina~os .saerificios p,ara salvar a· integridade 
do ··mperJo, e a sua .d•gmdade ultriiJada p~r um gover~o ,sel
vagem, ·não· tomem por modelo das negoeta!:ões que tivelilm 
de didgir ~ convenio ·a~ !20 de Feve~eiro ás portas de Monte.;. 
vidéo:'· (Musto bem/ mtnlo bem! · Mu1lo: e&po,ados.) . 

(O t~obrB renador é felieitado.) 

--· 
DISCURSOS PI\OIIUNCI!DOS .!'f! SJ!S~ÃO DB 8 Dli: JUNIIO Dli: 1865. 

e .• r. llabueo :1 (mini$tró .da justiçal :~Declaro ·ao se
nador·pela' proriilcia de. Al~gOas que ó. Sr. minístto.~a Ja-:
zenda' 'não poderá comparecer ao senado amanhã, parque se 
acha occupado na camara dos .Srs. depota:dos com a dis~ussão 
dos creditos .e tambem com·a das emendas á 'lei dõ · orea
mento. ·remet_tidas pelo .senado .. 8~, ppr~!Dt .Q nobre .senador 
quer saber:. qual o :~oto . do· governo. em. relação ao projecto 
em discuss1Io~ estou habilitado para dizer-lhe, comojá o 
Sr. ministro 'da marinha di!se na ·camara dos Srs deputados, 
que o.governo presta soa.pl~na adhesão ao mesmo projecto. 

: ; ~. O Sn. PARA!(ttos : -No porto de Montevidéo, a bordo d~ 
um na'Vió de guerr~ e~trangeiro. E essa licença nãofoi'pedidà 0 Sr.llabnee (minist~o·dajaitiça),; ·...:Eu rne~pronoo~ 
per elle, mas por. aJl!lgos seus. . · cio contrà. o adiamento proposto pelo nohre.s·eoadoi, pela" pro-
. O Sn~ StLVEIIIA DA MoT.TA:- Sustento . que foi !guirre vincia das Alagôas. Entendo que;. estudado como está o _oe-
mesmo quem solicitou a licença, e 9 general FMres quiz gocio... . • . · · 
generosamente dá-la ••. Na sei se o notire senador. tamhem . 0 Sn; . VISCO!'fDE DE ITABOR!HT: ..:_.Menos por mim, qqe 
dirá agora que estou improvisando.... afnda. não cstndei. 

o Sn. PAR~nos:-Isto consta de uma ~arta. . ' . : 'd ... · j',•· . . ., . 
· OSn. NABuco : - ...... e.tendo st o o pro eéto .baseado 

O;SR. StLYEIRA DA MoTTA: .._,.Penso que .esie facto mostrá eni um luminoso pàrecer da respectiva commissão da camàra 
hem quanto ficou Aguirre envergonhado com o nosso trium; d.os ~rs. deputados, elle_ póde ser decidido .Pelo seoado·_co,m 
pho; tanto que, estando no porto, quiz desembarcar para ir conhecimento do causa. . .· · .· · . · ·. ·. · •. 
assis.~ir ·ao brilhante desenlacei . .. . .. , ·' , - , _Eu.·~·.se_r.'quê, não est. an~s.inten~ões.- do. n. obre. senador . pela 

O -SR.· PuANnos: . .;._Queria ir para o seio de sua ·familia; provini:ia da~ Alagôa(a 1de.a d~. manter o proJeCto,; m~s. ô 
v .. Ex. acha isto extraordioario? certo é que reinettid~} ~ommtssão b~ de liaver · Aemora, e 

OSn. SILVEIRA bA Mo~TA:;..;.Não;· acho até·muito·ordinariÔ d~~~e:~!cf:!erE~~~j~~~~r e~~~~~~b;;,P;J~:ea~~~~~pores 
7risádizs); semelb~nte pedido o que prova 'é qu'e .o desenlace Assim, 0 s'eoado deve decidir Jogo o negocio, approvando, 
Yoi 'na verdade Jmlhantel · · · . -, .... · ou rejeitando o projecto. .. . .. 

·se o desembarque de Aguirre nl!.o se· ell'ectuou, foi isso Senhore~, pa~ece-me. que o. sen.ad~ dari~ uma p~oya .de 
devido ã o'pposição feita por um 'dos ministros. do general consideràcão ·ao bitl que passou na congresso· amer1cano 
Flores. · · · ·· . ·. · · 1mnando tdesde logo conhecimento deste:neg~cio, porque. a 

. No fundo, na essencia, o desenlace não rorsenão a cxa~ emP.reza; seg~ndo a dis;_posi~a:o desse. bi.ll, :depe~de do con
geracão .dos arros e das tradi'ccões da pólitica exte,rria no Rio curso· do Brasil, e é prec1so d1zer logo· se o Brasil presta ou 
da Prata.: :E queira Deus que ig-ual papel secundari.ó não n_os não seu concurso. Não adjemos; decidamos. 
Esleja. amda, reser'Vado no resto dos nossos destmos para . . _ . . . 
aqiiellas bandas.! (Apoiados.) · .. · . 

Lã está a nossa esquadra quasi paralysada em seus movi- o Sr. IWabueo (ministro d~j!Útiça] :.:.:-.A utilidade 'do 
mentos, por causà de conveniencias de forcas nossas alliada's; · projecto, ·que é 0 objecto essenctal da ta discussão, está fóra· .. 
e teremos de lame~~ar q?e o prim~iro ·ti\~. ~ísparado nas 4e: questão, porque ao nob~e senador. pelas· Al~gdas,-qne a 
aguas do Paraná não o seJa pelas armas brasde1ras c~ntra o· impugnou: ilcaba de responder .com toda . a . precisão o nobre 
selvagem guarany. (Apoiados.) Até. esta gloria nos querem senador por S. Paulo que me p~eced~u. . ·. ·· .· · · 
roubar, assim como já nos tirárão todo em Montevidéo, ate Com efl'eito, 0 ar~umento ma1s valioso que trouxe o nobre 
nos querem arrancar a iniciativa do combate I . . seoad9r pela provmci~ das·Alag~a~ contr~ o projeet~ foi a 

Que destino fatal! pará ·que o convenio em .nada satisfi- necessidaae de economia nas gravissimas ctrcumslanctas em 
zesse a nossa gloria, não faltou nem a coincidencia da data : · que nos achamos. . . · 
20 de fevereiro 1... Foi uma nova batallla de ltuzaingo 1... Pois bem, como o disse o nobre senador JlOr S. Paulo, não 

O Sn. PÃRANHOS :-V. Ex. estã faltando á verdade histo- é contraria ao. principio da .econômi~ a des~eza de que.se 
rica. Ituzaingo não foi victoria do Brasil. trata, porque é uma despeza productiva, proximamente pro-. 

O Sa. SILVEIRA nA MoTTA :-São apreciasõos. Ha dcrro· ductiva .. ;. ' · · ··•. · · · · ·· · 
tas gloriosas, assim•· como ha triumphos que desboorão. A O SR. PuÍENTA. BUE!(O : - Apoiado. . . 
batalha de Ituzáingo é para nós gloriosa, embora fosse der- 0 Sn. MINiSTRO DA lUSTIÇA : - Estamos em gu~rira~ é ver
rota: antes uma derrota gloriosa, do que um triumpho des- dade, carecemos pór .iss~ de econ~mias; mas n·ã~ ·de~emos 
azado como esse desenlace brilhante que obtivemos em Mon- prescindir dé despezas mdiseen~av~ts para que o pa1.z marche 
tevidéo I · em relacão .. ã produccão, ã mdustrta e ao commercto. D.esde 

Diante da mã estrella que nos persegue nas nossas qties-: que se ~ostra q.ne. os Estaaos-Uo_idos é o maior. consumidor 
tões externas,· estou cheio de appreheosôes sinistras quanto que temos, dahi deco~re a nec~sstdade de qu~ tenhamos re
ao ex i to da nó-v a campanha ..•. mas isto pertence ao futuro ; lacões direCtas e raptdas o~m os _Est~dos-U01dos pará que, 
0 hão quero com a franca mauifestacão dessas ápprebensões pelo menos, regulemos melhor o preço ~os nossos productos. 
correr o risco de contribuir para prejudicar a marcha dos O nobre senador pelas _Alagôas. nos dtsse: « Porque é que 
successos damos esta subven~ão â navegacllo dos Estados-Unidos e não 

Aproveitarei, pois, o ensejo tão sómente para pedir aos a demos á ·Inglaterra e a. Françâ? ~ ~ razilo é 'obvia, é por
nobres ministros que no desempenho de seu programma - que a Inglaterra e â França presctnd1rão da nos~a subven 4 
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çlto; mâs os Estados-Unidos. exigem como 'c~.Mição o nosso 
·conc~rso, ~ós que temos ·mteresse nesta navegação não 
devemos recusa-lo. . 

Estando fóra da questão a utifidade. do projecto, eu P.óde
rià guardar-ine para a ~.a dhcussiio afim de tomar em ·c~n
siáe'racão as observacões feítas pelo .nobre seoa~or pela 
provln'êia de S. Paido; 9ue conven\ na utilidade ao :projecto, 
m~s não no modo da subvencão. , . . 

Todà:yia, e deáde 1á sà ine ·a~t~!na que nli~ tem o nobre sç~ 
nador. ratão quanto ás susceptibthdaáes nacrooa~s. ~ue sns~t· 
\oü ~ aq'ui não ba senão uma questão de possrbi!rd.ade. Os 
'vapores sã~ american~s., porq~~ e .~os Estad,os-Unrdos, j{U~ 
elles podem. ser adqumdos mais facilmente e por melhor 
pre!Jo. . . 

G Sa. PniENTA BuENo : - Mas isso não pr~odieà~ . 
O Sa. MINISTRO DA zusrrcA: - ~orque até ha mais cap'i

\aes, porque ali se podem a~qui.rir m~is Cacilment~. e por me
lhor preco os vapores deseJaVeis, ah e não aqo1 é que se 
deve abrir a coneorrencia para a e~preza·S~ os ':~p~res são 
am~ricanos, se a propriedade é amertcanà, à bànden·a ae~e ser 
americana: nós, assrm como o governo do~ Estados-Umdos, 
a_peoas prestamos a subvenção para o servr~o do~ vapores·. 
Nãoha, pois, razão alguma para e!saquest~o de nactona!Idade; 
a nacionalidade se funda na .Pro~riedade e não no serv1~o dos 
vapores ; só o serviço, torno a dizer, é que n~s e o governo 
dos Estados-Unidos concurrentemente subvenciOnamos. . 

Convenho em que devemos proteger a oossa. navegação, 
mas de futuro, e não agora e por um modo ineffica2: e pra
judicial. ao servico que queremos. 

A pretencão do nobre senador prejudicaria esta empreza, 
prejudicariâ a lei do congresso americano, e.sabe Deus quando 
tenamos esta navégacão tão desejada. E' ISté o ~oe me oc
'C'brre · todavia na i'.discussão darei um voto mars. pensado 
depois' de ou!ir ao ministro da repartição. A' pri~eira. vista 
me parece a tdéa do nobre senador por S. Paulo trreahzavel 
'e prejudicial ao negocio de qne tratamos. . 

v·oto, portanto, afim de que passe o projecto para a ta dis 
'CUSSão. 

tovico$ da maior importancia 4ue não desejo· passein desa~ 
percebidos e sem critica. 

Acho que· ácerca dos negocias domesticos poderíamos acei
t~r a politica inaugurada pelo nobre mini·tro da justiça, 
adiando pa'ra depois da paz o itjuste de n~ssas contas a res~ 
peito da~ quest:aes internas, conservado · entretanlo o ~ta.~lf 
quo. VeJO qúe 'contra esta ~arte do programma do nohré 
ministro da Jristi~a ja h ontem levantou-se üma voz poderosa, 
a do nobre senador pela Bahia, combatendo o ~tatu quo. 
se b'i.lm que ·ess'e digno representante da na!,lão nãó fosse reliZ 
como o nóbre m"nistro da justi!,la,quando com toda a proprie
da~e e ·éom o cunho especial de sua ~alavrà el'oquente fulmi" 
nou desta íribuna o uti poss~detis N~tare} ~e passà~ell! .aó 
nobre senador que nessa occasrão o nobre m1mstroda JUSliS·~, 
proftigando o uti possidet-is, não ó .estigmatisou com annexins 
que, o nobre senador ha de perd'óar~n1e, não condizem com â 
intensão e a illustrasih do aobre senador. Cuido que, nem 
na conservasão do uti possidetis, nem na co!JservaQãO do 
statu quo tratava de conservar cada um o que linha pilhado. 
Não me demorarei sobre a pbrase~ . . 

Sr. ptesidente, eu disse que, antes de acompanhar o de:. 
bate a respeilo das questões, externas, havia de tomar em 
r.onsideração o projecto do voto de gnças, quanto á alguns 
topicos eareeedores de moditacão do senado. Um destes topi: 
picos refere-se ao attentalfo cômmettido nas aguas da Bahia 
de Todo~ os Santos pel? vapor Wassuckusets.. . · ' 
~red1to que a respeito da luta que, travada entre si d1ver~ 

sos Estados da União Americana, e hoje felizmente tetmi
nada, p'óde ·o govér'no da Unilio articular com plausibilidade 
queixas contra o Brasil. O recoahecimento de bellige~antes 
concedido pelo nosso governo aos E~tad~s confeder~d<J!l tal
vez não tivesse sido u.n acto de prudencia·; quizemos, p~rém 
imitar a Franca e a Inglaterra, e nessa concessão ,do direito 
.de b11lliger~n~~s, pelo menos alguma cousa ~!fendemos ã j~s:.. 
tas sosceptiblhdades do governo norte-ameriCano;·send., dJS
putavelse estavaiJ'os ou não em nosso direito. Os confederados 
usando das faculdad·es concedidas por essa 6specie de reco-· 
uhecimento, e, indo de encontro a inten~ão do governo e da~ 
autoridades, abcsárão da hospitalidade que assim se lhes 
frangueava em nossos portos. Mas na. que~tão da Bahia é 
preciso ouvir uma e outra pa~te, e eu noto uma Circumstan:.. 

O Sr. !Wabtieo (ministro da justiça) : - Eu sempre cia, allegada na occasião, mas que não sei. se está prQvada? 
pensei que ~ ordei_D do di~ .tinha hora determinada,. e por il flua! daria razões justas de queixa aos Estados-Unido:; 
isso aventurei a mmha oprmão desde. logo a. respe1t~ da contra alguina autoridade subalterna brasileira. 
idéa indicada pelo nob~e senador; -todàv1~, e~. defer.enma a Disse u na occasião do aprazamento do . Florida.. qu'e ó 
elle. disse que na 2a. discussão a reconsrderar!a ouvmdo ao tnbo d!lquelle vapor, que tinha vindo concertar-se, fõra. en~ 
meu collega. Continuan~o em seguida a 2a discussão me vejo· con'trado no arsenal de marinha da Bahia ; não sei se esté 
contrariado, porque não posso cumprir a promessa qu.e fiz ao facto verificou-se, mas é certo que basta ter elle appa.re·cido 
nobre senador por S. Paulo. E' verdade. que. eu disse ao na impren~a para tlar razões de queixa e reclamação ao go~ 
nobre senador por S. Paulo que aceitava o seu adiamento verno dos Estados-Unidos, governo nos~ o amigo, e que, éomo 
JPara cumprir o meu compromisso, mas este compromi~so, tal, nos tem ha tantos annos considera 'o. 
orno o nobre senador pela Bahia lembra, póde ficar para Mas, Sr. presidente, tlScudados no direito publli:ó ·que a 

:3a discussão , e então satisfarei ,ao nobre senador por Franç~ e a Inglaterra tinhão iDaugur~do a respeito da re
S. Paulo. belliã9 norte-americana, proclamámos belligerantes os con-

DISCURSO •PRONUNCIA'DO NA. SESSiO DE 9. DE JUNHO. 

o Sr. Theophllo Ctttonl·:- Sr. presidente; compre
lbendo o facto que se tem dado na discussão do voto de gra~as, 
·de occuparem-se os oradores quasi exclus!vamente da guerra 
•que estamos pelejando nas margens d~ R10 da Prata. Acho 
:plausivel, mnitissimo razoava! a a~rec1ação dos graves. acon
tecimentos da guerra que já termmou no Estado Gmntal. 
Quanto á luta provocada pelo cacique do Paraguay, eu ficaria 
eontente, julgaria bastante que deix~ssemos o desaggravo de 
nossas olfensas ao bravo almirante VIsconde de Tamandaré e 
a valente esquadra por elle commandada, ao general Ozorio 
il ao exercito que li;l de competir em patriotismo, valor e 
dedicacão com a eslJUadra brasileira •. Arrastado pois pela 
torrente, beide tam6em occupar-me da gu~rra no Prata, 
quanto aos factos accorridos no E~tado Onenta.l. Mas en
trando tambem algnma cousa na· dt!lcussiio propriamente do 
voto de graças, chamando a attenção do senado para. alguns 

federados, isto p·or modo -algum importa um reconhecimento., 
a rebellião norte-a•nericana acha-se felizmente extincta ; e o 
voto de graças .que a comn'tissão propoz ainda reconhec~, 
~omo se fosse uma. potencia, como s~ fosse ur:n estado em 
Igualdade de condicões com o da Umão-Americana, o go
verno que desappareceu, o. governo de Ricbmond, o governo 
rebelde ou confederado. , 

Diz o projecto da commissão (lendo) ': . 
« O senado lamenta o grave attent~do ·eommettido em 

outubro do anno passado pelo vapor. WassuC"hets da União
Americana, apresandó nas aguas da Bahia de todos os San
tos o vapor Florida dos Estados confederados. Profunda foi 
·a offeusà á nossa soberania e á neutralidade que tem guar
dado o Imperio nas quest6es entre esses estados, a justiça, 
porém, da. reclamação do governo imperial não podia ser 
desconheCida, po~que asseatav~ ~a. confiança r~CIJ~r~ca de 
dous governos amigos e nos mais mconcussos prmc1p1os do 
direito internaeiooal. » 

O'ra, digão-me os illustrcs membros da commissão, on~e 
estão estes estados confederados? São porventura u:na enti-

,_ 
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rlade que exista ainda? para que com uma tal demonstração ria contamporanea, e na segunda ha para ·com a: côrte das 
havemos de ir olf()nder as justas susceptibilidades do governo Tulherias uma lisonja. dti que nií.o ·é mere·cedor o governo 
amigo que póde acabar com aquclla terrível rcbellião? francez, c que em caso algum é compatível com'a posição 

Mas, Iriio ó isso só; se acaso o senado boje allude por esta elevada do senado brasileiro. · 
maneira ao governo qno existiu em Richmon:l, porque não h<t A primeira proposicao assevera ter sido o reconhecimento 
de alludir ao mesmo para o anno futuro? Quereremos que em do imperio do nlexicó um acto aconselhado pelos importan
nossos votos de graças fitTUO Ricbmond como a Pol1Jni1t no tantes interesses ligados á paz do Brasil. O que significa 
voto de graças das cnmaras francezas durante o reinado de isto? Se ~em alguma significação positiva, estas palavras 
Luiz Philippe, quando constantemente se pedia o restabeleci- querem dizer f/Ue, sendo a nova fórma de g-overno do Mexico 
mento do reino da Polonia, consagrado por tratados? Creio identica á do governo do Brasil, isto nos uá garantias. Não 
quo ó da mais rigorosa justiça a suppressão das palavras-· vejo que seja outra a significacão, mas protesto contra uma 
.Estados confederados- em um documento desta ordem. tal explicaçiTo. • · 

Eu noto que a illustre commissão, afastando-se do estylo O 1\lexico já tevo um imperio tão ephemero como não sei 
geral destes documentos, onde procura-se, corno os prece- se será a de Sua Magestade Maximiliano I, aliás príncipe 
den.tes do senado o recommenilão,simplesmente paraphrasear liberal e illustrado, o qual na qualidade de vice-rei do V e
o discurso do throno, faz observa!Jões da propt·ia la\'l'a que neto cor'tquistou as sympathias do povo italiano e recebeu do 
me parecem mil! ct~bidas, e fór;1 de termo. partido liberal da Allemanba demonstrações inequívocas de 

Para que a tudo quanto diz o throno, e que está respon- respeito e de apreco; cujo reinado, porém, não sei, dizia eu, 
dido no resto do paraga.pho, acrescentar ainrln. votos sentidos se poder~ ser mais persistente do. que o do antigo imperador 
em favor de uma causa já julgada? A commissão não só do Mexico. O ntexico já elevou ao tllrono um dos seus ge
repetiu ns palavras do tbrono, mas disse ainda: cc Profunda neraes, Jturbide o qual subiu e cabiu, som que desse fíLcto 
foi a off~nsa á nossa sabedoria e á neútralidade que tem :a mínima repercurss;lo se sentisse no Brasil. 
guardado o imperio nas questões entre esses estados. >> Nas vizinhancas do Mexico outro tbrono tambem levan-

Vê Y. Ex. que a commissão continúa a tratar como de tau-se. e cahiu. ·~ua 1\lagestade Faustino I com toda a sua 
igual a igual o defunto governo de Hichmond e o governo explendida côrte governou por algum tempo o Haiti e cahin. 
de Washington, sahindo além disw dos precedentes, os quaes sem que o B1·asil tivesse noticia de tão gravo acontecimento 
aconselbão a simples paraphrase da falia do thi"Ono. senão pelos jornaes de caricaturas na Eurooa. 

Sr. presidente, acredito que devemos procurar estreitar os Por consequencia os imperios podem elevar-s!l ou desabar 
laço> de cordial amizade com o governo dos Estados- Unidos lá pelo norte' da Amel'ica, sem que, conforme nos diz a bis
da America; abundo nas idéas do minislerio di) 18li2, o toria contemporanea, possa de sua elevação ou de sua quéda 
qual, vendo o pHiz o[entliuo em seus brios c em sua sobe- reseutit·-se a paz do Brasil. Porque pois, havemos de ames
rania pela ousadia dos cruzeiros inglezes, ·chegou a lembrar quinbar-nos fazendo a sorte das instituições brasileiras de
no parlamento que a bandoirn brasileira fosse substituída pendente dos vais-vens do Mexico ou Haiti? 
pela bandeira norte-nmcricana, pondo assim o commorcio de Quanto á segunda, diz o projecto (lendo): cc A reciprocidad·e 
cabotagem e todo o commercio marítimo brasileiro debaixo do respeito devido á independencia e soberania das nações. >> 

da protecção, já então muito valiosa., do g?vet·no americano. Não comprehendo bem isto, nií.o sei como n:t elevação do 
Talvez, senhores, dias de provaçüo eateJ;ío reservados ao novo imperlo elo Mexico possa alguem ver signal de respeito 
mundo ; as nossas vastissimas costas, os nossos magníficos á independencia e soberania das nações. Quem derrubou o 
portos, sem rivaes no universo, quem sabe se têm de ser governo legal do 1\Iexico (se é que o derrubárão)? quem des
tiJeàtro de lutas gigantescas? Quem quer a paz prepara-se alojou ele u"ma parle dos estados dô ntexico o govemo legat 
para a guerra, mas niio· se prepara sómente fazenrlo arma- do St·. Juarez não farão os mexicanos, forao tropas francezas, 
mentos e adestrando soldados, prepara-se com as allianças ; esquadra franceza, bayonetas ft·ancezas. Por consequencia a 
e a allianca nntural elo Bmil é a dos Estados-Unidos da que vem aqui a inder1endencia e soberania do Mexico, quando 
America. bs Estados-Unidos, ligados por afinidade de inte- estas palavras significií.o apenas a independencia e soberania 
resscs desde a su:t emancipaciío com o colosso do norte, com das bayonetas francezas ? Esta foi a raziTo pela qual eu disse 
a Hussia, pódem fazer com o· Brasil uma triplico alliança que que isso era um cortejo á cMo das Tulbel'ias, lisonja que eu 
nos torne respeitados pelas potencias occidentaes da Europa. não desejava que partiFse do governo e do senado brasi-

Animado destes sentimentos atrevo-me a propôr uma leiro. 
emenda ao topico que acabo de impug11ar. A minha emenda A esse topico, po1·tanto, otrereco tambem uma emenda. 
vem a ser ao§ G : (Lê.) (Lendo) : · • 

Sr. presidente, ba outro to pico que n~o deve passar sem cc O senado fica sciente de qug foi reconhecido o nov.o 
que o senado pese bem as palavras que em seu nome tem do impcrio do Mexico. '> . 
ser proferidas perante o throno; refiro-me ao topico em que Nessa emenda, Sr. presidente, vamos de accordo não só 
se trata do reconhecimento do novo goveJ·no do nlexico, isto com o quo disse o. tbrono á assembléa ger.:~l, como coiri o 
tí, do governo imperial do Uexico existente até as ultimas que tão sabia e discretamente respondeu a camara dos 3rs. 
datas. deputaqos, e tambem com as proprias palavras com que Sua 

AJalla do throno, senhores, foi a respeito de uma concisão Magestade o Imperador acolheu o enviado extraordinario c 
e reserva admiravei3. [Lendo): ministro plenipotenciario de Sua ~Iagestade ~Ia:dmiliano I, 

cc Foi reconhecido polo governo brasileiro o imperio do que veiu dnr parto da elevação ao throno do seu augusto 
ntexico. )) amo. 

A camara dos Srs. deputados comprehendeu a reserva e Com grande habilidade o diplomata mexicano. no seu dis-
clignidade com que o tbrono fallou sobre essa melindrosa ques- curso, que não lerei todo por ser exl.enso, envolvéu, (fallo 
tão. A camara dosSrs. deputados ácerca do reconhecimento da allocução que dirigiu a Sua Magestade o Imperador 
'Jo novo imperio do Mexico disse apenas que ficava inteirada. quando apresentou suas credenciaes) todas as questões sus-

nias a nobre commissão propõe que nós, esposemos a causa citadas no Dlexico; mas com a maior sabedoria e critorio. 
do imperio do Dlexico da maneira a mais inconveniente. (Lendo): Sua Magestade o Imperador respondeu a esõe longo dis-

cc O reconhecimento do imperio do ntexico foi um acto curso em poucas palavras. (Lendo): cc Agradeço mllito. a 
aconselhado pelos importantes inte1·e3ses ligados á paz do meu ii·mão c primo, imperador.do Mexico, esta prova de sua. 
Bmsil, e' pela reciprocidade do respeito devido á indepen- amizade; estou cer.to, Sr. ministro, que os s.cutill!entos que 
dencia e soberania das nacões. '' motivát·ão vossa missão, cont1·ibuiráõ para manter as mclho-

Pl'imeiramente eu precisâva de uma explicacão para bom res relacões entro o Brasil e o l\lexico. » 
comprehcnder o complexo das idéas contidas ·nas palavras O prôjocto da commissiTo contraria todos os documentos 
que acabo de ler; se bem as entendo que na primeira propo- officiaes partidos do governo e da. camara dos Srs. 
sição ha inexactdão flagrante contra a que protesta à histo- deputados a respeito do imperio do Mexico; o eu acredito 
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que devemos acompanhar o que tão discretamente se tem 
feito. Tal é o motivo da minha emenda. 

Sr. presidente, ha uma questão que ao senado e ao public9 
tal vez pareca jó. estat· fóra de tem1Jo ; fallo da questão da 
organisagilo • do actual ministerio e da crise labol"iosa que 
antecedeu a este facto. Não tendo sido org~nisador do gabi
nete, julguei, quando o nobre presidente do conselho deu 
nesta casa suas explicagões, que me devia abstet· de rectifi
car qualquer proposigao do nobre ministro, com referencia ó. 
mim, ou que podessem ter referencia ao que entre nós se 
havia passado, por acreditar que os filctos passados entre 
o organisador de um gabinete e o individuo rrue tem a honra 
de ser chamado por elle são de natm·eza confid0ncial ; poróm 
rleste meu escl"llpulo desviou-me o nobro ministro ~a marinha 
que tambem foi encarregado de organisar gabinete, eua
mando-me de algum modo á autoria e tornanuo-·me a culpa 
rle não ter sido levada a effieito a combinagão que S. Ex. 
tinha planejado. . 

Nestas circumstancias V. Ex. vê que eu, assim posto em 
discussão, sou obrigado a explicar-me perante o paiz;. estou 
debaixo e uma accusacão muito grave, muito severa úccrc:l 
de um facto que tenho "necessidadé de esclarecer, principal
mente entre meus amigos politicas, para rrue elles saibão que 
não deixei em abandono os seus interesses c que nem fiz 
questão de amor proprio quando se tratava de scrvit· a causa 
que esposamos. Vou pois dizer alguma cousa, tambem por 
ueferencia para com o nobre ministro da m:trinha e para com 
outros illustrcs representantes rJa naf)ão que me chamárão 
tambem a dar explicações, entre cllês especialmente 1> um 
nobre deputado pelo Ceará c o nobt·e ex-ministro do imperio, 
aos quaes não tenho seniTo que agradecer as phrases obse
quiosa se benevolas de que se servirão a meu respeito. . 

Sr. presidente, para dizer alguma cousa ácerca da ultima 
crise ministerial, cuido que devo pl'Ímeiro marcar o meu 
ponto de partida: isto é, qual era, quando se deu a crise, 
minha posição cm relação aos nobtes mini~tros do gabinete 

·de 31 dó agosto do anno passado. 
Apezar de que, incommodos de saude me retinhão quando 

se organisou o ministerio longo desta capital, o nobre ex-pre
sidente do conselh.o e seus dignos collegas sabem que do lá 
mesmo eu os acompanha v;~ com os meus votos e com os meus 
bons desejos, identificando·me no seu pensamento por acre
ditar que tudo farião para sustenter a honra o dignidade tlo 
Brasil, e porque tinhamos o compromisso de sua-s opiniões 
anteriores em relação a seus amigos políticos. Era, pois, 
ministerial, e5tava resolvido a dar ao ministerio o meu franco 
e decidido apoio, não só pelo qu13 acabo t.le dizer em geral, 
como porque era o ministerio presidido pelo nosso digno coi
lega, SCll<tdor pela província do .Maran!Jão, meu amigo de 
tantos annos, com quem tenho con:;tantcmente militado nas 
mesmas fileiras. Para um tal ministerio estava garantido e 
asseg~rad~ a priori o meu fraco apo!o; mas na gestão dos 
negocws VI com p1·azer que meus atmgos não desmentirão da 
confianca que nelles depositei desde o momento de sua asccn
ção ao "poder; fallarei só da magna quest:1o, da questão que 
tem occupa~o o senado, da. questão da guerra. 

Sr. prestdente, a respotto desta questão culmin~nte, desta 
questão que, segundo a opinião do actual ministerio, deve 
dominar todas as outras, o ministerio passado pó de lisongcar
sc de muito ter feito. (apoiados). 

Nunca, senhores, nunca a bundeira brasileira ficou tão 
alto levantada no Rio da Prata como na ultima gúerm con
tra o Estado Oriental c na luta com o Paraguay Paysandú 
e Coimbra são lagares de gloria e de honra que nunca cou
~uistarào no .Rio da Prata a esquadra, o exercito brasileiro. 
Era, pois, ministerial, tambem a posteriori, porque se ai
guma cousa tinha faltado em Montevidéo, não era ao minis
terio que eu tinha de por isso tomar contítS. Tendo regressa
do de ~tinas c abundando ne~tas i1léas com o meu nobre 
amigo e digno ·ex-presidente do conselho ouvi-llle as pala
vras .pa~r~otica• e s.ensatas que ?rão de esperar de .s. Ex. 
Uma sc1sao se haVIa estabelectdo no campo do parttdo pro
gressista e S. Ex. me disse: <<Quero conselho dos amigos, 
quero saber se tenho um apoio franco e decidido, porque as 

I 

circumstancias melindrosas do paiz não comportão um mi
nisterio que tenha simplesm,cnte apoio de tolerancia, cousa. 
que rejeito. · r 

Para poder responder á pergunta que se envolvia nas pa
lavras do meu nobre amigo, pedi a outro nobre amigo que está 
presentemente a min.ha direita, quo convocasse. p~t'il s~ll. casa 
uma reunião dos ar01gos que nilo cstavão cm dtsstdencta ma
nifesta com o ministcrio, afim de contarmos nossas forças e 
vermos o que podia o partitlo mini5tcrial espmr do minis
terio de 31 de agosto. V .Ex.., Sr.presidentr~, fez a honra de 
nos presidir nesta e cm outras reuniões que houve sobre o 
mesmo tbjecto. 

O Sn. Pll.ESIDENTE faz signal negativo. 
O Sn. T. ÜTTONI: ...,.... V. Ex. sendo designado (rectifico) 

para presidir, indicou outra pessoa, porem fazia parte de 
nossas reuniões e abundava no sentimento geral, o que para. 
mim foi, como é natuml de suppôr, da maior satisfação, 
porque via crua não andava errado desde que tinha o a?oio. 
prestigioso de V. Ex. 

Uma commiSJão foi nomeada, e o parecer que tenho entre 
mitos foi aceito unanimemente por um t reunião uumerosa, 
quando fi.lltavão ainda !nu_itos deputados e senadores que se 
acllttvão em suas provmc1as. 

O Sn. ZACIIAniAS:- Unanimemente não, porque não votei 
por elle. . 

O Sn. T. 0TTO~I: -Então V. Ex. ficou €DI unidade, mas 
me parece que no fundo estava de accordo, pot·quc· o convite · 
para essas reuniões era formulado nestes termos : - para 
comparecer em casa do Sr. senador D ~lanoel a uma reuuião 
a que são convidados os amigos que não estão em hostilidade 
com o ministcrio actual. c 

O Sn. ZAcrrAnrAs . - Assim não fui eu convidado, porque 
á V Ex. dissee m minha casa as razões pelas quaes não po
dia apoiar o g11bincte de 31 àe agosto; nem eu podia sct· 
convidado nestes termos. 

O S11. T. OrTONI :- Dem, admitto que o nobre senador 
ficou em unidade. 

O Sn. ZAcrrAmAs :-Logo, não houve unanimidade. 
O Sn. T. ÜTTONI:- Eis aqui o parecer da commissão. 

Depois de algumas outras consideracões, que o senado lerá 
quando se imprimir o meu di$CUrso, ·porrJue desde já peço li
cença para nelle incluir todo o parecer, dizia a commissão 
[ Lenclo ) : . · · 

« A C1J111missão encarregada de estudar algumas questões 
que farão sustent.adas na reunião preparll.toria de 10 do cor
rente mez de abnl tem a honra de apresentar o parecer que 
sobre ellas lhe suggel'i u o cuidadoso exame das altas conve
niencias do paiz, c, portanto, do partido liberal. 

« Os Srs. senadores e deputados que, reunindo-se na noite 
de 10 do corrente, procurárão entender-se a respeito da si
tuacão actual dos negocias publicas, acharão-se todos ac
cordes em que o patriotismo e os mais nobres interesses do 
paiz não Eó recommendão, mas até exigem que a assembléa 
geral, prestes a reunir-se, dô. e_ ostente um apoio deci
dido c firme ao gabinete de 31 de agosto, que com tanta dig
nidade o energia tem sabido sustentar a ltonra nacional, e os 
direitos do impcrio em frente do estrangeiro audaz e provo
cador ; a essa r.eunião, porém, que fôra em um mesmo dia 
e como de improviso resolvida . e e[ectuada. não estiverão 
presentes ao me,nos todos os nossos amigos senadores e de
putados; que se &chão na cót'te, e, faJtando·lhe o concurso de 
tantos outros que devem chegar das províncias, coube-lhe 
apenas o caracter de preparatoria. O accordo de·tão poucos 
não podia resolver o assumpto, que pertence ao conselho de 
todos; naturalmtlnte, pois, surgirao quest6es que, formul~
das em quesitos, recebem agora as respostas que em seu pa
recer a commissào o[ereco. 

« 1° quesito.-Deverá haver outras reuniões? 
<< A commissão entende que sim. ' 
« Entretanto, sendú evidente que, mi auscncia de muitos 

deputados, que aliás não podem tardar cm apresentar·sc, 
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todo e qualquer accordo ficará sempre dependendo. de novos J termo a do Estado-Oriental pelo modo J~ais. honroso em tudiJ 
e igualmente illustrados conselhos, pensa a comm1ssão que 

1 
qnanto dell~ dependeu, se está n~ consCiencra de todos que ·o 

convem esperar a chegada de maior numero de senadores e · seu pro_ce~1mento nobr.e e energ1co, o seu zelo P.ela. honr.a .e 
deputados para se convocarem as reuniões. pelos direitos do Brasil, s~ der~onstraril.õ com Igual sohcl· 

<< E' a camara dos deputados que ~elas attribuí.gões. que tude na campanha que vm abru·-se e no desfech? d.a !~ta 
a constituição lhe conrere póde mais directamente mfl~1r na contra o governo selvagem. do Pnraguay, não sena JUStJfi
sorte do ministerio; torna-se, pois, de absoluta ~ecess1dade cavei. e!U_ taes wcumstanctas concorrer para sua quéda o 
que a sua maioria seja consultada e ouvida, 'Para se deter- subslltuigao. 
minar com probabilidades bem fundadas as proporções do rr O facto da substituicão do gabinete tenderia por si só a 
apoio com que deve contar o act~al gabinet~. . enfraquecer-nos diante do estrangeiro, e augmentaria ~s 

<< 2o quesito -Para tues reumõ.es ?everaõ ser c.onvHlad~s difficuldades da situação relativamente ao resultado da guerra: 
os membros da assembléa geral notoriamente hostts ao mt- nos estados. vizinhos e talvez mesmo dentro do paiz dar-se-
nisterio? · llião ao acontecimento explicações que não podem estar no 

ct A commissão entende flUO nã~. espirito de nenhum dos nossos amigos. · 
<c qs deputados são respo~s~ve1s pelos seus vo.tos· perante rr A commissão, pois, não hesita em opinar para que nos 

os elet tores, e esta responsablltdade só pó de sacnfica~-se de empenhemos por chamar a este pensamento os nossos illus
um modo efficaz pela manifestação dos votos em publico, na trados amigos notoriamente hostis ao gabinete. Segundo as 
tribuna. Em reuniões particulares não ba a !Jlesma respo.nsa- províncias a que elles pertencem, devem ser convidados a 
bilidade, e a enunciação de um voto notor~amente ~osttl ao pequenas reuniões pelos membros do nosso partido, cuja 
ministerio,sem offerccer vantagem algunía, tem o cons1deravel voz possa melhor ser ouvida e attendida, afim de solici · 
inconveniente de poder provocar discussões irritantes, qunndo tar-se o seu concurso, ao menos no sentido de não fazerem 
a s~renidade e a harm~ni~ ~e ~ornã? mais nec~~sams, e de opposição ao gabinete. em quanto não se decidir n magna 
chamar votos favorave1s a dissrdencta, o que abas não acon- questão em que o Brasil está empenhado contra o Paraguay: 
tecera cm uma discussão publica. cc Pronunciando-se pela conveniencia o necessidade das 

c< Poder-se-ha dizer que a objeccão comprehe11de tanto os reuniões a commissão referiu-se especialmente aos membros 
votos favoravois como os contrario$ ao ministeri_o. da cama~a dos deputados, porque é ella que exerce inftuencia 

<c Responde: se que 11 p;esumpgão é CJUe o gabwete tem por mais directa n11 vida dos ministerios; mas nem por isso das
si a opinião do paiz real, senão em todes os actos.fo que ~ôr a couhece a alta'importancia do senado e us immensos serviços 
impossível), por certo naquelles que devem dommar a sttua- que podem JHeStar nesta difficil coujunctura os nossos ve· 
ção, isto é, nos que se referem á guerra externa que sus- neratHios amtgos que têm assento na camara vitalicia. · 
tentou e que tem de sustentar. . . c< Respeita veis por todos os titulas, muitos delles che[es do 

cc A creação de corpos de voluntanos da patna é_ U~l dos aosso partido e seus conselheiras legítimos, ricos de sabe
actos do gabinete que forão mais censurarlós e combat.tdos : doria e experiencia, suas vozes são ouvidas sempre com 
entretanto sabem todos como o paiz real tem respondidO e attencão merecida, e nem poderíamos ser privados du seu 
continua a responder á essas censuras. . . aux.illo e da sua díreccão sem vermos destruídas as espe-

<c Accresce q~e é in~isp~nsave! susten~ar ~s prcrogati~as ranças quo nutrJm?s dÓ accordo o mais completo possível de 
da coróa. O gahmete nao pode deixar a d1recçao· dos negocJOs todos os nossos amtgos com o fim de sustentar o actual ga" 
sem uma manifestação da camara dos deputados, uma V!Z binete. 
que o poder moderador em sua sabe~oria entenda que nao rr A commissão conclue, manifestando a convicção pro
deve consultar a nação. Se, feita uma reuni<Io geral d~ qe- funda de que os grandes interesses da actualidade, que se 
putados, nella reconhecer que o gabinete carece de m::uona, resumem no empenho glorioso da guerra nacional contra o 
deveria cllc 1oHcitar por isso a sua demissão? "'ovcrno selvagem do Paraguay, devem su[ocar todos os re-

rr A com!llissão entende que o gabinete, se tal fizesse,, fal- ~entimentos,e ainda quaesquer aspirações politicas que seri~o 
taria a seus de~eres para com .a coróa e para ~om .o pa•z, e hoje evidentemente inoportunas; o que o paiz real está di
que pelo contrario, apezar da Importante mam[estaçao par- zendo devem dize-lo e proclama-lo os seus representantes, 
ticul~r ~os deputados, ?~via de provocar um voto da camara e 0 q~e 0 paíz real pode e exige.é qLI:e .. se sustente o ac~u~l 
que JUstificasse a sua retirada. . gabinete qulíl um pen-samento untco dll'lJU ~odos os braslfer-

<< Tanto mais grave é a situação,, quanto maior cumpre. rosque ~sse pensamonto, a desaffronta nacional seja adoptado 
que seja o empenho de todos, os mimstros, senadores e depu- como S<1nha de união no seio das camaras, e tambem como 
ta dos, no. cu~p~imento escrupulo?o .do~ seus deveres. A todos divisa bellicosa no .campo da batalha, escrevendo-se •!a? 
tem o pa1z due1to de tomar restnctissimas contas. . bandei,ras dos nossos Intrepidos.batalbões: Defenda Humalta 

<c A situação é com effeito gravíssima, e ~m do? ~1a10r~s rc Rio 14 de abril de 1865.-Joaquim, Ma·noel de M~cedo. 
malas que se apresentão á commissão ó a tnste dt~s;~encm -Fui-p;esent,e Visconcl$ de Abaete.-José de JJarros P~men
obset·vada nas fileiras do partido liberal. Torna-se tnchspen- tet.-1'heophil~ Benedicto Ottoni. 
savel envidar o.s maiores esforços para reconcili:lr os men:- Ahi está pois o prograrnma ~om que o part_ido liberal e~ 
b!·os dest~ par~1do, pa!·a .trazer a um ac~ordo ~empre~ e hoJe geral, e todos aquelles cava\heuos qu~ entendião 9ue_ o mt
amda mais ut1l e patnottco· os nossos amtgos d•sc~rdc~, torl~s nislerio ele 31 de agosto de·na sor sustentado, deseJavaa ap
importantes pela sua illustracão, pelos seus set'VJ~os e de~t- parecesse na càmara. 
cacão á causa publica; como· porém consegui-lo? A comm1s- Mas Sr. presidente, a tempestade soprava do norte. 
são o diz na sua rosposta ao seguinte quesito. ' . s d 1 

<c 3° quesito:- Deverá nomear· se uma deputação para O Sn • ZãCllàniAS .-:- oprava o su • . 
entender-se com os membros do partido liberal que se achão O Sn. T. ÜTTONI:- Os navios que chegavão da Bahta e 
dissidentes? de Pernambu~o annunciavão ;eridaval muito forte. 

<< A comm.is~ão :entende que sim. . • . o Sn. S,í, E .ALDUQUEnQUE: ~ A tempestada soprava -d:i. 
c< Grande Injusllçn. fôra não contar, o mm to com o patrJO- 00 'le 

tismo desses n'Jssos distinctos amigos: cumpre chamar a 1 
• , • • ·~ 

attencão de todos elles para a siluacão, que é tão digna do O Sn. T. O:rTONI: - Esto~ expondo a mmba .opmtao, o 
saerificio temporario dos proprios ãntagonismos politico~, nobre senador expendcrá depms a sua; est.ou expl~cando com 
quanto mais das dissidoncias infolizmento acendidas no se1o toda a lealdade o como entend~ que nascêrã.o. as dtfficuld~~es 
de um partido 1 , qu~ produzirão a_ deploravel crise ~ue fez retlr~r-se do mmrs-

<c Na presenca de uma guerra externa, pela qual a nação terJO o. nobre sen"dor pelo Ma.ra~bão e s~ns dtgnos collegas. 
se tem pronunciado altamente, a prudencia recommenrla que Os Jorna~s de Pernambuco mlmta!'~o ca par.a ~ sul que o 
não se bostilise o ministerio por actos que não se relirão á actual presulent.e do conselho d~ mim.stro.s abt V}n?a ~ q~e~ 
g~erra.. Se o gabinete foi capaz de dirigir e de levar ao como la. se havm tocado no ut~ poss~dct~s, o mintsteno nã 
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poderia resistir; por conseguinte, o nobre senador não póde 
negar que os navios que vinhão de Pcrnam~uco trnziilo o 
temporal arranjado. 

IrniJ<Jroi tambom na Hahia, e a este respeito cuido que não 
serei contestado. O nobre ministro da marinha, apenas che
gado a esta córte, nilo fraternisou com a reunLio dos nmigos 
que approvil!ão o parecer que acabei de ler; ello confessou 
na tribuna que no escrutínio secreto tinha a principio dado 
uma demonstração de falta de confiança, lançando uma lista 
em branco para a eleição do presideul(l da camara; mas que, 
reconhecendo que,com algum auxHio mais :i opposição o mi
llisterio cabia, voltou atraz e dr.u aos ex-ministros o covp de 
grâcc na votação do presidente da mesa. 

Mas, Sr. presidente, minha intenção procurando congregar 
todos os amigos para apoiar o ministcrio de 31 de agosto, 
que não tinha desmerecido da minha confiança, n·arla envolvia 
de pessoal em re.lacão aos nobres ex-miuistros. Vi aue com 
aquella votação q'ue cm respeito á camnra dos Srs. depu
tados não qualificarei, nem posso qualificar senão com todo o 
acatamento, o ministcrio estava enfraquecido, e por conso
quencia no desejo de ver reunidos os amigos, que juntos 
tmhão estado mais ou menos nas ·sessões anteriores, eu acre
ditei (e nesta casa mesmo não faWto altos testemunhos para 
confirmarem minha asserção) acrediteí que devíamos appcllar 
para o patriotismo dos dissidentes o aind~t preparar o ter
r~no para que o nobre actual ministro da marinha, como prc
sHlente do conselho, organisasse um gabinete (JUO fundisse 
novamente o partido. 

Emfim a crise deu-se, ficando demonstrado que as corrcs
pondencias de Pernambuco publicadas no Jornal do Com
moreia á que tenho alludido, e que convido o nobre senador 
pela llahia a ler, tinhão dado efi'ectivamonte a chave do 
enigma. 
. ~ Sn. S.~ E ALBUQunnQUE : - Correspondencias do oppo-

SIÇao. 

do 1862; ma~ já estava sabido na minha hypothese, que esse 
ministerio havia de dar logar a quo tomasse c:onta do go· 
verno, ou para eJfetivamento governai', ou pam, como ó cos
tume dizer, servir de ponte; ernfim, que pJra qualquer destes 
dous fins, o venerando ancião que agora me faz a honra de 
vil· sentar-se a meu lado. 

Essas apprehensões, Sr. presidente, confesso que me do
minárão durante a crise ; mas chamado pelo Sr. conselheiro 
Saraiva, procurei com toda lealdade auxilia-lo na organi
saçiio do gabinete. Opinei, porém, que seudo o nobro depu
lado encarregado de organisar o gabinete como presidente do 
conselho, cm conveniente que no ministorio entrassem al
gumas summidades daquellas com quem tínhamos vivido 
nestes ultimos nnnos em boa harmonia; o tive 11 honra de 
indicar o nosso nobre colleg-a, senador pelo Pará, e outro 
nosso nobre collega que tinha Jevantadonesta cadeira a hon
ros<t cruzada contra o uti possidetis. 

Infr·lizmento este nobre senador não se prestou a fazct· 
parto do gabinete, segundo o nobre organisar!or me asse
gurou, não vinrJo pi-lra o caso explicar os motivos que teve 
pnra i~so o nobre ministro da justica, motivos que alias 
são summamentc honrosos a S. Ex. 'lilas tendo-se acordado 
em uma primeira conferenc,ia o convite destes dous illustres 
membros do parlamento, a demais organisacão ficou para 
uma reuni:Xo posterior, assim como alguma coúsa.que tivos
scmos previamente do discutir a respeito do Jlrogmmma do 
ministerio. 

Na segunda conferenci;l o Sr. couselheiro Saraiva começou 
por apresentar-me o ministeno já organisado; por conse
quencia cu que tinha sido chamado co-organisador não o 
fui. Dos dous nomes assentados, um recusá ra-se e outro es
ta v:\ lembra~] o de commum accordo por ambos nós, o do nobre 
scn:ldor pelo Paní. 

Ponderei a S. Ex. que, antes da tratarmos do pessoal, 
era neccssario combinarmos alg-uma cousa a respeito da po
litica. Cuido não ser preciso dizer ao senado que nunca re
neguei as idéas liberaes a qua tenho servido. O anno pas
sado na sessão, so não me engano, de 7 de junbo, declarei 
que cm minha opinião o p;utido progressista estava ainr.la cm 
embryão, porque, tendo em uma especie de constituinte dis
cutido um pro}~cto .do constituição.,. 

·o ~n. T. 0TTONI :.-o, nobr~ senador por Pernambuco que 
me da o aparte _oxp~cam dep~1s t~mbem a magna parto rrue 
tomou na orgamsagc.to do mtrmteJ'IO actual; e então sabere
mos de quem erão as correspondcncias; mas é claro que da 
parte do partido ministerial não é que se havia de annunciar 
que o Sr. marquez de Olinda vinha derrubar o ministerio •. 

O ~n. Sá E ALnUQUEnQUE : -As comspondencias erão da 0 Sn. FmmNo :-Um programma. 
opposição radical de lJcrnambuco. O Sn. T ÜTTONI: - ... ou programma, este programma 

O Sn. 'r. O~TONI: _A h 1 não me recordava que esta não tinha siri o adoptado; . por conseguinte havia uma coali
palavm -opposição-cra pronunciada em relaç;1o a flernam- ção de individuas, isto é, cada um entrava com as suas 
buco, onde h a sempre outro govemo, não sei se diga outra i dó as, o no ponto 0111 que estavã.o de accordo trabalha vão em 
dymnastia ; Já a palavra opposiçrro não se entende en1relação commum, mas que isto não era um partido; portanto, já. vê 
ao govemo geral, mas aos diversos ramos de uma familia o senado que nunca estive fóra do terreno libeml, segundo a 
mu!to respcitavcl. onde me prezo de ter amigos, e onde vejo phrase de Pernambuco, genuíno. Scnrlo esta a minha posi
muito caracter digno de respeito, a qu&l se costuma chamar ção, Sr. presidente, era Mtural que algumas palavras tro-
dymnastia do .Bebcribe. casse nesse sentido com o nobre organisador do gabinete. 

Devo mesmo confessar ao senado que antes de irá. casa dJ 
O Sn. VISCONDE DA BoA· VIsTA: - IIa cm Pernambuco o nobre deputado, actual ministro da marinha, procurei tomar 

que ha em toda parte, intrigas de provincia. ,conselho com alguns distinctos amigos que commungã.o nas 
0 S mesmas idéas, um que mo está ouvindo e outros da camara 

n T · OTToNr:- Peço mil perdões, especialmente ao no- dos deputados; perguntando-lhes se acha vão util ás idéas li-
bre senacl?r que me interrompo; cl!e sabe que o dislinrro e o b f' d b' S S · 
PI'ezo devidamente como a muitos dignos membros de ~ua ii· emcs que eu Jzesso parte o ga mete como r araiva,rendo 
lustre familia. E se minhas palavras podem doei' ao nobre os meus agradecimentos não só ao amigo que está presento, 

d como aos outros ua camara dos deputados, pelo voto de cou· 
sena or, eu as retiro; sou sincero nesta daclaração. fiança que então me dci·iio, certos do que, entrando para o 
. O Sn. VISCONDE DA Bo,~-Vrs1'A:- Se eu tomar parte nesta g-ovcl'no, eu procuraria servir ás idéas liberaes com a maior 

discussão direi o quo penso a esto respeito. · dedicacão. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINITONHA:- Estamos nos nossos . Dadôs estes precedentes, está claro quaes seritto as minllas 

;;eraes! AI!! meu DeusJ isto não vai bem... rhscussões com o Sr. conselheiro Saraiva. Peco licenca a 
V. Ex. para referir um topico de minha convérsação, ·que 

. O Sn. 0TTONI:- Com estas apprehonsõcs, filhas das noti- póde pareM um pouco pretencioso, mas ó licito para as 
cws que. vinhão do norte, quando a crise se manifestou, cou~as mais raste,iras proeu~ar exemplos grandes, e esta ó 
peço ao se~ado lice!lÇa para dizer com franqueza o que se mo a mJ~ba desculpa. Commemore1 um facto de Franklin, quando 
afigurou;· VI no honsonte a repetição da ..• N<1o acho um P.lcniJJOtcnciario dos E$tados-Unidos; dirigindo-se a Frede
termo para bem qualificar .•. a repeti ciTO dos acontecimentos ~·1co ll da I>russía, afim de pedir auxilio para a causa da 
que se. derão de 24 ató 30 de maio dê 1862. mdopendencia que plcitoav[io Washington e a Amorica do 

~lamfc.stada a crise, eu imaginei que um ministerio passa- Norte, respondeu-lhe o monarcha: cc mas notai, meu caro 
geiro term de organisar-se como o ministcrio de 24 de maio Benjamin, que eu sou rei e vocês querem a rc!Jul11ica : não 

'( 

··....-·-
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posso trabalhar contra o meu officio, ·e por isso nada posso 
fazer. )) Ora, si pm·va licet componere ?nagnis, disso ao Sr. 
Saraiva, actual ministro da marinha: cc Eu sou liberal, não 
posso entrar para um gabinete qu11 possa ir hostilisar os 
líberaes de ·qualquer ponto rlo imperio. Especialisamos ; não 
vem para o caso, e portanto não ucsccrei a estas cspeciali
saçõe.s ; espccialisnmos provincias, mas vi que não 11avia 
perfeito accordo entre mim e o nobres organisador do govemo. 

O nobre ministro disse na camara tios deputados: 
cc Apreciadas algumas questões, trat:~mos do pessoal '' D.ls 
questões apreciadas, uma foi essa, as outras são de impor
tancia ·secundaria ; hoje fallo especialmente nessa portiUA, 
apezar de que o nobre ministro dissosse: cc Apreciaria~ al
gumas questões tratou-se do pessoal )) , entretanto essa mes
mo não tinha ficado devidamente resolvida. 

mas pnssumos aos nomes. Dando como resolvida as ~ues
tões, ponderei ao nobre mi11istro que aqui vinha-me nchar ~ó 
cm frent~ de adversal'ios P.oderosos, ricos de erudiqj~o. de 
elorruencia., fortes nas prat1cas parlamentares e no manejo do 
systema representativo, tanclo por companheiros o nobre ~c
nrt'IOt' pelo Pará, ainda enfermo, e quo não podia repelir 
agora cm razão de sua molestia o milagre que em 18GO os
tentou na camara (tos Srs. deputados, sustenta11do cllo só 
contra uma forte mnioria ou quasi unanimidade a luta por
fiada do que o senado se rcco['(.lará. 

Achava-me ou f!·aco, pequenino, só, rliante da immensa 
phalange que me está ob3ervando, e reconhecendo a propria 
debilidade, pedi um auxilio ao nobre orgnnisador do minis
tcrio, e disse-lhe : cc Nilo se trata de dar mais ou menos 
forca aos dous elementos que ent1·ão na combinacão, nno ; o 
qué peco é um.auxiliar no sen:Jdo. ''E como appârecia hc~i
tacão nô Sr. conselheiro Saraiva, para mostrar que em toda 
a sinceridade qual el'a O meu pensamento, disse ao nobre 
ministro : cc O vosso alter ego no senado é tal vez o rlúbro se
nador pelo Piauhy, dai-ru'o por compan!Jeiro. >l Portanto) fui 
eu quem indicou o nobre senador pelo Piauhy. 

Nesta occasião preciso lle descer a detalliPS, porque o no
bre ministro da marin~a disse que tinha proposto riscar o 
Sr. Octaviano c sub5títui-Jo. Assim foi ; m:1s eu tornei-lb.o : 
(c Isto não, pot·que o nome do Sr. Octaviano foi a !em branca 
mais feliz que V. E:c teve.>> 1~, com elfnito, na po,ic:!o do 
Sr. ministro da marinha, tendo sirlo chefe do uma missuo 
e3pecial, mallograda, no Ilio da J'rata) sendo seu successor 
como ministro plenipotcncwrio e enviado extraordinario na
quella republica o Sr. conselheiro Octaviano, era evidente 
a cónveniencia de que o fk Octaviano fizesse parte do mi
nist~rio organisado pelo seu illustrc antecessor. Por isso r·e
cusci eliminar da lista o Sr. conselhdro O c ta via no c o nobre 
ministro disse que foi sô por cauan desta recusa que não se 
completou a organisação do ministerio. O senado j;l v4 qu~ 
houve equivoco, que houve omissão .da parte tlo nobre rai
nistl'O, não foi só porque pedi um collaborador para n tribu
na do senado, que a combinaçfio mallogrou·se. E' claro que 
outras cousas devem ter occorrido. Que n110 havia pr.1·fcito 
accort!o de vista entre nós, eu já disse, citei um exemph. 

A este respeito trocarão-se ontro o nobre mini~tro,d:l ma
rinha o o nobre ex-ministro do imperio algumas palavms 
que eu não pos~o deixar de considerar. O Sr. ex-mini~t· o 
elo impcrio admirava-se com razão do que se tivesse pretcn
rlirlo riscat· de uma comtinaçilo ministerial no. sentido dns 
idtias do nosso actual ministro no Rio da Prata o niJme de 
S. Ex , o Sr. ministro da marinha retorquiu-lhe como que 
dizendo : cc NiÍO penseis que ba da minha parlo animosiuadc 
contm o Sr. Octavianno; ou sou mais amigo delle do que o 
l:ir. OLtoni. )) 

O Sn. PanANAGUÁ :- O que o Sr. ministro da marinha 
disse foi: Sou mais amigo do Sr. Octavianno do que do Sr. 
Ottoni 

O Sn. T. Orror~1 :-S. Ex. disso: c< Sou mais amigo do Sr. 
Octavianno do que o Sr. Ottoni. '' 

O Sn. PAnANAGU.i : - Elle declarou pelos jornaes. 
O Sr. T. OrTOl'U:- O que o Jornal publicou é o que es-

tou dizendo. O nobre senador explicará o facto como lhe p 
recer. O que ttm sentido é o que estou dizendo, é o que sab 
nos jornaes. A emenda cu rectificação que appareceu ó qt 
á não ser uma grosseria, não tem sentido, c tal grosser1 
eu não posso admittir da parte do nobre ministro. O nobí 
ex-ministro do impllrio perguntava: cc Como é quo quizest 
lancar fóra do ministerio uma cntidad(l como o Sr. Octi! 
viaiio? E o Sr. Otloni é que sustentou? )) O Sr. ministro d 
madnha rcFpondcu: cc Não, não ponseis que era poque c 
tivesse qualquer cousa contra o Sr. Octaviano; 'sou mai 
amigo dei! e do true o Sr. Otloni, sou seu amigo desde , 
CôCOla. 

O Sn. PA~.\~AGUA':- Do que do Sr. Ottoni-; estiv 
presente e ouv1. 

O Sn. T. 0TTONI: - O noLro senador pelo Piauhy. 
O Sn PARANAGUA' : -- Quiz repeli ir a insinuação do nobl't 

ex-ministro do imp1 rio. 
O Sn. T. OrroNr :-0 nobre senador pelo Piauby pód· 

tom/lr a palavra que eu responderei depois. (Senta-se.) 
ALGUNS Sns. SENADORES :-Continue, continue. 
O Sn. T. OrTONI (leva1ttantlo-se) :-Senta11do me, não w 

meu· fim olftJndor o nobm senador p~!o Piauhj', queria ouvi-lo 
~ítra apreciar as suas palavras, e por isso pedi que se expli· 
C<:sso sem mo inlt•rromper. · 

O rruc é natural é o que sahiu no discurso publicado no 
.Tomai: cc Eu sou mais amigo do Sr. Octaviano do rrue o Sr. 
Ültoni )) como qu!l dizcntlo que não podia qneret· offender 
o seu amigo. No dia seguinte appareceu uma rectificacão : 
crEu sou mais illlligo do Sr. Oct:;.viano do QUIJ do Sr.Ottôni.ll 
l\las que sentido Íi1zern, St·. presidente, estas palavras? Pois 
quo tinha que elle fosse menos meu amigo para riscar o ncmo 
do Sr. Octaviano? Se fosse para. riscar o meu, vad~, mas 
tratava-se de rbcar o nome do Sr. Octaviano ; bem se vê 
que ni'io vem nada para o caso, a fr.1se como foi corrigid;t c 
que é simplesmente uma g1·osseria que eu não devia esperar 
do Sr. ministro da marinha. Eu nunca pretendi ser intimo 
amigo de S. Ex., e como não sr!i qual o D X dfJ amizade que 
S. t•:x. rr.e concedo, não posso, desde que se trata de compa
rações, que mais ou menos humilhião, aceitar tal D X que 
devolvo. 

Quando vi mallogrfvla a combinar.ITo rJg nobre deputado 
pela llabia, actualm'cnte ministro ua· mariuha, confirmei-me 
maio na irléa rrue tinha for·rnarlo cm vista das corrcspondencias 
de Pernambuco, isto é, que ahi vinha o nobre senador por 
Pernambuco ; que a corresponüenci;L de lá jâ tinhtL annun
ciado no mez antecedente. N1io rne admirei pois quando ás 
portas desta casa parou a carruagem <.lo nobre e muito ve
nerando a~t.ual prcsiuente do CiJn~eiiJo. c, so houve admira- , 
ção, ft>i sómente de lftie a tão insigniuc.~nto individualidade 
S. Ex. se dirigisse, {;tzenr.lo a bonra de levnr-me ;:>ara sua 
casa, como que já p~oclamado ministro. Jii- disso antes de 
V. Ex. chegar (dirigi1!do-sc ao Sr. ma1·quez de Olinda, que 
vie·ra .~en!ar-se em uma cadeira fnnto do orador) que nestes 
detalhes não me julgava aulorioado a entrat', mas quo o 
81·. ministro da madnba chamando-mo á discussão, a ti1nto 
me obrigou. · 

Em cusa do rospcitavol Sr. prcsidsnte do conselho, eu, 
convidado por S. Ex. e captivo dcsto ob5equio e das expres
sões boucvolus que S. Ex me libcralisou, pedi-lhe licenca 
par;\ aLrir-lhe minha alma com toda a franquoziL, referindo 
a S. Ex. quanto •e havitt passado com o Sr. consci!Jeiro 
Saraiva. Fiz ao nol1ro prosidento do conselho o relatorio quo 
acabo do repelir perante o senado ; e como era por assim di
zer convidadt> para CO\)rganisador, insisti especialmente sobre 
n neccssidade·dd, tanto ~nra o paiz como e5pecialmente para 
o estrangeiro, nomcar-so um ministerio fo1·te pelo prestigio 
dos nomes. lndirruci a S. Ex. novamente que insistisse com 
o distincto c murto illustmdo Sr. ministro da justiça actual, 
afim do quo·viesso para coadjuvar-nos com as suas luzes c com 
o (H'estigio rle seu nome ; o nobre ministro me dis!e que isto 
não era possivel porque o nobre senador não aceitava. Indiquei 
alguns outros nobt·cs senadores lo tambem não foi possivcl q11c 
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passasse ; mas ainda fiquei esporangado do que se o nobre se
nador consultasse com o Sr. conselheiro Saraiva, que apontei 
e que S.~x:aceitou, podet·i·lmos organisar UJ)l ministerio forte 
JlOio oresttgto dos nomes, forte pelo caracter o il!ustração dos 
inrlividuos, pela sua importancia entre os partidos, um m.i
nisterio que esti\"esso as~im habilitado para sem maior saet·i
ficio rio paiz repeli ir o cacique do Paraguay) danrlo-nos força 
moral cm todas as margens do Rio da Prata; mas o nobre 
prrsidente do conselho foi infeliz na tentativa com o Sr. Sa
niva e veiu communicar-me que S. Ex.. não entrava para o 
miuisterio. Então apresentou-me S. Ex. um projecto de ga-
binete. · 

ral tenho a gloria de não haver encontrado o menor emba
raço, c· lhos rendo ~or isso mil graças ; vendo digo, aquellas 
difficuldades acreditei (O que vou dizer é uma fraqueza, e 
uma jactancia, mas emfim, já que tive esta fraqueza perante 
o nobre presidente do conselho, e vou te-la tambem perante 
o scnad~ ) acreditei que podia ot·ganisar gabinete; o .senado 
ha de perdoar-me •.. 

O Sn. S1L vEmA. n,\ MorTA: - Sem duvida. podia •. 
O Sn. T.ÜTTONI :-... a ousadia. Disse eu a S. Ex. que, tendo 

falhado todos os expedientes propostos por mim, afim de orga
nisar-se um ministerio forte diante do estrangeiro, unica. 
({Uestão qne me preoccupava, eu, apezar de que pudesse seL' 
pretenção de Icaro, prestes a mergulhar-se na bahia de Ni
therohy. arrojava-me a dizer que estava prompto para orga
nisar ministerio .••• 

Supponho que á vista. da interpallacão do nobre ministro 
da marinba, não pOde haver a menor· inconvenioncia em de· 
clinar nomes ... 

O Sn; SILVEIRA nA. MOTTA. : - Sem duvida; deve-se saber 
tudo. 

O Sn. T. 0TTONI : - .•. ach~ que o paiz deve saber tudo 
pnra nos julgar.· · . 

Estou accusado até por amigos meus do não ter queru!o 
eutrar para o ministerio, de não ter querido tomar a. res
ponsabilid<ido de minislro, eu que a desejo tanto. 

O Sn. StLVEIR.A DA. MoTTA :-Apoiado. 
O Sn. T. 0TTONI : - Por isso, Sr. pt\~•iÜente peço per

dão ao nobre presidente do conselho par,\, attendendo á 
minha situação especial e excepcional, p_ermittir-me que 
falte com toda a franqueza, mesmo que decline outros nom~s 
proprios, usando do mesmo direito de que usou o nobre mi· 
nistro da marinha, pondo-me cm discussão. 

O nobre presidente do conslllho apfescntou-m~ (isto era, 
se nüo me engano, no dia 10 do maio) uma lista em que, 
além do meu humilde nome e do Sr. conselheiro Octaviano 
o do Sr. Martinho do Campos, que não estava na côt·t~, 
completava-se o ministorio com o nosso estimadQ e respei
tado collega que ultimamente tomou assento como senad'or 
pela. província do .l\1aranhão (indica o Sr. Nunes Gonçalves), 
e que sabe, pelas nossas relações anteriores, quanto res· 
pdto e sympathia lhe tributo, e com os Srs. deputados 
Dí\ntas e Esperidião de llarros Pimental. . 

Peeo licenca aos cavalheiros a quem me refiro para dtzer 
que ponderei que, :1pcsar de muito estimavois todos ellcs, 
faltava-lhes uma condição que nas circumstancias actuaes: 
me parecia indeclfnavel, a condicão de antiguidade de scr
vicos o de prestigio resultante dessa antiguidade; pois que 
mê parecia que prccisavamos de um ministcrio que impu
zme pelo seu prestigio ao Rio da Prata. 

E tão profunda era minha convicção nest13 ponto que a não 
poder realizar-se n? seio rla coalição progressista um minis
torio çomo phantastava, cu estava prompto a entrar para um 
ministerio de coalicão com os conservadores de côres mais 
carregadas, se acaso· pudesse ser aceito entre clles; mas que, 
em todo o caso, naquclla combinacão que o nobre presidente 
do conselho tinba a bondade de ·ilpl'Csent r-me, eu via um 
amigo dbtincto, um çlos leadcrs mais dedicados lJUe teve o 
ministerio passado na. camara dos deputados, o Sr. niartinho 
de Campos, cujos conselhos podião orientar-mo ; mas quo 
infelizmente o Sr. Martinho de Campos nã0 estava na côrt~, 
e crue só no dia seguinte chegaria ; o que portanto nüo teudo 
o conselho pre~limoso deste amigo, não podia senão recusar. 
· Em vez de dar por finda a tentativa S. Ex. adiou a solu
ciio para o dia seguinte e eu fiquei de ir ter com S. Ex. 
depois de me haver entendido com o Sr .. martinbo de Campos, 
que suppunha estar em I>ctropolis, e ao qual pelo telcgrapbo 
mandei pedir que viesse com a maior urgencia. O Sr. Mar .. 
tinho de Campos não ostantlo ainda em Petropolis, não pôde 
vir no dia seguinte e eu fui apresotitar-me ao nobre presi
dente do conselho, insistindo na minha recusa. 

Mas tinha ]Hlnsado muito sobre as occurrencins que se 
bavHio dado, (l vendo 'lue se havião desculpado de smir os 
chefes da coalição progressista que tinhão sitio indicados 
isto é, os da coalição progressista, segundo disse o nobre se
nador, de origem conservadoura, porque nos do origem libo-

O Sn.. SILTEinA. nA. MoTTA: -E devia querer. 
O StL T. ÜTTONI: - •..• e assegurfli a S. Ex:. que se 

eu tivesse a honra de ser encarregado de uma tal missão 
dentro do meia ltora o gabinete estaria composto; pedi mesmo 
licença a S. Ex. para deixar passar a pbrase com· a qual 
designei a côr do. gabine~e: cc V. Ex. (dirigindo-se ao 
Sr. marquez de Oltnda) haJa de perdoar-me, deixe passar a 
phrase : 

cc Hei de organisar um gabi"nete de genuinos, mas um ga
binete que ha de conquistar o apoio de V. EX.JJ 

o SR. SILVEinA. DA ~lOTTA: - nias elle dtsse que não l 
O Sa. T. 0TTONI : ~Cuidei que tinha aceitado a proposta 

acl re(erendum. Eu jti. disse ao senado que não tinha repug
naneia nenhuma pela pasta, quo estava mesmo desejoso de 
serviL·, o no Correio Mercantil está o meu programma es
ci'ipto cm Um;t serie de artigos indicando a. pasta que 
ambicionava. Era a pasta da agl'icultura, commercio e obras 
publicas. por que eu pleiteava apresentando mi11has idéas 
sobre uma grande rede de· cmuinhos de ferro. 

Vê-se pois que longe de esquivar-mo eu desejava ser mi
nistro, e quando o nobre presidente do conselho me disse 
(isto u~pois do meio-dia} que voltasse da 1 1 !'2 para as 2 
horas, fi;!uei. cheio de esperanças considerando-me organi
sador do gabmete durante aquella bom e mciêt, porque me 
parecell que S E:c ia. aconselhar á corda que lancasse mão 
do insignificante individuo que ora falia perante ô senado. 
Já vê pois o senado se eu seria pontual. A' hora aprazada 
fui saber da resposta, isto é, fui saber se haveria um gabi
nete genuíno, organisa~o por mim ; e o nobre presidente do 
conscl~o me disse simplesmente: cc Sua Magestade o Impe · 
rador me ordenou crue organisasse um gabinete com os mo
der_ad?S,». Inclinei-me respeituoso diante desta explicação e 
reltrm-me. · 

O SR. PntENTA BuENO:-V. Ex. não 6 moderado? 
O S~. 'f. 0TTONI:-V. Ex. não sabe que em certo diccio

nario, e espeeialmente no diccionario da respeitavel pessoa a 
quem me dirijo, respeitavcl por todos os titulos, a palavra 
moderado.suben!ende c11nservador? (riso), e o ministerio que 
já estava organisado era, portanto, conservador moderado ou 
simplesmente moderado, porque quando se diz moderado sub
entende-se conservador. Mas se dahi alguem concluir que 
entre os liberaes nao póde haver moderados, protesto c'ontra 
esta significação. · 

O Sn. Str.v~>mA. DA MoTTA.:-Eu tambem protesto. 
O SR. T. ÜTTONt: - ntas o que é certo é que sahindo de 

c~~a .do nobre presidente do conselho [e agora vou tambem 
dmgu·-me ao nobre senador por Pernambuco que me honrou 
com apartes tão repetidos no principio do rn!u discurso), sa
hindo do ca~a do nobre presidente do conselho enco.ntt·ei o 
nobre senador trazendo em sua companhia o nobre ministro 
da justica/ 

De máneira que se me afigurou estar o ministcrio já orga
nisado quando etl estava á espera. do encargo de organisal-'> I 
V cj:~ V. Ex. a decepção por que passei I (Risadas) Quando 
estava :i espera do encargo e considerando-me já presidente do 
conselho, outro ministcrio já estava organisado. 
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0 Sn, SILVEIRA DA. n!OTTA. :-Foi logrado. 
O Sn. T. OrTONI :-Eu acho que sim. 
O Sn.. ZAcrrAmAs :-Logração famosa I 
O Sn. T. OrroNI :-~las foi menor do que aquella que o 

nob1·e senador levou em 18G~, porque ao menos eu provi as 
consequencias como ellas se derão, e o nobre senador entrou 
para o ministerio contando que tinha vida, mal sabendo que 
atraz da cortina e~tava o nobre senador por Pernambuco que 
o havia de substituir dentro de poucos dias ; portanto, a 
decepção daquelle qua já tinha andado com correio atraz de 
si tres dias é muito maior do que a minba, que não cheguei 
a ter correio.-

0 Sn. ZAcrrAmAs:- Tenho andado annos com correio 
atraz. Não me enganei nessa occasião, sabia o que havia de 
acontecer, disse-o .sempre aos meus amigos. Em necessario 
ser muito myope para não saber o que havia de acontecer. 
V. Ex. agoPa fere-se a si mesmo, como demonstrarei. 

O Sn. T. OTTorn : - Póde ser. 
O Sn. ZAcrrAmAs:- Nunca esperei outra cousa, O que 

eu nunca fiz foi ofl'crecer-me. 
O Sn. PRESIDENTE: - Attencão l 
O Sn. T. OrroNt: - Sr. p;esidente, em vista deste rela

torio, desta noticia um pouco detalhada que tenho dado e que 
!Jle parece. tem sido· acompanhada pelo senado com algum 
mteresse, porque talvez envolva alguma novidade, •. 

O Sn. nARÃo DE ~lumormA:- Curiosidade .•• 
O Sn.. Orro"Nr: - • . . e tem despertado curiosidade. 
Mas, Sr. presidente, cm vista do que acabo de referir 

V. ~x vê (vou novamente dar prazer ao nobre senador pela 
Dah1a) vê como não soria grande a minhn rlecepcão, achando 
diante de mim organisado ·o gabinete, conforme a "minha idéa, 
com alguns dos nomes que eJ tinha propostcl: e cu de fóra: 
hos. ego verciculos feci, tttliL alter honorcs I Si vos noín 
vob1s. 

por. fó .O nobre senad_or por Mato·Grosso que o Brasil estava 
satisfeito, que ~ITo tmha mais que reclamar. 

Mas, Sr. pres1dente, () convenio de 20 de fevereiro desdo o 
momento em quo foi promulgad·) tevo explicacões officiaes 
p_or parte do governo d~ Montevidéo. O governá que tinha 
SI~O levantado com. o trmmpho dos a\liarlos, ou antes com o 
tnu_mph_o do Brasil, apres~ou se cm. dizer _que aquilo con
v~mo nao_al~ançava (JS cnmes que tmhuv Sido commettiJos 
fora. dos Imutes do Estado-Oriental ; accrescentou-se mesmo 
offi~Ialmente que as palavras e outtos crimes politicas in
cl mdos na parte _final do 11rt. 2', tinhão sido escriptas unica
m~nte para satisfazer o_ ilf!IOr proprio do negociador brasi
lmo, mas que ~enhuma significação tinhão. 
. Ora, Sr. p~esidcnt~,- esta declaração tanto mais importan

Cia tem no meu espmto, porqu~ o nobre senador no dia ·1 G 
de fevereiro, quatro dias antes do convenio, e5crevêia para 
Buen~s-Ayrcs,_ segund? a car~a que ha tres dias pa~s_ou aqui 
de mao em mao depo1s de hdn.· pelo nobre ex-mm1stro dos 
estrangeiros, estar certo dos attentados praticados no Jaguarão 
pela quadrilha de ntunhoz e Aparício, allegando não só 
roubos e mortes, como attentados contra a honra das famí
lias e protestando contra taes bandidos. 

Nesta~ circum~tancias não posso comprehender como é que 
quatro dms depo1s o nobre senador escreveu no convenio do 
20 de fevereiro que o Bmsil estava satisfeito sem nada re-
clamar acerca dos attentados do Jaguarilo. _ 

A, assignatura do ~eg?ciador_ brasileiro_ e o facto de allegar 
S. ~x. que o conv~mo t1~ha s1do n~goc1ado acl referendum, 
motivo pelo qual t1nha. sido submett1do ao governo imperial 
no meu entender torna mais dignas de estudo as palavras. 
que o nobre senador sei! ou com a sua assignatura, porque se 
dep~ndião da approvação do governo imperial é porque re· 
S?lv~iio não só a questao oriental como a questão brasileira, 
signrficando que tudo estava acabado. Hatia ó certo as pro
messas que o general l?!ores linha feito ao nosso almirante 
havia as promessas que elle havia feito particularmente ao 
noh1:e senador, mas n'o momento. em que se trata· legal e 
offic1almente essas promessas partiCulares estão acabadas, 

O Sn. DANTAS: -Logo deve apdar o ministerio. ti verão como solugão o convenio. O convenio devia dar eo-
-~ Sn .. T. OrroNI :-0 nobre senador diz que devo apoiar o lugão a todas as reclamações brasileiras e estipular que o 

mm_Isteno. Não nego o apoio para a guerra, para bater o contexto das promessas particulares teria inteiro vigor como 
cacique do Paraguay hei do dar ao ministcrio os meios de se estivessem incluídas nelle, e como assim não se fez esta
que carecer, elle não ha de desculpar se com a minha oppo- mog á descripção do general Flor~s com que talvez tenhamos 
sição ; mas hei ele preparar o paiz para tomar contas ao mi- de novamente discutir o ultimalttm do Sr. Saraiva e Deus 
nisterio, especialmente ao nobre ministro da marinhz., se permitla que eu me engano. 
acaso não realizar o wogramma que affixou perante as ca- O nobre senartor por Goyaz esgotou por tal modo esta 
maras,fallando como verdadeiro cllefe do gabinete, e até alie- materia que talvez eu não devesse entrar mais em debate 
gando q~e o nobre senador, presidente dll conselho, em razao a respeito. · • 
da sua Idade, talvez não acompanhasse a S. Ex:. tão longe O nobre senador por Goyaz provou que o convenio peccava 
como S: Ex. queria ir. E peco Hcenca para confessar ao se- pela ma teria e pela fórma: pela ma leria as poucas palavras 
nado que lendo o programmá do nobre mmistro da marinha que eu disse tambem o comproviío, além do muito que expqz 
fiquei até receiDso de que S. Ex. se adiante tanto que talvez o nobre senador por Goyaz; e quanto á fórma o facto citado mil 
eu não o possa acompanhar, e fique com o nobre presidt:nte parece da maior importancia. O nobre senador não tinha 
do conselho ; mas emfim é justo que de antemão nos prepa- elfecti.vamonte poderes regulares perante o novo governo do 
remos para, segunuo a indicacão do nobre minist1·o da jus- Estado Oriental; quem podia contratar era o almirantd e o 
tiça, depois da paz ajustarmos 'contas, não só a conta velha general cm chefe. O almirante já tinha comecado a exercitar 
como a conta nova, sendo que na conta nova ontra em debito csso direito, já havia as not:1s reversaes "entre o genet·al 
desde já o programma affixado pelo nobre 'ministro da mari- Flores e o almirante, notas que ficarão annullaaas pelo con
nha, que não cançarei de recommend:tr o de commemorar. venio. O almirante que podia t1·atar foi quem chamou de 

Dadas estas explicacõcs pedirei Iiconca ao nobre senador Bueno;-Ayeres o nobre senador para o auxiliar com os seus 
por ntato Gr~ss_o, meu· digno collega. ria lis~a tríplice por conse'lhos. E sendo assim como é que se arreda da negocia
aquclla provmcw, para tomar em consideração algumas das cão o almirante? 
observações de S. Ex. Está claro que no vOo de sete horas • O nobre senador, fallando a respeitá da fórma e das coo
que com tanta seguranca tmnspoz o nobre senilrlor, ba dous ce·~õcs contidits no convenio, citou o nosso proprio exemplo, 
dias, é impossível que' eu, ave rasteira como sou, o pos~i.'\ no Rio da Prata em 18~1 para 18~2; disse que assi n se 
acompanhar; porém aqui ou· ali apanharei algumas das pro- tinha .feito então contratando Oribe com Urqui~a e ficando 
posições que me licái·ão para ofi'erccer a S. Ex. minhas con- á margem o nosso generalissimo que esteve na campanha c 
siderações 1.1 respeito. que calculadamente os nossos fideliesimos alliados de então 

V Ex. já vê que vou falia r principalmente do convenio de ba via deixado na retaguarda; mns, senhores, o exemplo não 
20 de fevereiro, que não sei a quem pertence, porque dizem póde ser mais doploravel. Se acc.so temos sido nestes ultimos 
que o convenio tinha sido approvado pelo governo imperial, annos desco~siderados no llio da Prata dove .. se isto a esse 
clle ost{L assignado pelo ex-enviado e. xtraordinario, mas en-1 convcnio cnt1•e os generaos argentino e oriental, a que o no· · 
trctanto aqUI se tem sustentado que é um simples pacto da bre senador se refm·iu. 
familia oriental. O que é certo ó que nesse convenio portou Tínhamos satisfagões a tomar do governo de Rosas, ti· 
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n~amos satisfasões a tomar c.n~ ~Ionlevidêo; o e:-o.rcito brasi- l rocorrlavão as victorias do imporio. e as derrotas da Prussia. 
letro póz-se em campo e se dll'lgm pata nlontcvrdco, mas to- A ponte de lena esteve minatla e Ia toda voar; foi por sup
mou-nos a vangtwda o general Urqmza, que era govemador plicas de Luiz XVIII o por intorveo~iio do Wellinrrton que 
do uma provmcia que devia. obediencia a lluonos·Ayrcs ••. ,. Blu~(er pou~ou t.oda a pon.te, .me.nos' .a· parte dellif cm que 

U.u Su. SENAnon: - Estava separada. havra uma mscnpção rela!tva a vrctona dos francezes sobt·o 
' , . .- . . . os p1·ussianos em lena, essa parto vool! pelos ares. O mesmo 

. O Sn. 1. OrTO:"I: -.~ao estava Isto leg~l1sado. Entre- succodcu, creio, a respeito da ponte di) Wagr;1m. Por conse
R.IOs. se ac)rava em rebellmo contra o ~o vemo legal das p~·o- guinto 0 amor proprio dos alliarlos não se satisfez, como disse 
VlllCtas. ':llldas, que era o. govemarlor Rosas. Estava Urqu~za o nobre senador recebendo como à suneaa os primores 
na posrçao do .general Flut~cs, tal~cz est~ em melhor postÇiW, d'atle dos museus' da Europa que havião sido trazitlos para 
Rorttue na ult1ma hora nao havia mm governo legal cm Paris 

d
lon

0
tcvidéo, Urquiza a presentou-se diante do acampamento 0 Sn p.\nANnos: _ N,~, 0 me referi ,.~ I!UOI'r' .dos 100 dt'as. 

e ribe, com quem fraternisou, o quando o nosso general · · 1 
u " 

lú chegou tudo estava arranjado entre os dous. O Sn. T. OTTONI:-E essa resti!uicão não teve ... nada de 
O convenio, que não sei se era tambem de 'tO de fevereiro, clandoõtina ; forào re$tituidos e encÍtixotados com todu a 

estava celebrado entre os dous chefes quando chcgúnio ús solemnidade os primores do arte,rlosrdarcos.daEuropa,apezar 
vizinhanças de n!ontcvidéo as forças brasileiras, c em virtude rio que não tinhão sido roubados como o forito muitos dos · 
desse convenio. que se cita como not·ma, dentro em pouco objccto5 brasileiros que estavão em l':Iontevidéo, e antes 
tempo Lodo o Estado Oriental ficou á discripção de Oribe c tinllão sido~·conquistauos em leal batalha. O que veiu do 
dos seus amigüs. l~oi Odbe quem designou as presidcncias e Vienna trazido pelo exercito francez era o fructo ·da conquista 

· forüo elle e seus amigos que nos creárão no Rio da Prata as e havião em Montevidéo muitos valores que erão o producto 
maiores difliculdades. da rapina de pira tas como nlunhoz e Aparício. 

O Sn. PAnA:-;rros :-A proposição ilo V. Ex. ó tão inexacta O Sn. PAnANnos:-Elles estavão na campanha, nunca mais 
que o governo reconhecido foi o de Thlontevidéo. poderào ficar em ntontevidéo. 

O Sn. T. Or:rONI:- Foi por emquanto, mas dentro de O Sn. T. 0T1'0NI:- 05 alliados não se contenUwio com 
pouco tempo quem governava o estado era o Sr. Giró ou 
uribe. 

O Sn. PAnANIIOS :-São evoluções da politica. 
O Sn. T. ÜTTONJ :-São evoluções resultantes do que es

tava estipulado no convenio que infelizmente o nobre senador 
quiz tomar como norma para o de '20 de fevereiro. 
_E se o conyenio de 18iH para !8G2 poúia te1· desculpa, e 

t()]crar-se, porque não tínhamos ainda apparecido no Rio da 
J>rata, porque mesmo naquella guerra o nosso exercito nada 
tinha feito ainda, não póde ter desculpa o com·enio de 20 de 
fevereiro, sendo tão diversas as circumstancias. 

Em 186U tínhamos Paysandú, tínhamos conquistado ~lo
riosamcute a principal praca do Estado Oriental ; tin'llão 
mostmdo os brasilBiros que ti penas com 2. 000 ou 3,000 ho
mens de infantari;t podião fazer render-se uma pruca forte 
guarnecida por mais de metade do numero da nossâ forca, 
tinhamos mostrado cm Paysanrlú que, se acaso não viessn o 
conveni() de 20 do fevereiro, com os batalhões de bravos que 
chegarão a Montevidéo, o me8mo sem os novos reforços e 
grandes recursos que estavào em viagem e.furão successiva
nwnte chegando, cstavamos em circumst~ncias de poder ga
nhar igual victori;t em nlontevidéo, onde toda a nossa cxccl
nente esquadra dominava a praça. 

O Sn. SILVEIRA DA ~loTTA :- Yilhalba o reconheceu. 
O Sn. T. OrTONr:- Demais, póde-se dizer que a praca 

estava entregue á população estrangeira, o ó sabido que· a 
população estrangeira ameaçava o podia obrigar o governo 
dos Aguirres e Palomeques ... 

O Sn: SrLvr~mA PA 'moTTA:- A entregar-se á discripnão. 
O Sn. T. Orroru :-E' verdarle, á catregar-se á discripcão. 

Tanto estavüo promptos para fazer, rcsguardand() assim seus 
interesses os estrangeiros residentes cm Montevidéo; c o 
governo de Aguirre não tinha mais recurso. Entretanto va
Jeu-lbes o nobre senador por Mat()·Grosso, valcu-lbes a gene
rosidade de S. Ex, o por bs•1 foi o nobre senador com razão 
victoriado como se gabou do te-lo sido pelos vencidos, pi·in
cipalmente o em geral pelos orientaes, porque clfectivamentc, 
se oriental fosse o nobre senador por Mato Grosso, mais va
lioso serviço não poderia prestar ás duas parcialidades. O 
que sinto ó quo o fizes5o em detrimento da gloria o do:> dircisos 
do Brasil. (apoiados.) O nobre senador· citou mais em apeio 
do seu convenio o exemplo da capitulação de Paris em 18W, 
e ahi tambem o nobre senador nào foi tão bem inspirado 
como costuma sê·lo habitualmente. Quando Paris capitulou, 
entregando-se aos alliados, recebeu a lei do vencedor, o dura 
lei : o.s prussianos entrando na capital da França como ven
cedores, tmtavlio de fazer voar pelos aros os monumen~os que 

ficar occupando Paris, deixando uma forte guarniciio ; esta 
guarnição era nã() só a garantia da paz e do cuniprimento 
dos tratados, como tambom do pagamento da fort~ con tri
buição de guerm que foi im?osta ú França .•. 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINJJONIIA: -Apoiado. 
O Sn. 'L 0TTONI.- •.. i•to ó, 700,000,000 fr., conforme 

diz o traLado de Vienna: (Lê.) 
Dias o Brasil, no entender do nobre senador; devia fazer u 

guerra como tourista, unicamente para triumphar. E' muito 
rico para pagnr sua glol'ia, e por conseguinte póde ser mais 
generoso do que o forão em Paris as potenciils alliadas. 

c\. Inglatena, a ~rança o a Hespanha não têm essas delica
dezas. A llespnnlla quando declarou guerra a ]larrocos, c Coi 
pedir sati~fações, não se contentou com 21 tiros ú suabandeirn; 
trouxe navios Ci\rregauos de ouro para indomnisar.ão das dcs
pezas da guerra. O mesmo têm feito a Inglaterra e â França no 
Ol'iente. O mesmo fez n Françn no ~texico; o imperadot· Luiz 
Napoleão nilo mandou seu exercito o armada ao liloxico uni
tarnen te para collocar Maximiliano I sobre o throno; não 
foi sórnente por amor da gloria, mas para vingar afi'rontas 
quo subditos francezcs tinhão recebido naquello paiz, a para. 
.cobrar, como cobrou inexoravelmente do governo mexicano,. 
que havia fundado fortíssimas contribuições de guerra. Por 
con~cguinto, todos os precedentes nos aconselhavão que exi
gíssemos indemnisaciio pelos sacriiicios extraordinarios que, 
fize.mos e que estanios fazendo por culpn do Estado th1ental, 
e o nobre senador que teve carta branca para a negocia· 
çito •.. 

O Srr. PAnANrros:- Não tinha. poderes regulares, disso 
V. Ex. . 

O Srr. T OnoNr:- ]fns devia inspirar isso ao digno al
mir·anto que o chamou de lluenos-Ayres; e ahi estavão os po· 
deres, se o nobro senador quizesse prestar· se como devia, 
ao convite do almirante, cm nome do qual, e de accordo com 
as roclamact:Jcs que elle formulára cm 1864 do· seu procedet·. 

O almirante', esse não ha duvida, tinha: as suas crodenciaos 
assignadas pelo direito e pelas bocas de fvgo da nossa os
quadra. 

Sr. president(l, sinto muito não ter-se ainda publicado o 
di~cu1·so do nobre senador para acornpanua-lo, especialmente 
em alguns topicos que ouvi com muito pezar, porque me pa
recerão outros tantos capilutos de accusacilo contra o St. 
visconde do Tamandaré. • 
U};Eu entendo, senhores, que o Sr. visconde de Tamandaré 
salvou um pouco a dcficiencia do convenio, pot·que1 antes do 
levantar o hloquoio, segundo deduzi do alguma cousa que o 
nobre senador disse, exigiu que ao monos se salvasse a ban .. 

~ .. 
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doira nacional, embor11. fosse um paono velho que não podia 
recr:bér insultos, dando-se o caso, á vista desta intiinacão do 
alminnte, de achar-se de algum modo bloqu.eiado o· nosso 
alliado, já senhor da praça, e mesmo o nobre ex-ministro, 
se o nosso alliado não concordasse em salvar a bandcim bra
sileira, como exigia o nobre visconde do Tnmandaré. . 

Não posso deixar de render milhares de agradecimentos o 
de louvorG~ a essa gloriosa espada que tão alto elevou no Rio 
da Prata o valor brasileiro; applaudo mesmo a sua recusa 
de assignar o convenio de 20 do fevereiro; applaurlo o nobre 
almirante por se ter recusado a desembarcar em }lontevidéo 
e comprimentar o nosso alliado, o general Flóres e o nosso 
enviado extragrdinario, retirando-se, como é publico, desgos
toso para .Buenos-Ayres, afim de que com sua presença n:ro 
sanccionasse o que suppunha quebra de dignidade e dos di
rei tos de seu paiz. 

O Sn. PARANnos:-0 nosso almirante foi assistir á assig
natura do convenio com o Sr. Monna .Barreto, tanto nao o 
julgou deshonroso. 1 

O Sn. T. 0TTONI:~~hs nem assignou o convenio, nem 
desembarcou em !lontevidéo para cumprimentar o general 
Flôres. 

O SR. PAiiANnos :-Nem tinha que assignar; o Sr. 
nienna .Barreto tambem não assignou. 

O Sn: T. 0TTONI: - Como não tinha de assignar se os 
poderes vinhão deli@, por quem V. Ex.. foi chamado? 

O Sn. PARANnos: -Eu suppunha que partião do g~verno 
imperial. . 

O Sn. T. 0TTONI: -V. Ex. foi ehamaclo pelo almirante 
que no seu perfeito direito tinha entabola do a negociação ; 
pelo almirante na sua nota dirigida ao general Flores em 20 
de outubro tinha estipulado até o pagamento das despezas da 
guerra; que ficarão esquecidas no convenio. 

O Sn. PAnANIIOS: -Não apoiada. 
O 8n. T. ÜTTONI: -Senhores. a respeito do convenio 

de 20 do fevereiro não podem ha.ver duas opiniões, creio 
mesmo que não as ha : podem haver alguns actos de justa 
deferencia. para com o negociador, mas a opinião contra este 
convenio é unanime em todos os partidos, em to:los os lados. 
Eu,. por assim dizer, mesmo em casa do nobre senador vou 
procurar opiniões que o nobre senador não póde recusar. 

O Sn. P .ARANnos: ........ Fico saherido como V. Ex. conta as 
unanimidades. 

O Sn. T. OTTONI:-0 nobre senador quando desembarcou 
foUogo para o!orttal do Cummercio;s<to sabidas as afinidades 
e sympathias que S. Ex:. tém M redacçiío daquella folha 
desde muitos annos. 

O Sn. PARANIIOS:-Tambem isto vem para a -discussão? 
O Sn. T. OTTONI:- Perdóe·me; cito o facto para mostrar 

que oJornal ão Commercio não póde ser de modo algum uma 
entidade suspeita pn.ra o nobre senador. . 

O Sn.. PAnANrros:- Nao tenho nada com o Jornal do Com-
mercio. 

O Sn. T. 0TTON1 :-.•• porque todos os redactores e cor
respondentes daquella casa sabem que, desde os bellos tém
pos do Amigo Ausr.nte, ausente ou presente, o' nobre senador 
tem direito a ser ali sempre bem ouvido, e sempre presado. 

Entretant.o, Sr,. presiâente, vejamos o que um dos m~is 
illustrados correspondentes do Jornal .. do Commereio diz a 
respeito do convenio celebrado pelo nobre senador; é a cor
respondencia de Londres •••. 

O Sn. T. OrroNI: -Não sei, ó a de 9 de abril de 1865. 
(Lendo). 

cc A noticia da tomada de Montovidéo causou aqui grande 
satisfação por pôr termo á carreira de um governo que se vô 
agora <rue não t!n)m for~a moral no Uruguay, ara per·igoso 
para os -seus .v1zmh~s, ~ncapaz d.e manter a tranquilidade 
no seu propno terntor10, essencialmente máo em si mes
mo, e cuja continuação no poder teria sido um llagello para 
todo o Prata em geral. Comtudo, como o triumpllo tinlla 
sido ganllo pelas armas brasileiras, não nossorprende que 
a opinião publica no Rio de Janeiro se levantasse contra o 
modo da onti'Oga que evidentemente devia ter sido á dis· 
cripção e aos commandantes brasileiros. » 

f>or conseguin~e aqui está por penna não suspeita, por 
um dos correspondentes mais autorisados do Jornal do Cnm
mercio, reconllecido aqui o na Europa, o transumpto do que 
pensava a opiniilo publica aqui e lá a respe!to do convenio 
do 20 de fevereiro deste anuo, 

O Sn. PARANrros :-A opinião de V. Ex. tem para mim 
mais peso do que essa escripta em Londres, longe dos acon
tecimentos, · 

O Sn. T. 0TTONI :-Agradeço muito a V. Ex. 
O Sn. l1ARANrros :-Se lesse a ultima correspondencia, não 

acharia argumer1to para o seu discurso. 
O Sn. T. OrroNI :-Li tambem, não contraria o que vou 

ler. E se acaso o nobre senador fizer-mo a honra de tomar 
em consideracão o que estou dizendo, desde já o emprazo 
para ler a correspondencia que se segue, e então verá o se
nado justos e devidos elogios pagos ao conhecido merito do 
nobre senador, mas não .a retratação da opinião que está 
consignada na primeira correspondencia. 

O Sn. PARANnos: -Refiro-me á impressão muito favora
vel ao Bm.sU que o acontecimento produziu na Europa. 

O Sn. T. ÜTTONI:- A victoria e não o convenio. 
O Sn. PARANnos: -Então houve victoria apezar do con· 

venio? 
O Sn. T. 0TTONI : -Sem duvida ; mas podia haver como 

10, e houve como tiin, segundo disse o nobre ex-ministro dos 
negocios estrangeiros · 

O SR. PARANHOS: -Na conscitmcia do nobre ex ministro 
dos negocios extrangeiros não está o que V. Ex. tem dito. 

·O Sn. T. OrroNt : -Está mais alguma cousa ; não te
nbo todos documentos que elle leu, cómo por exemplo aquella 
carta de V. Ex., que andou· aqui pelo senado de mão em 
mão, e que V. :Ex. a 16 de fevereiro escreveu para .Buenos 
Ayres, dando noticia de todos os attentados que lUunhoz e 
Apparicio tinhão praticado no Jaguarão, e recommendando 
que fossem fulminados aquelles bandidos, que corno taes os 
considera S. Ex. na sua carta. E quatro dias depois os ban
dido& ficarão amnistiados pelo convenio ••• 

O Sr.. PARANrros: -Não apoiado. 
O SR. T. 0TTONI: - .... ficárão cdm as suas patentes 

garantidas, são generaes da republica por graça do convenio. 
O Sn. PARANnos : - Não apoiado. · 
O SR. T. OrroNI:- Não pôde haver questão. OnohrQ 

senador pela província de Goyaz ha de ~ot·doar-me que não 
o acompanho .na censura que fez ao gabinete .tra.nsacto pelo 
modo da dem1.ssão do nobre. senador pela provwCia de Mato
Grosso. O nobre ex-ministro Jou a carta· attenciosa que 
acompanhou o _decreto da exoneração do nobre senador pelo 
Mato-Grosso ; cuido que a noticia da exoneração recebeu-a 
o nobre senador directamente do governo, não lhe foi inti-
mada por estranhos. · 

o Sn.. PARAJ.I'llOS :-Ah I Ora quero eu fazer uma recordação ; queixas neste sen-
. tido podia ter tido o nobre e venoravel senador que se senta 

O Sn. T. OrTQl"I :-,.:. escnpta. pelo .sr. Dr. Clark, que no banco posterior ao meu, (indica o Sr. visconde de Jequi
IJroc.ur~ estudar as not1c1as do Brasil e wformar o pubh_co.j. t·inhonha} se.elle se queixasse do que em 18U lhe succedeu 
brastlmro do que so passa na Europa em relação a este paiz. na Europa, tmha canadas de razão. O nobre senador pela 

O Sn. PAnA.~IIOS :-E' a ultima ou a penultima? provincia da Duhia, aquem me refiro, enviado cxtraordínario 
7 
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e ministro plenipotenciario do Brasil na corte de Londres, 
não tinha uma posinão Eomenos a do nobrA "enHlor no Rio 
da J>rata, entretanto tendo havido a mudanc-~ dn gabinete, 
que nós sabemos, de 23 de março de 18-it, e· o partido con
servador subindo ao poder, apressou-se o ministcl'io á dar 
todas as provas do seu desagrado, de seu desgosto, aos ami
gos do ministerio da maioridade. Assim, esquecendo todas as 
convrniencias, todas as formulas mandou 'para a Europa a 
demissão do nobre senador pela Babia, mas remetteu-a de 
modo que a noticia foi intimada ao nobre senador por Lord 
Palmerstoo ;o nobre scn;1dor infatigavel e zeloso dos interesses 
que lhe esta vão confiados pedira para objecto da maior' trans
cendencia uma audiencia a Lord Palmerston, e encontrando
se com e]!o, quando ia tmtar de neg-ocios i~portantes. q_ue 
V. Ex., Si'. presidente, e seus honrados collegas, do miois
terio da maioridade lhe havião commettido, o velho Lord 
Jangou ao noss.o honradC/ collega um sorriso malicioso e 
disse : cc Como quem fallaes vós ? '' O nobre senador mara
vilhou-se: cc Vós não sois mais ministro do Bmsil (cuido 
que foi assim que Lord Palmerston disse a S. Ex.] 

0 Sn. VISCONDE DE JEQU!TINIIONfiA faz signal a.ffirmativo. 
O Sn. T. 0TTONI: - ..• cc O·vosso successor já está na 

Europa. )) Ora diga O''nobre senador por Mato-Grosso se isto 
tem comparação com o procedimento delicado do nobre ex
ministro dos negocies estrangeiros, exonerando ~a S. Ex., 
porque na sua opinião não tinha acautelado tanto quanto de
via os intet·esses do imporio? O acto do ministerio de 1841 
não tem compamçao com o do nobre ex-ministro dos estran· 
geiros, sobretudo em vista da carta attenciosa em quo o 
nobre ex ministro communicava ao nobre senador a sua exo
neração. 

O Sn. PARANrros:- ~Ias puhlicou a demissão pelos jor
naes, o que é um castigo ; hei de apreciar a moralidadõ 
desse acto. 

O Sn. DrAs VIEIRA: -E eu hei de moralisar os actos de 
V. Ex. que poupei bastante. 

O Sn. T. 0TTONI: - Já vê o nobre senador pela província 
de Goyaz que o acto não foi assim tão rude e desusado ; 
casos mais graves se têm dado no nosso paiz, e como prova o 
exemplo deploravel e verdadeiro de 18-il. 

Assim, Sr. presidente, eu não posso deixar de acompanhar 

O Sn. PAnANnos:- Se o nobre ex-ministro dos negocios 
cstrangeit·os não conviesse na leitura, eu a ni'lo faria, e fica
ria eliminado este incidente; não se mencionaria no meu 
discurso _o pedido que fiz a S. Ex. · 

O Sn.T. OrrONI:-nlas o effeito estava conseguido.Decla
ro que nc~ qualidade de ministerial e ministerial postbumo, 
como me glorio de ser, fiquei assustado, persuadindo-me do 
que al~uma pbrase inconveniente tinha escapado ao nobre 
ox-mimstro, mas aqui disse alto e bom som ao nobre ex
ministro dos estrangeiros, e talvez V. Ex. o ouvisse, Sr. pre
sidente, e o senado todo : cc V. Ex. ha de permittir que se 
lêa tudo, seja o que fór; tudo é menos·do que a impressão 
que deve ficar destas reticenCias. )) O nobre ex-ministro com 
a prudencia que lho é propria e do nlto emprego que acaba 
de servir, quiz ver a carta e depoi3 permittiu a leitura. E o 
que é que se dizia nesses terríveis paragraphos que com 1anto 
mysterio e com tão pouca generosidade, permitta o nobre 
senador que di~a, S. Ex.queria omittir? )) Veja V.Ex. qu~ 
trat~ com bandtd~s e ha Jnjurias que só se la vão no sangue .. )) 
O que ha de mais condigno do que esta declaracão ? Pois 
um cavalheiro quando chama outro a duello,não díz: cc Bata
mo-nos, rorque·ha injurias que só se la vão com o sangue?)) 
Haverá phrase mais propria de um cavalhei~o, quanto mais 
de uma nacionalidade? Era isto porventura imitar nem de 
leve a imprensa vermelha de ·~lontevidéo, que, indignada, 
furiosa, louca pela nossa brilhante victoria de Paysnudú. 

0 Sn. VISGONDE DE JEQUlTINIIONHA :-Apoiado. 
O Sn. T. OrTONI :- .... escreveu repetidas vezes pedindo 

contra os brasileiros um Quinteros I , 100 Quinteros , 
1000 Quinteros? A inimigos quo procedião infam.emeate 
de3ta maneira, que provocavão o assassinato dos brasileiros 
pedindo que fossem nossos compatriotas assassinados em 
massa como jit tinhão sido assassinados em Quinteros os 
colorados não se d~via obsequiar com o pastel de 20 de fe-
vereiro de 1865. , 

Dizer que um tal convenio é urn desenlace brilhanteJ é 
uma contradicão manifesta com a verdade. O 20 de fevereirO 
de 1865 é tão· brilhante para o Brasil como foi o 20 de feve
reiro de 28 dia nefasto da batalha do Passo do Rozario, ou 
do ltusaingo. 

Sr presidente, tEnho ainda algumas notas, mas não de
sejo fatigar o senado. Agradoco a benevolencia com que 
tenho sido ouvido) mas acho-mé fatigado e porisso limito
me a declarar que voto pelo projecto da commissão com as 
emendas que vou mandar á mesa. 

o nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros, quando de
plorou o convenio de 20 de fevereiro, ao qual em carta de 16 
de fevereiro, S. Ex.com uma previsão admiravel tinha cha
mado pastel. Essa carta de 16 de fevereiro que aqui foi lida 
pelo proprio nobre senador por ~lato-Grosso. é o epilogo de 
todas as instrucções e opinião do ministerio transacto em 
rel?ÇãO ao modo por que devia terminar a luta com O Estado DISCURSO PRONUNCIADO NA SES~ÃO DE 10 DE JUNHO DE 1865. 
0I'I6ntal. o Sr. :zaeharlas (movimento de attencãoj :. -Sr. pre-

0 nobre senador leu diversos despachos que re~ebeu. leu. sidente, estou no firme proposito de ser sempre muito breve 
cartas particulares, e em todos estes despachos r. cartas se nos discursos que haja de proferir no senado, por uma razão 
lhe recommendava que sustentasse com ener"'ia a dignidade de prudencia e outra de patriotismo. 
do paiz. E' verdade que em uma dessas cartasbse diz: cc Vêde A prude~cia, Sr: presidente, ~az-me sentir qu.B o~ meus 
quo nós precisamos do tomar contas ao Paraguay. é preci~o p~lmões nao permilten~ longos di~cursos, que esta aCif!la das 
ultimar a luta no Estado Oriental ainda com aloum saCI·i- mmhas forças ver durante um discurso o sol no zomth e o 
ficio, o mais depi·essa possível ; ;) mas ultimar ~om algum , gaza fulgurar nos lustres.. . 
sacrificio n:Io é contrariar todas as instruccões todo o con-j Por outro lado, o patnotismo adverte-me que ~ma das 
texto do todos os outros despat:hos, e o context~ de toJos os causas que tendem a des~onceituar o re~hnen parlamentar é 
despachos está resumido na carta do 16 de fevereiro que o o abuso da palavra (aprnados), o prundo de fazer extensos 
nobre senador leu. discm·sos, abuso que não tem Jogar no paiz que nesta parta 

O nobre senador ha de ~ordoar-me que lhe diga que foi nos deve servir de modelo, mas q~e obse.rv~-se .em todos os 
pouco generoso. o que não estava sem duvida na sua inten- outros onde o systema representativo esta amda, como entre 
çào, quando pretendeu dar conhecimento ao senado sómente nós, pas~ando por pr~vanças. . _ . . _ . 
de uma parte dessa cartil, inculcando que nos paragraphos Todavia, Sr. presidente, a dtscussao de hoJe ó tao lmpor
que não lia haviãt> cousas tão g-raves, que FÓ com a permis- tante, são tan~os ~s nssumptos sobre que devo a~resentar 
são do nobre ex-ministro de estran<>eiros podião ser lidos. reflexões para JUStificar o meu voto, que 6 bom posmel que, 

O S . :- . b ~ontra a minha intenção, me allongue um pouco mais. SB 
n. PAnANIIos .-Nao apoiado. Isto acontecer, desde já peço ao senado desculpa de seme-

0 Sn. T. OrTONI: - O senado viu que o nobre senador .lhante falta. 
passou primeiramente a carta ao nobre ex-ministro afim de / Sr. presidente, felicito o nobre marqucz de Olinda pelo 
que clle visse esses paragraphos e dissesse se podhlo ser i relevante servico que ainda uma vez coube-lhe prestai' ao 
lidos perante o senado. seu paiz, conseguindo organisar um gabinete, que, pela illus-
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traç!io reconhecida de seus membros e pela sua actividade e 
énergia, está na altura da situação. (Apoiados). 

Alguem disse fóra deste recinto que o gabinete actual tem 
de fazer as exequias da situação. Eu, senhores, não acre-

. dito, não ~em o que o ministcrio faca taes exequias. (Apoiados). 
Vejo nelle vultos mui n_otaveis da mesma sit~ação, ~ não 
posso conceber como concorrão com a sua mfluencm no 
~overno para destruirem a obra começada sob seus auspícios. 
Dias do supposto perigo da situação terei ainda' de fallar 
adiante. 

O nobre senador pela provincia de Minas-Geraes decln
rou·nos.hontem que o seu ponto de partida, na apreciação 
dos ~egocios publicas no intervallo das sessões, era o apoi.o 
decidido, franco ao gabinete passado. O mru ponto de partt
da, Sr. prQsidente, na:11preciaçiTo dos publicas negocias nesse 
intervallo é precisamente contrario, é opposição ao gabinete 
passado. 

Quando o nobre senador, felizmente restabelecido dos in
commodos que soiTrêra, vollou para esta córte, dirigiu-se a 
mim, e teve a bondade de dizer que era cu uma das primei
ras pessoas a quem procurava para saber o que pensava dos 
negocies publicos. Eu lhe disse então com franqueza o meu 
pensamento,. declarando-lhe em substancia que, quer nos ne
gocias Internos, quer nos externos, parecia-me :tue o governo 
de tal maneira tinha compromettido a situação, que de du01s 
uma devia succeder, ou cabir a situação com o ministerio, 
ou fazer· se-lhe franca e immediata opposição logo que se 
abrissem as camaras. Em reuniões, promovidas pelo nobre 
senaqor a quem me refiro, tal foi sempre lambem o meu v~to. 

Eu mo havia desde setembro recolhido ao lar domestico, 
nn:o tomando .a mínima parte nos negocios publicas, nem cut: 
tivando as relacõcs de ministro algum. Tambem nenbum em
~araco lhes oppunha, sendo que até abstive-me do visitar 
membros do parlamento que chegavão do norte e do sul para 

. não ter occasião de dizer o que sentia. Consultado, porém, 
nunca deixei de francamente declarar que o governo mal ge
rido havia os negocios do estado . 

. o pe.nsamento, .que assim.expendia. no seio dll: am.izade a 
pnnCipto, e depots das reumões menciOnadas, vat hoJe fazer 
objecto do meu discurso,dividido naturalmente em duas partes, 

· uma destinada ao exame das questões internas e externas e ou
tra á apreciacão especial do discurso do honrado senador por 
:Minas Geraes proferido hontem, porque até nisso quero ser 
ministerial, guardándo p·ara o fim o ajuste do contas. ajuste 
de contas bem entendido, de amigo que o é e pretende con
tinuar a se-Io, ajuste de contas generoso. 

Sr. presidente, os oradores, que me precedêrão tem-se 
occupado quasi exclusivamente dos negocias exteriores, com 
especialidade do convenio de 20 de fevereiro, uns para alçar 
ás nuvens o nobre senador pela província do Mato-Grosso, 
ex-ministro plenipotenciario do Brasil no Rio da Prata, outros 
para dopremi-lo. 

Eu, porém, entendo que devo tratar antes de tudo de as-
sumptos da administraçli.o interna. · 

0 Sn. VISCONDE DE ITABORAIIY :-Apoiado. 
O Sn. ZACIIARIAS: -A guerra, senhores, é objecto m~i 

grave ; mas ha na admini:;trução inter~a cousa ainda mats 
grave. Não se faz guerra sem dinheiro que é o nervo della, 
e dinheiro, os recursos para o !besouro, esses dependem em 
grande parte do credito. Ora, o ministerio passado feriu pro

. fundamente a base do credito, o respeito devido ao mgrado 
direito de propriedade (apoiados), mediante as medidas ex
cepcionaes que empregou, e com as quaes não é passivei 
transigit·. 

O senado me permittirá, pois, que eu, deixanrlo por ora 
de parte a politica externa, trate de assumptos de adminis

, tracão interior. 
nm 10 de setembro do anno passado,. Sr. presidente, 

occorreu nesta cidade uma grande catastropho, que alguns 
denomináriTo- crise commercial-, mas que propriamente 
foi uma crise bancaria, crise prevista por todos os que não 
erão totalm~nte myopes e que observavao com attenção as 
cousas do pmz. 

Sr. presidente, os bancos do Rio de Janeiro, funccionando, 
como funccionavão, sem attencão ás regras da sciencia e arte 
bancaria, necessariamente tiÓhão de quebrar; o contrario 
seria um milagre, uma verdadeira dispensa nus leis econo
micas Basta ponderar que essas casas bancarias, a que me 
reUro, rccebião dos depositantes milhares de contos de réis,· 
com a clausula de restituição à vista, o cmprestavão taas de~ 
positos a pessoas que, ou não tinhão meios sufficientes para 
solver os seus debitos, ou sómente o poderião fazer com 
~rrande retardamento. Cas·1s bancarias nessas circumstancias, 
Sr. pressidente, póda-se dizer quo est<tvão fali idas desde a 
sua instituição, se ftdencia de uma casa ~ancaria consiste 
cm não pagar á vista as sommas que se compromette a pagar 
com essa clausula. (Apoiados). 

Diga-se, pois, .muito embora, Sr. presidente, que a crise 
sorprendeu: ninguem que meditasse seriamente foi por ella 
sorprendido. Como quer, porém, que ~eja, passarei aos fuctos. 

fSuppo:;ta a crise, fc-i a primeira idéa do governo dcbellar 
o panico mediante a estricta observancia d~s leis. A opinião 
todavia reclamava instantemente pt·ovidencias extra-legaes, 
e o governo, ouvindo o parecer do conselho de estado e o de 
varios amigos (entre os quaes fui comprehendido), resolveu-
se a tomar providencias [óra do terreno da lei. · 

A dictadura nas graves circumstancias de então ninguem 
temia aconselhar ao governo, porque ninguem receia aconse
lhar a violação da lei quando isso é necessario para salvar a 
sooiedado, que ó o que constitue a dictadura, ficando, porém, 
entendido que esse poder extraordinario para justificar-se 
deva restringir-se ao seu fim, fazendo o bem e não o mal. 

Entendida assim, a dictadura é cousa compativel com os 
governos livres, e com razão se diz que não é na Inglaterra 
direito excepcional, mas direito commum, visto que o parla
mento ali póde, cruando quizer e lhe parecer conveniente alte
rar a constituição, a dynastia e até a religião, como as nossas 
camil.ras podem approvar as mais simples resoluções. 

O governo, porém, assumindo a dictadurapor occasi1o 
da crise, longe de t·>ma-la sob o aspecto grave, que tenho 
indicado, fê-la degenerar a ponto de parecer um manto es
tendido pelo ministerio antes sobre os devedores que sobre os 
crerlores. 

Varias farão as medidas adoptadas pelo governo em ordem 
a combater a crise, já por decretos, já por avisos, Compre
hende V. Ex. que me é impossival analysar todo esse com
plexo de·providencias, e pois, peço licença para deter-me 
sómente em alguus pontos importantes. 

Por um dos uecrotos do setembro, o governo suspendeu 
durante 60 dias os vencimentos das letras, not~s promis~ 
~orias e quaesquer outros titulos commerciaes, e tambem os 
protestos, recursos em garantias e prescl'ipções dos referidos 
títulos. Quem pediu isso ao governo ? quem lh'o aconse
lhou? ninguem. 

0 Sn. VISCOl~DE DE ITADORAIIY :-Apoiado. 
O Sn. ZAcuARJAS : - As representações então dirigidas ao 

ministerio, o parecer do conselho de estado, não contém 
semelhante idéa. O que pedirão as tlirectorias do Banco do 
Brasil e do Rum! e IIypothecario, o que o conselho de estado 
aconselhou ao ministerio foi que se suspendessem por algum 
tempo os eiTeitos dos protestos, e não os protestos mesn,os. 
Ora, suspender protestos é cousa mui diversa de suspendet· 
os elfeitos dos protestos . 

0 Sn. VISCONDE DE ITADORAUY : -Apoiado. 
O Sn. ZAcm.nrAs: -Com a suspensão dos protestos, fica-· 

vão todos, bons e milos, desobrigados de pagar: o favor da 
suspensfio dos effeitos dos protestos aproveitava sómente 
úquelles qun na realidade não ~udesscm, ainda. querendo, 
satisfazer os seuo compromissos. Foi, portanto, censuravel a 
medida rlo governo e altamente contraria aos interesses do 
commcrcio ; purqua favoreceu sem criterio e animou a hão 
png.u os ~l'US f!(lbi:tos aquella classe de negociantes, que 
tendo embora muitos recursos, só paga com medo do tahel
Jião, isto ó - para cvJtar o protesto-, que ó o estigm11 que 
inais teme o commerciante em sua carreira. (Apoiados.) 
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Outra medida dos decretos de setembro foi a nomeacão do união, fosse, não obstante a sua incapacidade legal, inves
fiscaes pelo governo para tomarem parte como membi·os da tido da administracão e posse da massa fallida. O governo 
con!missão respectiva, na liquida9ão das casas bancarias dizia bem: depois "do estado de união o fallido não. pódo reen
falh~.~s, remun~radas p~la massa. Çma tal providencia, Sr. trar na pussse de seus bens. 
Jl!CSlllente, sena propna da Turquta, de um paiz constitu-. 0 Sn. VISCONDE DE ITAnonAIIY: _Apoiado. 
~tonal, certo que não 

Sendo evidente. quo nem talvez no campo da Acclamação O Sn. ZActUmAs:- A decisão do aviso de 10 de outubro 
eoubessem os nulhares do credores das casas fali idas para era, pois, baseada cm solido fundamento ••• 
vroc~derom como _em casos analogos quer ·o codigo com- O Sn. VISCONDE DE lrAnonAIIY:- Apoiado. 
m~rctal que procedao os credores, alguma pt·ovidencia cum-
Jll'la quB se desse, preteridas as disposições do mesmo codigo, O Sn: ZACIIAIIIAS:- • . • . porque quando o ministerio, 
J!Dra que a vontade dos credores fosse conhecida 0 deter- exercendo a dictadura, autorisou concordatas ami.gaveis, não 
minasse a marcha regular 0 rapida da liquidacão. A !em- alterou por isso os princípios gerae~ da legislar.ão, em vir
.brança, porem, de nomear 0 governo um ,·agente seu para tudo dos quaes, uma vez constituído o estado de· união, não 
presidir á liquidncão 0 desacreditar-se com 0 mau resultado póde mais entrar na administração dos bens o fallido. En
della, é certàmen"te insustl!ntavel. tretanto, Sr. presirlente, passados dias,-:.nhi surge o aviso de 

27 de dezembro, declarando que a todo o tempo e em qual
O Sn VISCONDE DE IrAnonAnY :-Apoiado. Para .carregar quer estado da liquitlnção podião os credores transigir com 

com a responsabilidade. os banqueiros mediante concordatas, afim de liquidarem os 
.o ~n ZAcnAmAs:- Fui convidado, Sr. p~esiclen.te, por mesmos banqueiros por conta dos credores o resto da massa. 

pnmmra e segunda carta de um membro do mmister10 de 31 Concordatas amigaveis para liquidar o resto da massa I Isto, 
de agosto para aceitar uma dessas cornmissões, 0 recusei pe- senhores, é mais feio que o monstro horaciana I 
rcmptoriamente, o declaro a V. Ex. que julguei· me oiTendido O Sn. ll.oDniGUES SILVA:- Tanto mais que um aviso re-
pelo convite. Perdóe·me alguem que .. isto me ouve, e aceitou vogou um decreto. · . 
semelhante incumbencirt: quem aceitou-a não reflectiu bem 
nas difficuldades da tarefa e no cumpromctimento seu e do O Sn. ZAcnAnrAs : - O aviso de 27 de dezembro, diz bem 
governo que dahi so derivava necessariamente, porque sendo, o nobre senador, ~evogou o .decreto, porque deu-llie uma in· 
como foi, pcssimo 0 resultado, a responsabilidade dos seus terpretação que elle não comportava, segundo o governo 
agentes não podia deixar de reflectir no governo. mesmo declarára em 10 de outubro. Degenerou, portanto, a 

dictadura, alterando o govemo aquillo mesmo que fizera, e o Sn. VISCONDE DElTARORAIIY:- Necessariamente: apoiado. alterando para peior. 
O Sn ~WVARIA?: -: Chamo a attençüo do senado para Ainda não é tudo, senhores ; mas antes de passar a outro 

uma terceira provtdencra dos decretos excepcionaes da dieta· ponto, uma. observação : os avisos a que me refiro, não sei·. 
dura: quero falia r das concordatas amigavois. Os decretos por que motrvo não se encontr[o na collecção ...• 
rle setembro as autorisárl'io, dependentes ria homologacão dos . O Sn. nAnÃo DE PmAPAnrA: -Porque não contém dispo-
juizes commerciaes, mas não Se exprimirão Com a clareza SIÇÕCS geraes. 
Jlccessaria, e dahi veiu entender-se na pratica, principal- ·· · .. ~.~··""""""" 
mente em uma das varas, a que mais affiuirão as concorda- O Sn. ZACHARIAS :- .... nem vierão entre os annexos do 
tas que a missão do jui~, no acto da homologacão, cifrava-se rclatorio do ex-ministro da j11stiça. E desculpe-me o nobre 
cm contar materialmente os dous terr.os da fotalidado dos senador que me honra com o seu aparte, esses avisos que, 
creditos, sem necessidade ·de cx,1me "do~ livros, 001bora re· no pensar do governo, tah•ez explicassem os decretos. mas, 
qucl'ido pel0s disiiidenles, sem verificar se a lisl:t dos credo~ que no conceito de muitos os alterav;To, os desvirtuavão, 
: es apresentada pelos fali idos era ou não exacta. cumpri<L que acompanhassem os decretos na collecção, ou, 

Assim comirlemda a 9rovirlencia de que estou fallando, pelo menos, nos annexos do relo.torio do ministerio da jus
strccedeu .m.nil de uma vez que na presença de lista do cre- liça, afim de que as camaras tivessem pleno conhecimento 
dores ficllctcJ formulou-se concordata amigavel, a qual ho- do complexo de medidas adoptadas por occasião da crise de 
moi<Jgada, produziu todos os seus ciTei tos. (ilpoiaclos.) A in- 10 de setembro, e melho'r se habilitassem a aprecia-las e jul
justig !\é clamorosa : 08 direitos e os bens dos credores ficá- ga-las. Que coincidencia I Os avisos, que se diz desvirtua
rão sujeitos ao arbitrio o ao caprich'l não dos dous terces dos rem os decretos, não appaiecem I ... 
crerlitosverdadeiros, mas de credilos pbantasticos. (Apoiados) O SR. FuRTADO:- Não houve intencão de occulta-los: 

Onde foi o governo, Sr. presidente, buscar apoio para se- estão na secretaria. • 
melhante doutrina? Em parte alguma. Na França, por occa- O Sn. ZACIIAniAS:- Ora 1 estão na secretaria •••. 
sião da crise de 184.8, autorisárão-se concordatas amigaveis; 
mas como? O juiz commissario examinava inrJispensavel- O SR. FuRTADO:- E forão publicados no Diario 0/fieial. 
mente os livros e cscripturação da casa, francos tambem ao O Sn. ZAcuAnrAs: - Sei que forão publicados no Diario 
exame e averiguações dos credores, e se indícios d.e má fé Officia. c aqui os tenho (mo~tranclo) : mas noto a ·circum
resultavão do taes pcsquizas, a abertura da fallencia do esta- slancia de não virem elles na collecção, nem nos annexo~ do 
belocimento ora prompt~menle determinada. relataria, onde se achão os decretos de setembro, quando a 

No Brasil, porém, Sr·. presidente, a concordata amigavel, opiniiw lhes attribue o efl'eito de álterarem os mesmos de
permittida pelos decretss de setembro, degenerou cm abuso cretos. Não atAco as intenções do nobre senador, isto se 
flagrante pondo a fortuna de muitos e as economias de milha- subtende: o regimento e a mais simples cortezia vedão-me 
res de indivíduos á disposição de credore5 imaginarias em que as devasso. Aponto sómcnte a coincidencla, e deploro-a. 
]Jeneficio de fallidos de má fó. Ih nada mais revoltante? ~ias, Sr·. pre~idente, como ia dizendo, ainda ha que notar 
(Apoiados.) · nas providencias dictatoriaes do governo. O decreto n. 3,309 

Com respeito a concordatas amigaveis, Sr. presidente, salvou felizmente a idéa da punição dos f1lllirlos de mã fé, 
ainda mo occorre uma observa cão Nomeadas as commissões declarando no art 9~-que o processo especial decretado pelo 
liquidadoras, de que fazião pinte, como já ponderei, fiscacs regulamento (de 20 dtl setembro) não impedia as acções cri
do governo, houve reprcsentacõcs ao ministerio no sentido minaes, que competissem contra os faUidos.- Nesse sentido 
de admittirem-se os c!Jefes das cusas bancarias fallidas a expediu o ministerio r!a justiça. um aviso com data de 30 do 
fazerem parte das com missões liquidadoras. Por aviso de 1 O setembro ao 2° promotor publico da côrte, declarando-lhe, 
de outubro o governo indeferiu a pretenção, exbibindo uma para sua intelligencia e execução, quo sendo por virtude do 
razão mui plausivel. Dizia o governo que seria contmditorio decreto n. 3309 absolutamente independente a jurisdicção cri
e repugnante que o fallido, não tendo obtido concordata dos minai da jurisdicção commercial, devia a acção da justiça 
seus credores, nos termos do art. 2° do decreto n. 3.308 de publica ser installada e proseguir, só por si, sem attenção 
17 de setembro, e constituído po~ esse facto o estado de aos interesses privados, sendo proce~sada por via t!e sum-
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mario, c julgada como era até o 10 do janeiro de 18tH, me-I da Bahia. Senhores, ou as administracões durem muito 
diante a fórma estabelecida no decreto de 9 de outubro tempo, como tanto conviria, ou só durem ·seis mezes, cum
de 1850. pre que respondão por seus actos ainda depois de exoneradas. 

Accrescentava o aviso de 30 de ~etembro, Sr. presidente, Em seis' mezes, Sr. presidente, podem-se commetter (fali o 
que ao promotor cabia. proceder cm tal caso, como procede sem applicação a nioguem) grandes abusos, malversacões de 
nos outros cas.os crimes. requi~itando cópia do balanço e do· ordem e'evada, e tanto mais facilidade haverá. para o ábuw'C 
cumentos convenic1ttes, rcquerendq os exames. nccessarioz, malversação, quanto fôr constante que em cahindo o minis
intentando denuncia, na supposição de ser a bancarota frau- terio ninguem lhe tomará contas. As cam1ras bem cumpri· 
dulenta. rão o seu dever, tomando estreitas contas ás administracões, 

Heuve, Sr. presidente, á vista dis•o, juiz municipal que, mesmo exoneradas. • 
tomando ao pé da letra o referido aviso, tentou fazer exames . . 
nos livroa de algumas casas banc~rias ... Baixou, porém, o O Sn. DANTAS:- Em npsso PaiZ ni.'io é asstm. · 
fatal aviso de 27 de dezembro, declarando que não tinha o O Sn. ZACllAniAS: -Mas deve· se-lo. No meu modo de 
juizo municipal direito de proceder a exames preliminares, a pensar, Sr. presidente, o ministl'o (o o mesmo digo do qual
previas investigações sobro o estado e circumstancias das quer alto funcci.onario) que errou, que delinquiu, póde e 
casas fullidas, e que o processo contra os fallidos eómenle deve &et· censurado até além do Lumulo perseguido mesmo 
podia começar pela denuncia.-A denuncia sem base I A de- em sua memoria. E' essa uma condição essencial dos go
nuncia baseada em simples s.upposiçãó de fraude l N<io im- vernos livrês, sem a qual n~o baYena freio ~uffi.ciente para. 
porta isso, senhores, dostrmr-se com o aviso fulal de 27 de os desmacdos do poder. (Apotados.) 
dezembro a doutrina do aviso de 30 de setembro, e inutilizar Além do máo resultado economico, Sr. presidente, a dic
a justa disposição do art. 9° do decreto de 20 de setembro? ta dura nascida da crise, deu ao paiz um espl\Ctaculo novo. O 
E á vista do exposto não seria licito pensar que com o cor- governo não abriu mais as collecsõos de leis, foi decidindo 
rer de alguns dias degenerúra a dictadura, descendo o go- os nego cios arbitrariamente: a dictadura tornou-se perma-
verno a um terreno onde nunc:J. dAvêra tet· ido parar? nente e extensiva a tudo. (Apoiados.) 

Para não continuar nesto assumptq. visto que de~ejo ser Havia, por exemplo, uma antiga questão de limites entre 
breve, observarei, Sr. presidente, que, para avaliar a bon- a província do Sauta Calharina o a do Pdraná, A assembléa. 
dade das medidas do governo de 31 de agosto, relati,•as á legislativa da provincia do Pat·aná, em uma representacão, 
crise de setembro, excetlenté pedra de toque é o resultado de que ao retirar-me da. presidencia daquella província,· fui 
dellas, sendo que a Dibli~. que nos. dá. r~gras par.a tudo, portador, pediu <i. nssembléa geral uma demarcação que puzes~ 
offerece-nos para bem aqUilatar as tnstltUIÇÕés, assun como se termo ao confltcto. Para esse firn passou na outra camara 
os homens, o seguinte cri teria: ex {ructibus corum cag11os- um projecto que ora pende de decisão desta augusta camara, 
cetis eos.' Examinemos, pois, o resultado gr.ral das mcdi1las embaracado no proseguimento do debato por uma emenda do 
de que so trata, e ·esse resul.tado nos habilitará a aquilatar nobre sena ·o r pela província do Pa_ranit (o Sr •. barão de 
devtdamente as mesmas medidas.. Antonina), emenda, que o ~ou propr1o autor vem a reco-

Ora, o resultado das providenCias da didadura, Sr. presi- nhecer inadmisei v!Jl. 
dente, foi qual nunca se viu em parte alguma do mundo civl- Ultimamente, Sr presidente. a província -de Santa Catha
Jisado, foi ver-se casa bancaria, que fecbára as portas sem ri na quiz alargar o seu uti possidelis. Est 1va nas mã.os do 
ter soffrido corrida-, alcançar concordata, obrigando-se a governo ord~nat· ao presidento daquclla província que não 
pagar 5°/o l Deixo ao senado avaliar por ahí o resto. invadisse nem consentisse invadir o territllrio da ~rovincia. 

E, senhores, se o governo entendeu que os credores das vizinha, que respeitasse o que estava estabelecido. I roceder, 
casas bancarias bavião mister tutor, nomeando para presi- porém, assim, Mo era ostentar rlictadura, era, ao contrario, 
dircm as liquidações agentes de sua confiança, não é claro attcnder a um voto da camara tcmporaria, era circ!:Jmscre
que o resultado final da liquidaçiTo, sendo como foi rleplo- ver-se aos liwitcs do poder executivo, e então, senliores, o 
ravel,. compro.mette o nome do proprio governo? Entendo que. fez o governo? Por um decreto, exorbitante d~ s~as 
que stm. (Apotados.) ütlnbuicõos, demarcou como lhe pareceu as duas provmcms, 
. E~volve~uo assim rcspon.sabilidade. do governo, c podendo e mandÔu logo executar essa ~emarcação, que importa para 
wflutr noma~ente nos mats graves mteresse.s do e.staJo,, 11 a província de Santa C~tharma a dolorosa perda de po
questão. d~ crtse .de. setembro é, como eu ac1ma d1ssc, Im· voados, que .sempre fora.o seus, e SQbre os quaes nunca 
portanttS8Ima, mais Importante mesmo que a da guerra. houvera duvida alguma. . . 
A guerra, mais cedo ou mais tarde, com mais ou menus sa-. Por certo, Sr. presidente, o governo, lavrando um tal de-
crificio, ha de terminar em nosso favor. creto, foi mal informado, o que admira. acontecesse, havend.o 

. no minis:erio um representante da provinci11. do Paraná. obrr-
0 Sn. l'ISCONDE DE lTADOnAIIY :-Apowdo. gado pela lealdade a dizer a seus· c~lcgas que aquillo nã(l 

era justo, nem esperado pela propria província do Paraná. O Sn. ZACIIARIAS :-As medidas, porém, que acabo de 
indicm·, produzirão já il'l·emediaveis mule>, e podem ainda 
no futuro exercer uma influencia funcstissima. Cumpre, por
tanto, que. sejão coademnadas com a .merecida severidade, 
para que no porvir se n~o. rep~oduzão. . 

Cahiu, 6 verdade, o muusteno que tr.tes rnedtdas adnptou e 
fez executar, e o nobre senador, meu collega pela provincia 
da Babia (o Sr. barão d~ ~· L?urenço) disse-nos em uma d~s 
ses~ões passadas que mtntsteno. que cabe, não tem mats 
respons~bilidade. Discordo inteiramente nesta parte do nobre 
senador. O pare~ scpttltis é inapplicavel aos ministorios e 
aos homens publicas em geral ... 

O Sn. RonnmuEs ·siLVA:- O parce sep·ultis em politica e 
administração é uma immoralidade. 

O Sn. ZACIIARIAS :-... :.c por consequencia não pó de ser 
invocado. 

O Sn. FunrAoo :-Nem o ministerio ·passado. o invocou. 
O Sn. ZAcnAmAs: -Nem cu disse o contrario :. estou, ape

nas, contestando a doutrina do nobre senador pela provincia 

O facto, Sr. presidente, reclama do nobre ministro do im· 
p!lri.o a mais séria at~enção. No statu quo do -program)ll~ do 
miui:>terio, qual explicou-o na outra camara o Sr .. rr;mts~ro 
dit justica, não se contêm a prome~sa de manter vio.encws 
de semo.lhanto orJem. Cumpre, pois, que, quanto antes 
cuide o governo de ?ica tri~ar es~a ~erirla, que um ministerio 
mal informado fez atJUCila provmc1a, sem que o merecesse. 
(Apoiados.) . . • 

E' de todos sabtdo, Sr. pros1dente, que houve em 1853, 
por.autoris.ação legislativa. ~e 181)1!· uma. reforma das funil· 
dades de direito e de medtcma do tmperw, e que, por auLa.· 
risacão lesislaliva de 1853, farão de novo alterados os esta
tutos dessas faculdad~s. 
·. Parecia e~gotnda, ampl11mente esgotada a autorisação ; 
nem a falia do tbrono, que ordinariamente faz rol das neces
sidades do paiz, á que mais urge att~nder, nos fallâva. de 
reforma no ensino superior, quando 'um bollo dia o Diario 
Official annunciou urbi. et orbi que se haviiTo reformado as 
faculdades de medicina e de direito I · · 

Deixando de parte, Sr. presidente, a questão de est~r ou 
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não o governo autorisado (eu nego que estivesse) para fazer] nociva á sociedade; porque naturalmente habitua-se a ele
as reformas de que se trat<l, e considerando a materia em si vadas pretenções, e não sendo possível accommoda-los todos, 
mesma, acho inaceitavel o trabalho dos recentes docreto; re-, diffidlmente sujeitão-se ao trabalho decente e honesto. 
lativos ao ensino superior; e invoco a sabedoria do actual no· (Apoiados). -
bre ministro do imperio contra esses decretos, e mórmente Neste presupposto, a aspiração mais razoavel fóra, em 
contra o Que ó concernente ás faculdades de direito. vez de !raccionar os cursos para facilitar a acquisição de 

Com effeito, o governo dividiu em duas seccões o curso pergammhos, fundir as faculdades existentes em uma uni
jurídico, ficando uma para scienciss jurídicas e· outra. para versid<!de, o adoptar-se mais severidade nos exames. Quem 
eciencias sociaes. Da secqão de sciencias jurídicas exclue o reflectir devidamente no ostndo de nosso paiz não póde as
direito administrativo e o' direito ecc'esiastico, sendo por ora sentir ao pensamento da novissima reforma. 
facultativa a frequencia desta cnrleira, e depois supprimida O anno passado, Sr. presidente, passou nesta casa uma 
a mesma cadeira, logo que se estobeleMo academias tbeo · emend~t ao orçamento vinda da camara dos Srs. deputados, 
lóg-icas 1 • autorisanrlo o governo a despender até 300:000n com uma 

'Que estupendo .Progresso 1 • • estrada no alto da Tíjuca . 
. Ora, Sr. presidente, póde haver muti!a9ã~ maiS cruel? O Sn. VISCONDE DE ITABORAnr: -Não passou. 

D1rá alguem que e completo um cur·so de direito com as re- · . 
ducgões que acaba da fazer 0 governo? Acredito que nã.?·. O ~n. ZACI!AilfA_s.: -Passou apenas em s.egunda d1s?ussão, 

Em paiz regido pela fórma de govern? 9ue t~mos, o JUIZ, mas não ~~ torceu a, porq.~e ~ó ,..este a~ no e que o orçamento 
nd vogado que ignorar o direito admlDistratrvo ha. de por teve aqu,I a sua ui t1ma iliscu~s,w P01s ~em l qua.ndo menos 
forga errar grosseiramente ~o s.eu oflicio: . . 5 ~. ~s~er,l.va, quando o. voto do sen~do.amda s~ ~ã? pronun· 

Quanto ao direito ecclesiasttco,. considero suppnm1do do c~aia wtmram~nte cm f~vor da ~encwnada estrc1da, quando, 
~urso desde já, embora diga o contr~río o decreto ; porq.ue, amda que votMla e.~.·~ or,s.cus?.ao do senado, restava saber 
Sr. presidente, para os que têm notiCia da cabula acade?n~ca, ?0 a camara tempo r rl!Icl aceitana a emenda, lemos todos no.s 
cadeira facultativa é cadeira supprimida (apoiaaos); sejit .o JOrnaes q~e 8.~ contrat~ra. a co~strucção dessa est~ada na att~
lente um Cícero ou um Demosthenes, não haverá frequenc1a P!anura da T1!.uca (~alilyJa altz sonante do rel~tono do ex-ror-
de alumnos se isso depender do arbítrio do estudante. ms~ro da agiiCultura), pela bag~tella. de ma1s de 300:000~. 

' Esse acto do governo, Sr. presrdente, pareceu-me uma falta 
O Sn. SouzA FnANCO:- Lago, é inutil. do respeito ás camaras. 
O SR. ZAcnAmAs:-lnutil, sem duvida, sendo facultativa, O Sn. VISCONDE DE ITAnonAnY :'7"" Apojado. 

como dispõe o novissimo decreto, mas não tornando-se obri- · O Sn. ZAcmmAs: -Porque, se o governo julgava-se auto-
gataria, como os demais ramos de direito. Inutil em outro ris ado a mandar fazer. na alti-planura da Tíjuca a estrada ein. 
sentido, não; antes e uma parte do direito, cujo conhecimento quest<io para o restabelecimento dos enfermos da cidade ntl
se torna indispensavel para que não haja ministro que crtia em quell~ sitio, para que se periiu ao corpo legislativo semelhante 
pensar, por exemplo, que o Summo Pontiflce é um pr!ncipe aulonsar:ão? E, se era necessaria a autorísacão das c:~maras 
estrangeiro (hilaridade), e se evitem outras blasphem1as de porque rnotivo contratou o governo c manàou construir a 
tal quilate; sendo absurda a idéa de acabar de todo com o estra9a antes de autorisado devidamente? (Apoiados). Em 
ensino qe direito ecclesiastico depois da creação das faculdad~s todo o caso, como fazer-se 9 contrato, com quere despendem 
theologrcas, porque essa creaçao em nada altera a necess1- centenas de contos, sem annuncios, sem concurrencia? ' 
dade do ensino dos principios geraes oeste ramo do direito na No dia mesmo Sr. pre~idente, em que nos chegavão do Rio 
faculdade juridica. da Prata noticias dolorosas de attentados e violencia~ inqua-

E' singular l ~landa-se ensinar um anno inteiro a P..nalyse lifiçaveis, cuja reparaçito cumpria-nos promover á custa de 
de artigo por artigo, de paragrapho por paragrapbo da cons- quacsqucr sacríficios,. o Diarto Official, dando ligeira noticia 
tituição politic.a do imperio ; e, sendo o paiz catholico, desses acontecimentos funestos, alargava-se em pormonores 
julga-se desneccssario ao juiz, ao advogado, ao adminis- da festa da primeira pedra da. estrada de luxo da alti-pla-
trador ter nocões segur·as do direito publico cclesiastico, 1wra! Nilo é isso um aggravo ás nossas finanças? . 
ou do direito· constitucional da igreja catbolica I Cilamo, 
pois a attencão do nobre ministro do imperio, em nome da O Sn. "VISCONDE DE hAAonAnY:- Apoiado. 
religião, parâ a 1JOVa tendencia que no plano da reforma vão o Srt ZAÇIIAI\!A~:- Parecia que o governo do paiz na
ter os estudos jurídicos, tendencia que me parece incorrer dava na abundanCJa; e cunfesso a V. Ex. que, costnmando 
evidentemente na censura da encyclica. concorrer com o meu obolo, para as emergenci~s do estado, 

Além· disso, Sr. presidente, bana refórma um defeito de desta vez conservei·me inactivo, dizendo entre mim: cc O go
grande .alcance; quer-se, dividindo o curso em duas secções, vemo, que em taes circumstancias- manda fazer, sem auto
facilitar a acquisicão de pergaminhos, quando mo parece que rísação das camaras, estradás de luxo nas alti-planuras, 
cumpria dífficulta:Ja. signal é que descobriu minas inexgotavcis, recursos sem 

Em 1828, quando se instituirão os cursos jnridicos, as limites, e dispensa. o meu humilde contingente >> 

nossas cii·cumstancias erão outras. Feita a nossa emancipa- O systema de governar arbitrariamente á sombra da dic
ção, não tinbamos, comtudo, o pessoal necessario para os tadura, Sr. presidente, não restringiu-se ao governo central ; 
diversos ramos de serviço, e força era preparar com estudos mas estendeu-se. como era de prever, ao das províncias. 
de sciencias sociaes e jurídicas juizes, advogados, presi- ::iinto dize-lo, Sr presidente : más, embora custe ao meu 
dentes, ministros, etc. Entret~nto, a lei que creou os cmsos coração., hei de, repetindo aqui o que tenho dito a amigos, 
juridicos do S Paulo e de Olinda contemplou o direito cc- lavr·ar. douB protestos. Ei-los 
clesiastico e a economia politica ! Viu-so, 'senhores, em provincia de primeira ordem unia 

Hoje, Sr. presidente, ha bachareís de mais·; superabundão camara municipal suspensa e responsabilisada, entre outras 
candidatos para tudo. Se em 1828 convidava-se :a quem se razões, pela omissão de um acto que tirava todo o seu valor 
matriculasse; bojo cumpre diflicultar a matrícula. E, tooav!a, da espontaneidade. (Apoiados). 
é agora que o ex-ministro do imperio se lembrou de fracc10- Viu-se tambcm, Sr. presidente, em um município dessa 
nar as faculdades jurídicas em duas secções. Como se fossem mesma província resolvida uma questão celebre em um sen
poucos os bachareis em direito, querem bacharelitos cm tido que, fóra do pequeno circulo dos interessados, só pode
sciencias sociaes 1 ria merecer assentimento de nir. Christie, a julgar-se pelo que 

1\epito, Sr. presidente, com intima convíccão: a necessi- elle diz em sua recente publicação sobre o llrasil a respeito 
dade da época não é facilitar, mas difficultiír esses titules dessa questão Não entro aqui em desenvolvimentos, porque, . 
academicos, exigindo-se estudos fortes e variados. Sr. presidente. basta ao meu designio protestar contra seme· 

A class~ dos bachareis, quando superabundante1 tor~a-se lhante modo de proceder. 
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Não obstante esses e outros pontos de divergencia entre era dever indeclinavel do Brasil- fazer na Bu.nda Oriental 
mim e o ministerio de 31 de agosto, e nos quaes me parecia tustiça por suas proprias mãos.-Essas palavràs, senhor~s, 
impossivei que o honrado senador pot· Minas Geraes, argu · Importavão um programma com respeito aos nossos nego Cios 
mentando cm boa fé comigo, não viesse mais ou menos a ao su~ do imperio, e o cidadfío que as proferiu, quaesquer 
concordar, disse S. Ex , e tambem o nobre senador pela que ahás fossem as suas idéas sobre politica interna, . iria ao 
Bahia (o Sr. barão de S. Lourenço) que bastava o modo pelo Rio d~ Prata servir proficuament~ o governo que o nomeas3~: 
qual o minist, rio transacto dirigira os negocias da guerra elle tmha approvado com esse dtzer as represalias, e depois 
para fazer esquecer quaesquer defeitos em outros ramos do das represalias, a guerra que dellas resultou. 
serviço publico, e obrigar-nos a render graças a Deus pela Não estava no mesmo caso, Sr. presidente, o nobre senador 
sua administração. por ~lato-Grosso pelas razões guc ha pouco expendi. Entre-

O Sn. nAnÃo DE S. LounENr.o :-O que eu disse foi, que tanto aceita, como foi pelo nonre senador a commissão, não 
nesta: part~ o governo não tinh"a procedido mal; mas não que era digno nem do governo nem do seu enviado o modo dos
por i~so lhe perdoava os erros nos outros assunwtos. communal por que foi demittido, podendo qualquer homem 

de brio avaliar devidamente a sorpreza dolorosa que elle. ex-
O Sn. ZACrrAnrAs:- Não posso, Sr. presidente, alimentar . perimentara, tecebendo a noticia de sua demissão no mo

uma conviccão contraria á verdade dos factos; e, a verdade mento em que estava de copo em punho saudando o annivcr
dos factos n"esta parte, é,que o governo andou vagaroso na sario da nossa prezada Imperatriz. Isso foi desairoso, anti
expedição das ordens concernentes á guerra, com tanto vagar, diplomatico; porque, se a diplomacia calça luva de pellica, 
que não sei como o expl'ima, parecendo-me até que-passo não é para descarregar mão de ferro em um cidadão illus · 
de tartaruga- mal indicaria a lentidão que o publico ge- trado, cheio de serviços, e que se achava em paiz estrangeiro 
ralmente notava. desempenhando missão trro importante. (Apoiados.) 

Á demora, Sr. presidente, era injustificavel; o o proprio ImparcialidaJe sobre tudo: se o nobre senador não er,a en-
governo tanto o reconheceu, que procurou de certo modo religionario politico, não fossem procura-lo; d~sde, porém 
dar satisfacão ao paiz, publicando d6 repente, sem outra ex- que o procurarão para utilisar-se dos seus serviços, cumpria 
pl!cação, a·noticia de haver sido exonerado da pasta da que o tratassem como merecia um cidadão nas condições de 
guerra o Sr. brigadeiro ~eaurepaire Roban, homem illus- s. ~x. (Muitos apoiados). 

" trado, e cultor tão solicito na sciencia e particularmente da Uma observacão : horas antes da demissão do nobre sena-
hotanica, que e capaz de levar horas a contemplar uma dor pela provinê1a do Mato-Grosso declarara o Diario Official 
flór. O publico attribuiu, nem podia deixar de attribuir, a em supplemento do dia 3 de março, que' a paz se fizera com 
demissão á falta de energia na direcção dos negocias da as condicões as mais honrosas. Na manhã ,do dia 4 o mesmo 
guerra. . . • jornal nóticiciava: cc Foi dispensado pelo governo imper~al 

Dias os voluntarios (disse-se) são um padrão de gloria do da missão diplomatica que lho estava confiada, o conselheuo 
ministerio de 31 de agosto ! Relevem-me os nobres ex-minis- Paranhos. » _ Dir-se-hia que 0 governo, perturbando-se, 
tros que, não arraMando-Jhes, modifique um trmto esse perdêra a noção dos acontecimentos ! .... 
padrão de gloria. (Apoiados). A idéa de voluntarios era já A explicação do facto, Sr. presidente, foi que o redactor 
executada quando foi reduzida a decreto: na .Bahia estava do Diario O(ficial, ao receber as noticias do Rio da Prata, 
já feita a primeira apresentacão de voluntarios.... escrevêra e fizera publicar, antes que o governo houvesse 

O Sn. FunTAoo s-Porque ·eu havia escripto aos presiden- emittido o seu juizo a respeito do desfecho de 20 de feve
tes das províncias prevenindo-os de que tratassem de pro- reiro, o artigo do supplemento á que me referi. Semelhantll 
mover voluntarios, e dizendo·lhes que o decreto ia apparecer. explicacão, porém, não é satisfactoria. (Apoiados). No dia 

f cm que· foi exonerado o Sr: Paranhos, fosse tambem demit.., 
O Sn. ZAcrrAniA.s :-Ouvi a pessoa que se dizia bem in or- tido o redactor do Diario O(ficial, que havia dado esse passo 

mada, que antes de chegar á Bahia o conhecimento da in- precipitado 1 (Apo·iaáos.) 
tenção do governo, vogava já, e era acoroçoada, a idéa de Supposta essa contradicção, Sr. presidente, força é contes
promover-se alistamento de voluntarios. Como quer porém sar que aqui influiu 0 espírito do partido (apoiad6s): o 
que seja, não se roube essa gloria á nação. ( lrluitos nobre senador pela província de ~lato-Grosso não era co-
-apoiados) • religionario do ministerio , e foi estigmatísado duramente 

O Sn. PmENTA .BuENo :-Sem distincção de partidos. (apoiados) ; 0 redactor do Diario Of!icial era amigo predi-
. O Sa. ZAcrrAnrAs:- Nem está bem a um ministerio liberal Iecto, foi poupado I entretanto o governo é uma cousa muito 
vangloriar-se de que foi elle quem desper!ou.a nação e ins- seria (apoiados) para proceder assim 
pirou-lhe o pensamento do seu justo desaggravo. O pntdotis- Julgo, Sr. presidente, ter feito justica ao governo e ao 
mo, senhores, é como essa planta que, em sendo ferida, nobre senador pela provvincia de ~lato-Grosso no que toca á 
destilla o balsamo, e o nosso patriotismo havia sido atroz- noneação e á demissão do ex-plenipotenciario ; agora vou tra
mente offendido. (ApoiadJs.) Era, pois, impossível g~e a tar do convenio de 20 de fevereiro. 
nacão não se levantasse como um só homem para repelltr o Sr. presidente, o voto de graças redigido pela !Daior~ da 
aggravo (apoiados), sem ser preciso que os ministros lhe commissào assevera que o governo de 20 de feveren·o esttpv-
lembrassem o seu dever. Esta é a verdade. lou a satisfação de nossas justas reclamações c garantiu a 

Passo agora, Sr. presidente, á questão externa. permanencia das boas relacões que com vantagem reciproca 
Com relação á politica exterior sempre entendi qu~ n~o devem reirtar entre .os do.us povos. Depois dessa asserção 

fóra conveniente a nomeação do nobre senador pela provmcra segue-se o período qu~ diz : ((O senado rende a homenagem 
de !lato·Gt·o.sso para a missào especial do Rio da Prata. de sua gratidão a· Vossa lllagestade Imperial, aos bravos do 
Dechl.rei-o em um artigo de jornal, e peço licença para con- exercito e da m·mada pelo brilhante desenlace da luta a que 
firmar agora o que ontão disse. O nobre senador era ·do nos provocára, o decahido governo de Montevidéo. 11 

partido opposto ao do governo que o nomeava, e alóm disso Se com effeito, Sr. presidente, o convenio de 20 de feve
bavia combatido na tribuna a direccào dada pelo partido reiro é isso que inculca o projecto de resposta á falla do 
dominante aos nego cios do Rio da Pratâ. Não podia, po~tanto, throno, se estipulou satisfacão ·ás nossas justas reclamações 
S Ex., como bem ob3ervou o nobre senador por Goyaz, des- e garantiu en~re o .Brasil e· a Banda Oriental a permanencia 
empenhar cabalmente o pensamento de uma politica, a que das boas relacões, que tanto .interessa aos dous povos, não 
era Lostil. , ha duvida quê o desenlace da luta foi brilhante e nada deixou 

Comprehendo, Sr. presidente, que a missão especial fosse a desejar; porque é certo que não fomos ao Rio da Pra~a só 
Cúnfiada pelo ministerio , de 31 de ag9sto ao nobre senador para derramar sangue, como se tiveramos entt·anhas de ttgre: 
por S. Paulo, o Sr. Pimenta .Bueno. De partido contrario fomos exigir satisfa~ões por uma serie de graves c repetidas 
ao dominante muito embora, S. Ex. havia em uma discus- offensas, e, pois, uma vez que o convenio alcançou não só 
s110 opinado, que, nas circumstancias em que nos achavamos, que fossem attendidas as nossas justas reclamações, mas ~ue1 
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no futuro, não so1fressem quebra as boas relacões dos dous 
estados, certo merece os applausos da nacão o âccordo de 20 
de fevereiro. Eu, porém, acredito que nénhuma dessas duas 
preciosas vantagens obteve o convenio de 20 de fevereiro, a 
saber: nao estipulou· satisfacão ás nossas reclamacões, nem 
garantiu a estaoilidade das boas relacães entro· os dous 
paizes. • . 

Senhores, havia na banda oriental duas guerras bem uis
tinctas : a guerra civil sustentada pelo general Flores contra 
o governo de Montevidéo, e a guerra estrangeira entre o 
Brasil e a republica por motivo de nossas reclamações ..• 

O Sn. PIMENTA BUENO :-E' justamente a base da apre: 
ciação. -
· O Sn. ZncnAnrAs •••• acontecendo que imper·ceptivelmente 

nos puzessemos de accordo com o general I?ldres, como im
pereeptivelmente passamos do estado de represalias ao de 
guerra. 

Pois bem: de que ordem de factos occupou-se o convenio 
de 20 de fevereiro? Unica, exclusivamente da pacificacão da 
família oriontal, de pôr termo á gu~rra civil. • 

O Sn. PIMENTA BUENO dá um a~arte. 

O Sn. ZACIIARJAS : - Peço ao nobre senador que me não 
interrompa com os seus apartes: quando tiver a palavra 
desfará os meus toscos raciocínios. -

Além de que, Sr. presidente, a excepção dos crimes e 
delictos communs, estnbelecida nesse artigo, não importa 
favor apreciavel, sendo, como ó, clausula ordinaria em todas 
as amni>tias, porque , conrorme ensina o direito publico 
moderno, a amnistia sómente comprehende aqtteltes (actos 
pelos quaes os amnistiados não seriào perseguidos Si! por
ventttra vencessem, e ness~ classe não se contempl.ío jámais 
o roubo, o assassinato, a viol;1ção, etc , e pelo que toca á 
excepção dos crimes politi~os, de qu~ fali~ o m.esmo artigo, 
é evidente que, não dcfimndo a Jeg1slaçao oriental o que 
sejão delictos politicos, niío passaria de uma burla seme
lhante excepcão, üinda que o convenio em todas as suas 
partes não sé referisse, como aliás se refere, sómente ã 
reconciliação da {amilia, orient~l. . . 

Hia-me esquecendo, 8r. presidente, de um argumento Im
portante para provar que o nosso ex·plenipotenciario nao 
tinba capacidade jurídica para envolver se, como parte con
tratante, no convenio de 20 de fevereiro. O argumento é 
tir«do da autoridade de um grego, que escreve bem portu
guez, o que se subisse á trilluna seria um dos melhores 
oradores; refiro·me a Epamin.o'J1ilas. · 

E' verdade que esse grego, obedecendo ã imaginativa pro
pria dos de sua. nação,. deu alguma prova disso nos artigos .a 
que vou alludindo, quando colloca o nobre senarlor, ex-plent
potenciario, na summidade de varios ramos de sciencia e de 
servico publico, um só dos quaes et·a bastante ~ara satisfazer 

O Sn. 11HIENTA BuENO:- Eu estava concordando com a am'bicão de qualquer individuo. de talento. Sem contestar 
V. Ex. · de touo· os elogios do defensor do ex-plenipotanciario, obser-

9 bn. ZA.crr~nrAS; -~Ias não . concordará até 0 fim, e varei sómente que e;~:agerações pouco servem a defesa. 
asstm quero evitar-lhe o desgosto do logo retrahir-se. 

Como ia dizendo, havia duas guerras, uma civil e outra O Sn. PAnANrros ('l'inclo-se): -Em compensação houve até 
internacional. Os belligàrantes, que faziao a primeira, en- quem escrevesse que ou nem mechanica sabia. 
tendêrão-se e deu-se fim ã dissencao intestina da banda O Sn. ZACIJAiliAS:- Emevêrão, é verdado; mas isso 
Oriental. O accordo entre o Sr. Viilalha e o general Flóres prova o que eu acabava de dizer-que a exageração, em vez 
no sentido de acabar com a guerra civil, constitue o conve- de ser util, prejudica a defesa : é uma lei de mechanica, 
nio de 20 de fevereiro, e não é, conforme o direito das gen- V. Ex. o sabe, que a reacção vai além da acção. 
tes, um acto diplomatico, porque acto diplomatico suppõe J'I'Ias dizia Epaminondas (lendo): 
relações de tlstado a estado, e taP.s relacões não lJnvia entre << Foi acto de alta politica não intervir ahi (no convenio), 
Villalba e Flôres : é um acto politico preliminar da recom- como parle contratante, o ex-plenipotenciario, porque isso 
posição. da f~milia orien.tal, e nada mais. Até o momento do até rebaixaria a nossa posição. » 
convemo ~aVIa duas en~1dades : ~Jóres na campanha e Villal- E mais adiante escreve : 
bana capital da republtca. Em VIrtude do conveoio uma dos- cc Se correndo apoz uma pbantastica gloriola, apparecesse· 
sas entidades desappareceu para ficar sómente a outra, mos como dictando no . accordo sobre o regímen interno da 
desappareceu Vil!alba para ficar em scena Flóres. reptlblica. commetteriamos tres erros: ostentaríamos inter-

Assim entendido o convenio de 20 de fevereiro, que outra vencão n'a politica intcma de outro povo; ·acarretariamos 
int~lligencill:, ali~s, não admi~te, eorque os artigos n~lle . ani~adversões em q~e não precisavamos ter ·parte; enfraq~e-
estipulados o forao sob a designaçao expressa de-art~gos cermmos o gonerall•lóres. JJ · 

de reconciliação e de paz entre o.general D. Venancio Flôres Eis abi, no sentir do mais estrenuo defensor do ex-enviado, 
e o Sr. D. Jfanoel Ilerrera e Obes, pelo que toca á dissencão plenamente reconhecido que S. Ex. não intemiu, não podia 
entr~ o.s orient~es-l.a consequen.cia.. é qu~ o nosso pleni'eo- justa ~decentemente in~ervir,. como parte contratante, no 
tenCJariO não mtervem, nem podm Interm sem graves m- convemo de 20 de fevereuo. 
convenientes, sem offensa mesmo dos tratados, em semelhante Uazão, pois, tinha, Sr. presidente, para affirmar que o 
convcnio. (Apoiados.) voto de gmcas inexactamente assegura que o convenio de 20 

Não intel'Vei~, Sr. presi~ente, porque, como acabei de de fevereiro· estipulou satisfação ás nossas reclamagões e ga
ponderar, os artigos do menctonado convenio for;1o, na phrase rantiu a permnnencia das boas relações entre os dous povos. 
do respectivo protocollo,estipulados entre Flóres e Herrera e Nada disso: o convenio de 20 de fevereiro foi apenas um 
Obes, pelo que pertencia a dissensão entre orienfaes. Não accordo de. família. _ 
podia irrtervir, porque, tratando esse convenio de, além do Acto diplomatico, Sr. presidente, é o de que dão noticia 
mais, levará presidencia o belligerante D. Venancio Flóres, as notas de 28 e 31 do janeiro, oscripta aquelht pelo gene1·al 
se nelle tomasse parte o no~so ex-plenipotenciario haveria, Flóres, promettendo espontaneamente ao Brasil, no caso de 
de nosso lado, flagJante vtolaçao do direito internacional assumir o governo da Itepublica a satisfaeiTo devida ás 
vositivo que nos véda impormos á Landa oriental pessoa que nossas rcclamaçõ~s, constantes do ~ltírf!atum de 4_de agostol 
a governe. . · e esta pelo nosso enviado extraordmarw, declarando que fi-

Foi, portanto, Sr. presitlcntel completamente estranho (e cava inteirado da espóntanea declaração do general Flóres. 
assim devia sê-lo) o nosso ex-plenipotencial"io ao acto poli· Digo que esse acto, a principio reservado e occulto, mas, 
tico (mas de nenhuma sot te diplomatico) de 20 de fevereiro, em fim, trazido à publicidade e approvado solemnemente em 
e dahi concluo que inutilmente se ha movido questão sobre o 20 de fevereiro, é um acto diplomatico; porque aqui, sim, 
art .. 2° do referido convenio, querendo uns ver nelle estipu. não se trata de assumpto pertencente exclusivamente á fa
lada a reparação de todos os nossos aggravos, e sustentando milia oriental, mas de negocio concernente aos dous Es
pulrQs q!le deixou de abran~er certas e determinadas offensas, tados. Aqui o nosto diplomata achava onde exercer o seu 
qqando a V!lrdade é que esse artigo, como todos os do que se officio, renovando co~t~ Flóres, já então prestes a assunfit·, 
compõe o convenio, ref(lre-se aos acontecimentos internos, á por cffeito do convenio ajustado com o governo de ~lonte
~ll~rra civil, ~ na~~~o tem com os attentados do Jaguarão e vidéo, a administração da Uepublica, o accordo constante 
utros de que justamonte nos queixámos. das notas reversacs de 28 e de.31 de junoiro, e estava no 
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seu incontestavel direito, estipulando satisfação ás nossas 
reclamacões. 

De qüe reclamações, porém, Sr. preshlenle, traláiJO as 
notas supramencionadas ? Evidentemente dos aggravos con
templados no ultimatum de 4 de agosto. Deixo de ler as 
notas para não abusar drt paciencia do senado ; mas é ex
presso nesses documentos que só se referem ás olfensas de 
que trata o ~ütimatum. Em todo o caso é certo que, sendo 
as duas notas datadas do 28 e de 31 de janeiro, não abran
gerão, nem podião abranger os attentados de Jaguarão, os 
insultos .á nossa bandeira, o facto de tomarem de novo armas 
contra o imperio os officiaes soltos em Paysandú sob palavl'a 
de o não fazerem, attentados, insultos e facto posteriores ás 
datas das referidas notas. 

Parece que assim fica exposta a questão com a lucidez 
possivel. A nota de 28 de janeiro estipula reparacão ús nos
sas reclamações indicadas no ultimat~tm de 4 de a'gosto: niT.o 
cogitoy., porém, de reclamações por aggravos posteriores 
áquelta data, restando-nos, quanto ás oll'ensas ulteriores a 
promessa de novos ajustes de que falia em sua citada nota o 
general Flôres, e a benignidade do mesmo general, hoje 
nosso alliado, para com as reclamações que o imperio tenba 
de fazer. 

- ·Um acto diplomatico póde dest'arte ser invocado pelo 
.Brasil no que pertence á reparação de aggravos anteriores 
ao ultimatum de 4 de agosto ; mas dahi em diante nada ha 
estipulado, tudo dependo da boa vontade, da benevolencia do 
general Flúres, boa vontade que póde valer muito, póde 
mesmo valer tanto como um-accordo escripto, mas que, en
tretanto, não é um convenio diplomatico. 

Eu não censuraria, Sr. presidente, o nobre senador por 
Mato Grosso, se S. Ex., abstendo-se, como devia, de lo mar 
parte no convenio de ·20 de fevereiro, visto ser acto que só 
interessava ao Estado Oriental, deixa&se, por outro lado, de 
fazer expressa menção da nota d~ 28, satisfazendo se com 
dizer :-cc Estando na presidencia da republica o general 
Flôt·es, amigo do .Brasil, tem o imperio certeza de serem 
attendidas todas as suas reclamacões, feitas ou por fazer, um e 
vez que sejão justas, e, pois, nâda tenho que exigir ou esti
pular neste momento. '' 

O nobre senador por nlato Grosso, porém, não fez isso ; 
. entendeu que devia. estipular alguma cousa, e com seme
lhante disposição de espirito foi .buscar a nota de 28 de ja
neiro, e com ella contentou-se, sem considerar que uma vez 
que estipulava devia e~igir a reparação, não só dos aggra
vos menciOnados no nlt~matum,a que se referiu aquella nota, 
mas dos que havíamos scfi'rido daquelta data em diante. 

Commetteu, portanto, o nobre senador por Mato Grosso, 
Sr. presidente, um erro, que não compromette, como se ha 
dito, a sua dignidade, que não o torna um homem morto, 
mas que é. capital: a pressa., o açodamento de obter a paz, 
o precipitou na. negociacão em que se envolveu, fazendo-o 
esquecer-se dos ultrage's recentes e [profundos, feitos por 
orien taes ao imperio. 

Nem diga o Epaminondas que seria impossivel acautelar 
em um accordo, que se fizesse, a punicão de todos os atten
tados, mencion(!ndo os seus autores, porque seria preciso 
estender infinitamente o accordo, escrevendo-se um ~os diabo
rum. Nenhuma nece~sidade havia de designar no acordo no
mes proprios ; bastava. indicar os attentados de Jaguarão, o 
insulto ·á bandeira, etc. 

paizos depende, não do acco~do diplomatico, que nãA houve 
completo, n-as dos bons deseJos ae que se mostra animado o 
mesmo general. , 
. Entretan~o, o projecto de resposta que· se discute, Sr. pre

sHlente, detxando. de ser nesta parte .uma paraphraso do dis
curso da c_orôa, dtz·nos q~o o conven10 estip1üa a satisf{lção 
de nossas JUstas reclamaçoes e garante a permanencia das boas 
relações entre os dous povos! E, nesse falso presupposto, ac
crescenta que o desenlace da luta, a que nos provocát·a o de
cabido governo de Montevidéo, foi brilhante 1 

Não posso de modo algum prestar o meu voto a esse pe
riodo do projecto de resposta ~o discurso da corôa. O bri
lhante, a qufl acabo de refenr-me, tem a sua historia o 
cumpre que eu conte a historia dessa pedra preciosa que en
tendo da dignidade do senado fazer descravar do 'voto de 
graças. 

O nobre senador pela província de ~fato-G:osso ao receber 
no llio da Prata a inesperada noticia de sua demissão (acto 
do governo que ja devidamente apreciei) escreveu com data 
de 14 d~ março um mani~esto aos seus concidadãos, que aqui 
se pubhcou,-peça, S Ex. me releve, que não assentava 
bem á sua posição, não tanto de senador, a que não me re
firo_ neste momento, como de ex-delegado do governo iro-
penal. . 

Podia o nobre senador põr Mato Grosso, Sr; presidente 
ter bellamente distinguirlo a ma posicão de ministro diploma~ 
tico . da de senador ~o impcrio j mas, longe de fazê-lo, con
fundiU as duas qualidades, pondo sempre por diante como 
observou o nobre sena~or. ~ela _província de Goyaz; aqui 
mesmo no senado a sua mdlVlduahdade como diplomata, e, 
portanto, rcleverá que exprima francamente o meu pensa
mento, sempre, bem entendido, com a cortezi~ de que é 
dig_no o nobre senador, que tenho motivos de sobra para 
~tmu. · · 

Filho da mesma província em que tive a fortuna de nascer 
homem que n[o herdou pergaminhos, mas os ha adquirido â. 
força de aptidão e de incessante trabalho, o nobre senador 
por Mato Grosso, Sr. presidente, nãó póde deixar de merecer 
as minhas sympathias, e acredito que as de todos os homens 
de bem. (Apoiados.) S. Ex., que seria em qualquer parte 
um cidadão apreciavel, muito especialmente deve sê-lo em 
nosso paiz, onde, não superabundando as capacidades, cum
pre àproveitar os indivíduos que se distinguem por seu mere
cimento. 

O manifesto do nobre senador por Mato-Grosso, inspirado 
pela. noticia do sua exoneração, foi desabrido e, a mais de 
um respeito, altamente inconveniente. S. Ex. ahi attribue o 
acto do governo ora á fraqueza, ora a erro, e até a ingràtidão. 

O discurso do throno, Sr. presidente, bem compr~hendeu 
o estado da questão, quando disse : cc O convenio de 20 de 

.fevereiro deu fim á guerra, e, restabelecendo a tranquillidade 
interna da republica, elevou ao cargo de seu governador pro
visaria o general Flôres, o qual, .animado de bons desejos 
para com o .Brasil, assegura a. fiel execucão de suas promes
sas e a permanenci~ das boas relações, ·que com vantagem 

Ou o nobre senador por ~lato-Gt·osso tinha consciencia de 
haver brilhado no desenlace da luta a que nos provocára o 
decahido governo de Montevidéo, ou não. Se tinha escrupulos 
a respeito do desempenho de,sua missão no desfecho da luta, 
o seu desabi'imento contra o governo imperial era realmente 
indesculpavel. Se tinha consciencia de haver bem merecido 
do Brasil pelo modo por que se comporlára nessa conjunctura
devia confiar em si, aguardando occasião opportuna de de
fender-se, como ha dias tentou fazê-lo, certo de que o paiz 
lh.e faria justtça. MaHratar o governo que demitte não é a 
melhor defesa do exonerado ; e o nobre senador por Mato
Grosso, que é homem de governo, deu um exemplo com que 
póde algum dia ser molestado. Em todo o caso, Sr. presi
dente, a que vinha a pecha de fraqueza e de ingratidão? · 

O nobre senador pela província de Goyaz disse bem : ha 
occasiões em que o homem poliiíco deve ofi'erecer-se em ho
locausto ao servico do estado. E eu accres·centarei : nunca 
é licito a um .cittadão, porque se julga ofl'endido em seus 
direitos pelo governo do seu paiz, chama-lo ingrato. 

reciproca devem reinar entre os dous povos. '' · 
Vê-se qne a f1lla do thr"ono não attribue ao convenio de 

20 de fevereiro seniT.o a virtude, que realmente. lhe compete, 
de haver restabelecido a tranquillidade iuterna da republica, 
e elevado ao governo o general 1?1<\res : a cxecucão das pro
messas de Flôres e a permanencia das boas relações dos dous 

O Sn. DANTAS :-Não ficando sacrificada a sua honra. e 
dignidade. 

O· Sn. ZAcnA.nrAs :-E' sempre in~onveniente que alguem 
seja juiz de seus aggravos · outros que os julguem. Nesta 
parte abundo nas reflexões do nobre senador por Goyaz. 

~las, Sr. presidente, onde especialmente desconheci o no-
S 
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bre senador por nrato-G1·osso, não foi tanto no manifesto doi dicção com a verdade historica, .ou represente o papel que os 
14 de março, cscripto sob a impressão da subita noticia do inimigos de Galileo o obrigárão a representar, negando o 
decreto que o demittira, como no seu proceder nesta casa. systema de Copernico, o dizendo que a torra. era fix:a o o sol 
Aqui S. Ex. sabendo que o voto do gracas necessariamente movia-se. 
provocaria a apreciação dos actos de 28 de janeiro e de 20 O nobre senador por Mato-Grosso parece querer igual Sl
de fevereiro, aceitou de seus amigos a nomoacão do membro crificio dos seus amigos; ·mas vai experimentando já os fruc
da commissão de resposta á falia do throno, ,quando me pa- tos do seu erro no comportamento do nobre senador pela pro
recia que se a maioria do senado tevo a benevolencia tio dar vincia de Goyaz, o qual, apezar de amigo velho, apartou-se 
ao nobre senador essa votacão, fornecendo-lhe assim prova de S. Ex. Outros farão o mesmo, e, pelo que me toca, ainda 
da maior deferencia, era ob"rigacão do nobre senador, agra- que todo o senado votasse que o desenlace fôra brilhauta, 
deceudo tamanha prova de estima, recusar fazer parle de havia de dizer com Galileo - e pur se muove -: e· todavia 
uma comrnissão, que tinha de emitlir juizo sobre o procedi- foi embaciado! 
monto de S. Ex. no desllnlace da questão Oriental. N<1o havia necessidade, senhores, de collocar-se a indivi-

dualidade do nobre senador por Mato-Grosso no terreno neutro 
da falia do tbrono. Dir· se-h ia que o nobre senador jalg.ava-se 
politicamente morto se o senado por contemplação o amizade 
não declarasse já com o seu voto : o resultado da diplomacia 

O Sn. RonmauEs SILVA:- Os amigos do nobre senador 
sabião que elle tinha de defender-se, o nem por isso deixárão 
de dar·· lhe o seu voto. 

O Sn. ZACIIARIAS :-N<io digQ que o sanado o não soubesse, 
nem penso que obrasse mal, votando no nobre senador para 
m·embro da commíssão de resposta á fcllla do throno, que 
tinha do avaliar o convenio de 20 de fevereiro; mas sustento, 
~ acredito sustentarem muitos comig~, que uma razão de de
licadeza aconselhava o nobre senador por ~lato-Grosso a não 
fazer parte de uma commissão que era chamada a formular 
um juizo a respeito do procedimento de S. Ex. no Rio da 
Prata!: era ser a um tempo parte e juiz. 

Aceita, emfim, a tarefa pelo nobre senador por Mato-Grosso, 
examinarei o procedimento de S. Ex. no seio da commissão 
reliltivamente ao juizo quo esta se propunha emittír a res
peito do convenio. O que succedeu foi que o relator da com· 
missão, discordando dos seus collegas, deu voto cm separado 
no snntido de que o convenio não estipulou satisfação ãs 
nossas justas reclamações, nem garantiu a ~ermanencia das 
boas relações entre a Banda Oriental e o Brasil, e de que 
não fôra brilhante o desenlace d~ villa da União, entretanto, 
que a maioria formulava proposições inteiramente oppostas, 
a saber : !fUe o convenio estipulou as convenientes e razoa
veis satisfações, assegurou a permanencia das boas relações 
entre os dous povos, e consequentemente, importou o mais 
brilhante desenlace da questão Oriental! 

l)osto isto, Sr. presidente, pergunto : com que maioria 
lavrou-se no seio da commissão a sentença tão exagera1\a 
mente favoravel aos actos de 20 de fevereiro? Com o voto 
do nobre senador pela província do R. i o de Janeiro, o Sr. 
Candido Borges, e com o do nobre senador pela provincia do 
Mato-Grosso, a ~aber: com o voto do plenipotenciario exo
nerado pelo decreto de 3 de marco e com o de um seu intimo 
amigo 1 • 

Em um aparte que dei n'uma das sessões passadas, aver
bei de suspeito o nobre senador por MatQ·Grosso na ques
tão dos actos de 20 de fevereiro, e S. Ex., um tanto ma
goado respondeu que ora tão suspeito como qualquer outro 
membro do senado. O nobre senador por Mato-Grosso ha de 
perdoar-me: sempre considerou-se suspeito para julgar um 
negocio quem nelle é parte ou tem interesse, e não ha du· 
vi dar que S. Ex. é parte no desenlace da questão Ol'i ental, e 
tem o maior interesse em que se julgue briihante um _tal 
desenlace. Louvor em boca propria diz o adagio que é vi tu· 
perio : no mesmo caso está o brilhante applicado pelo voto 
do nobre senador por Mato-Grosso aos actos finaes de sua 
missão no .R.io da Prata. 

Tal brilhante (e a isso reduz ·SO em substancia a sua his
toria) lapidado, na bypothese mais favoravel, pela mão amiga 
do nobre senador pela província do Rio de Janeiro com au
xilio da do nobre senador por .Mato-Grosso, foi engastado no 
voto de gra2as com o fim de chamar o senado a emitt!r sobre 
o desenlace de 20 de fevereiro um voto, que não ~ó absolva 
o 'nobre senador ex-plenipotenciario de qualquer censura, 
mas o encha do louvor. 

Reduzida a questão aos referidos termos, eu, Sr. presi
dente, que de boa vontade daria o meu voto a esta parte do 
projecto de. resposta á falia do throno, se fosse uma para· 
phrase do discurso da corôa, recuso-o decididamente, porque 
não quero concorrer para que o senado se ponha em contra· 

do nobre senador por Mato-Grossa foi magnifico! . 

O Sn. PAnANnos:-Esse resultado niío pertence ao plenipo
tenciario. O voto de graças rende l:omenagem ao monarcha, 
ao exercito, á armada, á nacão. O que não se quer é dar-se 
ao f:X·ministro a mínima parlicula nisso... . 

o Sn. z.~CIIAniAS:-Refere-se a mim? 
O Sn. PAnANrros:-Não me refiro a V. Ex. 
O Sn. ZAcnARIAS :_,Alguem levou a mal que o governo 

mantivesse o acto de 20 de fevereiro; mas eu entendi sem
pre que não podia deixar de manto-lo, visto que havia-se 
conseguido muito com a paz. Entretanto não me parecia 
menos justo da parte do governo acoimar de deficiente, de 
incompleta a obra de nossa diplomacia. . 

Já disse e repito que, se o governo não teve razão para 
demittir do mo tio por que demittin o plenipotenciario, tam · 
bem o nobre senador por Mato-Grosso não tem razão para 
se inflammar tanto. corno se se tratasse de sua vida, de sua 
horira e dignidade. Qualificar de deficiente um acto diploma
tico nao ó' atacar na substancia esse acto. 

~las tambem, Sr. presidente, é excessiva pretenção, que
rer que se julgue cabal, satisfactorio um acto, como o de 
cujaa apreciação se trata, em que o nosso ·enviado eviden
temente;omitte reclamações contra factos gravíssimos. A 
opinião publica estranhou, e o melindre nacional como que 
julgou-se oifendido, vendo-se o nosso exercito c a nossa 
armada de repente postos de parte, afim de officiar a nossa 
diplomacia, e esta satisfeita com o conteúdo de uma nota 
escripta muito antes do momeuto decisivo, anterior mesmo a 
factos importantíssimos que cumpria tomar em consideração I . 
Se houve exageraçiio do governo (e acho que houve-a) tra
tando tão duramente o diplomata, excesso ha da parte destiJ 
em inculcar-se victirna de traicão, do ingratidão e não sei 
que mais, e exigir de seus amigos uma declaração solemnH 
de que procedera brilhantemente. Tal brilho não bouvo. O 
nobre senador escapará á culpa, mas nem por isso merece 
louvores. 

b Sn. CANDIDO BoRGEs:- Ainda V. Ex ha de vetar pelo 
brilhante; espero convence-lo. 

O Sn. ZAcrrAniAS: - Não . me convencerá : votarei pela 
~men~a do Sr. Silveil'a da Motta, menos ~a segunrla: 1p~rte, 
a que propo11ho uma sub-emenda por considera-la repet~eão 
inutil da primeira parte. Assim acompanharei a maioria· da 
commissão nos elogios que tributa ao exercito a á armada 
pela bravura com que se têm comportado no sul. 

O Sn. SmvEmA DA nloTTA: - O exercito e a armada não 
fizerão desenlaces diplomaticos. 

O Sn. ZAcnAmAs: - A camara temporaria no seu voto de 
graças tributou homenagem ao exercito e á armada, sem 
fallaJ· da corOa, que está acima de todo elogio. Desejo com 
a minha sub-emenda acompanhar o pensamento da outra ca· 
mara, com a differenca de, não especificando o feito de ar
mas de Paysanrlú somênte, fallar cm geral, porque as nossas 
armas têm-se distinguido na recente e actual guerra em ou
tros Jogares, como Jaguarão e Coimbra. 
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Vou agora, Sr. presidente, conversar um pouco com o regularmente SD constituísse,; o que não convém é f[Ue se 
uobre senador por Minas-Geraes. dêrn, como razões de tal reconhecimento, motivos que rcal-

Comecou o honrado senador o seu discurso estranhando men~e o governo do Brasil não póde ter em vista. 
que o vôto de gracas denomine Estados Confederados os ha Discordo, entretanto, flr. presidente, do nobre senador por 
pouco vencidos na·guerra civil da União Norte-Americana, e Minas-Geraes, na fórma pela qual deseja qne o senado res·· 
aproveitou o ensejo para declarar que, no seu conceito, não ponda ao período do discurso da corôa, relativo ao ntexico. 
fôra o governo imperial prudente nem justo quando reco- S. Ex. quer que se responda nestes termos : O senado fica 
nbeceu belligerantes aquelles estados. inteirado do reconhecimento do imperio do Mcxico. Pare-

Protesto, Sr. presidente, contra essa opin!ão do nobre se- ce-me em demasia rude e impropria das relações entre o se
nador. A Inglaterra e a França reconbccêrão belligerantes nado e a coróa, semelhante resposta. Eu diria, e assim re
os Estados . do Sul quB pretendê rã? separar-se da União digi urna emenda, que enviarei á mesa : cc O senado ouviu, 
Anglo-Americana; o governo do Brasil fez o mesmo. E todos senhor, com a devida attencão, a noticia do reconhec~mento 
esses gabinetes, assim procedendo, observárão os precoit'ls ds imperio do nlexico. ,, • . . 
do direito internacional, proclamados péla torr_cnte dos pu· O nobre senador por-Minas-Gera.es, Sr. presidente, fazendo 
blicistas not&veis. não só europeus, mas amencanos, e dos hontern larga exposiaão dos acontecimentos politicos ultima
proprios Estados-Unido3. monto occorrirlos nesta côrte, achou opportunidade para faltar 

Com e:ffoito Wheaton, Lawrence e outros reconhecem de reuniões de amigos do ministsrio de 31 de agosto, ceie
como regra inconcussa do direito internacional, que todas as bradas com o fim de se' saber se aquelle gabinete poderia ou 
vezes qti.e um partido, levantando-se contra o governo esta-· não contar com o apoio decidido e franco, e disse S. Ex. 
belecido, logra manter-se na posse de uma porção do territo· que a votação cm sentido affirmativo fóra unanime. A me
rio do estado, abi prescreve regras, administra a justica, moria do nobre senador foi neste assumpto mais de uma vez 
exerce, em uma palavra, actos de soberania, esse partidÔ é infiel. 
belligerante. Tal é a doutriua corrente. N<ío foi fiel--a~memoria do nobre senador, quando elle af-

E' certo, Sr. presidente, que o governo, contra o qual se firmou que V. Ex .. Sr. p1·esidente, presidira ás alludidas 
levanta a rebellião, é sempre o ultimo, e com razão, 11 reco- reuniões, sendo aliás certo que V. Ex. recusou a presidencia, 
nhecer e confessar que os seus subditos rebeldes são bettige- alleganclo terminantemente que a sua posição de presidente do 
rantes: é o que tem-so observado om todos os tempos e por senado fazia-o não acceder ao convite para presidir sarne
toda a parte. Não é, porém, o pensamento do governo into- lhan tes reuniões. 
ressado em suffocar · a resistencia de seus adversa rios que Foi infiel a memoria de S. Ex. declaràndo ter sido una-
regula a materia e decide a questão. nime a votacão no sentido de sustentar-se o gabinete de 31 

.· Se, pois, tinha o governo impe~ial em ~se_u favor, no as- de agosto, do que logo adverti por um aparte ao nobre se-
surnpto· de que se trata, à sã àoutn~~ do du·exto da:s g~n~es e nador, declarando que eu fallára e votára contra a cons~r
o exemplo das nacões cultas, não fo1 Imprudente nem InJUsto vação do ministtrio Então retorquiu-me o nobre senador 
reconhecendo nos ·estados confederados do Sul a qualidade de dizendo : Pois bem, ficou em ttnidadc. 
belligerantes, ~ perrnittindo aos ~avi os desses esta~os, nos Ainda mostrou· se infiel tí. memoria do honrado senador 
portos do imperw. entrada e abngo nos termos premsos que affirmando que sómente eu quebrava a sua supposta unani-
o direito internacional adrnitte e tolera. midade. Não fui nas reuniões o unico a combater a conser-

E se e corto, Sr. presisente, que o nosso governo reconhe- vaçiio do ministeri_o de 31 de agosto, tendo per_fei~a lembrança 
ceu belligerantes os ditos estados, se é certo que elles se de- rle que nma vez o nobre sen:}dor pela provmCia do Ceará 
norninàrão-'- Estados Confederados- e que como- Estados (o. Sr. Pompeu), cuje testemunho invoco, obtendo a palavra, 
Confeclerados- hií.o de ser historicamente conhecidos, ·não 9companhou-me na oppinião que emitti. •.• 
obstante a mão da.victoria conseguir apagar na pratica aquella 0 SR. PoniJ>EU: _Apoiado. 
distinccão, como poderia hoje o governo do .Brasil, s~m mos-
trar~se • abyssinio1 ~egar aos referidos estados a qualidade ~e O Sn. ZAcnAnrAs: - •••• e da mesma fórma o noJJre depu
belhgerantes que tlverão, e que reconheceu-lhes,e a dcnomx- tado pefa província de Sergipe, o Sr. Lopes Netto. Sem cs
nacão pela qual forão conhecidos? Receio que a voz do nobre trnnho olvido da verdade não se podia, portanto, dizer que a 
senador por ~linas-Geraes acoroçoe queixas, aliás infundadas, votação para sustentar-se o gabinete de 31 de agosto fóra 
do governo dos· Estados-Unidos relativamente ao facto de unanime, ou mesmo que todos, menos um, se declarárão em 
terem sido reconhecidos belligerantes os estados à o sul, que seu favor. E o que mais admira, Sr. presidente, é que o dis
provocárão a guerra civiL sesse o honrado senador por Minas-Geraes, o qual, tendo-mo 

Estou em geral de accordo, Sr. presidente, com o nobre procurado, ouvira de mim, oxpostas com toda a franqueza, 
senador pela província de Minas·Geraes nas reflexões que fez as razões por que entendia que, sem comprometter o seu pe
n respeito do periodo do voto de graça~ concernente ao impe· queno credito, eu não podia adberir a uma administração 
rio do Mexico. A falia do throno dissera pura e simplesmente, que devi~ ser ~nerg~camente r~pellida pelo partido libera!, se 
mas com grande sabedoria : Foi reconhecido pelo governo este_ parttdo ~ao qUizesse s_acnfic_ar-se e acabar _mal! Amda 
brasileiro o imperio c!o Memico. A cornmissão, porém, no aqm sou obrigado a ver 1~fidehdade da memona do" nobr_e 
voto de graças assentou dar os porquc3 desse reconhecimento, senador, porque ?B S: Ex.tivess~ lembran~a. do .que a pun· 
e não me parece que fosse com e:ffeito muito feliz no modo dade lhe commum.1u~1 em oppestção ao m!n!ste~10 de 3~ de 
polo qual desempenhou-se do seu p1·oposito. ~gosto_, não podena t(uppôr, sem fazer-1p.e InJnstxça •. que mdo , 

Bem consideradas as cousas} deve-se convir quo o Brasil .as r~umões fôss" _la sustentar o contrano do que dissera em 
nada ganha com o estabelecimento de monarchias em 0 partiCular, ou simplesmente apresentar a cabeç.a para s~r 

_Novo Mundo, pelo morto por que foi creada. a do Mexico. contad~ em o numero das que ~ouvessem de s_erm de ap01o 
lUonnrchias não se improvisão á vontade ; a nossa tem raizes ao gabmete de agosto. . 
profundas e está perfeitamente consolidada, porque não foi O nobre se_nador ~or ~lmas . Geraes,. estando realmente 
imposta nem creada á vontade. b~ntem em ve1a de htstorx~dor, cont?u-nos factr!s! COip. que 

Da familia de Bragança destacou. se, por efieito de acon pre~endeu mostrar. que_ fot co -orgam.sador ~e munsterto em 
tecimentos qúe todos conhecem, um ramo que constituiu a m:us de urna cornb1~açao, e que na outra fó1a mes'!lo orga
nossa uynastia. Essa fortuna} que não coube a nenhum outro msadgr em espectattva, tendo-se S. Ex. mesmo mculca~() 
povo da America, não se consegue por meios urtificiaes.... para_Iss.o, e havendo esperado a resposta até certa ~ora, 

O S · J . E . 1 t que mdiCára, dada a qual deparára com o actual gabmete 
n. onm: - ' VIO en os. orrranisado sem a sua pessoa!· 

O Sn. ZAcnAniAS •••• e violentos. Se, portanto, se estabe- Cumpre neste assumpto conversar com pausa. Co-organisa-
lecerem monarchias na Arnerica, o governo do> Brasil ha de dor de gabinete ou organisador de ministerio em espectativa, 
reconhece-las como reconheceria qualquer outro estado que o nobre senador por MiMs Geraes declarou alto e bom som, 
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rrue a pasta que desejava e a respeito da qual havia fixado 
a sua escolha, era a de agricultura, commercio e obras pu
:blicas. Ha de S. Ex. perdoar-me e consentir que lhe diga 
o seguinte; na actualidade o nobre senador não podia ser mi
nistro quanto mais organisador de ministerio rrualquer que 
fosse a pasta de sua predilecção. ' 

O Sn. T. 0TTONr:-Porque 1 
O Sn. ZA.crrARIAs:-Tranquillise-se o nobre sanador que 

demonstrarei a proposição enunciada : não se a::suste. 
O Sn. T. 0TTONI:-Não me assusto; não me mette medo; 

póde ter toda a liberdade. · 
· O Sn. ZAcnAnrAs :-Verá: discutirei com toda a liberdade 
que os membros desta casa têm para emitlir a sua opinião ... 

O Sn. T. ÜTTONI :-Jà sei que vai dar-me por impossível e 
suspeito para a pasta das obras publicas. . 

O Sn. ZAcrrAnrAs :-Não pense o nebre senador que eu 
venha dizer ninharias ao senado. A pasta das obras publicas 
como qualquer outra, e mais do que qualquer outra, com
prebende-se na .proposição que emitti. os motivos, porém, 
do meu assesto não são da natureza ~os a que parece alludir 
o nobre senador. Ouça S. Ex., tenha paciencia. 

O nobre senador, Sr. presidente, devia ja conhecer-me. 
Uma vez aqui referindo se o anno passado á questão llramah. 

O Sn. T. OrTONI :- Ah ! 

O Sa. ZAcrrAnLI.s' :- (Já o nobre scnadorvê que ajusto 
contas, mas sempre como amigo) disse S. Ex. quo o governo, 
a que eu pertencra, fizera a um estrangeiro a doaçcio de di
nheiros publicos na impol'tancía de 19,000:000~. E o que 
lhe respondi eu, aliás ofl'endido com todos os meus collegas 
por semelhante asserção? Respondi immediatamente ao nobre 
senador, apezar das explicações que se dignou dar-me em 
particular, que, visto não ser possível aqui no senado Ievan· 
tar~sc questão de gabinete~ fosse á camara arregimentar os 
seus amigos e promover um debate que trouxesse a derrota 
do ministerío por tão descommunal desperdício dos dinheiros 
publicas. Lançando assim a luva ao nobre senador respondi 
com energia e ao pá da letra, sem todavia molestar a S. Ex..: 
ó o mesmo que vou fazer agora. 

Dizia eu, Sr. presidente, quando fui h1terronpido pelos 
apartes do nobre senador por 1\linas-Geraes, que na actuali
dade não podia S. Ex. ser ministro, quanto mais organisa
dor de gabinete, sendo a pasta da agricultura, que o nobre 
senadot· declarou ser a de sua predileccão, a que menos lhe 
competia. • 

O senado recorda-se de que o nobre senador confessou 
que ompregára todos os esforços, já nas reuniões que pro-

. movêra, já por qualquer out1 o modo ao seu alcance, em fa
vor da sustentação do ministerio de 31 de agosto, e por tal 
fôrma me parecia que S. Ex. inter·essava-se por aquelle ga· 
binete, que, em uma das mencionadas reuniões, á que eu 
presidia, estranhando S. Ex. os termos em que me declarava 
contra o ministerio, tive occasião de dizer-lhe: cc Eu com 
raz[o não quiz ser o presidente dosta reunião, porque log-o 
declarei que tinha observações a fazer contra o governo ; V. 
Ex: que se acha encarnado no ministerio é quem devêra 
presidi-la. )) · 

Pois bem: se o nobre senador por Minas-Geraes, apezar 
dos seus maiores esforços não pôde impedir a derrota rlo mi
nisterio de 31 de agosto, com o gabinete de sua predileccão 
ficou tambem derrotado, o então com que maioria podiã o 
nolJre sAnador contar para apoiar o seu ministerio ? Na ca
mãra electiva? Não a tinha por certo. No senado ? Parece 
que aiiJda menos. 

Em uma sel'ie de artigos publicados no Correio lUercanW, 
sobre uma rêde de caminhos de ferro declarou o nobt·e sena
dor que fizera o programma do seu ministerio, e tinha cxbi
bido o seu melhor titulo á pasta da agricultura, commorcio e 
obras publicas. Engana-se S. Ex I Esse programma sobre 
estradas de ferro é o que precisamente, no meu conceito, 
mais inhabilita. o nobre senador por ntinas-Goraes para gerir, 

na actualidade, qualquer ramo da publica administracão, o 
da agricultura mais do que qualquer outro. • 

As idéas do nobre senador a respeito 'de estradas de ferro 
póde~se dizer que estão expostas no projecto relativo a esse 
assumpto que o anno passado voiu da outra camara e pende 
da deliberacão do senado. 

Quando á!i estava em ultim~ discussão o indicado projecto, 
ofi'erecerão muitos deputados uma emenda, a qual, tornando 
dependentes da approvação das camaras os contratos que o 
govemo tivesse de fazer. a tal respeito, alterava profunda
mente a economia do mesmo projecto. A historia dessa 
emenda é conhecida: cahiu a emenda, depois de empate na 
votação, porque chamado por meus deveres a intervir no 
debate, impugnei-a, ponderando que, admittida a doutrina 
principal do projecto que era armar o governo de amplas fa~ 
culdades, não só para fazer estudos preliminares, mas para 
emprehender o prolongamento. das vias ferroas comecadas, 
não era ·Jogico pretender çorrigir os defeitos do plano do 
referido projecto por meio de uma emçnda inesperadamente 
oJforecida, e que tínha por eJfeito inutilisar as autorisacões 
e faculdades que em apparencia deixava intactas. Cahlu, 
repito, a emenda., mas por poucos votos, e revelando-se cla
ramente que em caso de fusão estaria perdido o projecto. 

Entretanto veiu a proposição para o senado, e aqui foi 
submettirla ao exame das commissões de fazenda e de empre 
zas previlegiadas. As commissões, abundando nos escrnpulos 
que a ultima discussao do projecto na camara temporada 
revelára, derão o seu parecer concluindo por substituir o pro
jecto da camara dos Srs. deputados por outro, que offerece
rão, concebido sob o pensamento cardeal de assegurar ao 
corpo legislativo a maior e mais efficaz intervenção em ma
teria de estradas de ferro, cortando substancialmente pelas 
a~to1:i~ações e faculdades que caracterisaviio a proposição 
pnmrtlva. 

Nestas· circumstancias, Sr. presidenie, a entrada do nobre 
senador para o ministerio, como simples ministro, ou como 
chefe do gabinete, encontraria mesmo no objecto do suas pre
ferencias -estradas de ferro- o gravíssimo embaraco de 
falta de maioria nils duas camaras. De sorte que, pat:a go
vernar, teria S. Ex. de empregar um dos seguintes expe· 
diontes : ou abandonar as suas inéas sobt·o estradas de ferro, 
o que n!Io era proprio do seu caracter. ou modifica-las, tran
~igiodo e contemporisando com as diffi.culdades indicadas, o 
que ainda seria improprio do seu caracter ; ou, emfim, dis
solver a camara temporaria, o quo seria impraticavel na 
actual conjunctut·a, em _gue o imperio se acha a braços com 
uma guerra externa. 

Fóra dessas hypotheses, restava sómente ao nobre senador 
por Minns o caso de um ministerio de diversas cOres politi
cas para tratar exclusivamente da guerra . 

Era, pois, extemporanea, permitta S. Ex. que o repita, a 
sua candidatura a uma pasta e á presidencia do conselho de
pois da derrota do ministerio de 31 de agosto, para cuja ma· 
nutencão rlesenvolvêra todo o seu valimento, e em face dos 
embaraços com que teria de lutar para levar por diante as 
suas idéas sobre estradas de ferro. 

Eis, Sr. presidente, as razões pelas quaes me parece insus
tentavel a pretcnção do nobre senador ao poder na actuali
dade. Não fui nem irei escavar em factos antigos as aspira
ções annexionistas, que o nobre senador enunciára em um 
arrebatamento do eloquencia, aspirações que mal interpreta-_ 
das boje no Rio da Prata, nnturalmente seriào desfavoraveis 
ao gabinete de que ílzesse parte o honrado senador. 

E depois, senhores, é forçoso coolessar: em nenhuma ca
mara legislativa se ouviu jámais uma historia analoga á 
que o nobre senador por Minas Geraes contou bontem ao 
senado. Em tudo o que S. Ex. referiu, a respeito de orga
nisacão do miuisterio, p~receu-me haver a maior iilconve·· 
nionéia. (Apoiados.) Factos particulares não se revelfi.o na 
tribuna, porque não interessão á causa publica, nem á 
marcha regular dos partidos, .e1nbora taes manifestações 
agradem, ou por isso· mesmo que agmdão a individuas 
oppostos á situacão. (Apoiados.) 

Nunca, Sr. pi·esidente, foi licito a um homem politico 
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pedir pasta, nem offerect~r-se para organisa~or do ministerio. 
Ha cm nosso systcma ~e gov~rno um me10 regul.ar de pre
tender tão elevadas posicões: e sustentar uma Idea ou uma 
ordem de idéas e fazê-fas triumphar-. Eis uma candidatura 
natural, um pedido feito pela força da intelligeacia. . 

O Sn. T. 0TTONI: -Nego que desse sa"tisfações. 
O Sn. ZAcnA.nrAS: - Pols bem ; o nobre senndor não as 

deu, nem eu as pedi, nem desejo; nesta parte estamos 
desde já de contas justas. 

O Sn. T. O·mNr :-Bem. Qual é, porém, a idéa. que ? ,nobre senado~ por liirna~
Geraes'invocaria para asstm legitimar a sua aspuação? Sem O Sn. ZACIL\RIAS :-0 que, entretanto, continuarei a asse-
a sua idéa antiga? Não .. A idéa da rede de estradas de f~rTo? gurar é que nunca eu disso a amigo algum, quanto mais da 
Essa encontraria os senos obstaeulos ha pouco expenrl1dos. tri-buna ao paiz, que esperava ser mimstro e muito menos 

Resigne-se, pois, S. E~.: a sua vez h a dtl vir sua v~ .c na- organisador de ministerio cm 2i de maio, e accrescentarei 
turatmente. como a todos que lutiio no campo da polrtica, e que, se previsse quo da posiçilo que tomei na camara em 
dispoem dos talentos e qualidades que distinguem o nobre 1862 resultaria ser chamado para organisar gabinete, ter-
senador. Por ora nã.o é possível. me-bia recolhido ao sjlencio. 

Quando hontem, Sr. presidente, contando o nobre senador O senado, porém, ~abe que tal provisão de minha parte 
por nlinas-Gera~s essa historia, refer·i~I fl so:preza, do que era impossível, porque não havia exemplo rle ter sido cha
se deixou possurr ao deparar com o m1nrster10 actual org-a- mario pela corôa um membro da camara electiva para orga
nísado sem a sua pessoa, deu-lhe o nobre senador por G"yaz nisador de gabinete. 
o seo-uinte aparte:-Foi togrado!-aparte que repentina- A segunda vez ~ue toco~-m~ igunl tarefa _foi., por assim 
mente reforcei, dizendo: E logtação famosa! dizer, consequencia da prrmwa, e o sacrrfiCio, portanto, 

Bocca que tal di~sestes I (hilaridade). << Logração famosa, continuou. Nunca tive a pretonção do dirigir a politica do 
tornou o nobre senador pela província de Minas Geraes, foi paiz, de sorte que se ~inda não ilo.u~e amigo. int~mo q.u~ me 
a do nobre senador pela .Bahia (1'e(erindo-se a mim) em 2í ouvisse o voto, o deseJO de ser mnu~tro, pnmeiro miniStro 
de maio de 1862, quanfl.o, tendo já corr·eio a traz de si, deixou muito menos! 
immediatamente o poder! >> Para assim exprimir-se m~ito A rn'inha maior ambição, Sr. presidente, tem sido sempre, 
infeliz cabe que se:a a memoria do nobre senad.1r por Mmas no que toca á politica, exercer com dignidade o mand~lo 
Geraes I. .. Não tem o nobre senador tantas vezes reconhe- legislativo, e se como deputado procurei haver-me com In
cido e confessado sem rlserva qua o ministerio de 24 do maio dependencia, espero cm Deus que, membro do senado, nunca 
deu prova da mais pura ·abnegação. prestando-se a um sa- anteporei aos interesses do estado consideraçao alguma, 
crHlcio qua.si certo? ( Apoiados.) Ignora porventura .s: Ex., .Je qualquer ordem quo seja. Eis o meu mais ·ardente 
sabedor aliás de tudo o que se passava, que os mrnrslros voto. 
de 2í de maio contayão com oppo~ição do senado e 9om a Fallou o nobre seaador por Minas-Geraes de um vendaval 
camara electiva em grande parte adversa? Que consctos de do Norte que annunciára a queria do mini;terio de 31 de 
tacs obstaculos n~o quizerão mu.ito de propos!lo to r~ a!· de- agosto. Não foi ve~daval do Norte. que abateu o gabinete 
pendente a orgamsação do Rabrnete de ped1do prevto de de 31 de agosto, assrm como, não e vendaval d? Norte nel!l 
dissolução, tanto mais quanto acabava de ser negada ao do Sul, de Leste nem de Oeste que ameaça a situação poli-
gabinete anterior a dissolução que pedira?... tica dominanto

1 
mas a discordia intestina. · 

A posição dos ministros de 2~ de maio foi, portanto, toda A situação politica exprime o accordo ou fusao de conse~-
de sacrificio, sacrificio não de quem pede e não alcança, !Tias vadorcs moderados e de Jiberaes, Iio intuito, altamente polt- , 
de quem é chamado, insta.do, e immola-s~ por seus ll~I.gos tico e da maior conveniencia, do ~presentar-se e~ face do 
políticos, sem com tudo dcrxar de ser prev1dento e polrt1co, . partido conservador um outro parlrdo com tendencws razoa
porque ao 2i de maio se devo o haver escapado o poder aos veis, que podesse revezar com elle o arduo manejo dos nego· 
ad1·ersarios, e sem elle não se julgaria hoje o nobre senad~t· cios publicos. Taos forao as vista5 com que se formou o 
por .Minas-Geraes cm circumstancias de julgar-se co -otgant- partido dominante. (AJJoiados). 
sador, e até otganisaclo1· de ministerios .. (Apoiados) Quem ameaça a. situa~ao ? Serão os conservadores? ~ão 

E, pois, Sr. presiuente, só por esquecimento e mesmo, ~e de certo. Os conservadores na outra cumara estão em mm~
me é licito dize-lo, com um pouco de ing-ratidão, podefla ria imperceptivel. No senado aunca embaraçárão m~di
assim o nobre· senador querer rebaixar aquelle que. nunca das apresentadas pelo governo como essenciaes. (Mu~tos 
intrigou nem cabalou para organisar em 24 de maro, nem apoiados.) 
n'outra occasiao, um ministerio, e que não tendo até então Recorde-se o nobre senador por Minas-Geraes, de que_ 
relações com o nobre senador mereceu sempre os se~s affec- mais de uma vez tive coragem para dizer á maioria do se
tuosos cumprimentos desde os pareceres que deu e drscurso~ nado: r< Haveis de dar ao ministerio os meios de governar.>> 
que proferiu na verificação de poderes do 1861. Não houve E o nobre senador é testemunha de que a maioria ~onserva-
assi:n·Iogração em 1862. . • · dora do sena.do nun,ca recu~ou os meios necessanos p!J,Ja 

0 Sn. T. OTTONI :-Foi famosa. governar~ pm. (ii'Iuttqs,apowdos) . 
Na sessao passada tmha o governo certeza de qne o orça~ 

mento passaria, separando-se os artigos additivos (apoiados) O Sn. ZAcrrAnus :-.•. como houve-a famosa nestes ul
times dias, e admirn que o nobre senador insista com o seu 
aparto no que disse em seu di,eurso, quando hontem con
fessou-me na presença do Sr. p_residente do senado que fura 
injusta a sua resposta ao meu aparto. . 

O Sn. T. OrTONI :-Não sei quem foi que procurou o outro. 
O Sn ZAcuÁnrAs:- Achava-me junto á mesa, examinando 

o que fóra dado para a ordem do dia, e ahi travou-se a con• 
versação alludida. 

O Sn. T. OrroNr:- Pois então digo que o nao procurei, 
o que Y. Ex. foi quem me deu satisfações. 

O Sr. ZACIIARIAS (rindo-se) : -Eu I ... 

como ba pouco separ~rao-se. . . _ . . . 
Era isso, Sr. pres1den.te, o que o nnmsteno de 11> de Ja

neiro podia em rigor exigir da maioria do senado infen.sa .á 
nova situacão Louco fôra ou se, na prasenç.1 dessa rnaiona 
que só o tempo poderia ir adelgaçando, acenasse ao~ meus 
amio-os políticos cnm a prompta adopção de reformas Impor-
tant~s, que aliás de!ejaramos ve~ r~alizadas. .· 

Era isso tambem o que a maio na do senado não por! e' Ia 
recusar sem constituir a oligarchia, de que co~tumao acoima
la advrirsarios desleiles, porque .. negando·metos de govern~r 
aos adversariús leria em suas mãos não tolerar outra admi-
nistração que não fo!lse a ~os seus adeptos. . . 

O Sn. T. OrTONr:- O nobre senador afllrma 
Na tribuna darernoa explicações. 

O Sn. PRESIDENTE : - Altenção. 

0 perigo da situação esta, conse_gu~ntet?e~te, na dtscordta 0 eu nego. intestina e nao em outra cousa. Ull!dos mt1mamente os bo~ 
mens dn~ duas parcialidades que se havião ligado, crystali
sada por assim dizer a situação, não haveria difficuldades 

O Sn. ZA.cuAmAs: -Nao affirmo o que di~o em conversas 
de corredores, mas no que se passou aqui no salão ••• 

.que se nao vencessem. Mas é Isso o que se vê?. • • . 
Se eu digo - sou liberal ; - o nobre senador por Mmas-
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Geraes não. deixa/do responder- eu tambem o sou.- mas 
com certa qualificacão. Ahi está o mal, nessas differcncns 
Eem fundamento, nessas reticencias ou reservas. Sou libei·al 
nos termos da constituição, como julgo ser o nobre senador. 

O Sn. D.lNUS - Todos nós. 

que clle ou sua politica seja, se compenetre bem de 
uma grande verdade: não ha governo digno deste nome sem 
qu_e tenha _por base a h~nra ~.a justiça (apoiados), sem que 
sarba apphcar a moral a polillca ; que o governo quo assim 
não procede póde ser tudo, menos um governo digno deste 
nome. (apoiados.) 

0 Sn. SILVEIRA DA nroTT..I. : -Apoiado, não é privilegio Para que são os governos instituídos, para proteger parti-
de ninguem · d_os ou a naçã.o ? Embora possilo partilhar idéas de um par-

O Sn.· ZACHARIAS: - Alimento a convicção, Sr. presidente tido, emquanto são justas, não se segue dahi que possfio 
do que a desharmonia não irá por diante, consolitlando-se a tirar o direito do uns e da-lo a outros, não se segue fJUe 
situação para bem do paiz, para bem mesmo do partido con- possão comprimir os contrarias, fazer a sorte da sociedade 
servador, que muito lucrará tendo diante de ~i outro partido desigual, e injusta. Para isso não se instituem os governos, 
bem constituído; porque nas fórmas do governo como a que nos nem isto honr(l. os homens que so chamão liberaes. (apoiados.) 
rege, é indispensavel que haja mais de um partido para que I.iboraes para que? Para terem os gosos e direitos ferindo os 
possa o que se acha no governo ser contido pelo .que está direitos alheios? Taes liberaes são verdadeiros traidores á 
em opposição, exercendo aquelle que não tem parle na ge- liberdade (apuiaclos) o á prosperidade da patria. 
roncia dos negocies a missão providencial de reprimir os E' esse o unico voto que faco, cm relacão á politica interna. 
excessos do outro, e assim estorva-lo de cahir em podridão. Pa'ssarei, Sr. presidente,· a oiTerecer ao senado algumas 

· O Sn. RoDRIGUES SJLV.\: -Apoiado; e eis a missão do par- ob~ervações sobre nossas relações exteriores que tôm ou 
tido conservador na actualidade em frente do partido liberal. poaem ter connexão com a guerr·a. Offereccndo tnes consi

deragões á attenção do sena do e do governo, tenho em vistas 
O Sn. SILVEIRA DA ~loTTA.: -A christalisacão é muito. simultaneamente fazer alguns parallclos, alguns termos de 

fa.cil. • comparaçi'io, a ver se dahi resultará alguma a~ertencia 
O Sn. ZACIIAJUAS: - Sinto, Sr. presidente, que havendo o 

nobre senador por Minas Geraes abundado hontem no gosto 
bistorico, se tivesse abstido de declarar quaes erão os mem
bros -do ministerio genuino, que S. Ex. e•tava prompto para 
organisar dentro em meia hora, e eu poderia ao nobre sena
dor o favor da declaracão, se me não pa1ecesse indiscreto o 
pedido. Estou, entretanto, convencido ?o que alguns senão 
todos os cavalheiros com que S. Ex. pod1a razoavelmente con
tar, são amigos da situação. e como taes prestes a servi-la. 
(Apoiados.) 

Se, porém, estou enganado, Sr. presidente, sa ha libeml 
que, preso a -reminiscencias historicas repugna adberir sin
ceramente á nova ordem do cousas, que acba inconveniente 
a fusão, declare-o com fmnqueza, e proceda de accordo com 
a sua declaração, e acredite que fará com isso um impor
tante servico ; por que se todos os liberaes o acompa
nharem, ficaráõ os conservadares moderados sabendo o que 
lhes cumpre fazer, e se poucos daquella parcialidade se 
apartarem, os que permanecerem firmes e Ieaes ao accordo, 
acharáõ nos conservadores apoio tão dedicado como o que 
westarem, constituindo uns e outros um partido respei
tavel, 

O que cumpre sobretudo é que, as posições se definão 
com firmeza no parlamento, porque 6 daqui que se falia á 
nação (Apoiados.) · 

Concluo, enviando as emendas que annunciei no correr do 
meu discurso, e declarando que, salvo as restricções que ex
pendi, dou o meu voto ao projecto de resposta ao di3curso 
da coróa. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 12 DE JUNHO DE 1861.i. 
O Sr. Pimenta Biteno:- Sr. presidente, ha em nossa 

politica e administração interna, em nossa vida interior, al
gumas questões que são de alta importancia. Em outras cir
cumstancias seria do dever do representante da nação ana
lisa-Ias e aprecia-las, não só pela influencia prejudicial que 
exercem sobre o estado actual da nossa sociedade, como pela 
influencia fatal que tem de exercer no futuro de nossa sorte. 
A questão da nossa guerra externa, porém, é quem hoje pre
pondera no espírito publico, e é tambem o programma do 
rninisterio actual ; não tratarei por isso dessas questões, que 
JlOdem tornar-se desagradaveis. Sobre ellas fmi apenas um 
voto, e é que o ministerio, qualquer que seja sua politica, re
conheça bem a posição da sociedade brasileira, porque o es
tado em que ella se acha ha tres annos, não é um estado 
uo:mal, não leva a nação para a sua prosperidade, que 
veJa se dove continuar á conservar o campo nacional di
didjdo ~m vencedores e vencidos. (apoiados.) Em vcr
vade, senhores, so faz preciso que o governo, qualquer 

alguma li~ão, a nós mesmos para uma melhor direc~ão n~ 
fu~. . 

Em princípios do anno passado, quando nossas relaeões já 
esta vão turbadas com o Estado-Oriental, deu-se uni facto 
summamenle importante. O general muito intelligente e 
muito sympathico que dirige os destinos da Confederacão 
Argentina o que os dirige com muita habilidade, viu põr
ventura mais longe do que o ministerio do Brasil; elle tinha 
comprehendido bem quo o estado de cousas na republica 
Oriental, a desordem, a guerra civil, prejudicava muito os 
interesses da confederacão; elle desejaria remover este es
tado de cousas, e mta.belecer ali a paz e a ordem, mas re
conheceu ·que a tarefa era muito pesada. Como via que este 
estado do cousas orientaes influía tambom muito prejudicial
mente sobre o Brasil, como via que as nossas relacões ião-se 
turbando do mais a mais, concebeu uma idéa ·proveitosa 
Jlara GS úous estados. 

l[andou á nossa côt-tr. um habil ministro em missão ex
traordinaria, e, segundo r.ne consta, esse ministro, não em 
notas, mas om umél entr(lvista, em uma conferencia verbal, 
fez aberturas para a adopção de uma a~ção conjuncta, ou 
Intervenção da Confederação e do Brasil, que levasse ao 
E~tado Oriental o restabelecimento da paz e da ordem, oue 
constituísse ali um g-overno regular capaz do dar garantias 
ao Rio da Prata, ao Brasil e ao povo Oriental ; emfim para 
simultaneamente se terminar o tratado definitivo. a que se 
refere nossa convenção preliminar de 1828. Era isto a meu 
ver um util pensamento, mas o Brasil em vez de aproveitar á 
opportunidade para, mediante condições convenientes, liber
tar-se ~as complicações orieBtaes, denegou-se annuir á pro
posta, Julgou-se poderoso de sobra. 

Poucas semanas depois partiu desta côrte a missão espe
cial do Sr. conselh.eiro Saraiva; o nós todos sabemos o que 
se seguiu. O Brasil viu então o que o general Mitre tinha 
visto antes, viu a questão complicar-se, tomar uma impor
tancia immensa, no que não se tinha querido pensar; viu a 
repercussão soar no Paraguay. Emfim o que vê agora? Vê o 
paiz f:1~er grandes sacrificios que continuão, e continuaráõ a 
ser fmtos. 
. Então so.licitou-se a alliança, a acção conjuncta que se 

tinha repelhdo ; mas o general Mitre continuou a ter mais 
habilidade do que o nosso ministerio, não quiz mais essa 
~lliança, e eu lambem em seu Jogar· não a quereria. Para elle 
Já era desnecessaria. 

Se o Brasil prefl'riu ir por si só, com seus recursos de sobra 
restabelecer a paz e ordem oriental em beneficio seu ; se esse 
rl!stabelecimento pela natureza das cousas redundava tambem 
em beneficio da confederacão, para que a nacilo argentina 
faria sacriflcio, quando podia obter isso sem elle ·? 

Se não fôra, Sr. presidente, essa aggressão insensata do 
l)ara~uay sobre. a Confederação Argentina, a neutralidade 

i 

i i 
~ . . I 

r4 ., .. : 
1: ·.) 
!.):·> 

~. . • . ...... IIII 



APPENDICE. 63 

desta continuaria nos teríamos questões de transito bem 
importantes, núss~s sacrificios ~erião ~inda. maiores; em fim 
pagaríamos ainda mais caro a Impre~Idenma I 

Ora, este parallelo, o~ta.comparaçao demonstra. pelo menos 
o seguinte : é que o .maneJO d~s relações exten?res, mór
mente em certas etrcumstancms, demanda mmto estudo, 
apreciacões muito transcendentaes, porque a simples aceita cão 
ou recusa de uma proposta vale grandes sacrificios de sitn
gue, grandes sacrificios do tbesouro, grandes perdas de for
tuna. (apoiados.) 

Um outro pamllelo, senhores, farei ainda. Esse mesmo 
digno e habil presidente da Confederação Arg~ntina, que, SQ 
continuar no poder ha cle dar sem uuvula rap1do progresso a 
seu paiz; esse mesmo homem, senhores, nos dá uma outra 
lir:ão digna de ser aproveitada. Desde que elle entrou para o 
manejo do governo, se~ pensame~t? constarite, fil:me, tem sido 
fundir quando for possml as oprmões dos partidos em um 
todo senão harmonioso, ao menos tolemnte, acabar com os 
odios, e sobretudo com as injustiças c perseguições ; isto 
pódo ser util aos chefes de partido, nunca ao centro do go
verno ou ao paiz; emfim, chamar toda a grande família ar
gentina para coadjuvar a prosperidade interior e firmaL' ores
peito exterior da sua patria. E' um nobre e digno pensa
mento bem diverso daquelle que nós se~tuimos. 

Uma prova de que elle aproveita estu bella idéa sempre 
que se apresenta occasião, está na comparação entre a pro
clamacão de guerra por clle feita ao Paraguay e o program
ma do· actual ministerio. (apoiados) 

Quando, em resultado dessa aggressão barbara sobre Cor
rientes, clle convidoU' os at·gentinos a defenderem o solo de 
sua patria, como se exprimiu bem I Disse em resumo mais 
·ou menos o seguinte: cc Calem-se todas as paixões politicas, 
cessem todas as dissidencias de partido ; o solo da patria foi 
profanado, não ha argentino que não o ame igualmente; sup
pôr o contrario seria uma injuria; eu chamo a todos, preciso 
de todos, conto com a coadjuvaçiio de todos sem distincção 
de parlido. >> Ora; senhores, não é chibante uma linguagem 
destas na bocca de um g-overno? (Apoiados.) 

O resultado qual foi? O entbusiasmo gera.! ; nem podia ser 
outro o resultado. Não parou ahi: os factos corresponderão 
ás palavras do diguo presidente : o general Urquiza, seu. pri
meiro emulo politico (apoiados), foi posto na vanguarda do 

. exercito, e outros generaes tambem adversarias no commando 
de divisões. 

Ora, o programma do nosso ministerio actual, na parte em 
que so refere á guerra, realmente nada deixa a desejar, ruas 
na parte em que se dirige a pedir a coadjuvação nacional, 
pnroceu-me muito pallido, procurou desviar certas idéas ; 
dirigiu-se ás classes, aos angulos do irnperio, não quiz pedir 
ou fallar na coadjuvacão do toclús os partidos ; parece que 
teve receio de expl'l'Ssar idéas de concordia, de reconciliação 
me:mo para a guerra. (apoiados.) l)óde ser que eu esteja 
em erro, mas ou e meus amigos notámos que o lllinislerio 
porventura temeu que o seu partido se desgostasse, se por
ventura lhe fosse lembrado que os conservadores tambem são 
brasileiros e amão sua patria. 

O Sn. BARÃO DE S. LounENÇO : -Era si et emquantum. 
O Sn. PIMENTA BuENO : -Seja como for, os conservadores 

não precísão de convite: elles amão o Brasil, sem convito 
sabem cumprir esse dever sagradil. Têm coadjuvado, conti
nuaráõ a coadjuvar o governo, têm dado, continuaráõ a dar 
esse helio exemplo a seus adversados. (apoiados.) 

Ainda. progredirei no mesmo terreno. Conheço, senhores~ 
a. constituição argentina e tambcm a constituição oriental, 
mas estou persuadido de que quando estas duas constitui
cões não adstringissem os respectivos governos a communi· 
ênr ás camaras legislativas o tratado da tríplice allianca. de 
que fazemos parte, ainda assim o general ntitre daria cônbe
cimento della em sessão secreta ás camaras acgentinas, e 
para crê-lo tenho sufficientes razões. Quasi todo esse tratado 
está mais ou menos revelado pela. imprensa, é um ussumpto 
que já não é de grande segredo, e que, se fosse, seria guar
dado pelos corações argentinos, como pelos orientaes : então 

porque não daria a conhecer, quando as camaras de d ous 
outros paizes já conhecião ? 

Pois bem; os corações brasileiros, assim corno dos argen
tinos o orientaes, lambem amão a sua patria; o governo 
deve presumir que as camaras tenbão bastante discripcão e 
prudencia para conservar reservado o conhecimento de al
gumas estipulações qne não devão ser divulgadas Seria, pois, 
um acto de defcrencia, de confiança, um motivo mesmo de 
gratidão para os representantes da nacão, serem disso in
formados ; porque, senhores, é negocio· que toca a nossos 
contribuintes, a nação inteira, ao seu sangue e dinheit·o; joga 
com o nosso patrio~ismo, e o governo poderia mesmo colher 
desse acto alguma lembrança que porventura. merecesse sua 
attencão. 

Ind"icarei uma idéa que entendo ser valiosa nas condicõcs 
actuacs·, ou antes nas previ5ões do futuro. A tríplice allimiça, 
senhores, como a imprensa indicou, com muita razão quer 
alguma cousa mais do que a simples victoria, quer estabe· 
lecer um estado de paz duradouro. quer garantir grandes in-· 
teresses dos alliados, quer ver se com um bom futuro de 
ordem e de progresso que se trata de conseguir, se com pen
são de algum modo os grandes sacrificios feitos pelas tres 
nacões alliadas. Ficaráõ definitivamente determinadas as 
quêstões de limites do Paraguay com o .Brasil e com a con
federação. A uavegação ficará franca, não só para o commer
cio como para a marinha militar, sem limitação do numero 
dd navios rlo guerra, para as potencias ribeirinllas, que 
devem te1· franco e completo transito fluvial. 

Além destes interesses, convém sem duvida que fique in
stituído no Paraguay um governo liberal, cread·or, que pet·· 
mitta civilisação e prosperidade áquelle pobre povo, que o 
eleve à altura dos outros povos americanos e que não ponha 
do novo, e sem razão, as potencias vizinhas na necessidade 
dn novos sacrificios. A triplica alliança tem sem duvida para 
isso de garantir a autonomia, e a inJependencia do Paraguay 
de exhimi·la de todo e ·qualquer protectorado, ou confede
racão, o que é sumrnamente necessario p11ra o eqnilibr1o desta 
parte da America do Sul. · 

A meu vêr, porém, isto nã.o basta, para o fim desejado, 
para uma politica frànca, leal, previdente, que evite toda e 
qualquer influencia exclusiva, preponderante e prejudícial ou 
perigosa . 

Desde que o Paraguay puder fazer um tratado rle alliança 
defensiva e ofiensiva com o .Brasil ou com a Confederacão 
Argentina. o equilíbrio está roto. O Paraguay apresenta 
um pbcnomeno raríssimo na historia politica dos povos, que 
contraria todos os calculos ou regras dos homens profis
sionaes na arte da guerra. Com uma população que posso 
asseverar ao senado que não passa de 600,000 habitantes, 
apresenta aquella republi(:a um exercito talvez de mais de 
60,000 homens. 

O Sn. BARÃO DE S. LoURENÇO :-Dizem que é de 80,000., 
O Sn PmENTA .BuENO : -Não h a relação entre a popula

cão e essa forca armada ; não ha relacão entre os recursos 
pccuniarios dêssc governo e a despeza· militar ; mas faz-se 
este milagre, por que? Por que aquellc povo está no habito 
inveterado não só de uma. obediencia sem exemplo, mas dii·d 
de uma escravidão politica sem limites. Esse habito, essa 
condicão, não ha de mudar em poucos annos ; .a alteração só 
ha de ·dar-se depois que a civi!isação, a riqueza daquelle paiz 
e a idéa do direito puzer limites ao desmedido poder de se11 
governo. Emquanto, pois, issG não se der, qualquer outro 
governo, que se seguir ao actual poderá ainda levantar 11m 
grande exercito. · 

Ora, por isso disse que se o I'araguay fize.sse um tratado 
do allianca oifensiva e defensiva com o Brasil, estaria rC>to o 
equilibriÔ desta parte da Amarica do Sul. Buenos~Ayres nlio 
podeflil mesmo competir com o Bra'sil militarmente, e muito 
menos o Estado Oriental. 

Pois bem; o mesmo phenomepo politico pó de dar· se na 
hypotbose contraria: uma allianca oifensiva e defensiva do 
l)araguay com a Confederacão Argentina estabelecerá uma 
força com que o Brasil ta"!vcz não se pudesse facil~enlg 
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medir; porque, apezar de ter uma po.pulação muito superior taro commercio no Rio da Prata. Ella..dai·ia tambem incre
de ,fl,~Oo,oqo ou 10,000,~0q do habitantes, . esta população menta ao movimento commercial da província do Dlato
esta dissemmada po1· vastiSSima extensão de territorio, o lla- Gross~ •. com o que o .Brasil muito ganharia. 
bituada a outro modo de existi!:. t~ outros.,g()zas; teria pelo Bolma, tendo apenas um ·só porto no Pacifico, e esse mão, 
me~os do fazer gmndes sacrificws.pa;a.,. poder acudir ao tcin de fazer o trans·porte.de im~ort.ação o exportação pelos 
perigo. .~ ~···• ... ' Andes com grande demora e sacnfic10s de despeza, pois que 

O quo porventura cumprida en!IT(} fazer? Suscitarei uma esse porto do Cobijct estú muito longe dos centros populares 
idéa que pelo menos ó digna de ser estudada. O que fez a de pro lucção o consumo. Receberia, portanto, com muito 
Euro~a em 1815 a respeito da Suissa? O que fez em 1832 a prazer a concessão de portos no rio Paraguay, e a de8se terri
respe~to da Belgica? O true fez ainda agora em nossa propria torio inteiramente plano, em que a seu tempo facilmente se 
Amel'ICa a respeito de Martim Garcia? J~stabelecamos, pois, assentaráõ estradas de ferro. 
a ~eutralidade .M P~uaguay, não uma neutralidade volun- •. Fsse terl'itorio é inutil para a Confedcrac'io Arn-entina e 
tana ou precana, sim <~ neutralidade per~anente impo~ta me~mo para 0 Paraguay, que abaixo têm.quantgs portos 
por um tr~tado ~sul-ameriCano. Esta neutraud~de garantida que irão. Entretanto, que a politica indicada transferiria para 
.IJ~lllvfarasl!, P~I ~~enos-Ayres, .Pe!o Estad?·Ür~ental 0• P?la o Rio da Prata parte do·commercio do Pacifico. 

' c~nstitUir~ o nosso dJreLl? pubi_IC_o, ~nternacwnal. E' este pois mais um outro pensamento que póde ter 
De?de entao ~cara o P~raguay Lmpossi!nhtado. de fazer connexão 'com ~ssc tratado de paz e equilíbrio entre os allia
aiiDnça offenSJVa 0 defe~sJva com qua!quer potenci~. . dos; e com a previsão de harmonisar os grandes interesses 

es~e que a guerra liVei· de s~r. agttada .ou movida contra dos Estados vizinhos, e a paz duradoura em beneficio desta 
o .Brasil, ?U contra a Confederaç!t~ Argt1nt1na, ou .contra o parte da 'America. 
Estado ·Onental, ou contra a Boi lVI a, nenhum destes estados 
poderá temer mais as forças do Paraguay, as quaes por isso 
mesmo não poderão intei·vir na !uta. 

Este principio 011 idéa aproveita a todos, ao Brasil, á Con
federncão, ao Estado Oriental, á Bolivia, e sobretudo será 
ainda inais fécundo, mngnanimo, para a pobre republica do 
Paraguay. Este pobre paiz, que não tem recursos para con
servar ou manter um exercito maior do que 2,000 ou 3,000 
homens, respirará, poderá começar a adquirir alguma instruc
ção, ~lguma civi!ísação e ení.prega_r-se nos trabalhos da pro
ducçao, ter uma melhor ex1stencm, algum bem ser c a pre
parar-s~ para começar a figurar ao par dos novos seus vizi
nhos e Irmãos. 

Ora, quaes são as conseqnencias logicas desta neutralisa
ção permanente? Está visto que entre outras será a demolir.ão 
de.llumaitá e outras fortifieacões d-esde então desnecessarias 
o~ perigosé<s; pois q~e desde éutão a independencia e auto no. 
mia do Paraguay estará garantida por quatro potencias, nin
g~em o envolverá na guerra; não precisará, portanto, ter exer
ci tos, ~em esquadra, nem· fortificações; todos os seus meios 
1lnancell'Os, todos os recursos do estado reverteráõ em benc-
1lcio do bem estar desse povo desgraçado. 

Do cx.ame do tratado da tríplice allianca poderião ainda 
resultar outras idéas nproveitav~is em tenipo pelos alliados. 
Para que, pois, se priva o governo do concurso da intelligen
cia dos representantes da nação? Que motivo pó de haver 
par~ oc_cultar-lhe esse tratado já conhecido pelas camaras 
legislativas de dous estados? 

Póde todavia haver algum motivo de reserva; e a allegar-se 
isso, desde já cu retiraria estos observacões. 

Indica!·oi uma outra idéa, que póde tâmbem ser estudada 
e subordmada ao juizo das potencias alliadas. • 
. Para mim é fóra 'Je duvida que o Cbaco não ficará inteiro 
pertencendo ao Paraguay ; embora este o deseje, não tem 
titulo algum procedente. 

A Con!e~eração Argentina tambem o quererá, mas não lhe 
reconheço Igualmente titulo algum para isso, ao menos além 
do rio Pilcomayo, ou dabi para o norte. 

A Bolivia de muito tempo reclama parte desse territorio, e 
eu creio que é o-estado que apresenta mais fundadas pre· 
tencões. , · 

Pois bem; do forte Olimpo até a Lagôa Negra, vizinha 
do forte de Coimbra, ba na margem direita do Paraguay um 
grande te.rritorio ; dê-se a .Bolívia ou todo ou parte desse 
territorio. · 

Ficando este proximo á sua província de OLuguis, ou an
tes sendo uma continuaflilO della, seria isso um justo meio 
de proporcionar-lhe a navegacão commum pela Bahia Negra 
c sobretudo pelo rio Pa.raguay com grando vantagem de 
todas as nagões ribeirinhas e marítimas. 

Abi abrirá a Bolívia os seus portos, pois que nem um tem; 
o em. compensação de?sa vantagem, teríamos mais um go
verno wter~ssado ~a hberd_ade e segurança da navegação 
daquelles r10s, ma1s um pmz que concorreria para augmen-

Eni connexão com o que acabo de cxpór está ain~a um 
outro assumpto de nossas relacões iuternacionaes. Desde 
1829 qt:Je algumas potencias da Âmel"ica do Sul alimentão a 
idea de reunir um congresso seu O governo brasileiro tem 
tido para isso o por vezes di[ercnles convites. lia tres annos, 
mais ou menos. elle teve o penultimo, e a sua resposta., pelo 
r,ue se vê do relatorio, pareceu-me apenas protelatoria cc de
Ecjaria conhecei' as bases sobre as quaes tinba de trt1balbar 
esse congresso para então poder resolver-se. >> No anno pas
sado foi a meEma solicitasão repetida, e a resposta foi que 
cc o governo imperial adheria ao pensamento, mas que era 
preciso estabelecer primeiro as bases e ver a opinião que as 
outras potencias farião para que isso se realizasse. >> 

Ora, em vez de assim proceder não era melhor que o go
verno imperial se puzesse á frente .dessa idéa, como seu 
principal mot:-r, que offerecesse esta córte do Rio de Ja. 
neiro para a séde desse congresso, que elle mesmo se 
adiantasse cm organisar as bases dos seus trabalhos, afim 
de offerccê-las ás outras nações interessadas? Creio que este 
pi·occdimonto seria muito agradavel a todos os estados da 
America do. Sul. Dos trabalhos desse congresso pódetesultar, 
alérn de outras vantagens, a determinação amigavel dos li
mites de todos os estados sul-americanos, as bases regula
doras da navega!)ão dos rios communs e seus affiuentes, 
tendo-se muito em vistas a reciprocidade e o estreitamento dos 
Inças de amizade dos differentes paizes. Ninguem é mais in-
teressado nisso do que o BrasiL ' 

Só c!ll relacão ao Amazonas, precisamos do concurso e 
harmonia de Venezuella, Nova Granada, Equador, Per~ e 
.Bolivia; sem o accordo destas cinco potencias não poMmos 
determinar bem a nossa politica commercial e navegacão • 
na~uelll.l rio com segurança e vantagens. - • . 

l:om estes mesmos estados temos de ajustar e liquidar· as 
nossas questões de limites. No limite do Apapoi-iz intercés~ão 
comnosco o Perú c o Equador, e assim por diante. 

Pois bem ; teríamos a presença conjuncta dos plenípotencia
rios dessas cinco nações, que deverião tmzer instrucções e 
poderes dos seus govemos para harmonisa1· essas grandes 
dependencias, nossas e delles. 

Do lado do sul precisamos entender-nos com a llolivia, com 
.Buenos-Ayres, com o Paraguay e com o Uruguay, não só 
sob~e a. na vogaçüo dos rios communs, como sobre os limites 
tel'fltonaes. 

Este congresso não se reuniria, por certo, para fazer uma 
politica americana infensa á Europa ; pelo contrario, a prin
cipal base que elle deveria adoptar sl'lria de uma politica 
franca, generosa com todo o mundo civilisado ; mas ó inega
vel que têm negocias espociaes a resolver, como paizes 
vizinhos que têm interesses particulares semelhantes .aos que 
a Europa tem a alguns respeitos. . 

Dir-sc-ha que a occasião não ó opportuna, mas eu en
tendo que agora que estão trabalhando em commum tres 
estados, em breve poderá. acceder a Bolivia, e mesmo o Pa-

~ : 1 .,;c;. I 
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raguay, não é desassisado aventar algumas idéas como estas I Pela força só em ultimo extremo; só em caso elo nccessi-
sobre este importante assumpto. dade absoluta, só então seria admissivel; eu rem{o gracas ao 

Nem eu tenho visto melh,>r opportunidade. nobre ex-ministro dos ncgocios estrangeiros pelas instrúcções 
Sr. presidente, manifestarei agora o meu pensamento que neste sentido deu. Quem leria sede de derramar o sangue 

sobro o convenio de 20 de fevereiro, ou para melbor me oriental, e brasileiro, e de arruinar a capital do nosso 
exprimir sobi;e a solução que teve a nossa campanha oriental; alliado ? 
mas, para manifesta-lo com alguma clareza, eu procurarei ·Consequentemente lo~o que a cidade quizesse entregar-se 
collocar os factos e com elles a questão em sua verdadeira sem resistencia, a submissão devia ser aceita, ou fosse a dis
posição, evitando assim divagações improcedentes, ou erros criçao, ou sob condições razoaveis. Direi mais que para nós 
do apreciação. era indiffcrente que fosse a discricão, ou com condicões 

Quando o nosso exe'rcito chegou diante dos muros de razoavois... • · 
lUontevidéo, o Brasil já não fazia a guerra. para si só, nem 
por si só.{apaiados.) 8e estivesse fazendo a guerra só par&\ 
si, outra seria ou deveria ser a sua marcha; teria plena a 
sua liberdade de acção; terminaria a campanha então sem 
audiencia, ou contemplação de interesses de ninguem, pelo 
modo que lhe parecesse meJ~or. Era vencedor, eslava no 
seu direito de dictar a lei. 

A hypothese, porém, não eril. esta, sim outra; e da 
confusão de hypotheses diversas, é que tem rosultarto recri
minações contra o convenio erroneamente apreciado, sobre 
tudo pelo ministerio transacto.. . · 

Entre parentheses direi, que tributo muita consideração e 
respeito aos nobres cavalheiros que compuzerão esse minis
terio, e que por isso mesmo peço-lhes que, apezar de al
gumas censuras que talvez lhos faca, estejão certos de que 
ellas só se dirigem aos seus actos, nunca as illustres pessoas 
de SS. Exs., . 

Como ia dizendo, depois da victori~ de Paysandú marchou 
para Montevidéo o exercito brasileiro, não só, mas junto e 

· alliado com o exercito oriental do general Flôres. 
o-exercitob?asileiro representava o governo do Brasil em 

guerra estrangeira contt'a o governo da cidade de nlonte-
vidéo. · · 

O exercito oriental representava o governo de facto do ge
neral Flôres em guerra civil contra esse mesmo governo da 
cidade de Montevidéo, inimigo commum. 

Como bem se vê, .erão dous elementos heterogeneos que 
tinhão fins diversos, não obstante terem alguns interesses 
communs·. Em toio o caso cada um desses dous exercitas não 
ia mais combater só por sua conta, estavão alliados, e este 
vinculo certamente inclue pacto·s de honra e lealdade, assim 
como de' coadjuvacão reciproca para os fins de ambos. 

Posto que indique que os elementos erão heterogoneos, 
note-se bem que não censuro a alliança: o governo do .Bra
sil estava no seu direito fazendo-a; o que quero é t<to só
JllCnte qualificar bem os factos, para depois deduzir delles as 
suas consequencias logicas. 

Ora, qual era o fim dessa alliança, a que se tinha com
promettido o Brasil? Por outro lado a que se tinha compro
mettido o governo de facto do general Flôres, governo que 
por honra do .Brasil direi que já era então o unico da repu
blica inteira, faltando-lhe só a submissão de Montevidéo ? 

Comprometteu-se o general Flôres, logo que entrasse na 
plena e incontestada. posse da administração de_, t~da ~ re.pu
blica pela submissão de ~lontevidéo, a fazer-nos mten·a JUS_
tica, dando todas as satisfacões e reparações que o Brasil 
hâvia exigido, e ás quaes ô governo de Monlevidéo não se 
tinha prestado. 

Em compensação; ou reciprocidade, dizia o .Brasil ao ge
neral FlOres cc Para que sejais o ·unico governo do estado, 

· e possais cumprir vossos compromissos para 'comigo, vou 
coagir essa cidade que resta fóra de vossa autoridade, o. o 
proprio governo della, para que vo-la entregue com a go· 
vernanca.» 

O general Flôres alliava-se ao .Brasil, além disso, para pôr 
termo a guerra civil, o que era do interesse de ambos, e para 
dar a sua patria um governo digno de si, e da republica. 

Creio ter estabelecido exactamente os factos, e com elles 
a questão (apoiados.) 

O que, pois, cumpria fazer desde logo, o que restava ? Era 
realizar quanto antes a submissão de ~lontevidéo ao general 
Flôres. Essa submissão, esse acto da alliança devia verifi • 
car-se ou a viva força, ou pela entrega esvontanea. 

O Sn. T. OrTONi:- Não apoiado. 
O Sn. PIMENTA .BuENO : -Repito que era isso absoluta

mente indiffcrente para o .Brasil. Não se tratava de uma 
capitulação militar, não se olvide a guerra civil, nem o fim 
da· submissão. O nobre senador nrá depois que o seu ~parte 
não tem o menor fundamento (apoiados); antes, ou pelo con
trario a entrega 11. discrição do Brasil importaria aberraccão 
de convenientes princípios diplomaticos.... -· 

O Sn. T. OrTONI: -POde ser. 
O SR. PmENTA BuENO: - ••. e por~entura da dignidade' 

da allianga do .Brasil ••. 
O Sn. PAnANrros:- Apoiado. 
O Sn. PmENTA BuENO: - •.. lá chegarei: por ora repute 

que uma vez que as condicões fossem razoaveis, aceitáveis, 
era indifl.'erente um ou outrõ modo da entrega da- praga. 

O que é, pois, o convEnio de 20 de fevereiro?. E' porventurra 
o compromisso do general Flôros para com o Br·asil, ou sa
tisfações devidas a este? certamente não, porque elle não é 
senão o acto e condições da submissão da praça de ~Ionte
vidéu. Analisando-o, desde o primeiro artigo até o ultimo 
(inclusive o segundo se. se puzer de parte a reserva nelle 
feita pelo que nos toca) vê-se que niio é senão isso, não ó 
senão a cessagão da guerra civil, o a.ccordo da familia 
orientaL 

O Sn.· SrLVEIRA DA MoTTA:- Apoiado, isso é verdade. 
O SR. PIMENTA BUENo : - Sei bem que essa é a verdade ; 

mas verdade que serve. · • 
O convenio pão é mais do que esse accordo, mas devido fi 

accão do .Brasil, destinado aos fins do. nosso alliado; e si
mÜltaneamente aos fins brasileiros. 

Na verdade, o que significa em seu todo em relacão ao 
Br.asil? . • 

Em primeiro logar significa que o Brasil cumpriu perfeita
mente o compromisso de ·coagir a cidade de Montevidéo a 
entregar-se, e a ·reconhecer o general Flôres, nosso alliado, 
como o legitimo governador da republica. ·· _ 

Em segundo Jogar significa uma gloria para o Brasil. O 
governo, que havia repellido nossas justas reclamações, des
appareceu perante, e em temor da forca do nosso exercito e 
armada, ante o direito e a vontade dÔ Brasil.· O exercito do 
general Flôres concorreu sim, mas foi um elemento secun
dario. iapoiados.) 

Em terceiro togar fignifica .que desde que o general Flôres 
foi reconbeci_do como o unico governo do Estado Oriental, 
achou-se por isso mesmo habilitado para satisfazer os com
promissos, que havia tomado para com o .Brasil, e tanto 
pelos factos anteriores ao ultimatum do Sr. conselheiro Sa
raiva, como posteriores, e quaesquer outros que possão ser 
demonstrados com razão e justiça •• ;. . 

O Sn. ZAcrrARIAS : - Essa é, que é a questiio. 
O SR. PIMENTA BuENO : - Lá chegarei. 
O que significa o convenio em relação ao general Flores? 

Que a guerra civil estava acabada, e seu fim pri.ncipal conse
guido ; que desde então era elle o unico governo do Estado 
Oriental, e achava-se ~or isso obrigado a satisfazer seus com
promissos para com o Brasil seguida e opp01 tunamente. 

Isto e só isto, repito, · é o que significa o convenio, ·e ó o 
que diz à letra dos seus artigos. Um dos ~ns do Brasil estava 
tambem conseguido, não havia mais guerra civil, não existia 
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mais e~sa governo rli~~olo i feita a subm_issão, não rlcpendia
~os. dollc para a sai.J~f,tçao de nossas .JUStas exigoncias; o 
d1!"e1to para estas d~r1va-se de nossa allinnga, dos compro
m~ssos e.xpressos e Vlrl.uaes do general Flôres; e disso trata· 
~·e1 dep1•t8. Po1· qm l>ab~a.di~er que desde então pouco nos 
lffiJJOrtnva .a vontade do lllJOllgo vencido. 

O minis~erio confundiu, port~tnto, a questão, e olvidou.so 
9u~ o Brasil pot· sua p1·opna. rhgnidade só devia coagi!· esse 
mtttulado governo de Montevtdóo a desapparecer da gover
nança, e mio tratat' com elle. , • 

visto. um fim da nllianca, o ministro do Brasil tinha não só o 
diJ·cito, como o dever positivo de oxaminur isso, de ver que 
nlguma dus condicões não fosse de encontro uos direitos do 
llrasil. • 

Decretava-se uma amnistia, cumpria que esse ministro 
declarasse, como declarou pelo art. 2°, que isso não impe
dia o alliado do Dr·asil de cumprir os seUs compromissos 
para com este. Tinb;t para isso titulo legitimo e inte!'csse 
valioso. Eis o fact.o demonstrando a exactidão e a justiqa do 

O Sn. FunTAno : - Mas tratou. 
q Sn. PrnmNTA BmlNo ::-Tratou não quanto as· satisfações 

. devHlas ao .Bms!l, mas s1m c sómente da sua submissão, o 
das respecttvas condicões; c isso de·via fazer. 

Ne.m s~ diga que 1Íiio, nem se argua· que o ministro do 
Dras!l detxou de representar a primeira personu• cm para fi
gurar como segunda, porque seria oll'idar o dir~ito interna
cional. Havia allianca entre o .Br~sil e o general Flúres um 
àlliado ia tratar com· o inimigo commum... ' 

O Sn. ZAcJIARIAS: -lUas o convenio não era um tratado, 
nem devia ser. · 

O Sn. PmENTA Dmmo :- Era um tratado entre bellirre
rantes, uma capitulação, mas não questionurci por palavr~s; 
desde que era um acto relativo a alliunça, e que affectava 
esta, que punha termo a uma parte dclla, o outro al!iado ti
nha inconte~t~vel direito d& ser ouvido, e de assentir ou não. 

O Sn. T. ÜTTONI:- Sim senlior. 
O ~n. PnrENTA lluEN~: -Sem duvida, o que desejarei é 

que o nobre senador não negue depois as consequencias 
O alliado que prescindisse do outro faltaria a seus deve

res, c aquelle que se deixasse cqbulhar desconheceria seus 
direitos. togo é clªro que o ministro do Brasil devia ser 
ouvido e intervir. . • . 

O Sn. ZACIIATIIAS : -Podia ser ouvido como honiem illus-
trado. -

I) Sn. PmmNTA lluENO : - Não é por esse titulo, sim 
por seu direito; se já estabeleci um principio, que é indubi· 
tavel, so não faço mais do que a sua applicação; como de· 

• clinur e~ta? :· 
O Sn. ZAcrrARIAS : - Nego que esse convenio se possa 

chama~ tratado. Tratado suppõe negociação de potencia a 
potencm 

O Sn. PIMENTA BUENO : -Pois quero conceder que não se 
chame trabdo .... 

O Sn. SILVEIRA nA niOTTA : -Logo não podia ser regulado 
pelo direito oas gentes. 

O Sn. PnmNTA BuENO: -Como ? Permitta o nob1·e sena
dor que eu estranhe que S. Ex. queira que só os tratados 
sejão regulados p_elo direito das gentes ; c, quando assim 
Tosse, não se vê que trata·se das relacões de uma allianca 
entre o general Flôres e o Brasil ? • • 

O Sn. ZAcnAniAS: -Essa alliança é reguladã., não pelo 
convenio, mas pelo acto diplomatico de 28 de janeiro. 

O Sn. PIMENTA BuENO:- Seja regulada pelo que for, é 
uma alliança; e porisso estou-tratando das relações de direito 
entre dous alliados, que são presididas pelos principias do 
direito das gentes, que impoem deveres, aos alliados, não só 
sobre os tratados que um delles possa fazer, como sobre todo 
e qualquer outro ucto ou convenio que affectq a allianca. E' 
por isso que repito que qualquer alliado que pratique· qual
quer acto desses tem pelo direito das gentes o dever de soli
citar a annuencia do outro alliado; esse era o dever do ge
neral Flóres. Oh I e como negar esse direito ao Brusil, como 
duvidar de principias que são clurissimos ? 

Nem podião ser diversos, fJOrque aliás um alliado faria 
um convenio com o inimigo commum que prejudicasse o ou
tro, e este não teria o direito de oppôr-se. , 

Portanto, tendo de ajustar-se a entrega de Montevidéo for
çada pelos dous alliados, tendo-se de realizar um acto pre-

principio do direito internacional. ' 
Se nosso alliauo sem annuencia nossa accordasse cm uma 

amnistia illimitada, julgar-sa-ia isso valido ou invalido ? Di
ria por certo o Bmsil, esse accordo vosso é invalido na parte 
que me toca, 'por que fere o direito de minha alliança, c fe
re-o sem eu ser ouvido, sem consentir ; vós não podeio deixar 
de cumprir o que deveis para commigo ; ficai embora cm 
falta para com os vencidos I 

Certilmente um acto passado entre douJ, não prPjudica um 
terceiro, a quem o negocio lambem toca ou pertence, quando 
este não intervem. Em fim ó principio inconcusso, que desde 
que ul)la allinnça, um al1iado não póde dispôr dos objectos ou 
fins della, sem o concurso do outro. 

Segue-se, portanto, que essa censura é destituída de funda
mento, que o proceder contrario é que deveria sujeitar o 
ministro do .Brasil a grave censura, porque ignorava seu 
dever. 

Essa consUI'a nusce de um erro semQ.Ihante ao da aprecia
ção do convenio, que se julgou rlefeciente, por que se queria 
d~duzir delle o que elle niio importa, nem prejudica, porque 
confundiu-se elle com a alliança, por que não se altendeu, 
que é apenas um dos actos della, e não significa senão 
sómente cessação da guerra civil, submissão de ~lontevidéo, 
governo legitimo, e unico do general Flôres .•• 

O Sn. T. ÜTTONI: -1\luito be~. 
O Sn. ZACIIARIAS : -Se importa sómente isso é horrível 

o que se fez. 
O Sn. PmENTA DuENO : -Mais horriveis são os erros da 

opinião em contrurio, que até tirão direitos ao Brasil, direi
tos que minha opinião defende, como depois mostrarei, JlOis 
que não os deduzo de uma fonte donde não podem dimanar, 
e sim de sua verdadeira origem, que o convenio não póde 
contrariar. 

Direi, pois, que intervindo, como devia intervir, o ministro 
brasileiro portou·se bem nesse acto. Desde que resalvou o 
direito ao Brasil pelo art. 2°, fez aquillo que devia fazer, 
dei~ando o mais tudo a quem competia, á disposição e gene-
rosidade do general Flôres. · 

O Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA:-Sim, ó generosidade; é a causa. 
O Sn PmENTA BUENO:-Sem duvida, entendo qoe ella é a 

unica digna do Brasil. Em tudo aquillo que não feria os 
nossos direitos, porque impedi-lu? Eu quereria mesmo que 
ella fosse aconselhuda ao nosso alliado, por amor delle, por 
seu proprio interesse, por amor do seu paiz, do seu governo, 
pois que é oriental. Quem se allia com a guerra civil aceita 
us consequencias e aceita com dignidade. Então o que se 
queria do general Flôres? Constitui-lo o carrasco dos seus 
patricios? Qual é o brasileiro que em circumstancias identi
cas quereria se-lo? O que se tem feito nas dissenções intes
tinas do Brasil, que sangue tem corri do depois da submissão ? 
Pois bem, é um l~ello e nobre exemplo. 

Por causa dos apartes tenho-me demorado · muito sobre 
este tópico ; mas antes de pussur a 2a parte da alliunça, isto 
é, aoo compromissos do general Flóres para com o Brasil, 
tirurei uinrla algumas conclusões, que responderáõ a outras 
tantas censurus. 

Desde que a natureza do convenio é devidamente reconhe
cida, é cluro que não tinha cabimento algum a capitulação 
militar que um nobre senauor julgava a uuica gloriosa. A 
bandeira branca, os parlamentarios, os arautos, a cham11da, 
as continencias, todo esse apparato do decreto do 1° de maio 
de 1812 de Napoleão I, seria mal cabido. 

llor isso mesmo que não era mais uma capitulagão militar, 

. 
'' 

'' 

I: 
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de guerreiro a guerreiro, e sim uma. capitulação politica, 
segue-se que o competente para realiza-la era o chefe poli
tico de ~1ontevidéo o pelo lado do Brasil o seu plenipoten. 
ciario, e nito o seu general. Era Villalba, que não só suh
mettia Montevidéo, mas transmitia elle, o uniéo competente. 
o poder que tinha ao general l•'Jôres nosso alliado, como, se 
qtw1·ia. 

Segue-se tambem que o ministro do Brasil não foi simples 
mir:1o ou vidente, nem tão pouco intruso, como já demon
strei. Não podia ser parte princip11l, porque de um lado não 
era elle quem se entregava, e de outro tambem não era quem 
recebia a governança, nem a submissão dos subditos e da 
cidade; nm tinha direitos e deveres a zelar, como zcl~u. E' 
pr1.1ciso, que não olvidemos, como Já notei, que o Brasil não 
fazia a guerra por si só, nem para si só; que astava alliado 
com a guerra ci'lil, que tinha compromissos a satisfazer, e 
devia satisfazer por honra c dignidade, e emfim (JUe C'llmpÍ'ia 
compôr todos os interesses. . 

·Resulta á vista rlisto ainda que pal'a o Brasil era indi[e
rcnte, desde !JUO resalvava ~cus direitos, que a entrega fosse 
a discripção, ou mediante condições razoa veis ••• 

O Sn. T. Or:roNr: -Não apoiado. 

O Sn. PnmNT~ .B~ENO : - ...... most!·arei ago~a ao nobre 
~cnador porque JU d1s~e, e rt1p1to Isto. Sentlo a (hscripcão, a 
rruem a entrega deveria ser. feita, só ao Brasil, só ao gêneral 
Flôrcs, ou a ambos? 

O Sn. SILVEil\A DA bloTTA :-Na opinião da V. Ex. o Brasil 
venceu, mas não devia ter parte na entrega. ~ 

· · q Sn. P1~rENT~ .BuENO :-Sim, senhor. A entrega n.rro po
derra ser fe1l.a ~o ao llrasil, porque elle por sua· propr1a di!i
gnidade não se olvidaria de que tinha um alliado~ Seria então 
feita a ambos; ora, para que o Brasil quereria isso, só para 
cahir em um grave erro, ou lavorar cm grave ioconveniente 
diplomatico? Receboria para entregar sua parte immediata
mente a lllóros cm cumprimento da <illianca. Elle que não 
receberia investidura do poder de Villalba, e" sim sórncnte a 
submi5são materi;d, ó que transmittiria o poder a Flôres? 
l)ois não foi uma glot·ü.t•para o llrasil operar essa pnssagem 
do poder pelo modo porque se fez? Não ó o Brasil um uo~ 
garantes da indcpendencia e autonomia do Estado-Oriental? 
N110 era Villalba o governo· reconhecido como legitimo? 

O Sn. SILVEIRA DA ~ioTTA:- V. Ex. o chatnou inti-
tulado. · 
· O Sn. Pm~NTA BuENO :- Cbamei em rclacão ao reslo da 

republica; talvez fosse expmsão· impropria; dêixo-se, porém, 
isso de parte, o caso é que era o governo reconhecido como 
legitimo por todos os govcmos do mundo, e portanto con
vinha quo elle fosse quem reconhecesse o general Flôres 
corno tal. 

Por ultimo, se um dos fins da alliança era esse, para que 
transmittir a govornanca á personalidade -alliados-em vez 
do gener:~l Flóres, uniéo que devia "exercê-la? 

O Sn. ZAciúnrA:s: -Sob este ponto de vistas o convenio 
é insupportavel. 

O Sn. SILVEmA D.\. filoTTA:- E' mctbaphysico. 
O Sn. PnmNTA lluE.NO: -Não é nem uma nem outra cousa, 

e senã.o des'truão-so as razões que fieão allegaJas; pelo con
trario é sim muito bem conc(lbido 
· Concluo. puis, que todas essas argnições são infundadas, 
assim corno fui a arguição de dcflcieneia por niio tratar do cri 
mo dos prisioneiros, dos attentudos dtJ Jag-uariio imputarias a 
a Muulroz, e do insulto iÍ bandeira, porque i~su não tinha ali 
Jogar, o sim IJertenco a um·t outra ordem de cousas, rie que 
passo agora a trata r. . 

Procurei, Sr. presidente, demonstrar o que verdadeira-
. mcn.to é o convenio de '20 de fevereiro, cclebl'íldo entre o g-o

verno de ~lontevidóo e o governo do general Flôres, debaixu 
de nossa accão e nossa inspecção ; procurei fazer ver bem 
qual sua significação e ~eus fins. 

Esse convenio serviu para terminar a guerra civil, que 

nos.era muito prejudicial, d~u-nos a gloria de punir, de 
su~Jugar o governo de nlontevHlóo, para que no futuro re3-
pelte. nossos dire't?s, deu-nos a gloria de sujeitar como 
subd1tos a nosso allrado esses homens frcneticos que estavão 
na governança, que nos votavão odio ; libertou a aceiTo do 
nosso exercito, o emfim por elle desempenhamos amplámcnto 
nosso çompromisso de honra com o general Flôres e adqui
rimos o direito perfeito de cxigit· deste que cum'pra o seu 
para comnosco. Tal é o unico alcance, mas não pequeno, do 
convenio. Já não precisamos do anterior governo de Monte
vidéo para obter a justiga que nos é devida, os direitos que 
temos. 

Vejamos, pois, se·o ex.-ministro do Brasil no Uio da Pruta 
resguardou ou niTo esses direitos do llrasil.. .. 

O Sn. ZAmumAs :-Vejamos isso. 
O Sn. PnrENTA BuENO :-Vejamos tambem, se o ~eneral 

l?Jôres póz ou põe em duvida o cumprimento de seus deveres 
de fiel alliado para com o imperio. Para fazô-lo clle já está 
habilitado com amplos poderes, jà não depende de nada, se
não de si mesmo. 

Pois bem ; nossas reclamações. podem ser reduzidas a duas 
classes : reclamações anteriores ao uttimatu1n e reparações 
posteriores a elle. . , 
A~ ~n:eriores e bem especialisadas nesse uttimatum estão 

~xpl.ICitas o categoricamente .gm.ntidas pela 'nota de 28 de 
Janeiro do gene· al FJôres, mnguem duvidará disso, resta 
sómen te proceder-se nil execução logo que for opportuno~ 

Essa nota fez ainda mais, incluiu uma garantia vantajoRa 
para o Brasil, além d<1s que o ultimatum exigia, e·prometteu 
celebrar CJuaesquer outros accordos .necessarios pat'a as boas 
relacões dos alliados. · · 
. A" questão, portanto, só pó de .dar-se quanto a outra classe, 
Isto é, q~anto a reparações posteriores ao ultimatum, que· 
sem duv1da devem ser attendidas. 

EJÇamincmos, pois, quantas são, ou em que ellas con$istem. 
São tres. e consistem: 1°, na criminalidade dos prisioneiros 
que viol<irão a fé publica; 2o, nos attcntados dos generaes 
munhoz e Apparicio, commettidos na fronteira do Jaguarão; 
30, no insu.ltn. ao pavilhão brasileiro. 

Depois· ctnalysarei cada uma destas criminalidatles de per 
si, e sem duvida hei de reduzi-las a suas exactas proporções, · 
pois que tem sido muito exagerarias; por agora quero tomar 
esta classe em seu todo, e aprecia-la, assim como a garan
tia dos dii:eitos do Brasil synthéticamente. 

Pelo que toca ao principio geral, ao direito que temos não 
só a essas tres reparacões posteriores ao ultimatum, como 
ainda a outras que fossem justas, ci nosso cx-D.Jlnistt·o teve 
o cuidado de resalva-lo. 

Com offeito: desde que no c:onvenio, isto é, nas promessas 
feitas aos vencidos se declarou pelo art. 2° que a amnistii:l. 
não impedia a puniçao dos crimes communs, desdé enttio é 
claro que por osso lado o nosso direito ficou resguardado. O 
general Flôres não ficou tolhido, está perfeitamente autori-
sado. · ·· · 

Nós sabemos bem o que sig-nifica a expressão crimes com
muns, e c !lá foi muito bom empregada:· us crirninalirlarles em 
quesli'io todas esll'io incluídas nessa these, logo não ha defi
cicncia por parte· de nossa missão; restava sómentc exigir 
sua applicacão ás tres bypothe·es: · 

O nosso áliiado por sua parte, cm vez do pôr duvida, mos
tr'ava-se inteiraJnente accorde e isso prova-se: 

t.o Porque embor:t visse que . o mt. 2° podia servir lhe 
t~mbem para outros fins, nã, 1>orlia ignorar a extensão e o 
intuito dcssá Iimitacão da am,!Ístia. 

2.o Porque essa f1ii a intell1goncia commum que se mani
festa na Jli'Oclamação do nosso general em chefe, ali publi
curla no dia seguinte; as noss;Js reclamações disse ello, se
rão satisfeitas; a amnistia nau cornprehentle os roubos, a~sas
sinatos e outros crimes commu1ts, pelo~ quacs antes e du
rarde a guerra se assignalárão alguns dos ferozes sequazes 
du p;u·tido vencido. Se a intelligoucia nã.o fo~se essa, o nosso 
general não di!'ia isso, nem o general Flor!ls deixaria de re-
clamar. ' · 
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3.0 Porque o nosso alliado, nem mesmo poderia oppõr _ E~tend~u pel~ contrario o governo que como o convenio 
duvida, pena de ser contradictorio com su:t nota de 28 de nao 1U~l~1a, por 1ss~ mesmo não garantia ~punição de ~lu noz 
janeiro. Ahi elle declara que sua allianca com o Brasil está e A partcto, a dos Insultos a nossa bandeira, c dos officiacs 
feita e ac~íta, c que as o[ensas dcstô, que motivarão a prisioneiros de Paysandú. 
guerra sor~to rcpa~adas .. Ora, se elle se obrigava a· reparar as Mas se a punição destes ires factos não dependia nem 
offens~s feitas ao tmperto ~ntes que fosse nosso alliado, como depende do conveuio, por que havia· de ter assenta~ento 
podena denegar-se a reparar offensas semelhantes feitas de- nelle? 
pois de ser nosso alliado, e feitas em odio o hostilidade à o Sn. FURTADO:_ o autor do convenio diz 0 contrario. 
alliança? (apoiados.) . . 

4. 0 E finalmente porque nesse proprio sentido o general O Sn. PumNTA lluENo:-Duvido, em face dos documentos 
J?Jôres eifectivamente expediü as ordens necessarias. que o autor diga isso. O que elle sustenta é que no proto~ 

O nobre ex~ministro dos negoc~os estraugeiros é o proprio collo do ccnvenio quiz fazer constar que as reclamacões an
que confirma 1sso em seu rela torto. dizendo que nosso alhado teriores _já cstavão reconh~cidas pelo general FJôies, não 
já ll!nndou averig-uar taes factos

1 
afim de serem os criminosos porque 1sso. fosse necessan?, mas só para que om tempo 

pumdos admmistrativa e judicialmente a~gum os ortentaes que captlulavão, ou que se &ntregavão, 
!'eis, s,enhores, como é que à vista disto se póde dizer ou na? pudessem allegar que não sabião da nota de- 28 de ja

sustentar que nossas justas exigencias não fonto attendidas, nwo, que se souLcssem não se entregarião. 
ou que houve deficiencia em garanti-las? Quanto aos factos posteriores, o art. 2° do convenio bas-

Dini, porém, o minislerio ou seus defensores, que ~uando lava para adverti-los. 
o ex-ministro do Brasil enviou-lhe o convenio de 20 de feve- Creio que para demonstrar que nosso ex-ministro no Ri o 
reiro, não o fez acompanhar destes esclarecimentos. d~ Prata não olvidou nossas reclamações, ou justas oxigen-

Assim seja, mas então o que deveria fazer com a madu- c tas, poster!o,·es ao ul!imatum, ba~tft o 1ue tenho exposto. 
reza propria de um governo sabio? C~m~ , porem, prometlt que a precmria em detalhe as tres 

Supponha-se que o ministerio tivesse alguma razão para cnmwal~uades. que fazem o objecto dessas exigencias, passo 
crer que além desse convenio nada mais se havia estipulado, a cumpnr a mmha promessa e a reduzir isso ás suas verda
e que, portanto, a.s tres criminalidades de que tratamos deira~ pr9porçõe~, despindo-as de exagerações, o que demon
ti nhào sido olvidadas ; o que deveria fazer ? Dcmiltir o pie- strara a.tn.da ll}ats a sem razão, o a deficiencia do procedi-
nipotenciario do Brasil ? menta muustenal, o não do couvenio. 
· O expediente nãô era a demissão, por muitas e pondero- NilO convém que o nosso governo seja precipitado, que 

sas razões, Cl'cl outro. exagere as cousas além de- seus verdadeiros limites, o sobre-
Era exigir informncão do porque no officio não se fez tudo que apresente idéas ou pretenQões sem que estejiiO antes 

menção disso, e dechtrar que o Brasil não prescindiria desses firmadas ~or um. estudo es~Jarecido. e vigoroso. Nas questões 
direitos, ainda quando seu alliado tivesse duvidas. cxtern:ts Isso atndn é mats essencial, pena de niio pode-las 

Era, se tanto julgasse necessari:>, ordenar-lhe que fizesse sustentar, e perder-se a forca moral. · · - · 
consignar isso em notas reversaos. Emfim dar-lhe as intruc- Comecemos pela questãÕ dos prisioneiros. NiiO ha duvida. 
ções .e ordens, como quizesse. que ~elas leis da ~uerra os pdsioneiros estão suj!litos ás pre-

Nõ caso de que o plenipotenciario brasileiro satizfizcsse cauçoes ou prectntos que o vencedor julga conveniente iro-
bem os de·ejos do ministerio, por isso mesmo ficaria mani- pôr-lhe-:. · 
festa a prll;dencia e ~certo da. medida mini~terial, que assim Não entrarei no exame se foi ou não indiscreto relaxar ou 
poupava d1fferentes mconvementes da dem1ssão. s_olt.ar os pl isi~nciros de Paysandú nas circumstancias dadas ; 
. Se, p~lo contrario, o plenipotencíario não désse c•mtas sa- lumtar-me-het só a reconhocef os factos e a deduzir as coo-

ttsfilctonas, então a demissão não poderia ser ·~ensurada. sequencias delles. . . 
. :Nem se diga que basta o governo ter o dtreito de dar de- Os nossos generaes soltárão os prisioneiros sob a fé ou 

missão, para que esta não deva ser censurada. Esta attri,bui- palavra de honra destes de não combater mais na presento 
ç~o não· lhe é conferida para usar dclla indiscreta c inconve- campanl!a. JJogo,. qua! era a .unica obrigaçü:o contrahida, 
menlemente. qual sení1. a sua vtolaÇiLO? Sena sem duvida tomar parte no 
. A demi~são em certos casos importa um dezar ao demit- combate. 
hd~, mesl!lo ~respeito de cargos .da administração interna, e ~csde que nossos generaes ti verão a imprevidencia de não 
mm to ma1s acerca de cargos d1plomaticos. Em relação a destgnar-lhes ao menos localidade ou districto de residencia 
estes a demissão pó de aíl'ectar não só o demittido como o durante . a guerra, elles esta vão em seu direito de ir para 
go~erno perante quem servia. Cumpre evitar isso, c tanto 0~1de 9mzessem, e, portanto! para ~1ontevidéo; nisso não 
mats, porque os governos têm outros meios à sua disposicão. v~o!avao a fé pr;Jmetttda. Creto mesmo que nossos· generaes 

Concluíre~, pois, que houve er_ro minis.terial; que se suppoz vtrao ellcs seguu·.par~ o~Jo q.uize~üo sem fazer· objecção. 
que as obngaçoes do nosso alhado senão denegadas porque Por _esse facto, pots, nao o pos51Veltmpôr-lbes pena. 
o ministro do Brasil não as tinha feito escrever no convenio, Da·-se-ha, porém, que chegando a ntontevidéo armárão-se, 
como se ellas dependessem delle ou de titulo escriuto; como e q uo naturalmente era p.\\1'<1 camb;tter; mas elles responde
senão fossem consequencias e deveres da allianca: O convo- níõ que não ; rl~r~o, c yerdadc, quo nos armámos mas só 
nio foi mal apreciado.,.. • para fazot' a poltcta da Cidade e guardar os estabelecimentos 

publicos. 
O Sn. ZAcnAmAs.: - Tem sido mal trazido para a discus- Replicaremos rrue andiirão pelas linhas, que ha indícios de 

s~o, não tem nada com a questãol não é um acto diplomatico; que tentavão combater; mas clles responderáó que ainda quan .. 
o nobre senador quer que o nosso direito funde-se em um do. t~ntassem, cteyia 0 nrasil ver que por seu proprio codigo 
titulo de alliança que não exis~e ••. · ~nm.lll.al a tenta.tt~a que niio tinha come~o de cxecufsão, mio 

O Sn. PamNTA BuENO : - Que o titulo exi~te não h a ~ SUJeita á pumçao; e que neste caso o começo da execução 
duvida alguma, ahi está a nota reversal de 28 ele janeiro e o comeco do combatê. 
com a nossa em resposta; mas ainda supponrlo que não hou- Com efteito, para que a fé publica fosse efl'octivamente 
vesse titulo escripto era o mesmo, por isso que os alliados a violada, era preciso que cffectivi1mente houvesse combate. 
~oufessilo, assim como os seus compromissos oxpressos ou Então o general brasileiro vencedor, que de novo aprisio
lffi!Jlicitos, mos logicos, positivos, necessarios. nasse esses homens, teria o direito de manda-los desde logo 

O que parece é que o plcnipo!enciario enganou-se, que fuzilar como individuas sem honra que violavão a lei moral 
~uppoz quo ~crecia alguma conliança ao. rninisterio,, crae por e o:; princípios de humaniclade, que minarão os males da 
Jsso não prectsava dar desde logo expltcacões que o tempo guerra. 
porv~ntura não llcrmitia immediatas, e que serião dadas O direito das gentes, o direito ou leis da guerra com 
dopots. razuo punem essa deshonra c traição, mas o proprio 'funda-

~/ 
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mento dessa penalidade mostra quando é que, na hypothese 
a.ctual, tem cabimento. O homem que recebo a vida o a 
liberdade do exercito vencedor, nJo devo derramar o sangue 
e menos tirar n. vida do seu generoso bemfeitor, mas para 
isso é necessario que huja combato, e n;io somente a i:lten · 
çiTo dello. Essa foi a ~Jausufa, o nãG outra. 

Sa cu tivesse, pois, de apreciar o caso limitar-me-hia a 
exigir do general liJôres a publicacilo de uma ordem do dia 
que reprovasse energica e categoricamente o proceder dasses 
prisioneiros, ·que os envergonhasse, por issG qua se propu
nh,iio a faltar a sua palavra de honra, e a commctter uma 
acção indigna contra a fé publica e contra a moralidade 
geral. 

delictos farão commettidos por soldados orientaes que os
tavão. em acto de guerra, que só por esse titulo occupavão 
ou P2savão o território .brasileirG, e que, portanto, conti
nuavao a estar submetl!dos á jul'isdicção e competencia do 
seu governo, pcltl que este tem sem duvirlà o direito de 
punir todos e quaesquer crimes que esses soldados abi com
metlessem. 

E' a ficção do dit·eito das gentes que prolonga o territorfo 
de um estado, e faz c~m que elfe comprehcoda o lagar oc
cupado por seus exercttos ou cmbarcacõtls do guerra ainda 
fóra dos seus limites. • ' 

E se isto nuo bastasse, em que o convenio se oppunha a 
uma maiGr pena? Esse crime ou tentativa nãG ofl'ondia s·ó ao 
Brasil, sim aos dons alliados, ou por outra á allianca; é um 
crime commum, isto é, ofl'ensivo do direito das génlrs ; c, 
port nto. exc.eptuado da amnisti~ pelo art. 2°; os alliados, 
portanto, tinhão a faculdade de reprimi-lo. · 

Accresce ainda a. razão da alliança, pois quo são crimes 
communs com!l'letttdos contra ella Etn summa, esse direito 
ebtava resguardado. 

Entendo, pois, que a mediua não era a demissão· e ·sim 
outras. Convinha mandar proceder a corpos de dehcto cm 
Ja.gt~ariio, colligir todos os esclarecimentos precisos, e trans
mtttt-los com as convenientes instruccões aG nosso ministro, 

Em vez, pois, de demitlir-se o nosso ministro. curn pril'ia 
mesmo nesta ultima )1ypoibese dar-lhe instrucções e r.rrlcns 
para proceder neste teor. , 

Pass~t~os ao exame dá criminalidade dos generaes lilunoz 
e Apancw, ou aos attentados do Jaguarão. , 

Fixemos primeiramente bem as idéas. Os actot;, embora. 
devastadores, os ferimentos ôu mortes, embora lumenta,•eis, 
que são meios de guerra, e por esta legitimados, n1io são 
crimes, são hostilidades. Certamente não pretenderemos a 
punição destes, seria isso inadmissi vel. 

A_llcga se, porém, que bnuve assassinato sem justiücaçüo 
belltca, castração, offensas á honra ou pudor; e a ser i~so 
exacto, por certo que são crimes e de caracter commum pe-
rante o direito das gentes: devem SI'!' ponidGs. · · 

Algucm, porém, já disse que os generaes ~runoz ou Apa
rício praticaEsem por ·si mesmos taas crimes? Ninguem ainda 

· o disse, .. e creio que ninguem provará isso. Logo, clles não 
devem ser punidos como autores directos ou immediatos 
desses crimes. 

Já se disse ou está provado que esses gen eraes man dárãG 
_pral.icar taes actos? NiíO. Logo, não devem tambem ser pu
nidos como mandantes. Os réos que devem ser punidos são· 
os que pcrpetrárãG semelhantes ctelictos por seu proprio e 
depravado impü\8o. 

Dir-se-ha, porém, ainda aesim pesa sobre aquelles gene· 
raes a respon3abilidade, porque nrro castigárão desde logo 
os seus soldados. 

Sem duvida. elles tinhão esse dever, m_as se é facil cumpri-lo 
desde logo nos quarteis, ou nos acampamentos, não acontece 

·outro tanto nas marchas seguidas, durante as quacs é difficH 
proceder á investigação. 

Se algum soluado nosso em Paysantlú praticasse um ªcto 
cesses, seria uma injuria attribui-lo directa ou indirectamente 
nos nossos honrados generacs; seria mesmo ina~issivel prll
tendcr qut' interrompessem sua marcha para investigar; póde 
mesmo acontecer lltHl elles fossem os ultimas a saber. . 

Não sejamos, pois, precipitados; a respons~'bilidade desses 
gcneraes póde ser improcedente. A carta que aqui foi lida, 
de um dos olliciaes dessa força, prova ~ue os delinquen~es 
commetterão os crimes por sua conta, pots que esse offictal 
expressa sua indignação. 

A carta do nosso ministro a esse respeHo não o colloca cm 
contradição, pelo contrario, o art. 2.o do convenio e os actos 
posteriores demonstrão que não desistiu· da punigão. 

Em um aparte disse que a carta que tambem foi lida do 
general Flôres a este respeito honrava este general,:e entendo 
ter dito bem. 

pata proseguir ulteriormente. • . 
Resta o attentado contra o nosso pavi!Mo. 
Nesse f~ct~ .ha _duas responsa~i\idades, uma do governo, 

OUtl'él. dos tndL VIÚUOS CfUC O pet•petrarão .. 
Tinba_mos de haver a reparaçãq desse ·gDverno, por mais 

de um tttulG, mas elle nllo paz nisso duvida alguma. 
Allega-se, porém_, que quem devia mandar arvorar e saudar 

nosso p<lvilhiio devia ser Villalba, mas porque? Vi llalb<t 
comG individuo não era complico do attcntado; o proprio 
Aguirre como individuo seria um pequeno argueiro em frente 
da nação brasileira.( apoiados.) Qu~m nos devia dar a repa
ração era a entidade moral, a representação da soberania 
oriental, a individualidade, o governo; o contrario, em vez 
do engrandecê-la é amesquinha la: e~~e é o principio geral. 

Pelo que toca á punicão dos autores individuaes do atten
tado, nosso alliado já m"andou syndicat· do facto para puni
los; o convenio em nada prejudicava isso: onde esta, pois, a 
dcficiencia? 

Em face de tudo. quanto tenho ponderado, direi como ulti
mns conclusões:· 

Que o governo, allegando que o general FlOres, p61o con
venio não estava mais obrigado a satisfazer nossas justas 
cxigcncias, é que se demittia a si e ao Brasil de seus pró
prios direitos; exemplo sem exemplo. Não era do convenio, 
o sim dos comprGmissos do general Flôres, que elle devia de
rivar e manter nossos direitos; era dessa segunda parte da 
alliança; desconheceu a base dos direilos proprios. 

Qua, portanto, seu procedimerrto foi injusto, impolitico e 
prejudicial. 

Jnjusto, porque o nosso ex-ministro resguardou, como está 
demonstrando, os ·direitos do Brasil; c, portanto, a sua 
demb<ão é injustificavel. 

1m politico, por muitas razões. Amesquinhou a ·ge~erosidade 
brasileira na parte em que devíamos ser generosos, e, con
fundindo as condicões do convenio com as obrigacões diEtin
ctas e independéntes delle, do general mores, âttribuiu a 
este a intenção de não cumpri-las. E demitindo o ministro 
brasileiro por não· se ter opposto, implicitamente dizia 
áquellc que se tumbem nrro o demittia era só por não poder. 

Accrescem ainda as conjecturas de ambição ou de outras 
vistas politicas que dahi podem imputat· ao Brasil ••• 

Prejudicial, porque em ultima analyse importa perda de 
sympathias c de gloria para o nosso paiz. O que quer dizel· 
-aceito-é honroso e demitto? 

Estas são, Sr. presidente~ minhas sinceras idéas sobre esta 
questão bom importante para nosso credito nas relaºões 
extQriore)l. 

O que diz esse general? E' que nii.o obstante taes crimes 
terem sido commetlidos em tcrritorio brasileiro, isto ó, fóra 
do territorio orillntal; que não obstaAte duvidar por isso'·de 
sua.· com potencia para puni-los, todavia ainda assim o faria. 
E não parece claro que isto demonstra o quanto elle deseja 
attender nossas exigencias? 

O que cumpre dizer ao general Flóres é que não deve 
ter duvida alguma em sua co~petencia, porquanto esses 

No correr do meu discurso pareceu-me ouvir duas expres
sões suspeitas, isto ó, que podião .attribuir â subtileza, ou á 
sophisma algumas de minhas proposições. Se tal foi o pen
samento, declaro que quando os nobres senadores lerem com 
vagar, attenção e imparcialidade o meu discurso, em sua con
sciencia me darão justa reparação. 
· Nunca recorri, nem recorrerei a sophismas ; tenho errado, 
e errarei por falta dos precisos esclarecimentos ou por peque· 
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nhez de intelligencia; mas quando pt·onuncio meu pensar, 
pronuncio um pensamento, uma conviccão sincera. 

Sou amig-o do illustre ex-ministro; mas sou ainda mais 
amigo do Brasil. (Llluito bem 1 llluito bem!) 

O SR. PRESIDENTE:- Devo declarai' ao nobre senador quó 
se houve apartes suspeitosos, como tliz que houve cu não os 
ouvi, ou uão compreheudi. · ' 

o SR. SrL VEIRA. DA nioTTA. : - Forão os mais amiga veis que 
é possível. · 

O SR. PRESIDENTE: .,--Pareceu-me que o nobre 5enador foi 
ouvido com muita attenção por todo o senado. 

O SR. T. ÜTTOl'H:- Gom a maior atlenção. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 17 DE JUNIIO .DE 186o 

Discttssão do projecto de resposta á {alta do tlitono. 

o §!•. Fert•eira It•mme.: - Quando tinha de entrar 
na ordem do dia um requerimento apresentado nesta casa 
cm sessão de 21 de julho de 1861 peio illustre senatlor o 
Sr. Silveira da ntotta, com o fim de pedir ao governo a com
municação da corrcspondencia ultimamente recebida da nossa 
missão especial, então existente cm nlontevidéo, a respeito 
rio resultado das diligencias que fizera para a pacificacno do 
Estado Oriental, pretendi re-querer que esta materiâ fosse 
tliseutida em sessão secreta. 

Tendo, porém, communicado a minba intenção a diversos 
collegas, ponderarão-me uns que eu deveria deixnt· o caso á 
discrição dos ministros quo erão tambem senadores, c qno 
bem sabião que tiuhão o direito de rcquem sessão secreta 
quando a julgassem necessaria ; outros que ainda convinha 
esperar noticias mais positivas e circumstanciadas, que a 
cada momeúto deverião chegar do Rio da Prata. 

Altendendo a estes conselhos, St·. presidente, deixei de fa-
2er o que pretendia, mas desde Jogo arrependi·me de ter sido 
tão doei!, e isto causa·me ainda boje vivo pezar, porque 
notei que não só nas observações feitas cm um debate pu
blico por diversos oradores dil opposição, mns tambem nas 
explicações dadas pelos proprios ministros d;t corôa, houve 
tal excesso de fran~uezn. que não podia deixar de difficultar ou 
prejudicar mais ou menos as questões pendentes. (apoiados.) 

Não se poderá porvc:llura, senhores, dizer agora o mesmo 
a respeito da actual discussão da resposta á falia do tbi'OnO ? 
Não poderão os interesses limsileiros ser de qualquer modo 
prejudicados por algumas das ollmv<lções aqui feitas, c 
principalmente pela leitum de certos documentos reservados? 

UM Sn. SENADOR : -Parece que sim. (apoiados.) 
O Sn. FERREIRA PENNA : -Em semelhantes occasiõcs ouco 

sempre dizer qne sendo a publicidade a mais essencial cond-i
ção da existencia do systema reprc5entativo, c tendo a nação 
o direito de tomar conhecimento do morto como são dirigidos 
os ncgocios do estado, tudo se lhe deve patentear com fran
queza, cabendo á propria imprensa a missão de previnir ou 
remediar os males que dabi pnssão provir. 

Posto que em these eu reconheça e arlmitta a exactidão 
desta theoria, entendo com tudo ·quo cm circumstancias excep
ciorléles e extraordinarias, e principalmente, em tempo de 
guerra externa, só poderá ser seguida por nações tão fortes 
e podero~as que nada tenhüo a rocei ar em caso algum (apoia
dos); mi-Is ainda assim observo quo os seus governos nãfl 
deixão de tomar toa;,s as precauções possíveis p11ra im
pedir qualquer aviso ou revelação interessnto ao immigo. 
(apoiados.) · 

Os cidatlãos em gemi, e, especialmente os representantes 
das nações menos fortes e porlel'osas têm sem duvida igual 
direito para exigir a publicidade e cntrnr no exame dos actos 
dos fu~ccionarios qufl se acbão encarregados .da sua suprema 
admunstração, mas parece-me tambem malllfesto que se no 
exercício desse direito c 110 modo de satisfaze-lo em certas 

· circumstancias não houver grande cautela. e discrição, podem 

ser mui sensivelmente prejudicados os interesses nacionaes. 
(apoiados.) 

Como exemplo do que no nosso proprio paiz tem já acon-· 
tecir!o recordarei ao senado que durante a rebell!ão do Rio
Grande do Sul algumas das vantagens alcançadas pelos 
rebeldes Corão devidas, ou pelo menos attribuidas, ao conhC·· 
cimento anticipado que a imprensa lhes dava do estado e 
posição das forças legalistas, o do plano das operações que 
Linbão de emprehender, ao mesmo tempo que o governo im
perial e as autoridades superiores da província ignoravão 
quasi tudo quanto entre ellcs .se passava. 

O mesmg vai-se observando na guerra, em que nos 
achamos empenhados contra o Paraguay (apoiados.) Dos 
planos do seu ambicioso dictaJor, dos recursos com que conta 
para leva-los a cffeito, dos movimentos de suas tropas, etc., 
não temos conhecimento exacto, nem mesmo da sorte dos 
nossos compatriotas, que ali se achfio detidos, victimas 
da mais negra perfidia e t:yrannift, (apoiados), chegando-nos
apen~1s algumas noticias, suspeitas, ou muito incompletas, 
por via_ du Semanatio e outros jornaes. 

Entrdanto o estado do nosso exercito e armada, assim no 
tocante ao pessoal como ao material, o numero de vlílunliHios 
e recrutauos quo se vão alistando, o dia cm que partem forças 
de qualquer po1!to, os Jogares a que so destinão, o itinerario 
que devem scgmr, cm summa, nossos recursos e nossas faltas, 
tudo é revelado pela imprensa com à maior .minuciosidade, 
(apoiados), c pó de em breve tempo cheg-a.r ao conhecimento 
do inimigo, mó1:mente se elle tiver entr·e nós, corno é de pre
sumir, agentes secretos, c tão sagrrzes que saibéio illudir a 
vigilancia da nossa policia, e das forças bloqueadoras dos
portos do l'<traguay, como parece que a illudiu quem em 
18titi communicou ao fallecitlo prcsideüte Lo.pez, a ~cr certo 
o que então cow·u, o mais importante artigo das instruccõcs 
dndas pelo governo imperial ao chefe da esquadra PtÍdro 
Ferreira a re·spcito da mi~são diplomatica, do que ia en-
carregado. . 

Em semelhantes tempos devem merecer muito particular 
attenciío certos factos que em circums'tanci:ls ordinal'ias 
podcrião pasEür desapercebidos, como, por exemplo, o appà
recimenlo de 30 ou 40 indivíduos, que se presumia serem 
indios selvagens, a pequena di~t.ancia da villa de Guarapuavit 
da província do P.1ran(t; as mysteriosas viagens do um su· 
jeilo cstranl!O o dcsconbedtlo, que se dizia se1· engenheiro, 
IJUe por algum tempo esteve na capital Uil mesma província, 
c dcsappareceu logo que se tornou suspeito, tendo mostrado 
particular empenho em explorar o rio Ivaby, e oul!:as vias do 
communicação que vão te1· ao Paraguay; e a vinda do outra 
partida de inrlios quo, tendo sabido das margens do Ivinhci
ma, chct;itrão até o estabelecimento naval de Itapura no rio 
'fieté; e não sei mesmo se até a colonia do Avanhandava que 
lho fica muito superior, em cmbarcaçõos 1 que por sua cons
truce./Io mostravão não SOI'Cm obra de selvagens, segundo 
cons·ta de correspondencias ha pouco publicadas nesta côrte. 

E' bem possível que esses homens, que assim se disfurcão 
com o nome de inrlios selvagens, atrectando a sua na tu.ral 
simplicidade e ignorauci_a, nada menos sojão do que partidas 
de exploração mandadas pelo governo do P.traguay, e diri·. 
gidas por p1·aticos dos log;ms, por espiões muito babeis c 
expertos, que tlldavia nftO se auimariiiO a iutornar-se no 
nosso territoi'Ío, se as noticias dadas peia imprensa sobro a 
absoluta fa!La do guarnição cm alguns pontos importantes das 
fronteiras os não animassem com a esperanÇa de fazê-lo im
punemente. 

Para demora1·-me, Sr. presidente, nestas considerncões, 
que poderão parecer desnccessarias, o ató mesmo impe:·tfncn
tcs (não apoiados), encontro novos motivos em uma corres
pondelicia de Dut.nos Ayres de recente data, que faz iguacs 
~tdvertencias Sllbrc os males que póde causar a impr'Jdente 
publicacão de certas noticias, e em um officio do Sr. Vianna 
de Lima·, ex- ministro do .Brasil na Assum1J1;ão,dirigido ao go
verno imperial, com data de 7 de dozembro de 1864, em que 
diz que o dictarlor Lopez apressou-se a mandar capturar o 
paquete Marqttez ele Olinda, por haverem annunciado jornacs 
desta côrte e de lluenos-Ayres que ello levava a seu bordo, 
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não só o Sr. coronel Carneiro do Campos, noméado presi
dente para a província do ~lato-ürosso, mas tambem grande 
quantidade do armatllento, etc. 

O Sr·. Carneiro de Campos não desembarcou em Assump· 
cão, nom teve portanto occasiiTo de ver o dictador; mas ha
vendo o paquete entrado naquelle porto com a bandeira im
períal ha~leada no mastro granrle bastou talvez isto para 
confir·mnr as suspeitas que o mesmo dictador concebôra em 
sua tenebrosa imaginação, á vista das noticias inexactas qug 
a imprensa h a via publicado, e par& servir de pretexto ao 
·attentado, que privou a província de Mato-Grosso, não da 
supposb1 provi~ão de armamento, que realmente não se acha
va a bonlo, mas d1i presença do seu novo administrador, e de 
uma avultada somma de dinheiro remettida pelo thesouro 
para satisfação do suas despezas ordinarias. -·· · 

.Bem conhe~o, Sr. presidente, que em um paiz ó"ud2 a lei 
permitt.e tão ampla li1lei dade·do imprensa como entre ·nós é 
impossível evitar inteir~mente .os in~onvcnientes e perigos 
que tenho notada, mas amda assrm crero que poderão ser em 
grande parte previnidos ou attenuados pelo tino e prudencia 
das autoridades, e pelo patriotismo e zelo de to~os aquelles 
que quizerem sinceramente servir· á nossa justa causa. 

Como representante da n,uçiio o que mais vivamente desejo 
é que na adopção das medidas concernentes á guerra dê o 
ministerio, seja qual for o partido politico a que pertencão 
seus ,membros, taes pro'vas de zelo, ·actividade, energiÍ1 c 
JJCrspicacia, que convenção á nação inteira do que, para' pres· 
tar-se-lhe conscienciosamente· todo o. apoio e recursos que 
as circumstancias exigirem não ha necessidade alguma de tis
calisar seus actos, nem mesmo de pedir-lho quaesquor ex
plicações que devão ser. duda.s cm publico. 

republica, bom como os dir·oitos e legitimas interesses dos 
br11sileiros nos estados do Pmta. 

Como provas da sinceridade destas vistns mencionava o re
Jatorio di versas ordens exnerlidas à,; autoridades da província 
do Rio Grande, recommendando ·Ines, sob pena de rigorosa 
re,ponsabilidade, quo não consentisslilm quo dali se prestasse 
o menor auxilio á causa da rovolta, o a ocliberac~o que lo
mára o governo imperi:.ll do mandar a lluenos:.Ayres em 
missão copOdencial o seu ministro residente em ~lontevidéo, 
com o fim de obter, como obteve, do governo argentino ex· 
p!icacões que removessem as apprebensoes e duvidas de- que 
estava possuirlo o governo orier-1lal a respeito de actos seus, 
que parecião favoravois á mesma revolta. 
- Em fevereiro chegou ll esta côrte o general Netto, e no 

principio de abril ouvir'ão-se no recinto da camara temporn
ria as primeiras,,vozes que descrovi~o com as mais negras 
cores os attcntados commcttidos não só por particulares, mas 
tambem por autoridades do Estado Oriental contra subdi
tos brasileiros ali i residentes, dentr·e os quaes affirm;m-so que 
~O 000 estilvào di~postos a pegar immediatamente em armas 
pa~a desnffl·ontarem-so1 fazendo justiça por suas mãos, se o 
governo imperial demorasse por mai5 :empo o cumprimeuto 
do seu dever. 

O ministorio de H) do janeiro, partilhando a indignação, 
que naturalmente devia causar a narração de tantas atroci
dades, de tantos ultrajes á nacionalidade brasileit·a, mas 
.não curando infelizmente de averiguar os factos 1 como con
vinha, para saber até que ponto erão exactos, c mais domi
nado pelo onthusiasmo do momento do que pela reflexão, 
entendeu que mandando a Montevidéo uma missão especial 
encarregada de renovar com maior energia e apparato as 
reclamacões anteriormente apresentadas , conseguiria em 
breve tenrpo todas as satisfações desejaveis, e assim levanta

. Quanto ao debate actual, o conhecimento que tenho da il ria cm nossos annaes diplomtlticos um padrão de gloria á. 
Justracão, prudencia e patriotismo ~e cada um .dos meus, hon · politica da situação nascente. · . 
rados • collegas equivale á certeza de. que- não terão feito, Esta missão, posto que encarregada de fazer amda um 
nem farão revelação, ~u observação a~guma, que· possa de apello amigavel ao governo oriental, i par de novos protestos 
qualquer modo prejudiCar a causa naciOnal. de noss~ neutralidade no. tocante ás dissenções internas da 

O Sn. ZAcnAniAs: -Mas já se tem feito. algumas. républica, parecia realmehte ter mais de ameaçad9ra do que 
0 Sn. FEnnEmA PENNA: - Em todo 0 caso devo declarar de pacifica, quando se observava que para apom-la man-

1 t · t~ t 1 dava-se reforcar a esquadra do Rio da Prata, e marchar o 
,.que p~ a parte q.ue me oca procurarei ser ao cau e oso e e·xercito parã as fronteiras do Rio-Grande ·, mas v honra~o comedido como costumo sempre que se trata de assumptos 
de semelhante natureza, não me servindo de documento ai- Sr. conselheiro Saraiva desde que chegou a ~Iontevid~o 
gum official que já não so ~che pub.licado pela. impren~a, apressou-se a pedir ao ministerio, segundo então constou, 
ou que não possa sê-lo sem Inconvernente. So mnda assim que suspendesse essa ostentação de forr,a~, ponderando·l~e 
porém commetter alguma imprudcncia, ficarei muito obri- que só poderia ser-nos prejudicial quando não lhe faltaviio 
gado a quem disso me adverti1;1 

serei prompto em retirar espcrancas de conseguir por meios pacíficos .o fim da missão. 
as mhhas expressões, e pedirei mesmo aos jornalistas como Em súa primeira nota; de 18 de maio, resumiu o nosso 

· 1 f - d - enviado os factos antigos e modernos que motivavão as re-
espeCJa avo r que as nao repro uzao · clamacões, exigindo satisfação correspondente, de. confor-

Para justificar, Sr. presidente, a minha opinião sobre o midadê com as instruccões do ministerio, que já erão antici
assurnpto que mais particularmente tem occupado a atte~~ção padamente conhecidas: não só pelo governo oriental, como 
do senado, isto ó, o modo como terminou a luta em que nos tambem pelo pu~lico, por s~ _acharem te~tualmente _ ~ran
empenháramos no Estado Oriental do Uruguay, e para mo- scriptas no relatono da repartlçao dos negoCios estrangeiros; 
tivar o voto que pretendo dar a favor do projecto de resposta mas a resposta que obteve em 2~ do mesmo mez fez-lhe. 
á falia do throno, na parte que lhe diz respeito, julgo neces- desde lon-o conhecer que a sua missão era mais diflicil do 
sario fazer um resumo historic.o da questão desde a sua ori- que a pi~ncipio se lhe figuráro., e tanto que, tendo contestado 
gem, ·e nisto procurarei ser tão breve quanto o permittir a aquella resposta por outra nota de ~ de junho, e dado conta 
natureza do assumpto. ao ministerio dos embaraces que encontrára, entond~u que 

Quando se abriu á primeira sessão legislativa de 186~ ne- para afasta-los . convinha· p~imeiramente promover a pacifi
nhuma novidade annunciou o governo que podasse alterar as cacão da· republica por m!HO de uma accommodação, ou 
relacões amigaveis que o Brasil mantinha com o Estado tra-nsac~ão entre o presidente Aguirre e o general Flóres, 
Orie"ntal do Uruguay. Esta vão ainda pendentes as reclama- procedéndo de commum accordo co!ll o ministro .das relações 
cõcs apresentadas em diversas datas com o fim de obter a exteriores da Confederação Argentma, e com o da Inglaterra 
sàtisfacão devida pelas injusticas e violencias commettidas residente em .Buenos-Ayres. 
coQtra "as pessoas e propriedades de subditos hraziieiros ali . Tendo-se mallogrado essa tentativa! q~e todavia foi con
residentes e tanto a falia do throno como o relato rio do mi- 1siderada por muita ~e~ te como o prrmell'o passo dado por 
nistcrio d~s negoe~os estrangeiros, dando noticia de ter sido párte do governo br~zlletro para rec~nhecer no general Fl~ros 
novamente invadida a republica em 19 de abril de 1863 por a qualidade de bellrg~r.ante} detormmou-s~ ao nosso envrado 
forcas sob o commando do general l''lóros, e do estremeci- por instl'Ucções do• mimsteriO d~ estrangeiros, d~tadas de .21 
menta que em consequencia deste facto se dera nas relações. de julho que, reatando a negociação que ficára Interrompida 
de paz entre ella e a confedera não Arge~tina, as~cguravão e~quanto se tratou. da paz, marcasse ao gove~no d~ repu-
que 0 governo imperial guardaria a· respeito daquella luta a bhca um prazo ma~s ou menos breve, segundo as ctrcums~ 
mais stricta neutralidade, fazendo entretanto respeitar os tancias aconselh~ssem, den.tr~ do qual o mes~o governo pu
compromissos nacionaes relativos 4 indcpendencia da mesma desse dar as satisfações ex.Igldas, sob ~ commm~~~q de fa~; 
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mm os a fazer pelas nossas proprias mãos a justiça que nos ~oyaz quê. as reprczalias, objecto da com mina cão cstabelc 
fosse negada. Cldll no ttlttmatum a que S. Ex.. se referiu, não· sionificão o 

No mesmo dia 21 de julho apresentava o nobre senador estado de gucl'!'a, em que sejão necessarios recurso~ extraor
por Goy~z o requerimento jú referido, e eu ainda hoje creio dinat'ios; são ainda um meio adoptado pelo direito das gentes 
que, se Ltveaso sido di~culido em sessão secreta, bem poderia para os temros do paz. Os recur·sos do que actualmente dis
acontecer. que o mi~isterio de 15 de janeiro, que até _então pomos no Rro da Prata, e que permitle o areamento nas cir
se most!·ara e~tlrusrasta da guerm, a ponto de nem Julgar cumstancias ordin~rias silo f!lais que sufficientés, po~ cmquanto, 
nccessarro ouvrr sobre tão grave assumpto o consellto de para fazer face ~s necesstdades que essa-uova srtuação nos 
estado, attendf'ndo ás observacões que os senadores certa- possa crear. 
mente lhe farião com toda a fra.nqueza e lealdade que delles cc Não. sei se seria mesmo conveniente, senhores, e não 
se deve sempre esperar, reflectisse um pouco mais, e afinal 
se resolvesse, senão a desistir de seus intentos bellicosos, ao merecerJamos a censum do nobro senador·' se anticipada-

d' mente viessemos ao parlamento pediL· meios extraordinarios 
menos a mo rlica-los no ponto mais essencial, isto é, quanto para um estado no qual ainda não entrámos. Tranquillise-se, "' 
ao prazo que se deveria marcar para o comeco das hostili· portanto, o nobre senador que na hora conveniente não nos 
dades. ,~ • f d . I d I aremos espo!ar, procuran o o apo1o mora o par amonto, 

O Sn. IIIARQUEZ DE CAxiAs:_ Apoiado. sem o qual, senhores, no systema do governo que nos rege os 
governos não devem marchar. )) -

O Sn. FERREIRA PENNA:- Para isto até parecia que a No mesmo sentido faltava o nobre senador pelo ntaranbãry, 
propria Providencia Divina queria facilitar os meios ao mi- 9uo era en~ão ~inistro dos negocias estrangeiros, _JJL'O
nisterio de 15 de janeiro, nermittiHdo que arribasse a este mettendo, alem drsso, fazer publicar toda a corres1JOndencia 

·porto o vapor Gerente, portador das instrucções de 21_de ju- da mi?são especial, como a ~ai.s completa justificação do ;'(. ~ 
lho; mas, apezar de tudo, o ministerio persistiu no seu fatal procedimento do governo brastlmro; mas viu-se que, en-
proposito, e .PL>Ias declarações feitas nu tribuna ainda aug- cerradas as camaras em 12 de setembro, sem que ao menos 
montou as diilicultlades da questão, a ponto de já não poder houvesse passado a nova lei rle orcamente, devendo, portanto, 
recuar airosamente da posição em que se havia collocado. continuat· a vigorar a de 1862, dêcretada em circumstancias 

Grande parte do que .então se disse perante o senado me· mui diversas, e tendo-se .finalmente passado da simples re
rece ser hoje trazido a lembrança, ao menos para que se co- prezalias á guerra formal, invocou o ministerio estes mesmos 
nheça de que lado estava a razão e a previdencia. motivos para crear por meio do actos arbitrarias e extraio-

O nobre senadot· por Goyaz, motivando o seu requeri- gaes os recursos que realmente lhe faltavão, mas que podo
monto, observava que só pelas informações que elle pedia ria ter obtido em tempo opportuno do poder legislativo. se 
poderia o parlamento ficar habilitado para dizer ao governo : lh'os pedisse com toda a franqueza. (apoiados) 
Prosegui, ou n.ão; parai, ou não; recud·i, ou não; e accres· Em virtude das instruccões de 21 de julho apresentou o 
centava: cc Para que o governo marche com passo seguro em nosso· enviado o seu ultiniatum cota data de 4 de agosto, no· 
uma negociação já tão infeliz, é preciso que tome conselho, tificando o ultimo apello amigavel ao governo -oriental, e 
é preciso que saiba com que meios conta, é preciso que faca marcando o prazo iinpror0gavel de seis dias para satisfação 
com que a opinião do paiz o possa animar a passos ultclriÓ· das reclamações, com a comminação de reprezalias '.:r' 
res, e que não vá comprometter a sorte do imperio por algu. A essa nota respondeu o ministro oriental em data de 9 
ma susceptibilidadezinha o[endida, por algum capricho indi- de agosto, declarando que a' devolvia ao nosso enviado, por-
vidual, em beneficio do gual se tenhão de sacrificar as vidas que os termos em que se achava concebida não permittião 
dos brasileiros e os recursos do thesouro. Este é o receio que ficasse depositada nos archivos do estado, e pl'Opondo 
serio que tenho da complicacão das questões do Estado Orien- por ultimo o arbitramento de uma ou mais potencias das en· 
tal; é que por fim, após múitos erros, muitos desacertos, ha- tão representadas em JUontevidéo por seus respectivos mi-
vemos de chegar a uma pbase de capricho e de velleidade, em n_istros, a saber: Hespanlta, Italia, Portugal, França, Pcus-
que so ha de querer appellar para os brios na nação brasi- sta e Inglaterra. 
I eira, para sustentar interesses que não são verdadeiros, que Em 1 O de agosto deu o nosso enviado a sua ultima res
não mereção .o sacrificio da nação. Para niio chegar a esse posta, rejeitando a proposicão de arbitramento, por parecer· 
passo é preCLso que o governo peca conselho, porque tem lho um meio de illudir a questão ou adiar a difficuldade, e 
sido infeliz. Se tem custo em recúar, terá talvez mais custo decl;uundo outrosim: 1°, que, segundo as ordens do govorno 
em avançar, se tiver de continúar no erro. ll imperial, ião ser expedidas instruccões ao almirante Barão de 

Observando eu então certos actos do ministerio de 15 de TamonJaré e ao commandante dos corpos do exercito esta
janeiro, que á forca de serem contradictorios me parecião cionadus na fronteira, para procederem a reprezalias e em
incomprehensiveis; mas não julgando conveniente enunciar em pregarem as medidas mais convenientes, em ordem a tornar 
sessão publica todo o meu pensamento, limitava-me a declarar efi'ectiva por si mesmos a protecção devida aos subditos bra- ~·- · 
que sentia não apoiar a sua politica externa com um voto de sileiros; 2°, que o governo imperial julgava de seu dever 
confiança t~o franco e illmitallo como desejava dar ao governo permanecer nessa attitude emquaúto o governo oriental não 
do meu pm sempre que se tratasse de sustentar a honra e adoptasse as providencias, e não désse as satisfacões recla-
dignidade nacional, e ao mesmo tempo pedia aos ministros madas, nem reparasse as ofi'ensas praticadas contra a nacão 
que fizessem bem patentes aos olhos da nacão os motivos por brasileira ; 3°, que, comquanlo fosse o principal desígnio 
que entendião dever entrar em uma lucta que podi1 ser ori- do governo imperial garantir por si mesmo a segurancà pes-
gem de grandes sacrifieios e calamidades para o imperio. soal e propriedade de seus concidadãos, até que se tôrnasse 

Ainda em 23 de agosto, depois de apresentado o ultimaturn. effectivo o cumprimento das leis da republica, não duvidaria 
de que fallarei daqui a pouco, o nobre ministro da marinha comtudo proceder a reprezalias especiaes a respeito de cada 
respondia nestes termos.ás perguntas que se lhe fazião sobre um dos casos occorridos, e mesmo augmentar a gravidade 
11 sufficiencia das forcas e creditos concedidos pelo podor le- das medidas que ião_ser autorisadas, se a altitude que assu
gislativo. (Lendo): • · mia fosse insufficiente para obter tudo quanto em seu nome 

cc Passo a responder ao nobre senador pela província de se havia solicitado pela nota de 18 de maio; 4°, que tambem 
Goyaz, que int(lrpellou o governo no principio do se.u discurso, devolvia ao ministro oriental a sua nota do dia antecedente, 
procurando saber se as forças do o.rçamento que discutimos não só por ser formulada em termos que não desejava quali· 
estão ou não ao nivel das circumstancias que atravessamos. fic,tr, mas por conter extranhas inexaclidões de facto, que 

cc Hontem jà se me havia dirigido no mesmo sentido o hon- fóra ocioso elucidar ; Õ0, finalmente, que assim dava por 
rado senador pela província do Amazonas, e hontern mesmo terminada a l!lissão especial de que fôra encarregado perante 
·disse ~~t alguma cousa para patentear o juizo do governo a o governo ol'lental. 
esse respeito. Communicada esta deliberacão ao corpo diplomatico resi-

{~ Volto, pois, de novo a declarar ao nobre senador por dente em Montevidéo, e ao êommandante em chefe da es· 
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quadra brasileira, partiu o nosso enviado para Buenos-Ayres, 
e poucos dins depois comecou o mesmo commandante as re
JH'esalias, exigindo do gove'rno oriental a complett~. immobili
sação do vapor General Meigas, que então se achava no porto 
de Montevidéo, e mandando estacionar no rio Uruguay uma 
divisão com ordem par:~. redu1.ir ao mesmo estado ~~s embar
cações orientaes que ali.se encontrassem, e prineipalmentc o 
vapor de RUerra. Villa del SalliJ, coro o qual derão-so nos dias 
26 de agosto e 7 de set~mbro dous confiictos, de que pôde es
capar-se, sendo afinal incendiado no porto de Paysandú por 
ordemdas proprias autoridadés orientaes. 

No dia 30 de agosto, lmvendo recebido a noticia daquelle 
primeiro confiicto, que tivera Jogar quando o Vil/a del Salto 
ia por õrdem do comma.ndante militar de Paysandú soccorror 
a guarnição de ~iercedos, então ameaçada pelo general Flo
res, resolveu o governo oriental enviar os passap1•rtes á 
nossa legacão, que permanecia em ntontevidéo ainda depois 
d~ começaJas as reprr:zalias, dcclw .. ndo-lhe que <.lelles deve
na fazer uso no prazo de 24 horas; e a 3 de setembro cassou 
igualmente o exequatter a todos os .nóssos agentes consulares, 
fazendo tambem constar que não responderia pela segurança 
da~ pessoas e propriedades dos que· permanecessem no terri
t~r~o da republicó\, e que daquello dia cm diant~ _fica qa pro
h1b1da ·toda a communicacão com as forcas mant1mas e ter-
restres do Brasil: • • 

No di/.\. 7 tle setembro partiu o Sr. conselheiro Saraiva de 
Buenos-Ayres para esta. côrte, afim de informar o governo 
imp_erial de tudo CJuanto havia occorrid~ n_o Uio r~a I)rata, 
etlV!ando entretanto ao presidente da provwCia do RIO-Gran
de, e ao commandante cm chefe da es~uadra inst~ucções 
data~as do mesnio dia, segundo as quaes d~ver-so-lua pro-
seguir nas reptezalias por mar e por terra. _ 

.Eotre. os diversos artigos dessas instrucções encontra.o-se 
os segUintes : · 

1. o Que o exercito brasileiro entre no territorio da repu· 
blica para o fim de expellír do Cerro Largo, P;)ysandú e Sa~to 
as,forças. do governo de Montevidéo que nesses pon~os e~ts
tem, e ameação exercer reprezalias sobre nossos conc1dadaos. 

G.o Que se não dispomos agora de bastante força para 
operações militares em diversos pontos, devemos tent~r 
sómente o ataque do Salto e Paysandú, deixando para depo1s 
o da vílla do Cerro Largo. 

7. 0 Que os commandantes militares devem rec~ber ordem 
·para não otrenderem nem hostilisarem de qualquer modo_ a 

força alguma pertencente ás do general Flôros, o q~al_ na.o 
nos tem aggravado, e antes procura garantir aos bt·asiiwos, 
tanto quanto lhe é passive!, nos lagares por ell_e o~cupados. 

8. 0 Que, ton.ada qualttuer das povoações · mdtcadas,. e 
desarmadas as respectivas guarnicões, lo~o que nel!aS, forem 
constituidas novas autoridades nomeadas pelo genera!ljl~res, 
e. dando este a segurança de proteger aos brasileiros ah re
srJentes, em quanto se não organisar o governo legal dad re
publica, devem as nossas forças saltir dos pontos indiCa 0J' 
e mesmo do territorio da Republica, se não receberem 0 

governo imperial ordem· para marchar até Montevidêo. 
9. 0 Que as 'operações militares devem limitar-se até novas 

ordens do governo imperial aos pontos designados (Salto, 
Paysandú e Cerro Largo], e de maneira que as nossas forças 
obrem coadjuvadas e auxiliadas pela esquadra, a qual deverá 
1·eceber por' U1·uguayana ou Santa Rosa as communicações 
necessar1as. 

10. quo não se deve impOr contribuições de guerra, e pelo 
CO!ltrano se deve pagar logo tudo quanto se tomar para sup
prunentos do exercito,. cumprindo que to?os os chefes mili~a
res procedão com miuta attencão á segUinte recommendacao: 

cc Que não fazemos, nem queremos fazer mal á Rerubltca 
Oriental, e só hostilisamos ao actual gove1·no de nlontevidéo 
e aos seus agentes, unicos responsavcis da desgraçada sit.ua
ção em que se achão os seus conterraneos, e os estrangetros 
paci fi c os residentes no paiz. » 

Um aviso expedido pelo ministerio dos negocios estrangei
ros ao Sr. barão de Tamandaré com data de 21 de setembro 
apprcvou completamente estas instruccões, declarando outro
sim que o governo imperial, não abrigando intenção ou pre-

tenção alguma contraria á indepenrlencia do A~tado vizinbD, 
nem mesr~o uan.d~ l!l'efijre~c~a a este ou áquellc dos partidos 
cm que alt se diVHlla a opunão, ahsolutamrmte neutml, o de 
proposito deliberado a não intervir nas questões e nas lutas 
que se travassem, t;io sómonte exigia do da republica, qual
quer qu~ lasse a opintão politica a que pertencesse, a solução 
rle suas Justas reclamações, e as garantias precisas ú vida, 
honra e prepriedarle dos cidad;ios brasileiros ali residentes. 

Não· tendo o Sr conselheiro Saraiva voltado ao Rio da 
Pra.ta, nem sido substituído por outra pessoa 0'1 missão es· 
pe.wl, parecia claru que o desenlace da questiiíl ficava in
Letramente dependente da sorte das armas, segundo o ulti
matum de 4 de agosto, e instmcções ulteriormente expedi
das; . mas tudo isto suppunha a existencia de um exercito 
su~etente e prestes a entrar no Estado Oriental, quando 
muitos dos corpos que de.ve1·ião compô-lo achaviio-se ainda 
dispersos pelas diffcr·cntes províncias do imperio, quando 
aquell_es mesmos que estavão no Rio-Grande scntiãu falta da 
organrsação, e de muitos objectos indispensaveis para o 
campanha. (apoiados.) 
O~ .[0,000 brasileiros residentes no Estado Oriental, que 

se diZia estarem promptos a empunhar as armas a cada mo
me·nt~, ficárã.o reduzidos ao numero que é hoje sabido ; o 
exercito ao commando do Sr. general Menna Barreto só em 
outubro passou a fronteira, e tão morosas forão as marchas, 
apezar de todo o seu enthusiasmo e boa vontade, que ainda. 
eml6 de dezembro nenltuma parte pôde tomar no primeiro 
ataque de !>c1ysandú, que o intrepido commandante em c!Jefe 
da nossa esqt1adra resolveu empreher~der, pelas motivos ex
postos em seu olficio de 9 do mesmo mez, de combinacão 
com as íorças do general Flores. com quem havia celebrâdo 
em Santa Lucia o accot'ílo de 20 de outubro, que, assim 
como aquclle olllcio, já foi lido perante o senado. 

Em princípios de setembro já era conhecido no Rio da 
Prata o audacioso protesto do dictador do Paraguay, datado 
de 30 de agosto, e·, desde que se verificou o caso por elle 
previsto, isto é, a entmda de forcas brazileiras no Estado 
Oriental, era bem natural que os 'inimigos do Brasil, con
t~ndo com o seu auxilio, ganhassem maior coragem e ent4u
siasmo para a l'esistencia, entretanto que falta vão ·nos os 
meios precisos para levar a efl'eito com toda a celeridade as 
operações militares que·mais podíão convir-nos. (Apoiados.] 

Forçoso, é pois, reconhecer e confessar que em taes cir
cumstancias revelou se de um modo triste e doloroso para. 
toda a nação brasileira a imprevidencia do minisrerio do 15 
de janeiro,. quando autorisou a apresentação do ultimatum 
com um prazo tão curto para começo das hostilidades, sem 
estar preparado para fazê-las etrecli vas, não podendo certa·· 
mente servir-lhe de defesa a allegacão_ de que a principio 
esperava conseguir tudo por meios pâcificos. (apoiados.) 

Da imprevidencia do minísterio encontra-se aindd outra . 
prova na falta de um manifesto. em nome do governo impe
rial, que servisse nil.o só para fazer bem patentes à nação 
brasileira os motivos de um11 guerra que deveria necessaria
mente obriga-la a grandes sacrificios, mas tambem pára con
vencer as nações estrangeiras da justiça de nossa causa, de 
sorte que os seus governos, os seus homens de estado, e a sua 
imprensa não formassem sobre ella, por falta de informações 
exactas, um juizo desfotvoravel, como aconteceu em alguns 
paizes da Europa, 

A falia do thror.o, com que se encerrou em 12 de setem
bro a sessão legislativa, havia se limitado a dizer-que, não 
tendo o governo oriental dado as satisfações que exigiamos, 
co.nservava o governo imperial o firme proposilo de zelar na 
solugão das questões pendentes o decoro o. dignid?rle nacio~ 
nal-; e, posto que a falt L daquelle mamfesto vtesso a ser 
satisfatoriamente supprida• pela circular que cm 19 de ja
neiro expediu o novo ministro em missuo especial no Rio da 
Prata, parece claro que a demora que nisso houve podia ser 
causa de que alguns dos principaes governos da Europa, mal 
informados do estado dos negocias na Republica Oriental, 
dirigissem a seus agentes diplomatic~s ali acredita~os. e aos 
commandantes de suas forças navaos 1 Instrucções que vwsscm 

10 
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ainda augmontar as difficuldades c perigos com que ja luta
vamos. 

O Sn. RoDnrGuEs SILVA:- E o vapor que vinha de lá1 G 
entrou embandeirado, o que trazia? 

Em meiado de novembro foi o Sr. conselheiro Paranhos 
nomeado para a missão especial, c, posto que scrvisoe de 
mo ti v o a reparos ou censuras de uma c outra pessoa a cir
cumstancia de não ser elle considerado como alliado politico 
do miuiôterio de 31 de ágo~to. mui diversa foi a opiuifio de 
todos aquelles que o conhecem; e que entendem que qurtndo 
se trata de tjuestões externas, e questões tãp melindrosas o 
importantAs como as que então se achavão pendentes, deve 
ser esquecida qualqui:lr divergencía que h~ja entre os parti
dos Internos, para que possa cada um bt·asileiro ser chama
do a prestar a sua patria os serviços de que for capaz, sem 
que para isso se exija outro titulo do rccommcndacão além 
do proprio merito ( apo'iridos.) • · 

O Sn. ~IARQUEZ--DE CAXIAS :-E o regozijo durou tres tlias. 
O SR. HoomauEs SILVA:- E' verdade; até illuminánlo-se 

as casas dos Srs. ex ministros por tres ~ias consecutivos. 
O Sit. JomM:- E o enthusiasmo que houve na província 

tio Rio-Grnndo do Sul-? Todos os maiores gueneiros do lHo. 
Grunde cutbusiasmarão-se com o convcnio. 

O SR. PnESIDENT!l :- Attenção I 
O Sn. SILVEm,~ oA ThloTTA: -·A notícia que se espalhou 

não foi do convenio; foi do ter-se entregado a praça á discl'i· 
çilo. Foi uma mystificação. 

O Sn fERnmnA PENNA :- O aparte ·que acabo de ouvir 
obriga-mo a perguntar ao nobre ~enador:-por ordem de quem 
ent1·ou o vapor todo embandeirado no porto da capital do im
pcl'io, como portador do mm noticia faustissima? 

A escolha foi, pois, gor!tlmente applaudida, e devia se-lo, 
porquanto, reunindo o nobm senador· por Mato Grosso a in
contesta veis talentos, prudencia e illustraç;lo um perfeito co
nhecimento dos homens o das cousas do nosso paiz, conheci
mento adquiricb pllla longa e esclarecida pratica que tem 
tido na qualidade de representante da naç<io, e de ministro de 
diversas repartições, estando mui bem informado não só dos 
assumptos de que ia tratar, mas tambem das circumstan
cias dos estados do Prata e do Pa~ag-uay, onde outr'ora rcsi.· 
dira como miuistro do Brasil, enca rr~gado de negociações 
semelhantes, contando entre os officít~es do nosso exercito c 
armada numerosos amigos o discipulos, que lhe consagrão 
particular cnnsidcragão c sympatbia, c possuindo [;Jém do 
tudo isto os conheci!!lcntos cspcciacs qua são necassarios 
para bem apreciar qualquer plano de campanha, achava-se 
sem duvida nas condições mais favoraveis que era possivel 
desejar-se para o desempenho da importante commissão con
fiada ao seu zelo e lealdade. 

O SR. PARANnos :-Muito obrigado. 

O SR. FEnREmA PaNNA:- Todos os que conhecem o no· 
bre senador desde que o virão nomeado regozijar<io-se com a 
certeza de, que em q:llllquer enlCI'gencia imprevista a sua 
perspi?acia ~ zel() suppririão a. f~lta de instrucções. do go
vernu unpenal; todos lhe vatiCina vão a grande satisfacão e 
gloria de contribuir muito efficazmente para a feliz termina
ção não só da luta do Estado Oriental, mas tambem da do 
Paraguay, de sorte que pudesse ser um dos primeiros a 
aproveitar-se da via fluvial, novamente abertà, desassom
brada e franca, para ir visitar a província que tão digna~ 
mente represent;t nesta ca.ga, e informllr-se das providencias 
que porventura possão reparar as desgraças e estragos ali 
causad% pela invasão de seus bnrbaros e perf]dos vizinhos. 

Chegando a llucnos-Ayres cm 2 de dezembro, encontrou o 
novo enviado a noticia de dous succossos tão importantes 
que não podião deixar do influir muito essencialmente no 
modo de desempenhar a missão a seu cargo ; o at~quo de 
Paysandú, que, estando já então resolvido, verificou-se no 
dia 6, e a declaração de guerra do J>araguay, feita em 1'2 de 
novembro, e desrle logo começada pela captura do paquete 
Marq!tez de Olinda. 

Posto que assim se achasse collocado em posicão mais 
melindrosa e difficil, todo o seu procedimento, inclusivo o 
:~ccordo celehrado com o general Floros 1 segundo as notas
do 28 e 31 de janeiro, mereceu applausor; do publico a ap
provar.ão do governo imperial até a termin~ção da ltita rlo 
Estado Oriental, por meio do convenio de 20 do fevereiro, 
11ue a tunta discussilo tem dado motivo. Sobre eôte neto dir·ei 
tambem a minha opinião, começando por lembrar o modo 
como foi ncrui recebida a noticia no dia 3 de março. 

O Sn. JonrM:- Foi ro'cebida com enthusiasmo. 
O Sn. FERREIRA [,ENNA:- O vapor que a tr·azia entrou 

embandeira tio (apoiados); o regosijo publico não podia ser 
maior1 nem mais significativo. (apoiados.) 

O Sn. SrLVEIRA DA MorTA:- Porque espalhou-se a noticia 
de. que a praça de nlontovidéo tinha sitio entregue a dis
cripÇiiO. 

O SR. SILVEmA DA ~loTTA:- De quem o mandou de lú. 
O SR. FERREIRA PENNA: -Creio que não seria' por ordem 

do Sr. conselheiro Paranhos. . 
O SR. SILVEIRA DA nioTTA:- O official fez isso lá por sua 

propria determinação ;-a culpa é delle. · 
O Sn. DARÃO DE S. LounENÇO:-Nunca pensei que·houvcs

se tantos guerreiros no Brasil I 

O SR. Jonll!:-E' verdade; o paiz está cheio de guer
reiros ! 

o SR. SILVEIRA DA nioTTA:-Não havia tambem motivo 
pam entrar o navio de vergas em funer~l. 

O SR. FERREIRA PENNA:-Como o nobre senador por Goyaz 
diz que o regozijo publico foi devitlo ·sómente a uma noticia 
inexacta, a uma mystificação, julgo aproposito recordar as 
proprias palavras do Diario O(ficiat. · 

O Sn. SILVEm,~ DA MoTTA:-Isso não serve de prova. 
O SR. FERREIRA PEN.NA:-Porque não serve de prova? 
O SR. SIL vEmA DA MorTA:-Porquc se desdisse. 
O SR. Ronmauns SILVA ::_Então o governo mudou de 

opinião. 
0 SR. PRESIDENTE:- Atlenção ] 
u~r SR. SENADOR: -0 redactor do Diario Of!icial devia ser 

demittido. 
O SR. RoDRIGUEs SILVA: - Logo quo não foi segue-se 

que e governo mudou de opinião. 
O SR. SILVErni DA MorTA : -Segue-se que fez mal não o 

demittindo. 
O Sn 1 PRESIDENTE :- Attenção I 
O Sn. FERREIRA PENNA: - Recordo-mo de que tr·atando 

desta mesma questão do Estado Oriental na sessão do anno 
passado, e pedindo CXJ!JiCaÇÕe5 aO nobre senador pelo nlara
nhão, que ora então ministro dos negocio~ estrangeiros •.• 

O SR. DIAS VIEmA: -Eu responderei ao'ilobre senador. 
O SR, FnnRRIRA PEN.NA :-..•. a respeito de um artigo que 

appareceu no Correio ntercantit, descrevendo a missão rio Sr. 
conselheiro StLraiva como representante da um partido po
litico .•.• 

O SR. DIAS VIEIRA:- E' verdade, e eu respondi que só o 
Dial'io Official paclia servir de orgão do govern(). ' 

O SR. FEnREmA PENNA :-.••. o honrado senador teve a 
bondade de declarar-me que os ministros havião sido com
pletamente G&tranhos ú publicacão d'aquelle artigo, que quem 
o lesse com attencão coahecer:ia que até não podia ser-lhes 
agradaveJ; e finalmente que o mini8terio só respondia pelo 
que apparecessc no Diario Offlcial. 

O SR. DI,\S V rEinA:- Apoiado. 
o SR. Sn, VElRA DA ntoTTA :-Esta é a regra. 
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O Sn. FEnnmn.l PENNA :-Esta resposta do nobro ex mi· 
nistro acha-se estampada nos Annacs do Senarlo; mas não era 
necessaria para que se ficasse sabendo que o ministorio é res
ponsavcl pelas opiniões que cmitte a gazeta official. 

o SR. SILVEIRA DA nloTrA. :-Certamente não era neccssa
ria a declaração. 

O Sn. FERREIRA PENNA: - Não pódo ser de outra manei
ra, nem se comprebende a existencia de uma gazeta officiêil, 
orgão do governo, mantida a expensas do Estado, sustentan
do opiniões contrarias ás do governo. 

O Sn. SILVEIRA. o,\. morrA : -E' essa a regra., mas ha ex-
cepções. · 

O Sn. ZAcnAmAs : -E a excepção de que agora se trata 
é conhecida por todos. O governo não teve parte nessa pu
blicacão ; o artigo foi escripto pelo Sr. Paranhos ; mas não 
vale â pena discutir este ponto. 

O Sn FEnREinA PENN.\: - Se não vale a pena para o no
bre Eenador que me dá o aparte, vale para mim por que de
sejo mostrar ...•• 

O Sn. ZAcrrAmAs: - Forão trechos mandados pelo Sr. Pa
ranhos, que o redactor publicou. 

O Sn. FERREinA PENNA: -;-..... desejo mostrar, ia cu 
dizendo, que a minha opinião a respeito do convenio ó ames
ma que o governo teve até certo tempo. 

o SIL SILVEIRA DA nloTTA :-Até que tempo? 
O SR.. RoDRIGUES Srr,u : -Até a publicação do. Diario 

O(ficiat. 
O Sn .ZACIIARIAS : - O redactor até pediu demissão; tanto 

reconheceu que não tinha exprimido a opinião do governo. 
O Sn. RoomGUES SILVA: -Não é o governo quem diz 

isso ; o V Ex. n~o póde fallar pelo governo. 
O Sn. ZACIIARIAs: -nlas tenho conversado com o redactor, 

c tambem o ministl'O mo disse isto em particular. 
O Sn. PnESIDENTE : - Attenção ! 
O Sn. FERREIRA PENNA: ...: O vapor entrou no porto ás 9 ho

ras da manhã, pouco mais ou menos; e já depois de divul
gadas as noticias cf·os jornaes e cartas,quc trouxe, cu proprio 
fui testemunha das muitas demonstrações de regozijo e en
thusiasmo dadas pelo publico em geral, e principalmente pela 
numerosa reunião que se formou na rua Direita, junto á 
praça do Commercio. (apoiados.) 

Na tarde do mesmo dia, depois de passadas não poucas 
horas, appareceu um supplernento ao. Diario Official, conten
do na sua integra o convenio do 20 do fevereiro, e outros do
cumentos relativos ao assumpto, descrevendo as domonstra
cões do regozijo com que fôra recebida na córto a noticia, e 
ápreciando aquello acto nestes termos : (lendo) cc Esta solu
cão, que poupou á cidade de ntontevidéo as dosg-racas de um 
<Íssalto, O pacifiCOU D republica COD10 pOl' encan'to, restabele
cendo simultaneamente a paz e allianca com o imperio sobre 
bases as mais honrosas, causou o maís onthusiastico conten
tamento ent1·e nacionaes a estrangeiros. 

cc O Brasil e o seu idolatrado imperador, o ministro de 
Sua Magestade, o exercito o a esquadra imperial e seus ge
l'aos em ehcfo forfío objecto d~ rtlpetidos vivas ao som de 
musicas pelas runs da villa tlc~ Uniiio. Os estrangeiros, sobre 
tudo, se mostravão reconhecidos á inlorvcncão benefica do 
Jlrasil nas contendas, infelizmente tão frequentes, de nossos 
viz[nhos. 

cc •••• Em Pay~andú vencêrão os alliados pelas armas, cm 
Montevidéo só pela presença dos seus cxercilos o pelos es
forços de nossa diplomacia. E' um helio triumpllo, não 
u;enos grato aos brasileiros tlo que o tem sido aosorientaes. )) 

O Sn. ZACJIARIAS:-A falta não é do governo, é do redac·tor, 
quo pediu a sua demissão porque publicou o artigo som 
sciencia do governo; isto disse-me o redactor, e disse-me 
tarnbem um tlos Srs. e!í·ministros ba pouco tempo, querendo 
até mostrar·me o ongmal. 

O Sn. PnES!DENTE:-Attenç1ío I 
O Sn. FERREIRA PENNA:-Do contexto dos artigos que tenho 

citado outra cous·, nd.o se pótlo inferir senão .que o redactor 
do Diario Officiat escreveu-os, tendo presentes, além da sua 
corrcspondeucia, o pt·opr;o convenio e outros documentos que 
fez trt.nscrever em seguida) depois de have-los examinado 
para cmittir, como cmittiu, a seu juizo. 

O Sn. Su,vEmA DA MorTA:-Teve presente algum jornal do 
niontevidéo. 

O Sn. SouzA FnANco:-NIT.o havia tempo para nada disso. 
O SR. FEnRB!Ra llENNA:-A' vista de taes artigos não 

podião deixi.tr de causar gera~ so.rprez~ .as declarações feitas 
no dia seguwte pelo mesmo Dtarw Offtctat n~stes termos (lê). 

cc Em nosso su pplemento desta tarde refer1mos o desenlace 
da ~arnpanha do U1:oguay.A nossa cor~c~pond~nci~ e a le!tura 
rap11la dos respectivos docume~ tos deJ~<tr<1o-nos ImpressiOnar 
principalmente pela ~enefica Influencia de um acc~r~o, que 
poz fim á guerra7 abrmc!o-nos as portas de ~lontev1deo sem 
derramamento de uma so gotta rle sangue, e entregou o go
verno lia republica ao general Flores, nosso alliado e nosso 
arní.go. 

cc Por este lado o accõrdo de 20 de fevereiro foi util, mani
festando que o imperio não affagava nem affuga resalva al· 
guma. em seu procedimento. 

cc Tohvia,a propria attitudc do Brasil, impunhfl-lhe deve
res, que por mais ~e um~ ve.z registrámos e_:n noss~s colum
nas, o ainda n~ artigo edtto~ml desta manha repet1rnos esso 
pensamento nos termos segumtes: 

a Como ternos antcl'iormente dito não é possivel accordo 
algum, digno para. o i~perio! sem a mais completa sati~fação 
e condições indecli~ave1s, pots at~m. da entrega da praça, é 
impossível consentir cm nlontevtde? a gonte do governo de 
Aguirre os chefes influentes do part~do ~lanco, e os prisio
neiros que, sob palavra de llonra, libertamos em Paysandú1 

mas que voltárão as armas contra nós. E se ta.cs condicõcs 
erão razoa veis antes dos graves e horrorosos attentados· em 
J~<>uarão e suas immediaçõcs, o dos insultos á nossa ban
tlelra em .Montevidéo no dia 9 de fevereiro, hoje toroão-se 
forcosas. 

c; O êlCCordo ni'io attendeu tanto quanto cumpria ás consi
deracões que fizemos no nosso referido artigo. 

cc Comtudo, o governo imperial reputa do sua lealdade 
manter o que foi aJUStado. • 

cc O governo imperial resolveu dispensar d~ missão diplo
matica, que lhe estava confiada, o conselhetro Paranhos. li 

O SR. SILVEIRA DA MorTA:- E' isso o que se chama pali
nodia. 

O Sn. FEnREin,l. PENNA:- Estimo que o nobre senador 
reconheça que o ministerio desdisse·se, cantou a palinodüt. 

O Sn. Sn.vEmA DA ~lorTA :-Foi palinodia do redactor 
O Sn. FERREIRA PENNA :-Julgo lAmbem conveniente recor

dar e referir nesta occasião o modo como foi recebido o 
convenio de 20 de fovereiro nas diversas províncias do im-
pei'io. · 

O Sn. n1nXo Dll S. LounENÇO :-(com ironia) Isso não vale 
nada. 

O Sn. FllRREmA PENNA :- Com quanto a noticia daqui 
para as províncias fosse jà ~companhada do artig 1 do Diario 
Officiat do rlia 4, não so póile negitr que em todas ollas pro
du~iu o maior contentamento e entiJusiasmo. (apoiados). 

O S1L 'VEIRA DA MoTTA: - Era natnral ; todos . desejavão 
ver acabada a questão com Q Estado Oriental. 

0 Sn. FllRREIRA. rENNA : - Creio poder tambem affirmar 
que a pat' desse enthusiasmo e cuntentamento causou a maior 
sot·p,·e~a e desgosto a notiCiiL da demissio do digno pl~nipo
tenciario brasileiro, que tanto concorrêra para o feliz desen
lacR da questfío. (apoiados.) 

Muitas pessoas, não podendo achar explicação par:t tão 
inesperado acto, até presumião que houvesse algum motil'o 
occulto, e não sómente os declarados pelo Diario OQicial. 
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O Sn. nAnÃo Dll S. LOURENÇO :-E foz-se pensar que havia. I Tem-se dito e affirmado no senado que, segundo a opinià0 

o_ Sn. FERREIRA. PENNA_! -Todos. aquelles que se ínte· de ptlssoas .co~petentos, a~ for.?as allí~díls que sitiavão a 
1·essao pelos negocws pulJ!Icos, 0 dcse]ão.quo se faca sempre praça no dta ~O te fevereiro m~o suffiCientes pa:a toma-la 
justiça, espora vão anciosamento a defesa do illusti·e ex-pie- de !l~salto, e, posto que n~o me JU!g~e. por mane1ra al.guma 
nipotenciario. Essa defesa foi produzida com toda a SQ!cm- hab!ltt:ulo p~ra bem ~prectar esta op.mtao, devo todav1a de
nidado em sessão do s~nado de ? do corrente, e desde eRt;io cla~ar ~~~-amda não VI corrcs~nndenci~ alguma do Sr.co_n~e
parcceu-me que a Iuci da exposiCão que s. Ex. fez de todos lhetro ~ m anhos am que a mamfestass.e por U!Jl modo pos1l!Vo 
os factos, e as explicações que dêu sobre cada um dos pontos e t_ermu;a~te, observando pelo Cll_ntrariO qu_e S. _Ex_., e outr~s 
em que o governo imperial jul .. úra defidente 0 convcnio,sn.- pe~soas DilO menos competentes JU~gavão muda I~d1spensave1s 
tisfal'iào não só os seus amigos~ mas tambem 05 adversarias, os novo~ r~forços. que todos os dtas se esperavao da côrte e 
mostt·ando-lhes que se realmente houve algum pequeno da provincia do Rto-Gra~de. . . . 
defeito ou omissão, devia ser sómcnto attribuido a diversi- . A tomada de l)nysandu, ~m.to sem duv~da b_nlhante e glo
dado do mudo como cada um dos factos e suas circumstan- rtoso para as armas brasl!Ciras, te~ s111o Citada como um 
ci~s podião ser apreciados por elle que os obsorvav~ no pro- cxet~p.lo, co~? uma prova d~ q.ue.podena ser do ~.es~o.~odo 
prio ti:Jeatro da luta e {JOr quem se achava no Rto do Ja- tomcJd,t. a ptaça de nlo_nte~tdeo, mas convém ttazet Ibual
neiro, e nunca a falt~ de zelo pelo fiel cumvrimento dos de- ~ente a lembrança o pnmwo atatJUe tentado contra aquella 
veres inherentes â difficil commissão que lhe fóra eonfiada. Cidade em G de dezembro . . 
, . . Se a bravura o o patriOtismo do commandante em chefe 

O Sn. SILVEmA. DA ntoTTA: - Nmguem contestou 1sso da esquadm, dos officiaes e soldados bastassem para.em iodo 
Erra·re httmanum est. · caso supprir a insufficiencia chJ numero, desde aquelle dia a 

O Sn. PARANHOS: -Apoiado, errare humanum est, e isto 
applica-se a todos. 

O Sn FEnnErnA PENNA ::-Quando, porém, cu esperava que 
isto acontecesse, e tJUe a f{UC5tÜO terminasso depois de breve 
debate, novas o muito mais gravés accusaçoes apparecerão, 
rlizendo·se que o Sr. conselheiro Paranhos nem tinha poderes 
para tmtar, que procedera como um intruso .... 

O SR. DAnÃo DE S. LounEN~o :-menos do que isso. 
O Sn. Jonm :-Como mirone. 
O SR. FERREIRA PENNA :-... que a questão do ~lontevidéo 

devia resolver-se por meio de um bomlJardeamento, que se 
durantG elle appareccsse alguma proposição de paz conviria 
então celebrar uma capitulacão militar, para ser a praça en
tregue,não immediatamente," como foi, ao general Flôrcs, mas 
aos gcneraos brasileiros; em summa que o convenio, além 
de ser. defeituoso tanto na fórma, como no fundo, oJrendeu 
os brios, e amesquinhou a di~nidade da nação brasileira. 

Sinto, Sr. presidente, o maior acanhamento para responder 
a algumas destas accusaçues na presença do nobre senador 
por Mato-Grosso, e depois das explicações por elle dadas; e 
quanto n. outras entendo quo ninguem tem mais rigol'om 
o!Jligação de tomar a sua defesa do que os nobres ex-mi· 
nistros do gabinete de 31 de agosto, que appt·ovúrão todos 
os seus actos, inclúsive o proprio convenio. Não deixarei 
todavia de manifestar a minha opinião· sobre alguns pontos 
que parecem mais importantes. 

Quanto à falt:t de poderes, observo que perante o senado 
já farão lidas diversas confidenciaes dos nobres ex-presidente 
do conselho e ex-ministro dos negocias estrangeiros, decla
rando ao Sr. conselheiro Paranhos que a elle cabia a direc
ção politica da guerra; que o governo imperial approvava 
completamente a sua deliberação de collocar-se na villa da 
União junto ao exercito, para acudir com seus conselhos a 
qualquer emergencin; e finalmente que se lhe remettião os 
plenos poderes que requisilúra para tratar das questões do 
Estado Oriental. A' vista de tudo isto, como se póde aintla 
l10je allcgar a falta de poderes? Como explicar o silencio do 
nobre ex-ministro dos negocias estrangeiros, se com effeito 
houvesse essa falta r· . 

Quanto ao bomlJardeamento de lHontevidéo, estQU conven
cido de que, quando o proprio governo imperid o conside
rava como um meil) a que só se deveria recorrer f.m caso 
extremo, recommcndando que dello se prescindisse, a ser 
isso possível, ainda com algum sacrilicio, quulqucr outro 
brasileiro que se achasse collocado na posição do Sr. Potra· 
nhos, desde que tivesse a menor duvida ou incerteza sobre o 
resultado 1 não seria tão facil, como hojll se enlentle que elle 
deveria ser1 cm tomar sobre si a tremenda responsabilidade 
de qualquer revés que houvesse, mormi:Jnte depoi~ de se lhe 
haverem fllilo aberturas p~ra a. paz, e quando parecia immi
Ilente a vinda do forças paraguayas em soccorro do partido 
q c ~ustcntava o governo d0 Aguirre. 

victoria teria cabido ás tropas brazileiras e a seus alliados ; 
mas, como isso não é sempre possível, houve o resultado que 
todos sabem. · 

!)ara que se faça mais clara idéa dos compromettimentos 
e complicações que poderião provir-nos do bombardeamento. 
julgo que se deve tambem attendcr a um officio do comman- . 
dante em chefe da divisão naval franceza no Brasil e no llio 
da Prata, o Sr. vi ce-almirante Chaigneau, dirigido aó Sr. 
visconde de Tamandaré com data dé 4 de fevereiro, em res
posta a outro do dia 2, em que lhe notificàra o bloqueio do 
porto de lUontevidéo e a intenção de atacar a praca. 

A parte final rlat{Uelle officio é concebida ncstês termos; 
cc Estou igualmente convencido de que sabereis assegurar a 
pontual execução d'as vossas ordens por parte de vossos su
bordinados, e que os commandantes dos rossos navios, assim 
como o honrcido cbQfe que os commanda, nunca perderáó de 
vista que a cidade de nlontevidéo é essencialmente commer
cial, i11defcsa, bnbituda por europeus alliados de seus paízes, 
cujos interesses lhes são sagrados, e que elles devem evitar 
com um cuidado escrupuloso causar-lhes qualquer damno 
inutiL Espero, pois, firmemente, Sr. almirante, que sob a 
inspiração de vosso generoso pensamento não se fará uso das 
pe,ças dos navios brasileiros; senão contra os pontos sériamente 
defendidos, e que tiverem dirigido contm elles o fogo de sua 
a1 tiiharia )) 

No mesmo Sdntido respondeu o commandante da estacão 
naval italiana, assim como os agentes diplomaticos de outras 
nações, e disto j1Jlgo p·jder concluir que se as forcas assal
tantes não contassem com a certeza do triumpbo por deci
siva superioridade de numero e dos recursos materiaes {t sua 
diS!JOsição, ainda mais duvidoso tornar-sc-hia o resultado 
tendo ellas de sujeitar-se a taes restriccões quanto ao modo 
do atacar a praça • · 

Se o Brasil pretendesse figurar entre as outras nações, e 
influir na sorte dos seus vizinhos principalmente como po
tencia militar, poderia a tomada de Montevidéo, por meio de 
bombardeamento ou capitulacão, ser considerada como um 
acto conveniente a seus desígnios, e proprio pam exaltar o 
or·gulho nacional. Sondo, porém, de natureza inteiramente 
diversa a politica que elle deve e deseja seguir, entendo que 
um tiil acontecimento só servit·ia para contraria-la, trazendo
lhe a obrigação de tomar parte em rep~tidas e cada vez mais 
orliosas lutas em um paiz onde as mudancas politicas, e as 
victorias e derrotas de cada partido se repr"oduzem com tanta 
frequencia. 

Alé;n da tudo isto cumpre attonder a uma observacão quo 
julgo de grandtl peso, a vem a ser que, se as tropas nrasilei
ras se apoderassem â Yiva forcrt da prar.a de ftlontevidéo para 
ser immediutamente entregue "ao generâl Flores, não faltaria 
quem nisso enxergasse uma violação do tratado de 7 de mar
ço de tStiG, celebrado entre o Brasil e a Confederação Ar
gentina, tratado que, con!irmando e ratificando a obrigacão 
de defender a indepentloncia e integridade ria Republica 
Oriental do Uruguay, de conformidade com o í.Ut. 3° da con-
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venção preliminar de paz de 27 de agosto de' 1828, declara 
expressamente no art. 4o que considet·ar-se-ha atacada essa 
independencia e intogriJade nos casos que ui teriormente se 
acordarem, em concurrancia com o seu governo, e desde logo 
e designadamente no caso de conqui~ta declarada, e quando 
alguma nação· estrangeira pretenda mudar a fórma do seu 
govemo, ou designar ou impór a pessoa ou pessoas que hajão 
de governa-la. 

que1 outro. poucos dias depois dos ferimentos graves que 
haVIa rccebtdo. e &. levemente feridos. 

cc A' noite ·desse mesmo dia retirárão-se repassando a 
fronteira. No trHjecto saqtteái'ão as casas, arrebatárão a ca
va!lwda q1te encontrárào, e lcvárão cerca de 30escrmws, dos 
quaes algu~s tem fugido para as casas de seus senhores.)) 

Vô-~e, pois, que este offi.cio, fazendo especial mencão de 
certos actos proprios de qualquer invasão em tempo de guerra, 

(lia um aparté.) 
Creio que nenhum destes casos so deu. porque o Brasil 

não conquistou o Estado Oriental, nem designou nem impoz 
a pessoa que devia governa·lo. E' certo que o general Fltl
res, seu alliado, passou a occupar o car·go de governador 
provisorio, mas quando já se achava á testa do numeroso 
partido do orientaes, o em virtude do um convenio celelJrado 
entre elle e o presidente Villalba. que representava o t1utro 

· pal"tido. A' maioria da nação oriental ca!Jerá decidir deiini
tivamente a questão quando tiyer lagar a eleição, a que se 
refere o mesmo convenio. 

nada diz sobre os attcntados de natureza mais grave contm 
a humanidade, ou contra o purlor e honra das fnmilias, a quo 
aqui se tem vagamente alludido; e se a punicão daquclles 
actos Rch;1-se ou não compnhentlida no art. 2ô do convenio 
de 20 de fevereiro, SO deveria OU não FOr objecto ao uma 
estipulação especial, é questão que me parece pouco impor-
tante, e até escusada, sabendo-se, como se sabe, que o 
Sr. conselheiro Paranhos, antrs de conhecer a opinião ou a 
duvida do governo imperial sobre este ponto já havia recla
mado aquella puniçiio, é que o actual governador pro viso rio 
da Republica Ol'iental mostra-so fl'ancamente disposto a 
faze-la eifectiva nos termos permittidos poJ.1 lei. Quanto aos attontados de nlunoz e Apparicio mui- pouco 

poderei eu accrescentar a tnntas explicações já dadas pelo 
nobre senador por Itlato-Grosso. 

O Sn. SouzA FnANco:- Infelizmente não foi ainda publi
cado o seu discurso. 

O Sn. PARANnos:- Ja sahiu o extracto. 
O Sn. SouzA FuANco:- Não be~sta isso. 

o Sn. SILVEIRA DA nloTTA:- Eu tambem estou a e"perci 
que s~;~ publique o discurso do nobre senador para entiio pu· 
bJicar o meu. 

O Sn. FEnnEinA PENNA:- Havendo-se descripto com as 
mais negras córes os actos praticados por Dlunoz e Appari
cio na fronteira de Jaguarão, ocioso seria declarar C[Ue não 
pretendo attenuar ou disfarçar por qualquer maneira a gra
vidade que realmente possão ter. Desejando, porem, que, 
em todo o caso se renda o culto devido á verdade e á jus-· 
tiça, não po~so deixar da observar que o mesmo nobre Ee
nador por Goyaz, que tantas falt~s nota no convenio de 20 
de fevereiro, não duvidou reconhecer, segundo se vé do ex
tracto do seu diwurso, qoe aquelles actos poderiiio set con
sirleraclos como operaçües militares or.denaclas por um go
verno legitimo. 
o Sn. SILVEIRA DA nloTTA:- o extracto elo meu discurso 

está exacto ; mas o nobre senador não deve tomar essa pro
posiçilo assim destacada. 

O Sn. FEnREIR~ l1ENNA:- Demais, senhores, se con'ulto 
as informações mais authenticas o fidedignas que nté hoje 
temos recebido sobre aquelles factos, isto é, as que farão 
dadas pelo presidente da província de S. Pedro do Sul ao 
nosso ministro em missão especial no Uio da Prata, crn vffieio 
de 11 do fevereiro do corrente anno, annexo por extracto ao 
relatorio do ministerio dos negocias estrangeiros, vejo que 
ellas limitilo-se ao seguinte: (lendo) 

lc No dia 27 do passado foi a nossa fronteira do Jnguarão 
invadida por uma força oriental de I ,1500 homens. sob as or
dens dos chefes militares Basilio munoz e Apparicio. ~obre 
esta fronteira tínhamos dous corpos de cavallarin com cerca 
de õOO homens. Atacados quasi que de sorpresa por forças 
mui superiores, as forças brasileiras til'crào de recuar; sus
tentando guerrilhas até a cidudo de Jaguarão, para onde re
colherão-se. 

cc Protegida por ligeiras trincheiras, que apressadamente 
havião sido feitas, a guarnicão de Jnguarão rechaçou as for
ças invasoras, as quaes, nãÔ podendo tomar a cidade no pri
meiro assalto, recuárão o estabelecôrão uma espeeio de sitio, 
mandando um emissario ao commandanto d<t guarnicão para 
que ~e rendesw, ao que teve fllrmal resposta negativa.. · 

cc Esta vão ancorados cm Ja~uarão dous vapores de guerra 
da esquadrilha desta província, que muito auxiliárão a de
fesa da cidade, fazendo alguns tiros bons. O inimiga teve 6 
mortos e 20 feridos. Das forças brasileiras, 1 morto no ata· 

Quanto aos prisioneiros que Corão soltos ~m Paysandú, 
contesso que, apezar. de tudo quanto tenho ouvrdo, não com
prehendo como so poderia razoavelmente exigir qu~ fossem 
punidos por haverem falta1lo á p~lavra de honra, não tendo 
havido. posteriormente combàte algum. não se podendo, por
tanto, verificar o facto de baverem empunhado novamente 
as armas contra as tropas brasileiras (apoiados), e conce
denda.se na mesma occasião amnistia a todos· os compro
mettidos na luta, a que poi'termo o con v enio de 20 de fe
vereiro. 

Em summa, Sr. presidente, attendendo á origem e motivos 
da guerra, em que o Brasil, quando menos o .esperava, 
achou-se empenhado no Est3.do Oriental, lembrando-me dos 
diversos e graves erros que me parece terem sido commet
tidos desdrJ o principio, e imaginando os desastres, sacrifi
cios e cai<Lmidarlas qnc pudião provir da sua continuação, 
mórmente se nella viesse tomar parte o Paraguay, quando v. 
desolada província de nlato-Grosso pedia soccorro sem perda 
de um momento. entendo com a mais profunda convicção 
que toda a naciio brasilcjra deve applaudir c agradecer como 
um grande favor da Divina Pr·ovidencia a terminação dessa. 
guerra sem mais derramamento do sangue, e por um modo 
honro3o para ambos os paizes. )) (apoiados.) 

Por conseguinte julgo, e não posso lambem deixar de rc· 
peti-lo com toda a franqueza per.,nte o senado, que a demis
são dada em taes circumstaricias ao Sr. conselheiro Par11nhos 
foi, além de um erro na direcção da nossa politica no Rio 
da Prata, um acto· injusto, precipitado e desnecessario. 
(apoiados.) 

Para aLtenuar a sua ru,Jeza, aliás ·cconbecida por aquelles 
metmos que mais censurc1o o convcnio, allegou-se que o de
creto fóra acompanhado de um;l cart;l partil:ular do nobre ex
ministro dos negocios estrangeiros, concebida em termos mui 
attenciosos e delicados: mas bem se vê que essa carta, de
vendo ficar fo(Uardada, como ficou, em poder do demittido, . 
não podia servir para rectificar qualquer conjectura des:li
rosa ou desfavoravel que o publico houvesse de fazer sobro 
os motivos da demissão. (apoiados.) 

Para mo8trar que não houve precipitacão, ou antes para 
desculpa-la, di~se o nobre ex·minisLro dos ·negocias estrangei
ros, segundo se vê do extracto do seu discurso publicado pelo 
Jornal (lo Commcrcio : cc Tendo o convenio provocado con
Jlictos, não podia o governo imperial deixar de manife,t;lr o 
seu modo de pcnsnr sobre tão importante facto; e dr sd J que 
a isto se via obrigado estava eatabelecida a desconfiança do 
gilbineto pa1·n com o nobre senador. Portanto como demorar 
a cnmmunicaciiu da demissão de S. Ex.?)) 

Esta parte ·do di~curso dn nobre ex-ministro parece·me ter 
sido menns exactamente extractuda, porque não dá idóa tão 
clara como conviria da mtureza do conflicto, ou conflictos a 
IJUO allude, nem indica os pontos do convenio que os motivá
rito. Tudo isto deveria ser trazido ao conhecimento do pu
blico para que so pudesse apreciar com justiça o procedimento 
do ministerio1 e ainda quando fosse. necessario guardar algq 
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ma reserva, creio que não haveria inconveniente em demo
rar-se a demissão, ao menos pelo tempo necessurio para ouvir 
o accusado. 

A rlesncce8sirlarle do acto ainda mais manifesta me parece 
quaudo observo que o successor do St·. conscltwiro Paranhos 
foi _encilrrcgado de proscguit· ntt mesma missão paciiica c 
am1g-avel que elle estava desempenhando e de reiterar 110 

p:overno orwntal. a segurança da tio! obser~ancia do convonio 
tle ':1.0 rle fe_vereu·o por parto do governo imperial. 

Il~ t~rlav1a, no ontend~r do redactor do Siglo, as diiTeren
ças md1eadas em um art1go 'seu, transcripto no Diario Of!i· 
cial de ~O de abril ultimo, cuja leitura repelirei perantll o 
sonadtr, por parecer-mil realmente notavel e digno de parti· 

· cular attencão. · 
O Diariô O(ficial, referindo-se no discurBo de apresenta

ção do Sr. conselheiro Octaviano diz o seg-uinte (lendo) : 
cc As palavras proferidas pelo Br. conselheiro Octaviano 

forno geralmente acolhidas com vivas demonstracões de sym
pat~ia, sobt·e tudo p~la imprensa, que em judiciósas aprccia
çõ~s [ez dellas resaltar a lealdado 9a politica ]Jrasileira, de 
cu.Ja mterpretação se acha boje encarregndo o mesmo consA
Hwiro. Eis como se exprime a este respeito o Siglo, um dos 
mais conceituados diaríos de nlontevidéo : 

cc Esse discurso é a mais completa juslificacão das apre
ciacões que fizemos nestas mesmas columnas da personalida
d\l ~o Sr. Octaviano. 

cc Nessas' linhas falia, não o ministro submctlido às fórmns 
vulgares da c.liplomaeia,porém sim o homem do povo, elevado 
ú alta significação que tem em ~u paiz os homens da impren
&a e da opinião publi.ca ; os seus conceitos são repletos de 
nobreza, liberalismo e eloquencia. 

cc Se a presença do Sr. Para··hos, como dissemos ha dias, 
as5ustou o partido liberal do Rio da Prati\, porque os seus 
antecedentes como partidr11·io e diplomatico o fazião pouco 
~ympathico, a presença do Sr. Oct~viano, summidade do par
tido liberal e sem antecedentes na diplomacia, augurou bem 
r!esde o primeiro momento quanto á missão ~ue lhe foi con· 
fiada. 

cc O Sr Octaviano, som titulos nem conrlocoracões, ho
mem do povo e pcriodist:t, exbibe ante o partido ·liberal o 
mclbor titulo ao seu a preço e á SUl sympatbia, as itléas e 
JJrincipios que o collocão na ordem dos ;:\hefes do partido 
Jibernl do seu paiz. 

cc Estamos certos de que em~u11nto o Sr. Octaviano per
manecer nesse posto as relaçõc$ intcrnacionaes entre os dous 
paizes hão rle ser sustentadas com lealdade e dig-nidade, res
peitando se reciprocamente a honra e até as susceptibilidades 
nacionaes, de que é justo se mostre zeloso o ministro brasi
leiro, uma vez que rendo homenagem ús do povo oriental. 

cc Quizemmos sempre ter entre nós homens dos anteco
dcnlcs e da significação politica do Sr. Octaviano. ,, 

N:ío desconheço, Sr presidente, o direito que tem o cirla
d;io de cada pniz de pugnar pelas idéas e principio~ que lhe 
parecem ma!s consentaoeos com a fónna de seu governo, se a 
julga prefcnvel n qualquer outr·a, nem pretendo contestar as 
apreciações do Sir;fo nn. parle que diz respeito" ao merito 
pe~soal do novo ministro brasileiro. 

u~r sn. SENADOR:- Mil's elle tambcm tem o titulo do con
selho, e creio que alguma condecoração. 

O Sn FEnnEm:l PENNA :-O que pretendo neste momento, 
para que não passe o facto 1esr.pet·cebido c sem o menor pro
testo, é sómentrJ manifestnr perante o senado a sorprcza e 
arlmiracão r!e que fiquei possuído quando vi transcripto com 
elog-io "no JJiarlo Official do impcrio do Brasil, orgão rle um 
governo !lliHJarc~ico, um arti~o cm que os p;oprios titulos fl 
condecoracões, admittidos () reconhecidos em todos os paizes 
como moei! a de subido v~lor, e propria para· recompensar· os 
mais relevantes serviços, são cousidcrarios como signaes de 
demerito, como motivos do antip:l!.hia ou deE.confianga para 
com os cidadãos a quem sno conferidos. 

Passando ag-ora a f;dlar da invasão ria província de nlato· 
Grosso, facto quo não pód!l deixar de excitar cm todos os 
coragõos brasileiros os mais vivos sentimentos de pezar e in-

dignaciio, começarei, Sr. presidente, por perguntar se por· 
ventura os ministerios de 1B de janeiro c 81 de agosto derão 
!.orla~ as pro v irlencias a seu alcance, scmlo para pt·,·v~Jni-la 
inteir·amento, ao menos para obstar aos seus mais desastrosos 
e/feitos, logo qull principiou a luta do Estado Oriental, ou 
desde que começárão a revelar .. ze as sinistras e insidiosas 
intenções do clictador do Paraguay, principalmente polo seu 
arrogante protesto de ao do mc>mo mez de agosto? 

Conhecendo por propria oxperiencia os émbaraços, com que 
luta a administração do nosso paiz quando procura satisfazer 
certas necessidades publicas, mormente nos lagares mais 
distantes de SUiiS vistas, habituado a fazer completa justiça 
ús intcncues dos meus proprios adversarias pessoaes, apre
ciando desapaixonadamente os seus actos quando se trata do 
serviço e do bem do Estado, não serei certamente c~paz de 
imputar aos nobres ex-ministros, de quem nunca recebi of
fensa particular, qualquer falta que não tenhão comnwttido, 
e ainda menos de argui-los por não haverem conseguido 
a~uillo que era realmente impossível cm razão da distancia 
que separa da capital do imperio a provincia de Mato-Grosso. 

As providencias a que <tllttcto são da natureza rlaqucllas, 
que dependem sómente de alguma providencia, actividade o 
energia da parte do governo, e que já Corão levadas a eifoito 
em diversas occasiõcs, como passo a mostrar. 

.Em 182~, pareccnrl() que a mesma provincia de Mato
Grosso estava amcaç11da de hostilidades da parte do i>araguay, 
e talvez lambem da Bolivia, unn das primeiras providencias 
dadas pelo governo foi a de fazer rcgressat· á toda a pressa 
dar1ui para Goyaz o distincto coronel (depois general) Cunha 
Mnttos, que ali occupava o cargo de governador dns armas, 
e tinha vindo ú côrte para tomar amnto na nssembléa geral 
como dcnutado, rccommcndando-1 h e toda a actividade propria 
rlc seu c'sclarecido zelo na promptificaç<lo das forçns de linha 
c do rnilicias, IJUO deverião acudir ;I província vizinha. 

Quando nossas r,elações com o I>araguay perturbárão-se 
a ponto de julgar·se necessario mandar á Assumpção em mis
são especial o chefo de esquadra Pedro Ferreira, acompa
nhado de consirlera.vel ftll'Çól naval, tanta attenção mereceu a 
defesa da fronteira de mato-Grosso que o iliustre general 
Leverger, então presidente o com mandante das armae da pro
vinda. tendo sido opporlunamente prevenido pelo governo, 
passoÚ- se para o forte de Coimbra e, it. testa rias forças que 
pô,lrl reunir e preparar, alli permnneceu desde fevereiro de 
lS:W até novembro de i81.iG, isto é, cm quanto niTo teve co
nhecimento do dcsfrJcho da quest;1o pela celebração do tra
t~úo de G de abril deste ultimo- anno, eupportnndo em tão 
longo e• paço de tempo todo o peso dos deveres de ambos os 
c.argos, sujeitando-se a todiis as fadig-as e privações, e mos
trando sempre a firme resoluç<lo de fazer naquelle arrh;cado 
posto o que se devia e~perar dl!l um homem, cujo caracter 
symbuliBa a honra, alc:<ldade, c a dedicação ao serviço publico. 

J~m 1857, quando o governo imperial receiava que não 
fossem pacificamente resolvidas as questões suscitaiJas por 
causa do modo como o govc1·no do Paraguay executan o 
tratado de G de abril de 18BG, tamhem atlcndett á nccessi
dndo do rcforcar-se a guamiçiio da provincia de Mato·· 
GrosRo, fazenrlÔ antecipadamonte seguir· para ali, além de 
um novo presidente, alguma tropa de linha, diversos officiaes 
engenheiros, e grande quantidade de armamento e munições 
do guerra. . 

Em 1863) quando manif&>tou-se mais francamente pelo 
acto da dissoluc;To da camara temporaria a nova politica da 
situacâo r,asccJÍte, entendeu o ministerio de 30 de maio que 
para '[nzer chcg·ar a. CuyHbít as ordens o recomn~endaçues 
concernentes á nova cleiç;io dos dous deputados, valia a pena 
mandar exlmordinariamonte um v11por, fretado á comw1nhia 
de navrgação do Alto Pm:aguay J!ela quantia de 2U:O_OOfi, 
não ohstanlo ter de 8alm com dlll'erença do poucos riJas o 
que devia fazer· a viagem ordinaria i e além disso e~JHJdi_u 
segundas vias daquclla correspondenCJa por um offic1al mi
litar, que fez a viagem por ter!a, levando autorisa~ão para 
desrender o que fosso neccssano com cnval,~aduras, etc. 

Ouanto, porém, ú crise actual, creio poder affirmar sem 
fazer a menor injustiça aos nobres ex-ministros que não tem 
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havido igual previdencia e actividade, visto que em fins de 
dezembro, quando foi atacado pelos parnguayos o forto de 
Coimbi·a, as ultimas noticias da côrte, recebidas om Cuyabá, 
crão datadas do julho, o nenhuma idéa davão da probabili
dade de sem o I h ante invasão. 

Ainda. em 14 de fevereiro não havia em Cuyabá certeza da 
ida do Sr. coronel Carneiro de Campos no paquete Marquez 
de Olinda, capturado no Paragmy a 12 de novembro, e as 
cartas mais recentes dali recebidas, descrevenrlo os males c 
estragos causados pela invasão, e o critico estado a que se 
achava reduzida a ca~ital, são unanimes cm dizer que odes
alento e angustia dos habitantPs ainda mais se augrnentavão 

-por não haver até entrro recebido do governo imperial com
municação alguma que os animasse, ao menos com a pro
messa de qualquer soccorro. 

Em trro tristes circumstancias consistia a sua principal 
consolação na presença do iltustre general teverger, que, niTo 
obstante a sua idade e motestias, quiz ainda dar uma pro;a 
dos nobres sentimentos que o animrro, ofl'erecendo-se para 
tomai' o commando das forças da província, e particular
mente das que, postadas em Melgaco. dcveriiTo fazer frente 
ao inimig'o quando tentasse com "effeito atacar a capital. 
Já consta, porem, que o honrarlio general, tendo pedido dis
pensa daquella commisão, recolhera-se à sua casa na capital, 
e quem o conhece, co no eu conheço, pó de sem receio asse . 
verar que elle não daria semelhante passo se não fosse.ir.fe
lizmentc obrigado t'or mui fortes motivos. 

J,ogo quo aqui chegou a noticia de haver-nos o dictarlor 
J,opez cortado a comrnunicação com a provincia de Illato
G!·osso pela via fluvial do l'arag·uay, tratou o ministerio da 
agricultura de uma medida de m:tnifcsta e urgente necessi
dade, isto é, o estabelecimento de uma linhit de correio ter 
restre, que transportasse as malas entre as cidades do Santos 
e Cuyn.bá com a presteza, regularidade c segurança que n'io 
se podia esperar. dos pedestrc3 até então cacanegados desse 
serviço. Um empregado da administmçrro do correio do 
S Paulo partiu daqui, especialmente incumbido dessa com
missão, mas nuo P.oude leva-la a efi'eilo, segundo me consta, 
porque, atóm do ter adoecido, faltúriTo-lhe meios para a 
compra de animaes, e outras providencias que, a meu ver, 
podcrião ter sido dadas pelo govt•rno sem gTande difficutdade. 
Cont.nuou, portanto, o servico do correio a ser feito como 
era antes entre Cuyabá e Sai1t'Anna do P.tranahyba por po
de~tres, e de modo que oll'erece pouca seguranna para qua
quer communicaçrro mais importante, e pot via de Goyaz, 
com demora muito maior do que aquella que haveria se se 
estabelecesse em devida fórma a linha projectada. 

Tambem me consta que o coronel José Joaquim do Carva
lho, achando-se em. Campinas quando teve noticia da declara
ção de guerra, offereceu.se ao governo para ir immediata
mente tomar o commando da tropa de linha existente em 
Goyaz, e seguir com ella para a província r~ n!ato· Grosso ; 
mas esse ofl'erecimento deixou de ser aceito por mo ii vos qua 
fgnoro, e até hoje não ha certeza de haver marchado aquella 
forca. 

i5'e com a conveniente presteza se tivesse feito seguir para 
a villa de Sant'Anna do Paranahyba os pi'Ímeiros contingen
tes que fosse possível apromptar nas províncias de Goyaz, 
niinas e S. Paulo, reunidos aJJai·te do corpo de cavallaria de 
l\lato-Grosso, que depois do estroço sofl'ddo nas immcdia
cões da culonia de Nioac pam ali marchou com o seu· digno 
êommandante, o tenente·coronet José Antonio Dins da Silva, 
poderião oppOI' alguma resistencia ú devastação dos invaso
res, e animar os defensores da capital da Jli'IJVincia com a 
esporanca do prompto soccorro ; mas infe.tizmente tem ns 
cousas corrido de sorte que não admirm·á que aquella villa 
~nja abandonada, üté pelos seus antigos momdores, antes do 
ali chegar a expedição sob o commando do novo presidente, 
quo só em 10 de abril pôde seguir de S. l'aulo. 

O barão de Villa-ntaria, que chegou à esta côrte cm fins 
de fovereiro, sendo o primeiro a· dar noticia de ccrt.1s parti
cularidades da inva~ão, que bem de perto observam, por Ler 
a sua residencia em uma fazenda situada entre o forte de 
Coimbra c Ccrumbá, tambem. off~reccu ·se ao governo para 

qualquer commissão que conviesse á sua província; e eu 
creio . que com a ii~lell_igencia e activi?ade de que é dotado 
po?ei:m prestar muito Import<wtes sei'Vlços, encarregando-~e 
pnnc1palwente de fiiZcr transportnr sob sua direccão os ari.I
gos bellicos que houves~cm de ser daqui remeitidos. l~sse 
ofl'erccimento, porém, não foi aceito, segundo presumo, e a 
respeito do contrato feito com outro individuo jil correm no· 
ticias que induzem a receiar a repeticiio do que tem acon to
cido cm diversas occasiões, isto é, "fazer o estado enorme 
desrJeza, e não chegarem os ohjectos ao Jogar do seu destino 
senão muito tarde e com grande deterioracão. 

No ultimo relatodo do ministerio da guêrra datado de 8 de 
maio ha um trecho em que é severamente censumdo o silen
cio, e inactividade das principaes autol'idades de Mato 
Grosso, asseverando-se que nenhuma deltas tinha. pi·ocurado 
informar o governo de quanto havia ali occorrido ; que as 
noticias recebidas naquelta repartição constavrro sómente de 
cartas. particulares; e que do movimento e ponto em que se 
achaviTo as forças organisadas na capital da província nada 
tinha ao certo chegado ~o conhecimento do governo, sentlo 
atrasada :< correspondencia recebida. 

Esta censura, porém, parece-me injusta, e até mesmo incom
prehensivcl á vista dos relato rios dos ministerios da marinh ', 
e dos negocios estrangeiros, tambem datados de 8 de maio, 
poi~ que o primeiro jã trata, referindo-se á participação da 
presidenc'ia, dos estragos que em dias de fevereiro fez no 
arsenal da capital a extraordinaria enchente do rio CuialJá, e 
o segundo, além de conter circunstanciada noticia dos pri
meiros actos da invasiío até a tomada do forte de Coimbra 
e da povoacão de Corumbil, ti'az entre os seus annexo~ diver
sas peç::~s Õfficiaes do datas recentes, sendo uma dellas o 
extracto de um officio do presidente da pt·ovincia de 28 de 
fevereiro, em que dá conta do que até entiTo havia chegado 
ao seu conhccimerrto a respeito dos actos pr•tticados pelos 
invasores no Baixo Paraguay, e no município de ~liranda, 
referindo o modo como se dispersarrro as tropas de linha que 
guarnecião aqucltas fronteims, e enumerando as forças da 
guarda nacional de que podia dispor para a defesa da capi
tal e outros pontos. 

Alem disto é certo que varios expressos têm sido manda
dos peta presidencia d.a provincia á esta côrte, sendo o nri
meiro o alferes Almeida Vasconcellos, que chegou em de
zembro, e trouxe officios, segundo entilo constou, communi
cando ao governo as informações dadas pelo ministro brasi
leit·o na As~umpç;Io sobre a probabilidade do rompimento de 
nossas relações com o Paraguay em consequencia do pro
testo de 30 de agosto, e pedindo-lhe providencias. Aqnelle 
official regressou daqui no 1 o de janeiro com o negociante 
Amaral Coutinho, sendo ambos encarregados da conducciTo 
de dinheiro para a thesouraria da fazenda que já então "es· 
tava devendo talvez igual quantia. 

Em margo c abr~l chegái·ão outms Jlessoas do meu conhe
cimento com offic10s para o governo, sendo uma de !las o 
proprio administmdor do.. correio da p1·ovincia, ·que aqui ficou 
demorado á c~pera das resposta'S .até 20 de maio, e niTo sei 
se levaria ao menos todas as ordens e autorisasões necessa
ria s para montar-se o serviço da repartiqa.o a seu cargo 
pel,l maneira que exigem as actuaes circum'sta.ncias. 

A'vista, pois, de tutlo isto, como se podia dizer em & de 
maio que as noticias recebidas pelo ministerio da guerril 
constavão sómento de cartas particulares, e que as autori
dades da província nada lhe haviilo communicado ? 

Quanto ao estatlo da província antes da invasão, e ás me
didas precisas para sua defonsa, som pretender, como já dis
se, imputar particularmente aos mini$terios de tti de janeiro 
e B 1 de agosto, nem a qualquer outro, as faltas mais esseu
ciaes, portrue conbeço que para remedia-las seria necessa
rios, alóm do longo espaço de tempo, muitos elementos de 
que não pnderiamos dispor sem grande sacrificio .do thesou
ro naciouat, e detrimento de onti'OS serviços, que a todos pa
reciuo mais urgentes, devo todavia observar que se se recor
resse aos arcbivo., das repm·tições dos negocios estrangeiros, 
da guerr~ e da m~rinha, ahi encontrai·-se.ião informações da 
presideum de dmrsas datas, e algumas dcllas dadas por 
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mim mesmo, que não deix1rião de ser uteis ao ministerio quA 
tomou sobre si a responsabilidade do dar comeco a luta no 
Estado Oriental. pelo uttirnatum de ~ do agosto, ·fazendo-lhe 
pelo menos conhecei' os recursos com que podia z·ealmente 
contar naquella remota rrovincia, quando SO désse, COmO RC 
deu, o caso, que n;io dev1a e~capar á sua providencia, de ser
mos provocados ;i guerra pelo Paruguay. 

Nomeado presiuente da província em outubro de 1861. e 
seguindo viagem em novembro daqui para Cuyabá pelo Hio 
da Prata, demorei-me 'Hi dias em Assumpcão, onde fui bem 
acolhido pelo velho presidente Lopez, que ·em carta ·Jirigida 
ao Sr. ~onselheiro Paranhos, entiio ministro dos negocias 
cstrangeiro~)1Jrometteu tratar-me como bom vizinho e arnigo. 

Então levei ao Sr. Carvalho .Borges, nosso encarregado de 
negocias, divecsos despachos do governo, acompanlwdos de 
poderes para a nogoci<)ção do tratado de limites, por ost<~.r a 
findar o prazo da convéncão de 6 de abril de J8n6, e nenhuma 
novidade tinha occorduó que pareces~e capaz de perturbar 
seriamente as relacões amigaveís e pacificas, que o governo 
do Brasil mantinhâ e desejav11 sempre manter com o da re
publica, havendo-se até desvanecido a suspeita que tínhamos 
de que o presidente pretendesse allrgar, posto que infundada
mente, a disposição do art. 3° da convenção de 12 de feve
reiro de 1858 para ob5tar á subida do navio de guerra que 
me transportava. . 

A 10 de fevereiro de 1862, dous dias depois de achat'-11e 
empossado da presidencia, deu-se o facto de chegar até as 
nossas colonias militares dos Dourados e .Miranda uma par· 
tida de 60 a 70 paraguayos, comruandados por um tenente, 
com o unico fim, segundo dizião, de verificar ee aquellcs es
tabe'lecimentos' estavão fundado~ em territorio partencente á 
republica, é sobre este caso, que deu motivo a interpellacões 
na camara dos deputados, lipressei-me a enviar ao govérno 
imperial e ao nosso encarregado de negocias em Assumpcão 
todos os esclarecimentos quP, pude obter. • 

No relatorio por mim apresentado á assembléa provincial 
em 3 de maio de 1862 inclui uma descripcão minuciosa e 
exacta (tambem publicada pelo Diario Officia·t, emj1meiro do 
corrente unno) das diversas vias quer fluviaes,quer terrestres 
que servem para a communicacão da província com outras 
do ímperio e p aizes Iimitrophes; mostrando a necessidade de 
melhorar e conservar em bom estado algumas dellas, e prin
cipalmente o rio Tapajós, pelo qual se faz directamento al
gum commercio com a província do Pará, e a antiga estrada 
de Goyaz. para o caso de ficar impedida,como presentemente 
s() aclla, a nav-egação do Paraguay, por qualquer impr·evisto 
J'Ompimento de nossas relações com os estados ribeirinhos. 

Em datas de 29 e 30 de setembro do mesmo ánno dirigi 
ao ministerio dos negocias estrangeiros diversos officios re
servadissimos, expondo minhas idéas e dando as mais exactas 
informações que pude colligir a respeito da questão de limi
tes com o Pa1·aguay, e sobre a policia e defensa de nossas 
fronteiras, informações que hoje não duvido revelar, por en
tender~que isto nenhum prejuízo póde causar-nos, servindo 
entretanto pam mostrar que não deixei de cuidar com toda a 
altenção daquelles intereeses da província que mais séria
mente a reclamavão, e que minhas previsões yierão infeliz
mente a realizar-se em grande parte. 

Em um desses oflicíos, do que conservo cópia, dizia eu o 
seguinte (Lê): 

cc 11asso agora a informar a V. Ex. dos meios que temos 
parà policiar a fronteira e para defende-la em- caso de ag
gressão. Desej01ndo explicar o que tenho a tiizer sem fatigar 
a attenção de V. Ex:. com o exame de um minucioso mappa 
da força da guarnicão da província, fiz extrabir dos 1·elativos 
dos ultimas mezes ·a nota inclusa (n. 6), em que vêm resu
midos os principaes algarismos, cujo conhecimento póde in
teressar a V. Ex.. 

cc Por essa nota verá V. Ex. que para o scrvít;o propria
mente das armas temos disponíveis 986 praças, das quaes 
~~8 pstão guarnecendo o litoral ou districto do .Baixo l,ara
S\lay, e 212 o districto de !Uiranda. 

cc Persuado-me de quo, á primeira vista V. Ex. reconhecerá 
a insufficiencitt desta for~a para guarnecer o mencionado 

districto o fazer os exames e diligencias que tem sido J'ecom
n.Jend.ados pelo.minister~o dos.negocios estrangeiros, insuffi
cwncia que mnda sem evrdente quando a dila forca se 
elevas.se ?O duplo, dcsf~lcando.-s.e. as guarnições da capital e 
dos distl'ICtos da fronteira boliVIana. · 

cc Attendendo-se a que o governo paraguayo tem na villa 
da Conceição e suas immediações 2,100 homens de cavallal'ia, 
se!\'undo as ultimas noticias que me forão communicadas 
pelo nosso encmegado de negocios na Assumpçiio, e que 
não Jbe será difficil pôr ali mais 3 000 ou 4,000 homens, 
vê-se a disp.nridade das forças que pódem encontrar-se no 
•:aso do hostJ!Jdades, a que condusa qual1rucr desavença entre 
P.atrulbas nossas e paraguayas, ou, antes vê-se a impossibi
lidade em que estamos de repcllir quaiLrucr aggressão com 
alguma probabilidade de bom exito. 

cc E, se das referidas hostilidades resultar afinal a guerra, 
é manifesta a desvantagem com que entraremos na luta, ainda 
fHzendo convergir para a fronteira meridional toda a força 
de linha, e substituindo-a nos outros districtos por guarda 
nacional destacada. 

cc · Aqui ten;:~ cabimento avaliar os servicos que se póde 
razoavelmente esperar da ditn. guarda, cujõ effectivo sobe 
a l':i, 78:i homens, incluindo 1.104 guardas da reserva, se
gundo o mappa~unto sob n. 7, organisado em fins de junho1 
cuja exactidão não posso todavia afiançar inteiramente por 
ser bem conhecido o modo como de ordinario se f:t71lVl 
semelhantes trabalho~. . · · 
l)ct Os cinco batalhões inteiros têm .as suas paradas em um 
cir?ulo de 21':i Jegu~s de raio, que conté~ esta capital, com 
mars nove fregueztas, e os quatro qmntos da populacão 
total da província.(*) • 

cc Se este pequeno territorio fosse ameaeado de invasão de 
inimigos, persuado-me de que até 2,000 llÔrnens estarião dis
postos a pegar em armas para a. corumum defesa : porém 
creio que será. muito limitado o numero daquelles que sem 
repugnancia marchem para o servico de corpos destacados na 
fronteira de Miranda, á distancia ae cento e tantas leguas, 
devendo-se sórnente esperar que na defesa das povoacõos de 
Miranda e do .Baixo Paraguay se empregue a respectiva sec
ção de batallüio .e companhia avulsa, cujo effectivo póde 
apenas se1· computado em 300 ou 400 praças. A isto accresce 
que a guarda nacional nenhuma instruccão tem recebido nes
tes ultimas annos, por falta, não só de Instructores, como de 
armamento e correame, o que para dar-lhe tudo isto será 
necessario despender sommas consideraveis, entretanto que 
o credito concedido para o corrente exercício é apenas de 
2:000$, como foi o do exercício de 1861 a 1862. 

cc O auxilio dos índios que babitão a fronteira tem sido 
preconisado por algumas pessoas que, não conhecendo de 
perto a essa gente, exagerão o seu numero, seu valor e sua 
dedicação; mas o governo imperial já deve estar bem infor
~ado a este respeito, e sciente de quanto é pouco efficaz, 
precario e até duvidoso semelhante auxilio. · 

cc E: fóra. de duvida que nap alludidasconj uncturas o go
verno Impel'lal apressar-ee ha em mandar os precisos soccor
ros; porém deve ser tomado em consideracão o longo transito 
que terão a fazer as tropas pelos caminhos de Goyaz e de 
ti. Paulo, unicas vias que poderão ser aproveitadas, por 
quanto njio deixarão os paraguayos de apoderarem ·se desde 
logo das margens do Ivinheima, afim de im(Tedir que por este 
lado venhão expedições de S. Paulo ou do Paraná, ao que 
accresce, segundo vejo do ultimo relatorio do minísterio da 
marinha, o niio poder prestar servlco algum a tacs expedi
ções, o vapor do estabelecimento naval do Itapura. 

cc Da uma uota existente na secretaria da presidencia, datada. 
de 1 ~ de outubro de 181>i, e assignada pelo general Coelllo, 
enl~o. ministro. da guerra, Vtlj~ que ns forç01s militares que 
deve!'Ião reumr-se nesta provmcia erào compostas do modo 
segurule: 

1. o Forças. já existentes em :Mato-Grosso, segundo o ultimo 
mappa: 

( •) .A pop.ulação totnl da província, exceptuados os indios 
selvagens, o computada, segundo os dados que parecem 
mais seguros, cm 6õ:OOO a 70.000 almas. 

) 



· •• Jj;;i,• " . ' .. 
. I 

,::·.·.·.··1 .. ' 

- .. 

··' 

1
·.·:1 . :i 

.I 

~ 
~~ 
·;~ 

APPENDICE. 8! 

Artilharia, 2° batalhão, praças ..•••. , •••• , 297 
Corpo de guarnição (i companhia~) .•.•...• :ma 

~avaliaria, corpo de gnarniçà:o (i compu-
nhJtls), .................................. 

!nfantaria, corpo da guarniç<io ( G compu-
nhtas) .••.•...•.•••...••.•.•...•.•..••.•• ti20 
Pedestres •••.•.••••...••.•..••••..•••.•• ·• 78 

2. 0 Reforços jft ordenados pelo governo: 
Esquadrão provis.,rio da província de Goyaz, 

para o que se expediu ordem de marcha ••... 128 
Praças de infantaria. CJUa!t·o turmas de 100 

soldados ·com seus officiaes, que já vão cm 
marcha .••.•.••••.....•.•..••...•.•.•..• it2 

'.' 

3. o Tem de apromplar..so ainda para mar-
char em turmas seguintes : 

Da côrte, praças de infantaria .••.....•..• 4.00 
De Minas, um contingente de cavallaria .•.• !)0 
De S. Jlaulo ....••.•...••...••.•••.••.• tiO 

4. 0 No caso de rompimento inevitavel, or
g-anisa!lão de um corpo do c.avallaria de lndios 
alistadtJs (proximamente) ... :.............. 200 

Dito de um cJrpo de infantaria dos mesmos 
Indi.os. • . • . • • . . • . . . . . . . . . • • • • • . . • • . • • . • • 4.00 

Um esquadrão de voluntarios............. 128 
Um corpo de infantaria de ditos de seis 

companhias . • • • . . • . . . • • • • . • • . • • • • • . . • • . . G3õ 

Total a que se póde elevar a for~a .••••..• 

Gõ2 

210 

ti98 

1,4.60 

·Mo 

2,000 

500 

GOO 

mostrar a . convcnicncia e necessidade de leva la quanto 
antes a effe1to, so não for possível restabelecer nossas rela
ções com o esta.do vizinho de modo que nos dê gar~ntias do 
segurança o tranquilidade. 

cc Em resumo, estou convencido do que presentemente 
uma guerra com o Paraguay na fronteira desta província l.Ja 
de ser desastrosa para o imperio. 

cc Não me parece irnm_inento. a realização das hypotheses 
que tenho figurado, mas o posstvtil, o tanto hasta para justi· 
ficar ou desculpar a franqueza com que manifesto a V. Ex. 
nesta abr~viada exposiç~o os meus receios, e os factos e cir
cumstanc~as que os mol!vi'io. 

1c A isso ainda mais me anima a certeza de que as minhas 
reflexões EÓ terão o valor o e frei lo de que o governo imperial 
as julgar realmente digrws em seu illustrada criterio, sendo 
cm todo caso con8ideradas como prova de minba lealdade, e 
~o vivo de~ojo que nutro de cumprir fielmente os deveres 
tnberentes ao ho:tr·o.so cargo que mo está confiarlo. 

Em outro officio accrescentava o seguinte: (Lê ) 
cc Pela exposição que fiz a V. Ex. em officio reserva

dissimo de 29 do corrente n. 5. ácerca <.lo estado da nossa 
fronteira, e da superioridade relativ~ das forças que os para
guayoa podem apresentar nella, persuado-me de que V. E.'<. 
reconhecerá que nilo é sem fundamento rrue receio prescre
ver qualquer medida energica, cujas consequencias sejão 
hostilidades, para as quaes não estamos preparados, e cujo 
bom exito não podemos razoavelmente esperar, 

" Nao será entretanto de admirar que, não obstante toda 
a prudencia, venha a surgir um conflicto.-Se, por exem
plo, os paraguayos fizerem na cg.Ionia dos Dpurados o que 
fizerão no Pão de Assucar em 18.)0. rcproduzir-so-ha a de-
ploravel ai tcrnativa do tolerar-se a alironta, ou de cnvida
rcm·se, para vinga-la, esforços q,ue, por impotentes, seriio 
finalmente desastrados. )) 

0 Sn. VISCONDE DA ilOA-YISTA :-De que data S[O esses 
763 officios? · , 

3,863 O Sn. l?EnnmA PENNA :-De 29 de setembro de 18G2. 

cc Naquelle tempo corrêrão as cousas· de modo que felizmen- O Sn. JoBm :-Entretanto ninguem fez caso disso I Nesta 
te niio houve necessidarle, nem occasião do conhecer-se pela terra só s~ cuida em eleições. · 
pratica quanto tinba de fallivel este calculo; mas ainda assim 0 Sn. FEnnEmA PENNA :-Em resposta a estes officios tive 
mostrou a experiencia que só dcsialcados e com llxcessiva a saiisfacão de receber a 27 de fevereiro de 1863 um aviso 
d~mor~ ,,_rud~rão. aqui chegar os diverso.s c~ntinge~te~ qu~. do hormido Sr. marquez do Abrantes, datado de 10 do de
m,arcl!arao da c~;te ~ ~~tr1os lo~ares .. H~Je não lia. rd~~o dll zembro nntecedente, cm que mo declàrava-que o governo 
e~perar que SCJ·l~ 1 ··~r~ nem .ucc~dulo.~ os q~e trvercl!' de imperial, ficando intcimdo das;ninucio:;as informacõcs e com
vtr, nem meno? ?rffictl (pa~a ~ão drzer u~possrvel) 0 alrsta- petcntes esclarecimentos que elles con!inbão, e·quo davão 
mento de ~oq rndws e ~ms J6~ vol~ntano~, que so ap~o- apreciavcl tostcmun!Jo da solicitude e dosvdo que eu empre
sentem effccttVamente para o semço das armas, sondo enlte- gava a.bem do ser·vico publico, proscguia no, empenl.Jo de 
tanto imquestionavel qne o governo do Puragnay poderá consoguir a realizacàÔ de todas as medidas que· ex1gia a pc
sempre com muito maior facilidade reforçar as tropas que sição especial da pi·ovincia de Mato-Grosso.-
tiver na frontcin1. A Hi de maio parti rle Cuiabá para vir tomar assonto no 

cc' Não suppouho que os paraguayos hostilisem o nosso senado, e tendo ·desembarcado na capital do Paraguay fui 
litoral, mas se o intentarem o forte de Coimbra, e os reccbitlo pelo nctual rlictador tão obsequiosamente· como o 
vasos da estacão naval, que actualmente temo3, não serão havia sido por seu fallecido pai. . 
obstaculo insuperavel a que uma esquadrilha da republica Era minha intenção, e julgava do meu Jigoroso dever, com
se apodere da na\'cgaçiio do rio Paroguay, e c.órte a com- municar ao governo imperial, Jogo que chegasse á cô1·t0 , 
mumcacão fluvial desta capital com os pontos tlaquclle li- ·' · r õ d 1 · t • 11· • 
torai, o· que imporlarú para nós (cscusi.ldo seria dize-lo) um touas as m ormaç es e a gum m eresso que procurar co rgrt' 

durante a miul!a viagem o estada na província, mas não 
grande revez. pude fazê lo, porque em Montevídéo encontrei o meu suecos~ 

cc Em apoio desta opinião apresento a V. Ex. na cópia sor, de quem ·recebi o decreto que me exoncr01va da presi
sob n. 8 uma carta reservada que o capitão de mar· e guerra dencia, e aqui não se me ofi'ereccu occasiilo para conversar 
cofl1mandante da estação naval dirigiu-me com data de 10 com os ministros sobre tacs assumptos. 
de junho proximo passado, cm resposta à outra, pela iluallh(l u~1 Sn. SENAnon: _Com elfoit·.d Como correm as nossas 
communiquei os motivos que ~avia para receiar das intenções cou~af! 
dos paraguayos a nosso respe1to. 

c< Um aviso ultimamento recebido do Exm Sr. ministro O Sn. FEnnEmA PilNNA:- Desejava; Sr. presidente, fazer 
da marinha deu-mo conhecimento da intenção que tem o go- ·ainda algumas considerações sobro a materia do voto de gra
verno imperial do substituir por navios armados em perfeito cas; mas tendo já excedido a hora não abusarei por mais 
pé de guerra os que actualmente aqui se achão, é supcrJluo tempo da benevola. attencüo de meus illustres collegas. 
me parece accrescentar qualquer outra reflexão c o~ o fim de (Muito bem, muito bem.) • 

11 
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DJscunso PRONUNCIADO N1 sgssÃo DE 19 DE JUNno nB 1860 o illustrc presidente do senado como o actual presidente do 
o ~~·._ cam!ido Borgt•s: ~Sr. presidente, membro d,1 c:onselbo apressou-se a explicat· na tribuna o modo por que . 

eomn11Ssao d•.< resposta a falia do lhrono tenho 0 indeclina- havia organisado o mini~terio, declarando com todo o calor 
yel devc':r· ~le vir á tribuna sustentar 0 projecto da ·maioria da verdade que ello tinha tido a mais ampla liberdade na es
da comnnssao, ou, por outra, senhores, teDho antes 0 dever colha dos membros que devi<lo compôr o ministerio? Sem du
de vir· expli~~r ao ~ena~o. qual foi 0 pensamen.to da maioria viu a. Dar-se-ha acaso que o illustr·e presi<lente do senado ti
da c~mmr.ssao que. pr·e51 diU i\ redacçrio deste projecto i niío vesse rcslri~ções na escoi!Ja do~ differ.en!es membros que de
tenho, po1s, a va1dade de pretender sustentar as id• 88 ahi viilo compôr o gnbincte, restricções que S. Ex. nfio quer, ou 
oxaradas, idéas qu 11 ~~trego á Sitbedoria e prudencia do ,0_ acha que não deve declarar? N:io acredito; estou profunda
n~do, o qual, sem .rlu_vrda alguma, como costuma, ha de re- mente convencido de que a mesma liberdade que teve o digno 
solver do modo ma1s JUSto e convenientt'. Sr. marqucz de Olinda teve som duvida alguma o nobre pre-

E' possivcl.. ~r . .!~residente, que no correr das idéas com sidente do senado. Uas, se ~e dá a igualda:le de circumst;ln
que procurarei JUSttlicar 0 projecto d;l maioria da commis- ci,1s, qual é a razão da diversidade de conducta, qual é ara
s1io,. !ll.e escape uma ou o~tra pala \Ta que possa ferir su5- zlio deste rnysteri&? i>or que o nobre presidente não vem de
ceptibrlrdades; declaro, porem. a y. Ex declaro ao senado clara r ao senado e no paiz os motivos quo teve para renutl
íjUll não é esta a minh~ i.ntençilo: prete~do combater idéas. eiar tão alta missão? 
pretendo combater opm1ões, respeitando (JS individuos, até O Sn. SILVEIRA DA nioTTA:-Para nem tentar. 
porque, senhores, acredito que a verdade é abso!Qtamento o Sn. CANo mo BonGES:-Não posso explicar; paro aqui, 
Jnclepeudente daquellcs que a atacão e daquelles que a de- sen!Jores,contentando-me com estas breves conside1·ac.·ues, que 
fendem. entrego á reflexàO do senado e de seu illustre presidente; 

Declaro tambem ao senado que não responderei aos a par· s. Ex. que resolva como julgar e.l11 sua sabedoria. 
tes, não porque deixe de respeitar aquelles membros que Vejamos, Sr. presidente, muitcí de passagem os mo!ii'OS 
com elies me honrarem, m«s porque réccio, Sr. presidente, que Liverão os illustrados citlauãos que não puderão orga
com V. Ex., ver desvaira-da uma dis~ussão que sem duvida nisar 0 ministerio .. 
algum~ se coll~can:t abaixo da dignidade do senado, desde 
que deJXt1r do wstnrar-se nos altos interesses do estado para Na camara dos_ Srs. deputados o illustl:ado Sr. ministro 
tomar o caracter mesrJuinbo da individualidade. (apoiados J da mariuba., respondenrlo immediatamente á mesma interpel-

O Sn. SJLVEIIlA DA ]loTTA :-Isto é verdade. lação, que nesta casa foi dirigida ao nobre presidente, e que 
ficou sem resposta, declarou que nã.o pôde encontrar no 

O Sn. CANnmo Donar.s :-Duas orclcns de idéas scnho· parti <lo progressi8ta membros para o ministerio de cuj:l or
res, occupão o meu espírito na occasilio em que subo á tl'i- · ganisação so achava encarregado, porque as iuéas desw 
huna ; uma refere-se <ws negocios do interior a outra nos partido não se barmonisão, cbocão se e repelem-~e recipro
negoc!os do exter!or. Tomando o proveitoso e~emplo dado camont!l, notando que 'a vida deste partido dependia do silen
pelo Il.lustre e dtgno senador pela provincia da llaltia. eu cio que S. Ex guarda~a ácerca do~ . actos do gabinete de 3l 
tratarei t~mbem dos neg.ocios interiores, até porque, senho- de agosto; declarou mm~ o nobre mrnrstro que não ~ôde tam
res, acred1to que mal avisados andão aquelles que v o !tão o bem chegar a um accordo r.om os membros de feições muis pro
rosto· ás desordens que lavrão no interior da família pa1·;1 se nunciadas da situação actual. Note pois o senado que a vida 
occuparem só com as relncões da vizinhanca. do partido chamado progresi~ta, na opinião do Sr ministro 

Sr. presidente, o 'miotisíerio de 31 de a<>osto,. depois de ua marinha, depende absolutamente de seu silencio, e que 
haver mostrado o pouco-respeito que lhe m

0

erecião a consti· entre os membros rle feições mais pnnunciadus da situação 
tuição e as leis, depois de haver estabelecido o oElracismo o actual (não é o partido) não se póde chegar a um accordo. 
a perseg-uição em systema de governo, depois de ter bara- Razão, pois, Sr. presidente, teve o illustrado Sr. rninbtro 
toado os dinheiros publicas, deixou o poder em virtude de ua marinha para não organisar o ministerio. 
uma ~otaçito da maioria da earnara dos Srs. deputados,· Razão teve igualmente 0 nobre senador pela provinda da 
maiorra que elle não soube convencer· e menos dirigir. De- Bahir., actual ministro dos negocio~ da justic.a. s. Ex., 0 

~ balde, senhores,· se tem procurado desviar os olhos do paiz · 
dos factos que se hão succedido durante a crise ministerial; estigmatisador (perm1tta-se me a expressão) caloroso .do uti 
entendo que é isto um mal porque 0 paiz deve conhecer quacs poss.idetis; S. Ex. o architecto prestimoso da nova era, o pai 
são os embaraços, quaes as difficuldades, quaes os perigos legitimo da decantada situação nascente, que del'ia regenerar 
da presente situação para evita-los no futuro, para combate· a; molas estt·agadas do govemo constitucional representativo 
los no'prosente, para salvar-se. pela Nuniao em um centro commum de todos. os brasileiros 

Quatro dos maiores vultos da siluacilo actual forão encar- que tivessem aspiracões grande3 e generosas; S. Ex. tambem 
regados pela corôa do organisar 0 mirÍistorio; dous renunciá- -não póuCl organisar Ó ministel'io, dcsacoroçoou diante dos des
rão a missão depois de porfiados esforces, um nem ao menos trocos dessa bandeira que elle havia levantado no calor de 
tentou essa tarefa tendo-a por impossivel: e 0 ultimo conse- sr.u" patríoli5mo como centro commurn uas phalanges out'om 
guiu reunir os distinctos cavalbeiros que o senado conhece dissidentes 
depois _de successivas diligencias empregadas por tres dias. Mas, senhores, que triste situação ó esta ·em que vivemos? 
NilO w, senhores, se fui tão exact') quaBto desejo ser quando que triste situação é esta em que tres homens tiio nota veis 
disse que dous dos principaes vultos politicos a que alludi da nossa púlitica não podem organisar um ministerio e V<lo 
não tinhão conseguido orgauisar .õ ~abinete depois de porfia- renunciar nas mãos do imperador o mandato que delle havião 
dos esforços 1 porque neste numero eu comprebendi o i Ilustre recebido, dizendo: cc E' impossivel )) ? I 
presidente do senauo. Com etreito, S. Ex., sendo o primeiro Felizmente, senhores, pam aquelles quejádesesperavão ele 
designado pela corôa para organisar um ministerio : e não uma organisação mi_nisterial restav~ a de~icàção, a ÍtJrça de 
tendo podido consegui-lo, tem até boje guardado o mais pro- vont<ule e o merecrmento do actual presidente do conselho; 
fundo silencio apezar da provocacão directa que lhe f,i diri· e S. Ex. no fim de tres longos dias de fatigoso trabalho reune 
gid.1 nesfa casa pelo illustrado • senndor pela provincia de os membros que constituem o actual minisleri·J. Mas qual 
lllato-Grosso. · foi, senbot·es o nexo, o laço precioso que uniu em um centro 

Smlíores, quando um vulto politico da esphera do illustre eommum as opiniões divergentes dos illustres membros do 
]H'esidenlo desta casa é cbnmado pela corôa para orgnnisar o gabinete actual? 
ministerio, e deixa ue fazô-lo,o paiz tem o direito de inlerro- Como llXplicar o accordo politico entJ·e o actual Sr. minis
gar, tem o dire:to de saber quae~ foriio os motivos, qual a tro ua marinba e o Sr. presidente do conselho? Como expli
ca usa, qual a fonte maligna de tão lamentavel calamidade. cur a concordia que existe tl!llre o ac.tual Sr, ministro da fa· 
Não vê o illustm presidente do senado que deste modo iii a- zenda e o Sr. ministro da guel'l'a, o Sr. ministro da justi~a e 
çõos muito diversas se podem tirar de seu silencio? Não viu o da agricultura? Terá algum dos nobres ministl'lls p9r força 
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de sou prestigio e de sua intclligoncia feito modifi~ar as o~i- Depois, Sr. presidente, vimo-nos abracos com,uma guerr~. 
niõos professadas e confessadàs do seus collegas? e uma nova guerra succedeu a essa. O governo tinha neces-

Senhores, ó grande sem duvida alguma o mcrite, a im- sidade do lançar mão de. me?idas energicas e de ;~brir os co
portancia politica ele cada um dos membros do gabi.t~r.tc, mas frcs a despez_as e:ctr;lordlllanas, mas, bem longe de convocat· 
ó por isso mesmo que não posso crer que nenhum dclles rlei- o corpo legtslattvo, tratou por si mesmo do por se á frente 
xasso as ~suas antigas convicções ; mas ent<'io Fe cada um da s_ituação, ~o mo se elle tivesse o mesmo prestigio, a mes. 
dos nobres ministros conserva as opiniões confessadas no ma 1mportancw, a mesma força o o mesmo poder que teria, 
p~rlamento, como explicar e~sa uniiio, essa commuuidnde de se se escorasse no voto dos representantes da nacão. 
princípios que é indispensavel em um gabinete para bem Finalmente chegou a épocba em que as carn'aras se de. 
gerir os negocias publicas? vi:lo reunir, chegou o dia3 de maio. Pouco depois deu-se a 

E se com effeito cada um dos nobres ministros conserva a crise, orgnnisa-se o novo_ministerio, e ·SS. EEx. parecem 
autonomia dQ su~s idéas, de seus princípios, então, Sr. pro- por sua vez desconfindos do parlamento, parece que dcsejão 
sidcnte, o ministerio actual ó um composto de princípios q ua todr.s as _medidas .r assem de ~foga_dilbo 1 O que é ver
que se 'dissolvem e que so repellem, é uma entidade que 80 dado, St·. presidente, e que a maJor parte dcllas assim vão 
nascer trouxe. nas entranhas o veneno que lbe roe a exis- passando, porque as urgencias se succedem de continuo a rc
tencia, ó finalmente um helio mosaico que encanta pt lo hri- qucrimento dos membros rnais intimamente adherentcs ao mi
lbantismo o variedade de côrcs, mns que não pó de satisfazer nisterio: e por que? Affi.rma-se geralmente que, passados os 
a nenhum:1 necessidade de ordem publica ou social. Como creditas o uma J'Csolução que se espera para as des!lezas do 
pois. tranquillisar-se o paiz, como trnnquillisar-sc o parla- anno financeiro futuro, o parlamento scni adiadu! Pertnnto, 
1nento com a existencia de um semelhante governo? veja V. Ex. se. eu tive ou não raziT•1 de avancar a proposicfio 

Pam que, porém-; se dessipassem as duvidas suggeridas por que emitti, e se tenho ou não fundamento para receia r "ou 
um tal facto abi esta, Sr. presidente, o programma aprescn para temer que entre nó3 se vá tanto alluindo as bases do 
tarJo pelo nobre presidente do conselho -a guerra, unica- syslema representntivo. 
mente a guerra, debellar a guerra: é este o fim a que sedes- Ninguem veja, senhores, em minhas pal;tvras um voto de 
tina o gabinete, e então, sem duvida alguma, elle collocou-se censura á actual organisaçuo ministerial; ou aos membros do 
á sombra dessa grande bandeira que tremula de um a outJ'O gabinete, nfio; porque o senado tem visto que tenho votado 
extremo do imperio, bandeira que não tem ndversarios, pois com o ministerio, as5im como o lado a que me honro de 
que e lia .exprime a unidade de crencas, a nmdadH de esfor- pertencei'. ·· 
ços e a unidade de dedicações; porque não ba divergoncias Com as poucas palavras que tpnho pronunciado procurei 
ou antagonismos entre brasileiros, quando se trata de vingar apenas eEboça; a traços largos um quadro ligeiro da situação 
a honra e a dignidade da nação brasileira (apoiados) · actual, lamentando dentro de minha alma que chegassemos 

Mas não bastava que o ministcrio assegurasse ao poder ao deploravel extremo de pedirmos ás desgrucas da guer;a a 
legislativo que o seu programma se referia exclusivament3 norma de governo, que_a logica do paiz e as 'regras oormaes 
a guen·a. porque mesmo, senhores, no complexo de medidas rio systema rcpresentattvo nos não podem dar! 
que são indispensaveis para 'debetlar a guerra, seria bem dif- Senhores, o que é verdarltJ, e ve1·dade attestada por todos 
fictl que o governo não praticasse actos puramente políticos os tempos, é que em politica a pl.'ssoa alguma ó dado des
cnpazes de inspirar receios aos vultos pronunciados da situa- lruü· sem construir, il menos que se ni'io esponha a ser teste
ção actual. Felizmente, porém, para prevenir ret:eios, ou munba criminosa de uma destruicão geral ; mas, para con
combater duvidas, ahi está o impoi'tantissimo programma struir é ncccssario ter material prop.mulo, -ter obreiros, ter 
supplementar do nohre ministro da jnstica, ahi está o stat1t plano assentado e adoptado; proceder de outro modo é entre
quo da politica. O s:atu ql!o da politica,· senhores, ·que sig- g~r o paiz a~s azares do incongnito, é cmprehcndcr uma 
nifica a garantia do uti pnsiidetis da actualidade. o nrmisti- mgrm sem bussola, da qual não pódo resultar sen<'io o nau
cio entre os vultos dissidentes da situacão actual, cmfim fragio, é adoptar uma religião sem dogmas, que não póde 
verdadeira bandeira de trego~s, a cuja 1:v"ista so recolhem as gerar senão a descrença e a impiedade. · 
tenilils e en~arilbão as armns os belligcrantilS da épocba. Senhores, turlo quanto se passa entre nós não é para mim 

Não-conte, porém, muito o nobre ministro da justiça com uma novidade. Quando. Yi dissolver-se uma camara, e cita
os resultados do seu programma supplementnr: os sacrificios mar-se o povQ ás urnas, sem que elle pudesse adivinhar quaes 
da orinião tem prazos limitar!os, os desvarios ou os erros as questões de estado propostas pelo gabinete de então, e 
das, adn~inistr·açucs excit:lo muitas vezes a ~nlavra, romnem discutidos, controvertidos, sopbismados ou registrados pelos 
o silenciO Talvez· bem cedo S. Ex. tenha do ver ..• Não, partidos politicas; CJuando vi que na ausencia de todos os 
senhores, o nobre minist1·o nada tem que ver, porque, Sr. elementos que o poderião dirigir' na escolha, elle apenas 
presidente, tenho observado qull de tempos para cá os mi- tinha para guiar-se sentimentos sem duvida nobres, mas nos 
nisterios nuo se mostrão mais conuantes no parlamento, parece quaes nada tinha que ver a politica ou a administração; 
quo o parlamento ó um pezadclo que lhes tolho os movimen- quando, íinaln1ente, . vi rctirar-so do governo o cidadão dis
tas, parece que, longe de encontrarem no parlamento o apoio, tincto, ou antes o ministerio que presidira áquella eleicüo; 
o prestigio, de que nos paizes constitucionaes se revestem os quando vi tudo isto. senhores, confesso quo me pre~arei para 
actos do governo, SS. EEx. encontrilo nclle um verdadeiro tudo que se ba dado entre nós, e para outros factos que ne-
obstaculo ao desenvolvimento do suas idéas, á progressão do cessada mente hão d~ vir. · 
seus aptos,, á obtensão em fim elos resultados que desejiT.o I Sr. presidente, quando li o programma supplementar do 
. V. Ex, v1u e sabe que, quatHio se derão na capital do im- nobre ministro da justiça, senti, como já disse, profundo po
perio essas uesastrosas bancarotas, cm que tantas famílias zar, porque mo pareceu vor nesse proKramma o statu quo na 
fúriTo sacrificadas, e o governo julgou quo tinha necessidade' govennlç<lo do pniz; mas H. r~x trantruilisou-me com as ex
do lançar mão de meios excepcionaes, saltar por cima da lei, plicaçoes que deu. Disse S. Ex.:,, Acamara vê bem que eu 
podendo sem duvida alguma. ouvir o parlamento, pedir-lhe disse:- stat1t qno da p·;litica. 'lhferindo-m~ á pnlit~Cil; não 
mediJas qu~ enio neccssal'ins, bem long-e disto o {;(overno flOrlia referir-me á admini,tiaÇilO (apoiados) sem duvida, se
tratou por si mesmo do infringir toda a legisLção que havia nbort's, fór'il absurdo, fôi'J um munstm de Horacio. que a 
a. re.spcíto, sem se importar do exceder os limites de sua ju- administmção fieasso s1•jeita ao s'atu quo, isto 6, á. immobi
nsdtc~ão, e muito menos do invadir as attribuiçõe5 da rcpre· lidado, qua·Hio a :Jdministi·açao deve variar conformo ns ne-

. sentação naciollí11. l)oder-se·hit dizer: (( Serin inuwssivol cessirlit,les occurrentes,couforme as questões de applicacão. l> 
' reunir o corpu legislativo, seria diillcil" ; mas, quando mos Tmnquilisei-me, Sr. presidente, cm vista da explfcacão 

n,to ~> governo não tivesse. podido reunir o corpo legislativo, dada pel,o _nobt:e mini5tro da justiça, porque acreditei enliio 
tmha deslocado de sobre s1 a gmve responsabllidarlo cm que quo o minJ5lcno actual tratava de remediar na espbcra ad
incorrõra ~ela iniciativa do actos que esta vão fóra da 11sphera minislrativa os males deixados pela administracão de 31 do 
de seu poder legitimo. ngosto: e, aproveitando-me da declaraçllo feita' po!' S. Ex., 
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peço permissão ao senado para rogar ao ~overno imperial 
tJUe se digne de Iannar su•ts vistas para as diversas adminis
tr:IHõos provinciaos . .Vão pretendendo, senhores, occupar-me 
com todo o impel'io, não posso, porém dliixnr, como rcpl'O· 
sentanto ela provinci,l do Rio dl3 Janeiro, do chamar a at
trnnão do governo para esta pr·ovincia, que geme sub o peso 
ue llll1:t <ulministranão injusta, de uma admini~tranão pc.rse
guidora, do uma administt'<I!JiiO para a qual a con~tiLuin:io e 
as leis não têm valor. Craia o sonndo que não é ~cm dillicul
clitde que não ó E cm grande pezar que eu pronuncio estas pa
lavras; tonho por mais de uma vez dado ~iravas da considcra
!J:io c respeito que tributo ao digno cidMl:Io qno preside a essrt 
Jlrovincia; mas na actualidade, senhor pr·csidentt', não vejo 
anto meus olhos senão o govcmo imperial que não tcr1 o di· 
rei to de ouvi I' mudo o gemido r! o P'JV(} h!·asileiro, não vr.:jo 
sclli1o o funccionario publico a que me refiro res·ponsawl 
pelos seus actos, não vejo fin~lrncnte sonüo o representante 
da nagiio que tem o dever de tra!Jnllm pela pro'speridade 
della, prusperio!arle que não póde multar seniio da fiel obser· 
vancia da constitui!):1o e das lois. (apoiadc.s.) 

Diversos, S1·. presidente, são os factos com os quacs ou 
poderia occupar a attençilo do senado, ou para os quaes po. 
deria chamar neste momento a ;1 ttcnçüo do governo, E e niio 
recein~se tornar-ma demasia.dameiJte longo; mas) se não 
acho mesmo conveniente que eu trate de discutir boje a ma· 
teria habilmente aventRda na cam·;ra dos Srs. deputados, na 
Eessão rle antc-boutam, por nm i!lustrado deputado pela pro
vincia da filinas; se não acho mesmo delicado que eu vá 
occupar-me de uma materia já Wo ~abilmcnte encetada por 
S. Ex., não posso todavia deixar de significar ao senado que é 
tlifficil conciliar o dever de represeutanle da nação com o 
ex:mltl tios actos de um funccionario a quem se tributa con
sideração e amizade; mas o que é verdade, senhores, é que 
por maior que seja o respeito quo tributo ao nobre presi
dente) devo dizer qne o funcionaria publico não tem o di
reito ue infringir a lei, de esbanjar os dinheiros publicos, de 
Jlerseguir o cidadão honesto, de dilfama-Jo (l~rante a opiniüo 
Jmblica. l'ois, senhores, chegamos a uma époclla em que a 
diffamaçiío tnmbem deve ser um meio de governar. 

Eu li, Sr. presidente, uma portaria expedida pelo governo 
da 'provincia do Rio de Janeiro, com a qual se su :pendeu a 
camm·a municipal de nlaricú, e nella vi que muito calculada
mente se lançou sobrç; o muito honrado e muito distinclo lli'C
sidcnte daquella cnmara o commendador nlanool Ribeiro 
cl!l i\lm~ida (apoiados), a acccmação de que ello aconse
lhava aos seus communidpes que se não prestassem a con
correr para a incorporação <!os corpos de vo!untarios, que 
se recusa~scm a p1·estar este Importante serviÇ(} ao paiz na 
occasião em que elle precisava de todos os seus Jilhos para a 
guerra de honra em que está empenhado. E podia, Sr. pre
sid··nte, o presidente da provincia lançar sobre um cid11dão 
tão honesto, tão sisudo, Wo digno de respeito pelos seus ser
viços ( 1poiados): urna accnsaçiio dcsl<t ordem? O senado que 
julgue, r: como ainda isso niio era. bastante, como este ci
dadão procm·ou convencer o presidente da provincia de que 
tacs factos, tae~.informações ni'io el'i10 exactas, de que elle 
havia procedido diversamente, parece que esta justificnçiio 
excitou por tal fórma o governo da província que deu em 
resultndo não só a demissão do tilbo deste cidarlão, que era 
promotor na comarca de Itnboraby, mas aindn, senhores, o 
que ê notavel, a suspcuçilo da cama r a municipal. r~ e Marie à, 
que foi mnndada metter em processo do r;·sponsnh1lrdado ! ... 
E factos desta ordem pa~são-sc na cidade de ~itberohy, cm 
frente do governo imperial, quo parece cerrar os ouvidos aos 
gcmitlos rlaquetla populacão I 

Quer o 5en·1do ouvir uin outro facto pelo qual se procura 
uiiTamar a reputaçrro de um cidarltio bon_esto, cl~eio de mvi
ços, o general Jo;io Nepomuceno Castl'loto ? Eu o conto. 
Este distincto militai' que tantos e tiio relevantes serviços ha 
prestado ao seu paiz, o cuj;l viua r,oJc ser examinada á luz 
do meio dia, sem que so lhe descubra 11. mais pequena mn n
cha, tinha ueixado '' commmdo do corpo policial da provin
cia, não tinha mais nada com a administracão uesso corpo, 
Yivia esquecido cm sua casa, cuidando de séus ncgocios do· 

mcsticos. De um dia para outro ello leu com verdadeira 
EOI'preza no expediente da província do Rio de Ja
neiro, puhlicarlo no Correio illercantil o roguinte : cc Aviso á 
reparticiio do fazenda, .r·mt mandar proceder executiynmento 
contm ·o general João Nepomuceno CasLl'ioto, alcançado com 
os cofres provinciaes o com a caixa do corpo que comman
dou. >> Pódo, Sr. presidente, um g-overno que se preza avan
c;tr proposiqões desta ordem desde que ello não pó:Je provar 
:"ru~ o fae'to se deu ou exi~to? N;io faz crer semelhante 
ordem que o general Castrioto nporlerou-so criminosamente 
do clinlleiros que lhe não pcrlenci:io ? E isto póde afirmar a 
primeira autoridade rla província, quando títl facto nilo pódo 
pr~var, ponlue n;lo existe ? . . . . 

If:io quero pensar que o prewlente da provwcH\ do fito de 
Janeiro quiz punir assim as graves fallas que havia commet· 
tido este citlad:lo na ultirna eleição de seMdor a que se pro
cedeu ·na província rio lHo de Janeiro ; mns, Sr. presidente, 
se comparo este facto com ouii'OS de igual natureza que se 
dcriio cm diffcrentes pontos da minha provincia, (10550 ~em 
duvida alguma concluir afi'outamento que outra não foi a 
caustt. 

O Sn. SouzA FnANCO:- E' preciso citar factos. Peço a 
palavra. 

O Sn. CANDIOO flonGES: -Sr. presidente, V. Ex. mbe do 
estado da minha snudo, sabe que tenho solfl·ido ultimamente.; 
cu tenhn de nlongar-me' ainda cm materia intimamente presa 
ao projecto que se siscute, e não posso, portanto, entrar agora 
no exame de todos os factos para os quaes eu muito per
functoriamente chamo' n !tençiio do senado ; mas cu levanto a 
luva que me atira o nobre senador ... 

O Sn. SouZA FnANCO:--Desafio c peço. 

O Sn. CÁNoroo Bonar~s :- .... e fique certo S. Ex. que 
na prirnein~ occasião dar-lho hei oportunidade para discutir
mos e~te facto e outros muitos que servem para qualificar a 
administrac;io de S. Ex.·e então o ~enado verá se eu vim sem 
funriamen1Ô dirigir accusações a um cidadã:o que preso,_ e a 
r1uem mais do uma voz tenho dado prov;t de sympatlna e 
amizade, o que decerto me colloca em uma posição para 
mim summamente doloros:.t. Não desejo, senhores, accusar 
ning-ucm, desejára atd fazer muitos elogios ao digno prest· 
dente da província do Hio de Janeiro, mas nüo posso, porque, 
repre~entanle por esta província, não é passivei que cu ouça 
sem sentir ferver me o sangue, os clamores juRtificados r1ue se 
elevão de todos os cantos della. 

O Sn SouzA FilANco:- E' preciso dizer de que cantos e 
quem eleva os 9Iamorcs ; o mais é declamação. 

O Sn. CANDIDO llonaEs:- Eu promelli já a S. Ex. que 
proximamente hei elo dar-lb~ occasião azada <le entrar comigo 
em um debate sério, profu'ndo e extenso ácerca da adminis
tração da provincia do Rio de Janeiro, c o seoado_ha de ver 
que a paixão não me dirige, QUe não estou prevomdo contra 
o honrado membro, e que S. Ex. não ha de tU:o afi'outamcnte 
dizer-me: cc Exponha os factos. >> . • 

Mas a respeito do general João Nepomuceno Castr10to 
salta aos olhos a injustiç'1 do a~iso expedido. Todo o _mu~do 
sabe que o commandantc do um corpo não recebo drnbwo 
da t!Josouraria, quem recebo é o tbesoureiro do corpo ; este 
dinheil·o entra para a caixa do córpo, que tem uma adminis
lracão, por meio de uma guia, o todo o dinheiro que sahe, 
quê volta para. a tbcsouraria, vai tambem com guia. Se o 
nobre presidente da província rio Rio de Janeiro di;;sesso que 
nilo se deu entrada na cJixa dos dinheiros recebidos da tl!c
som·ar·ia, que elles não e~tão lá, ou que não reentrárão para 
a tbesoumria, então bem, poderia accusar o commandante 
por falta de fiscalis~~cão, ou por ter distrabido esses dwhciros ; 
rnas não, Sr. prllsiJonte, o~ dinheiros que sahirão ~a the
sour·aria ontrárão pam a caixil do corpo, consta dos livros e 
do balanço a quo se procedeu, porque esse commandante, 
quando largou a administração, deixou um snlrlo do uns 
pouc-os do contos de reis. 

/ 
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O Sn. SouzA. FnANco : -Não dizem isto duas commissões gocios da guon·a Depois de havor senhores . promul<l'ado 0 
que tomdrão as contas. dec

1
.reto convocan1o voluntarios e d;llldo·lbes ~antagcn~ e re-

0 Sn. CANnmo llonG!lS:- Não parlem dizer o contrario sem ga Ias que não esta vão na csphet·n. de suas atlrihuicões como 
faltarem á verdade. e eu protesto contra essa as~cverar.ilo do procedeu ·o gov~rno áccrca de~tes voluntarios? Enviou ~Jguns 
r._obre membro. Portanto, quilndo !Msmo a. cai~a do· corpo vapores para dtvcrsas parles, vapores destinados a conduzi
ttvess.e de entr~r para a thes?uran· com d!nh.ctros por ter los, bem comó t~os corpos !~xos ou de guarniçao das províncias 
rccebtdo de mnts, o nobre prestdenlo da provmcta devêra ter c outros que abt se achavao; mas ludo i:to sem nenhuma 
antes expedido aviso ao commandante do corpo para entrar previuencia, o governo não viu que nilo tinh:t os meios neces
com a quantia que não foi de5pendida, do que mandar fli'OCO· sarios [Htra faze-los t1:an~porlar do Rio de Jnneiro para 0 fiio 
der executivamente contra o cidadão que jú niio commandava da P1·ata ou para o Rw-Grando do Sul ; o o que aconteceu 
o corpo, que jh u<'io tinha nenhuma culpa do que esse diuheiro Sr. presirlcule? Dou-se o facto 1le term.ls na cOrte algun~ 
não tivesse entrado para a thesouraria. 7,000 ~o I dado~ mal. aco~morLulos pelo:; conrontos e pelos 

Sr. presidente, eu niio discuto mais hoje os neg-1 cios da quartets; dalu a ~pHien11a que se rlcs~mvolveu do bexigas c 
pr~vincia r!o ll.io de J<~n~iro, mas declaro ao senado qun avan- de sarampos, daht a grande mortanrhde que bouve e conti
Cót. a .scgumte P!'opo~tç:io-quo a fldministra~:ão da prov,i 11cia uúa a haver n.o exc.rcito, porque o contagio para lá foi. Se o 
do Rto de JanCll'o ttnha rasgado a constituicão e a~ ll'i~. ~ovemo não tmh~l n:eios d~ t1·ansport~r esta tropa a seu des
avanc~i outra pr~posição- que~ administraçdo ria provinr:i~ tino. para quctao Imprcvtdcntcmentc mandou-a vir para a 
d~ H10 de Janetro em persegutdor'L e 1·ancorosa; avancei côrte? 
ai.nda out1·a. proposi~·~o- qu~ a presidencia da provinci:\ no Mandando-a mesmo daqui para o Rio Grande rlo Sul que 
Jl_to do JanetrO esbanJOU pel·feJtamcnle OS dinheiros rlrl proviu- medirias tomOU O governo [lill'!l. lfUC OS enfermos fossem tmta
Ciil. Tome o senado nota destas proposicõe$ e eu em prazo 0 dos convenientemente, para que nilo rnorreõ~ern á mingoa por 
nobre senador para o nccessólrio debató ." fulta de recursos? Posso afiançai· ao senado que ainda ha pouco 

0 S S F tempo se pediu d;di a-mLulanciaô, ain,Ja ha pouco o chefe de 
n. ouzA 'RANCO: -Eu é· que emprilZO o nobre ~ena- saurJc do exercito no sul do impcrio dizia que n[[o estava suf-

dór para principiar. Hei de responder-lhe. ficicutomente provido para acudir ús.necc~sida·Jes do mesmo 
exercito. o Sn. CANDIDO nonGES: - Parando aqui, peço sincera

me~ lo pe~d~o ao nobre .senador, se estas palavras quo j11l
guct profenr em cumprimento do meu dever o purlcriio ;na
goar: encaro só~1ento o funcci.on~rio, como já disse, rc::p"ilo 
a pessoa do prestdente da provlllcm do l.lio de Janeiio. 

q Sn. So~zA l1n..I.NCO: - Perseguidor e e~b~njadór dos r! i. 
nhwos publtcos. . . . 

O Sn. CANDIDO BonGF.S: - Prom(ltti não responder a apar
tes. não rc~pondo. 

Mas, Sr. presidente, seria para admirar quo os delegados 
do gabinete de 31 de agosto não re!lectimm em todas as 
partes as feições desse gabinete, exigiria tal vez o im nossivel 
quem cxlgiS$e que o delegado de uma arlmini~tracho dei
xasse de apresentar os traços caracteristicu5 dessâ mesma 
administracão. 

Se quizcrmos entrar cm um exam~ minucioso da adminis
traçlio de '31 de agosto. s~m du''irla, Sr. presidente. encon
traremos os ~e.smos ~sbanJamento~, começando pelas ca~as 
dos nobres mtnistros, O!ldc tem sedo unu nova rrparUcão 
denominada- Gabinete ministerial. • 

C1·eio que o senado sabe que boja ha duns secretarias de 
estado; ha uma secretaria ollicialreconhecirla no areamento 
e l1a outra secretaria cm rasa do ministro. Houve teÍllpo em 
que cada um ministro tinha um, e qu;tndo muito dou~ cdll
ciaes de gabinete; mas chegamos a epocha em que nlguns 
ministros tém tido uma perfeita ~emtaria ~ob o nGme de grl.· 
binete, tem havido gabinetes cuj<t de~peza orça por 1 '2 ou 
1&:600# I 

E porventura enviou o governo para o ll.io Grande do Sul 
todos os meio~ de que o nosso exercito tinha necessidarJo para 
entrnr crn campanb:t? Sr. presi,!cnld, ó doloroso mencionar 
as faltas que ter)l h:1vido a este rc~peito, porqae muito má 
itléa daremos de nô$ ao estranr.;eiro e me~mo ao inimio-o a 
quem vamos comb:,ter. Eutretant9. e fitcto fórô\ de duvida

0 

que 
não ba mais d(lurn mez, ou mez c meio que rio nosso exercito 
se pedião ainda lmracas, porque grande parto da tropa dor
m.iit ao tempo ; pedia-se igualmente artilharia de sllto c de 
campar~ha. porquú a que havia estava muito abaixo, dizi.t o 
nosso gencr~l, das necessidades da guerra; pedia-se final
mente polvora porque erit insufficiente a que existia. Ora ta~ 
faltas podem ser justificadas depoi,; da L~iunpanha da Banda 
Oriental e tendo-se em frente a guerra com o l>araguay destle 
tanto tempo?! E~ deveras incrível, senho1·e~, que o governo 
fosse accummul<llldo tropa na Bunda Orient:d, tropa destinada 
ú guerra, sem .enviar ao mesmo tempo os indispensavois pe
trechos de guerra, e o que é mais, sem enviar tambem os 
ineios necessarios para a conservaçilo da saude e da vida da 
mesma tropa ! 

E esses voluntarins como e da crue morJo os mandou da 
cô1·te o g-overno? Como os organisou, que commandantes lhes 
deu, que officine~ n1Jmeou? N:1'1 entro no exame de nomes 
propl'ios, e visto qua ainda se ach:t p1·escntr1 na C11sa o nobre 
senador pelo Pará c presidente d<l província rio Rio de Ja
neiro, direi mais duas palavras a este re~peito afim de que 
S. Ex. tome nota para dill'·nos cx:plicaçôes que satisfação re
lativamente á nomeação quetfez de alguns officiaes para os 
corpos do. voluntarios Pensa o scnatlll que o nobre presidente 

O Sn. CANDIDO JlonGES : - Niio me refiro a v. Ex ; Lllo procurou as pessoas mais habilitadas para dirigir nossos con-
em geral. cidadãos á g-uerra? Seghorcs, cu acnHI.ito que aind& a mal-

O Sn. MINISTilO nA IIAZENDA : -Eu tenho um official só. 

Portanto não admira muito, Sr. presidentc, que nas pro~ ditit influencia ele· i torai presitliu á. unmcação de alguns desses 
viucias se tome este pernicioso exemplo. Se entrarmos 00 !Jfficiaes, p rque ó p~ra lamenlít~· qtie no t.n~io des~as nomea
exame das de8pezas feilns com ~iífcrenles obras, rrucr no cões so encontre ma1s de um roo de poliCia I Nao trato de 
município, quer fóra delle, eiJcontramos um oceano ~!o grac declinar nomes; o nobl'e seimdot·, presidente da provlllcia do 
tificacões injustificaveis, e se v. Ex. se der ao trabalho de · ll.in do .Janeiro, tome nota de~ la proposição, examino os no
examinar os relatorios da repartição de obt·as public:ls 0 0 mos dos officiaos que nomeou, confronte-os com os as·•(Hd.a
expediente publicado no Diario 0(/icial, ha de achar que mi· mentos da ca~a de detencão, cnm ns ordens do corpo policial· 
nha proposição é cj,e· uma exactiu:lo mathemntica. Alesmo da provincia o com os au.tosexistentes nos cartol'ios das exe-. 
aqui, ::!r. president~, se formos a examinar 0 quo se passa cuções, e ha de ver que não trago ao senado uma accusação 
actualmente, quaes são as gratificações quo Yenccm estes sem fundamento. 
novos empregaMs da estrada Tijuca, veremos que ahi o es- O Sn. SouzA FnANCO:- Essas accusações proviio-se com 
banjamento começou com mão larga. factos, citiio-se nomes; de outra maneira declaro que nà.o 

Tratando clà at!rr.inistrnção do 31 do ngosto, eu não posso ha nenhuma exactidã.o uo que V. Ex. diz. 
deixar de chamar a.attenção do senado par<.~ os immcnsos factos o Sn. CANDJf)u BonGllS :- Custo a declinar nomes, mas 
que se tem succed1do, e com os quaes aggravou ella constan- dou signaes tilo poBitivos que a presidencia do Rio de Janeiro, 
temente a situação em que nos achamos em rolaçuo aos no- sem duvida1 não se ha de enganar: ó racil o meio que ·apon-
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toi para a averiguação do facto, c rogo ao nobre presidente cnlr~tanto apregóa·Sil apenas os feitos dos argentinos o cor
q.ue ~e, procedendo a ella, verificar qn~ avancei uma propo · n~ntwos, e nmgue:u fallou no bravo batallliiO brasileiro. 
s1ção sem fundamento, declaro ao senado que eu faltei á 
verdade. 

O Sn. SouzA FnMíco :- Eu nego. 
O Sn. CANDJDO llolHJES :-E eu affirrno. 
O Sn. SouzA FnANCO :-Eu ne~o. 
O Sn. PI\ESlDENTE :-O nobre senador já pediu a p:1lavra 

c poderá responder. · 
O Sn. CANomo Bonm~s:-Já que me occupci com a nomea

çiio de officiaes dos corpos da voluntarios, não t!cvo omit
tir que aqui mesmo nit côrte o governo fez nomeações que 
não podem esc a ~ar á mais severa cen;;ur.1. 

Sr. presidente, o patronato exercido em certos ramos do 
serviço publico é semflrll um mal, porque preterindo aptirlões 
reconhecidas, fere a juslica c prejudica o smico; mas exer
cido no caso de que me "occupo, é muito mais ser i o, mais 
grave e plide ser origem de lamenlaveis dc~g-rnças. Sendo 
aisim como é que o governo. deixando de parte tantos e tio 
prestimosos oJllciaes, tovo animo para entregar commandos 
d!l corpos a indivíduos que nuncrt empunháriio uma espada, 
que ni:io conh~>cem cousa alguma da disciplina rr.ilita1·, o flUA 
npezar de todo o ~eu patriotismo e boa vonhdo podem nas 
evoluções da gunra conduzir á morte tantos bravos, que cm 
circumstancitls oppostas voltarifio á palria cobertus de louros? 
Pois um commando de corpo, mesmo um commando de com
p<m!Jia, é uma graça que o ROverno possa dar a seu arbitdo, 
sem Ler em consiueraçiío as ba!Jilitacõe~ especiacs daguelles 
1~01 fluem ella v~i recahir? Enlretantó, é isto o que de;graça
damente se fez! 

Como quer quo fosse, esses voluntarios forJo enviM!os 
para o sul, e lá estão encorporados ao exr.rcito. nlas, o f]'Uil 
tem feito, o que faz es~e exercito desde '2.0 de fevereiro cm 
que se estipulou a p~z de Dlontevidéo? O que se diir'ma. ou 
o que se sabe, é que esse exercito se tem visto privaM dos 
meios nece~sarios pa1·a mover-se e con•:entrar-se; é que desde 
o principio da guerra se tem achado entregue a commanrlo.; 
interinos, commanrlo este que não pôde por sua n;ltureza 
imprimir ao soldado aquelle respeito, aquella disciplina e 
"'!uelle amor que só os cornmnnrlos pennaoentes podem 
h~pirnr. Alóm diEto, o que se deprebenrle das noticias publi
cadas, ó que esse exercito marcha e contmmarcha sem des
tino certo, o isto por t;Io largo período, que o Paraguay leve 
tempo de achar pretextos, niTo só para declarar guerra á 
Confedera cão Argentina. cem o pam invadir Corríentes. 

Desde ~·uo terminou, Sr. pre_siden!e. a cnmranha no Estado 
Oriental todos os jornaes aqni declarárão que a nossa esqua
dra subia a bloquear as Tros Bocas; e c.ertamentó so assim 
tivesse acontecido. úS pnraguuyos não só não tcriao descido 
a Corrientos. como não tr.riiio montado baterias pela mnrgcm 
do rio até abaixo desia cidade como eíl'ectivamcnte o fizerilo. 
Dcsgragadamente, porém, tiverJo tempo pará tudo: do posse 
de Corrientes e ahi fortificados tcrú o exercito brasileiro de 
cl<lr batalhas, que talvez fos:em rvitadns antes de chega1· a 
llumailà. Foi deste estado rle cousas, sen!Jores, quo FC ori
;iinárão outros factos que cu quizera antes que não tivessem 
existido; foi delle que nasceu a t!'ivlice alliança, foi cm ~ir
tudo rlella que se levantou a questão de saber-se quem deve· 
ria assumir o commando do exercito, e talvez dclla re~ult.e o 
terem de mil reLa r os nOEsos bt·avos na retahuarua de todos, 
privados uo bafo e prütecc;lo irnmcdinta de seus r,hefes natu
rae~. Dcnwis dividido o exercito como o está sendo, segun,io 
as noticias publicadas, porque um chefo podo dous batalhões, 
outro Ires, e outro, cmfim. quatro ou· cinco. creia o senado 
que o rem1tailo ~lorio~o dessa companha não h a de ~or atlri
huido ao valente exercito brasi!eit·o por muito que o merenn, 
porque o panno ria amMtra ji\ tivemos nesse combate des
gragado, a que chnmarci mesmo estupido, de Corrientes. V. 
Ex:. sabe que com a mitior imprevidcncia, sem nenhum fim 
cstratogico, Paunero av;mqou sobro aquclla cidade; deu com
bate aos paraguayos, viu:se flanqueado por elles e salvo por 
um ct>ntingcnte do nosso bravo 9° batalhão de infantaria, c 

O Srt. T. 0TTONI: -O proprio general argentino confes· 
sou a bravura do tenente Tiburcio. · 

O S_n. CANomo BonaEs: - Qual em o fim desse ataque ? 
Para que se sncrificán1o tantils vidas, entre ellas as de nl
guns brasileiros ? Para atacar-se uma cidade que se tinha 
consciencia plena de que se devia· evacum· no dia seguinte ? 
Seri~ sóment~ como . se disse aqui para dar uma Jiçao, Sr. 
pres1deute? E' ~m~ lição contra a qual eu protesto em nome 
do. san~;ue hras1lmo. (apoiados.) O fim da guwa é com
b:tter e vencer, o tim da guerra não 6 dar lições que custão 
caro e nada adianliio em relação ao grande fim que se pre-
tendo obter. · 

!lcts emlim tudo isto são glorias que alguns nobres sena· 
dores t·econiJecem como li\Cs e que ató ciosos dcllas as attii
buem . ao gabinete de 31 ria 'agosto, porque o nobre senador 
dor ~hnas·Geracs.attribuill aos altos feitos dessa administra
ção a resi>tencia do (orte de Coimbra! Coimhra que não 
tinha noticias dcl côrte. havia 7 mezes, Cl!imhra qne estava 
!!!,iv~da, de tod?s os recursos, e em complota orpbandadel 
~Ja, Sr. presidente, que trato de r,uerra, ou que toco ne!la, 
eu niTo posso deixa r de notar um facto, que tcnllo por muito 
importante. O seuado sabe que o Brasil mandou construir na 
França uma corvet•l encouracada, pagou este n~vio, dou·lhe 
commandauto, man4ou içar· nella o raviJbão brasileiro, e 
apczar de tudo · e~te na vi o foi retido em um dos portos da 
Fr~nça, em virtude de um chamado direito de neulraliilade. 
A França, paiz neutro na coute11da entre o .ill'asil e o Para
guay, entendeu que o nosso V3por, contratado muito antes 
dit guerra. já pago, cvm a baiHleira brasileira ica 1a, não 
devia sahir do um do seus portos I E o que é vêrd 1de é, 
senhores, que o g;1bincte nem uma palavra disse ao corpo 
lc;;i~!ativo a este respeito, é um segTedo. Nilo teremos o 
direi to de saber porque razão foi embargada . essa corveta 
hrasileiral c que tliligencias tem feito o governo a este res
peí to ? 

O Sn. SILVEIRA DA. MoTTA:-Nomeou uma commissão cs
peciitl, que é o salvaterio pam as nossas cousas. 

O Sn. CANDIDO DonGilS:- E' um facto ·muito notavel e 
que merer.:o uma explicnQi'iO da parte do gOVL'rno po~quo niío 
sei mesmo, S!'. pre~ide11le, se o embargo posto a es~e navio 
de ~uerra brasileiro, o foi pela razão r1 ue se al!ega. Concebo 
11110 lm neutros em relnção a beligeranteslegitimos e acredi
tarlos, segundo o direito das gentes ; mas nf:o sei se um paiz 
eivil isarlo como a França pótle recon!Jecer como belligeranto 
legitimo, e invocar o 1l~ver de noutro qu~ndo se trata de um 
governo como o paraguayo, que preterindo todos os direitos 
o dcYcrcs da guerra apresenta-se como um salteador que 
rouba e assas~in;.~! Seja como for, o governo tem obrigação 
rigorosa de informnr o pat·larncnto ácerca do estado cu que 
se acha esta questão, rompendo o sílenciv que mo cautelosa.· 
mente h~ guardado. (apoiados.) · . 

S1·. presidente, tenho terminado as consideracões qu!l !inhn. 
a fazer relativamente ú administraçilo do paiz. Devo ap-ora 
entrnr na questão que se tem agitado do convenio; c declaro 
:l V. Ex:. que vou entrar· nella muito contrariado, porquo a 
quesU!o está perfcitnmenlo debatida c esgotada; o senatlo 
!liiO J•óde ma i::; p1·e3ta1: attençi'io a qunlqu~.r considOmção rp10 
eu possa cmitlit· úcerca da ma teria, apezar de que eu não pre
tendo senão justilicar o pensamento da commissão e mostrilf 
que ella não póde aceitar as emendas quo lorão propostas, 
porque esse pensamento uiio fui perfeitamente compt·t·hen~ 
ditlo pelos illu~lrnrlos membros que tem rliscutitlo o projecto 
Por eslêl occ lSiào, Sr. presidente, aprescntaroi lambem em 
nome ua commi8SiiO uma emenda a um dos períodos do pro
jecto rte mpostíL. 

Tanto mais repugnancia tenho, Sr. presidente, para entrar 
nesta questclo, quaulo estando perfritamento aco~tumado a 
crer mts palavr.ls ele nobre senador po1· Goyaz, meu par~icular 
amigo, mo siuto ~m uma posi9ão contrariuda, parece que me 
acho deslocado da minb~ 'olha e constante posição, tendo de 
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apresenlat' iuóas quo talvez eslejcm em des.accordo com as 
do bonrado senador a que ha pouco mo refen. 

Ncio vou, poi5, Sr. presidente, nem tenho corage~ p~1ra 
combater o nobre senador; vou apcnns apresentar a S . .Ex. 
algumas idéas que ·entrego á sr prudencia e sabedoria : e se 
parecer que busco contrariar ns vistas do no!Jre membro, é 
porquGl a natureza da materia me colloca nestas circums
tancias. 

Sen4ores cl'lmp~rando-se as OJJiniões apresentadas pelo 
nobre senador pt:la Jlrovinci;l do Goy11z c o nobre sena~or 
pela província da &tthia, difficílmente so pórle chegar n 
conciliar esses dous modus diversos e oppostos de argumenta
cão. O enviado extmordiuario em missão no Rio da Prata é 
éensurado pelo nobre senador relator. da com missão do. voto 
do gm~as, porque .não occupou a ~~s1ção que lhe ~umpna no 
convenio estnbelewJo na Banda Onental,. porque linha ficado. 
opaco entre Flores e Villalba ; c S Ex. ~isso muito expres
samente o que vou ler. 

O digno relator da commissão, censurando o enviado do 
.Brasil por não ter assumido a posição que lhe competia no 
acto-do ajuste do convenio, exprimiu-se nestes termos (Lendo) 

<c .O nobre senador ha de reconl1ecer que a falta de pode
res o.fficiaea prejudicou a negocia!;i;1o c obrigou a S. ,Ex. a 
represr.ntar um papel muito iuferiGÍ' árruclle que o ministro 
do Brasil devia fazer naquelle negocio. '' 

De sorte que, o nobre sena·1or. relator da commissão. não 
queria que o enviado c·xtraordinario em missão especial no 
Rio da Prata, representasse o sim~les papel de assistente, 
ou de mironi como. o appellidou. 
. Mas o nobre senador pela província da .Babia censurn.va 
o enviado extraordinario c dizia: cc Não; vós não tinheis que 
ver nesse negocio; era um facto de familia. » S. Ex. pro
nunciou-se pelo seguinte modo: (Lendo:) 

)) Até o convenio havia de um lado Flores, de OUti'O lado 
Villalba; com o convenio um delles desapparecia. para que? 

·Fara pôr fim á guerrá civil. Era, pois, um acto preliminar 
ile recomposição da familia oriental, c?m o qual nada 
tinha que ver o representante do B·raszt, sem exceder os 
limites da diplomacia, sem intervir nas questões domesticas 
e sem arrostar -pessimas consequencias. >• 

O Sn. ZAcrrA.nrAs:- E sem ''iolar os tratados; é viola-los 
impor presidente á republica do Ur.uguay. 

O Sn. CaNDIDO .BonGES: -Sim, está ent~dido 

O Sn. ZAcrrAnus:- Este ó o grnnde ponto. 
O Sn. CANO!• o BonGE5:.- V. Ex disse~o cm outro Jogar. 
O Sn ZACJIARIAS :-Esta ó que é a grande verdade : não se 

póJe impor presidentes á republica Oriental sem haver vio-
lação de t1·atados. · 

O Sn CANDIDO DonGilS: -Já vê V. Ex., Sr. presidente. 
que o enviado extmordinario ó accusado : primeiramente por
IJUe empallidcce·l, ficou opaco entro Villalba e Flores, é accu
sar.lo depois porque não devia tomar parte nenhuma no con
venio que o nobre senador pela província da llahia considerou 
como um facto de familia. 

O Sn, ZwaniAS : - E que:é ; não pó de ser outra cousa. 
Se foi facto politico com intervenção do governo, então vio
lamos os tratados ; felizmente não foi assiu;t, não querem ver 
o protocollo como elle está. 

O Sn. CANDIDO llonaEs : -O nobre senador pela província 
de Goyaz foi mais longe, e depois de fazer diversas accusa
ções ao negociador, negou-lhe o direito para negociar •. , 

O SÍl. SILVEIRA DA MorrA. : -Como de facto. 

tanto o nobre senador mesmo deu-se ao trabalho de lêr o se
guinte trecbo : 

o Sn. SILVEIRA DA ntoTTA : - Instrucções não são plenos 
poderes, e plenos poderes não são crtdenciaes. 

O SR. CANDIDO nonaBs:- E' um officio do nobre ox-mi
nisti'O dos negocios estmn~eiros, dirigido ao mir~istro n~go
ciador, que diz o seguinte (lendo) : 

cc Osplenospoderes silo redigidos como suggero V. Ex. 
para qul:l não seja tolhido nos seus meios de acção pelo que 
respeita á republica Oriental, c porventum, se vier a pro
purcionar-se o ensejo de urri accorJo completo, quo possa 
fazer esquecer os attentados que nos irrogou o govemo u\J 
Parnguny . 

cc Quanto á republica Orientul do Uruguay, refiro-me ás 
instrucções que V. Ex. levou desta cútte e ás minllas ultimas 
commur!icações depois que chegou V. Ex ao theatr~ dos 
acontecimentos; não podendo, nem devendo o governo Impe
rial dal'-Se por satisfeito emquanto nilo forem attendidos todos 
os interesses do imperio, desprezados e vilipendiados pelo 
actual govtJrno de Montevidéo e anteriora~ administra~ões. >I 

Note bem o senado. 

O 811 FEnRillRA PEi:'iNA :-Já notei. isso. 
O S!l CAND!DO BonGES :--De sorte que o Sr. ex-ministro 

dos negocias estrangeiros dam pleno; poderes. dccbrava ao 
ministro negociador que niio se daria por satisfeito emquanto 
o gorerno oriental nãu désse ao .Brasil todas as satisfar.ões 
quo clle julgava necessario; entendendo por -consequencia que 
o enviado brasileiro devia intervit· no convenio, e diz-se: nllo 
tinl1eis plenos podere~ l ... 

E, senbores, o que é mais notavel, o que eu acho inadmis
sível ao ultimo ponto, ó !{Ue o nobre ex-ministro dos negocias 
estrangeiros oug>\ tudo isso e se cale, nem ao menos defenda 
a ~ua posigão, os seus actos\ 

O SR. DIAS VIEIRA :-Esta não está má I 
O Sll CANnmo BonGilS:- Tinha o ministro negociador 

na Banda Oriental plenos poderes ou não tinba? S. Ex. c,t
la·se, nem uma palavra em frente da accusação do nobre 
senador pela provirtcia de Goyaz I 

O Srt. Dus VIEIRA:- 'v. Ex. não quer apartes, e demais 
o apreciador da occasião, em que devo entrar na di~cussão1 
sou eu, não ó o nobre senador. 

O Sn. CANDIDo BonaEs :- Não gosto da discussão llm 
apartes porque toma-se odiosa; mas quizera que S. Ex., em 
tantos dias que se têm succedido, ti v esse occupado a tribuna .• 

O Sn. SILVEIRA nA n!oTTA :-Já occupou. 
O Sn. CANDIDO .BonaEs :-... e tivesse dito que a accu

sação que ara dirigida ao nobre ex-ministro plenipotenciario 
não eta justa, que S. Ex. tinha plenos poderes. 

O Sn. DIAS VmmA :- O apreciador da occasião oppor
tuna sou cu e não V. Ex. 
o Sn. CANDIDO nonGES:- v. Ex., Sr. presidente, recor

da-se que esta ma teria estaria já encerrada se eu não tivesse 
impedido o encerramento della. 

O Sn. DJAS VIEmA:- Não ba 2a discussão? 
O Sn CANDIDO .BonaEs : - Eu acho mesmo, Sr. presi

dente, que quando um ministro da corôa encontra um cm
pregado que cumpre fielmente as suas instrucções, tem obri
gação rigorosa do defendê-lo no parlamento, quando elle é 
por ventura accusado, e nã~ deve adiar a defesa, porque a 
accusação posa como um fardo doloreso sobre aquelle que 
tem consciencia de que cumpriu fielmente os seus dever·es, 

0 Sn. CANDIDO .BonoEs : _ cc v ó~ não tinhoia plenos po~e- Noto ainda, Sr. presidente, que emquanto o nol!rc sena-
dor pela província de Goyaz affirma que o enviado do Brasil 

res. • • _ . não tinha plenos poderes, nem podia ter, por não haver no 
O SR. SILVEIRA DA nio-rrA:- Nao tinha: Estado Oriental a quem apt·esontasse as credonciaes; o no· 
O Sn. CANDIDO .Bonm:s: - . , , não esta veis autorisado I bre senador pela província da Babia dizia ao mesmo tempo: 

para negociar; niTo apresentastes credenciiles por~ue não (Lendo.) . • - . 
tinheis a quem apresentar: que figura fizestes? >> E entre· cc O acto d1plomattco que serve para questão é a nota de 
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28 de janeiro .do general Flôres•no nobre senador, a qual 
re:>pondeu S. Ex. em 31 do mesmo mez. K•se ajuste é di
Jllomatico, porque tratál'iio ditectamentc o ministro do Bra
sit e o gen~rat Flures .• )), 

mas ontão o mild~t,·o do Bt·•1sil tinha crcdenciaes? podia 
tratar ? tinha poderes 'I 

O Sn. ZACIIAnJAS: - Eu não tt·atei disto. 
9.Sn. CANomo BonaEs:- Trago, Sr. pre~identc, estas 

optntões oppostas .•.. 
O Sn. ZAcllAiliAS : -Não são oppostas. 
O S11. CANDIDO 3onm~s: - ..•• e que se combatem afim da 

que os !!Obres senadores aju:;tem contas um ao outro ...• 
O Sn. ZACIIAnrAS : -Dcstle que o govemo approv·ou o con

venio, entendo qu0 Lin~:L dado poderes. 

O Sn. CANomo 3onaEs; - .••. e mo digão qual a opinião 
· que deve ·prevalecer. 

Senhores. eu entendo que o ministro brasileir·o cm missão 
especial no Rio da Prata nem ficou opaco entre Flôrcs e Villal
ba, nem tão ponco intrometteu-sc na questão quo devia ser 
considerada, c o foi, como facto de família; mas que S. Ex. 
não podia dt\ix·tr d'e assistir as extipulações do conve
nio porque o B1·a~il havia tomado, segundo o manifesto de 
guerra e circulares dirigidas ao corpo diplomatico, uma 
gr;mde responsabilidllde ácerca das condições da paz. O llrasil 
tinha que ver com a paz, sob a fórma, sob as garantias que 
se lbe dava, e então ení necessario que o ministro brasileiro 
presidisse a esta negociação; e assim o reconheceu o general 
Flôres nosso alliado que nilo quiz tratar com Villalba sem 
que se achasse prcsantc o ministro brasUciro. 

O 811. ZACIIARIAS: - Chamo a altencão do r:obre senttdor 
para a nota do Sr. Flôres de 31 de fevereiro; vej'l so nella se 
falia em convenio, falia-se nos compromissos contrahidos por 
ellc ; de sorte-que elles audúri'io completamente nCI terreno 
di plomatico 

O Sn. CANDIDO Donac:s ~ -Teria razão o nobre senador 
por Goyaz quando affirmava ao senado que o ex-ministt·o ple
nipotenciario tinha ficado opaco entre os dous negociadores, 
nula tinha feito, e que o Brasil não ti11ha obtido nenhuma 
sati~far,ão condigna ? Parece que nfio, portJUC o facto da
monstra evidentemente que o nobre senador achou-se pre
sente, quo ·exigiu alguma couqa e que elguma cousa se 
concedeu ao Brasil ; e senão v~jamos. 

Tratava-se, Sr. presidente, de saber se Villalba devia 
conserrar-se no governo provisorio da republic~~ ou se a 
este govemo devia sc:r chamado o generall1Jóres, alliado do 
imperio. A,s instruc~ões dadas ao negociador Ilerrera y Obcs 
lhe ordenava que elle tratasse de suBtentar a idéa de que 
Villalba devia continuar na prcsidencia provisoria da repu
b!ica Oriental. Aprescmtada a idéa pernnte o general Flores 
c o ministro do 3rasil, foi repellid<L, e Herrera y Obes dando 
conta disto em data de 18 de favereiro de 1 S61i diz o se-
guinte: (Lendo). -

cc S. Ex. o re~rcsentant!l do llmsil apoiou isto mesmo, 
dizendo quo, decidido a não tomar outra parte na negoci<tção 
que não fosso a necessaria para facilitar o nob1·e arranjo 
extr1 mo qul.l se buscava, e almejado por ambas as parles, 
era-lhe forcoso, entretanto, sustentar a negativil d(l 81·. go
JJCral FJôres,ao quo cu propunha como um interesse do impe· 
!'i o sobre o que não podia fazer concessão n lguma, porque 
aff~ctava a sua honra e dignidade; que,offendido pelo governo 
de lUontcvidéo tão gratuita como gravemente, teve do buscar 
a reparação dessos aggravos pur m~io das medidas coerciti
vas que adoptou; quo dessas medtdas resulta o estado da 
guerra cm que se con:;tittdu ~am com o governo dfensor, e 

:;utoridade de V. Ex.., emann1la da quo regia e governav:t 
niontevidéo, não porlia elle deixar de coiisidera-la como parto 
de!la, c era ossa qualitlarle precisamente a que a prejudicttva, 
para que ello pudesse consrnlir cm que V. Ex. a couserva~se, 
e muito menos com detrimento dit rio seu alliado, reconhecido 
pelo governo do impcrio como bclligerante legitimo. » 

Vc o senado quo não tinha razão o nobre senado1·, relator 
da commissão, quando entendeu que o .ministro bra~ilciro 
tinha sido. segundo a sua cxpmssão, apenas mirone no acto 
do convenio ; o ministro brasileiro não intcrveiu na nego
ciaç<io interna do governo oriental, mas tratou de salva
gu;lrdar os inturcsses do imperio que podião ser com?ro
meLtidos cm uma ou outra est!pulação. Por exemplo, exigiu 
o Sr. Villalba a garantia dos agenttJS di[1lomaticos para as 
estipulações do convcnip; Eem duvida alguma que, assistindo 
o ministro brasileiro a esse convenio,. a garantia que se pre
Lendia·dos agentes diplomaLicos est:angeiros era uma ofi'ensa 
á dignidade do impel'io. O que fez o ministro brasileiro? 
doixoli-se por ventura ficar opaco? Recusou, n<1o aceitou, tal 
garanli;t oppoz-se poís a essa estipulação dizendo que a ga
rantia do ajuste era a do govmo brasileiro por si mesmo. 

Eis aqui, senhores, porque eu disse que o m~nistro brasi
leiro, como bem entendeu o nobre senador pela Bahia, não 
intervindo noo arranjos internos do Estado Oriental, e8te·ve 
todavia presento a elles tt·atando de salvar os interesaes do 
nrasil que podião ser comprometlidos em uma ou outra esti-
Jlulação do convenio. · 

O Sn. Z.i.CIIAniAS :•-- Contratou ou não contratou? Influiu 
cvmo pa1·te contrante ou não? Esta é que é a questão. 

O Sn. CANDIDO BonGES:- Queria o nobre senador que os 
agente~ di plomn ticos _servissem de garantia _ás cstipul& ções do 
convon1o? Sem duvida alguma não queria, e Mm poderia 
querer isso. 

Portanto não teve razão o nob1·e senador pela Bahia 
quando queria uma absten!)ão completa. absoluta; nom o 
nobre senador pela província d" Goyaz que entendia que· o 
ministro devia te.t· umu par.tc activa nas estipulações t[Ue 
constituiJão o convenio de 20 de fevereiro. 

Ainda, Sr. presid~te, acredito que é difficil conciliarem-se 
as opin1ões do nobre senarlor relator .da commissão com as 
do nobre senador pela província. da Bahia. 

O Sn. ZAcnAmAs:-E estai 
O Sn. CANDIDO DonaEs:- O nobre senador relator da com

mis~ão entendeu que o convenio nao sal vaguard.ou os interes
ses do imperio, que não houve uma satisfaç<io condigna aos 
sacrificios a que nos tinbamos submet~ido; rntts o que queria 
o nobre senador que obtivesse então o ministro brasileiro? 
Li, Sr. prt:sidente, a emenda apresentada por S. Ex , e entro 
em perfeita duvida, porque S. Ex. diz (lendo): << Senhor, o 
senado espera que o sangue brasileiro, e outros sacrificios 
com qne cornprámos a. victoria bri!banto do Paysandú, serão 
nproveitados pela sabedoria do governo de Vossa Dlagestade 
Imperial para se obter daquella. republica mais solidas ga
rantias de segurança da nossa fl-onteit·a, e de respeiLil ás 
pessoas e propriedades dos brasileiros residentes no territorio 
oriental. J> 

Entendo que as maiores garantias que nós podemos tet· na 
Brinda Oriental, para firmar a segurança da nossa fronteira 
e o respeito devido ás pessoas e propriedades dos brasilei
ros, consistem principalmente na amizade, na boa fé e na 
lealdade elo governo do Montovidéo; e, portanto, o nosso in
teresse o mais importante era qull tives5emos naquella presi
de.ncia um homem, um alliado tão fiel como é o general 
lllóres. nias se isso não bastava, se era preciso que nós ob.ti· 
vessemos no convenio outras estipulações que asseguras$ern 
melhor esses interesses. qucriil. ent:to, sem duvida, o nobre 
senado1·,quo esse convouio constasse do um systema compl'cxo 
do idéas diversas relativas a limites, a commercio, a navc
gaçii o e a ou lms muitas condiç~es que estão inclui das nas 
proposiqões genoricas com que S. Ex. fecha o voto em so· 
parado 11 Eu quizcra que o nobre senado1· pela província do 
Goyaz dissesse quaos são essas medidas, quo as formulasse 

a guena declarada com o Paraguny que esse mesmo governo 
buscou ; que a sua quéua, pois, era a satidJçi'io devid:t a 
tacs oJrensas o a unica que o Impcrio exigia ; que a sut ne
gativa lhe era tanto mais penosa, quanto que indubitavel
mente tem para com V. Ex. a mais alta consideração, fazendo 
completa justiça ás relevantes qualidades de V. Ex. ; porém 
que a causa não era de pessoas, senão de principias ; que a ao menos, · 
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O Sn. SILVEIRA n,\ ~iO'rTA ; -Então poiso dar apartes? 
O Sn. CANnmo Bonar.s : -Refemm-sc a limites? lleferem

so a commercio? Rcferem·se " navegaçilo? Então V. Ex. 
quer·ia um complexo do medidas, com'> jú disse, por6m, me
elidas que não porliito SOl' incluídas cm um convenio feito so· 
J.n·o as armas, isto é, um tr·atado de nacão a nacão, ou 
diversos tratados especiao:=. • • 

• E' o nobre ex-ministro dos negocias estrangeiros quem 
affirmava ao corpo legislativo que o convenio tinha trazulo a 
certt•z:l 1!0 cumprimento das pl'omessa$ feitas nas notas ro· 
vw~w.s de 28 ,e 31 ~de janeiro; apezar, porém, de opini11o tão 
cxplrcrta, S. Ex. nao Lem procnrado combater a argumenta
ção que se tem apresentado i.lebaixo do diver·sas fórmas,para 
negar a segurança que o governo brasileiro devia ter de quo 

Mas mo pl!!'eceu que S. Ex. no final de seu 1liscurso 
exig-iu que se assegurassem ao Brasil as sati~facões oue 
tinl:ã > sido exigidas p~lo ultimatum de 4 de agosto: Senlio
rcs, o quel1avia exigido o cntào ministro em missão especial 
no seu ultimatum est:\Va garantido ao imperio pelas notas 
reversaes de 28 e 31 de janeiro, por·que dizia o general 
Flores cm nota dirigida ao nosso ministro esn missão espc. 
cial : (lendo ) 

cc Como general e.m chefe dos orientaes, que compõem o 
exercito .Jibertarlor o represontiio cm nossa honrosa cruzaria 
a grande maioria do mr.us compatriotas, cabe-me 11. honra de 
dt.r ao Brasil a segurança de que as suas reclamações, que 
motivárão o ultimatum de 4 de agosto ultimo, senio attcudi· 
das com rigorosa ju~tiçn o inteira lealdado, valendo esta 
minha declaração como empollho de honra c acttl solemne e 
porfcito da soberania oriental, logo que esta seja libertada 
da fac~ilo que hoje a opprime. >> 

E mais adiante diz, parecendo· me que isto devia satisfazer 
á ambição a mais ampla: (Continuando a ler.) 

cc O general em chefe do cxct·cito libertador não ~ó cum
prirá os aju5tcs prcexi:;tcnlcs, acima indicados, mtts ainda so 
prestará com igual boa fé a celebrat· quaesquer outros ac
cordos ·ncces~arios para as relações de boa vizinhança e de 
reciproca segurança entre os dous povos. >> 

Parece, ~r. presidente, que o goneral Flores tinhíl pre
visto, tinha adivinhado esta. emenda do nobre senador pela 
provincia i.lo Goyaz ; o nobre rela to r da commissão quer com 
a sua emenda scguran~a ú nossa fronteira e garantia aos bra
sileiros. e ãs suas propriedudcs, e o general Flores muito 
antes que o nobre senador escrevesse a sua emrnda assegu
nva' isso mesmo ao nosso enviado extraordinario, como 
acabei de mostrar. 

O que mais, pois, Sr. presidente, podia desejar a ambiçilo 
a mais ampla ? 

O Sn. SILVEIUA DA li!oTr1:- Com etreito I é bem facil de 
contentar I 

O Sn. CANomo nonGES:-E' nossivel, Sr. presidente, que 
cu seja facil de contentar, mas o que é verdade é que, se 
eu o sou, igualmente o é o nobre senador, porque eu mo 
contento com aquillo que S. Ex; qner. 
o Sn. SILVEIRA. DA nlóTTA:~Então dovia-se contentar com 

o convenio. 
O S1t CANDIDO BoRGES: -Mas, disse-se: cc Não houve se· 

g urançn, o convenio não assegurou as satisfações reclamadas 
pelo ultimaturn de 4. de agosto. » . 

o Sn. SILVEIRA. D,~ nioTTA:-Não estipulou nem podia esti
pular, e entretanto, os senhores dizem na respo~ta á falia do 
throno que podia estipular. 

O Sa. CANDIDO llonaEs : -.Entretanto o nobre ex-ministro 
dos negocias estr<lngairos.quo tem ouvido com ar prasenteiro 
estas denegações, como que achando que são justificadas pela 
verdade dos factos, tinha escripto á pagina 26 do seu relato-
rio o seguinte : (l1ndo) · · 

cc O convonio de 20 de fevereiro, que está no domínio 
publico, c que cm sua integra encontrarei$ entre os appensos 
d\~sto relutodo, trouxe em resultado a terminacrro da guerra, 

. tnnlo civil como ~strnngeira, o a certeza da realizacão das 

cssns promessas serão cumpridas l -
O ~ov_erno imperial julgou o convenio deficiente apenas, 

não fot ta o l~nge ~o mo .o meu. nobre collega da commissão, 
porque S. Ex for mUlto alem; chegou mesmo, S1·. presi
dente, a avançar uma proposição que eu esperava ver nrran
c~lr protestos .muito calo!osos do Ill!bre ex-ministro dos nego
eras estrangerros; mas )oj, Ex. ouvru tudo com ares de riso 
acl~ou talvez ate enc<intadom a proposição do nobre senador .. : 

O Sn Dr..1.s VmrnA : - Quer fazer prova de espírito á 
minha custa ? 

O Sn. CANDmo BonaEs: - ..•• c isto talvez porque via 
nell<l uma accusação ao nosso cx-cnviiltlo em missão espe
cial no Rio da Prata. Podia-se affinnar com visos de verdade, 
que o ministro brasileiro em missão especial no Rio da Prata 
havia sacrificado a honra e dignidade nacional, sem que so
sentisse no interio1· da consciencia uma voz quo protêstasse? 
NilO I A consciencia, digo, Sr. p rcside:Jle, porque a cons
cicncia ó Deus no homem. 

Entretanto, Sr. pr·esidente, pttra justificar-se esta accusa
çiio, que realmente não tem o menor fundamento, os nobres 
membros que têm combatido o convenio, ao mesmo tempo 
que.. censurão a leitura que fez o nosso ex-ministro cm miss;io 
cstJecíal,de notas reservadas, r,nas que hoj~ não o são nem 
podem ser, porque não compromettem nenhuma negociacão 
pcnJente e porque a maior parte deltas sll achão publicadas 
uos jornaes do Rio d<t Prata, lião perante o senado notas re
servadas o instrucções dadas ao nosso ex-ministro plenipo
tenciario l Donde vierão ellas, 5enhores? Como é que o no
bre (·x-ministro dos negocios estrangeiros abriu assim os 
archivos da respectiva secretaria para espalhar papeis re
servados que devião ficar no silencio do g-overno, porque 
S. Ex. não tinha o direito de lhes dar publicidade? l,ois 
censurou-se o nosso ex-enviado extraordinario em missão 
e9pccial, porque, accusado perante o paiz de haver sacrifi
cado a honra e dignidade da nação, achando-se sob o peso 
desttt dolorosa e injusta accusnçrro leu algumas notas que já 
nfio erão objecto de segredo ; e aquelles que o censurárão, 
negando-lhe esse direito, julgão te-lo para ler notas que não 
estavão, nem deviiTo estar nunca no dominio do publico? 

O Sn. SrLVEIRA DA ~IoTu: -Meias leituras não servem., 
O S11. CANDIDO llo3GES : -E para que .a questão tomasse 

um pe descommunal, para quo o parlamento contemplasse 
scenas nunca vistas, apparece na tribuna o Sr. ex-presidente 
do conselho i.le ministros e, com uma linguagem que certa
mente feriu os ouvidos do ~enado, leu uma nota reservada 
que ninguem havia lido, e pela qual o noseo ex-enviado em 
missão especial havia explicado ao governo a maneira porque 
havia procedido e devi11 proceder em relacão á Confederacilo 
Argentina e llanda Oriental. • -

Não r~petirei, Sr. presidente. o trecho lido, porque não 
quero quo seja apanhado pelos Srs.tachygrapbos (apoiados); 
mas estou cm meu direito, como representante da nacão e 
amigo d1> meu paiz, conjurando ao nobre ex-ministro presi
dente do consell!o, para que retire do seu discur·so esse trecho 
que S. Ex. não póde publicar som faltar a seu dever; sem 
trnhir mesmo os intcrllsses do seu paiz. S Ex. deve retira lo 
pelo decoro que deve no senado, devo retira-lo por interesse 
do paiz, deve retira-lo finalmente, Sr. presidente, pelo de
coro inherente aos conselheiros da corOa, que não podem 
menosprezar interesses do certa ordem. 

o Sn. SrLVEmA nA MoTTA: - A deresa foi baseada cm 
princípios oppo~tos aos interesses dessa ordem. 

· conscquencias da altiança com o general Fldres, que·, collo
cado em virtude do mesmo convenio á tosta do governo pro· 
visorio da republica, estava habilitado a dar inteira oxccucão. 
aos' compromissos sulemnos que conLrahira para com o impo· 
rio, e que const11o das notas reversacs de 28 e 31 do Janeit·o, 
trocadas entre o no5so representante e o mesmo general, 
notas que igualmente achareis em ma integra nos appensos 
a que já me referi. ,, . 

O Sn. CANnmo BonoEs:-Senbores, o nobre ex-ministro de 
estmngeiros disse no seu relatot·io que este convenio é defi
ciente, porque não se deu uma satisfação á bandeira que foi 
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11rrastada, porque não se puniu os prisioneiros perdoado5 em marco de 18Gli.-O ab;dxo assignado, ministro e secretario 
11aysandú que so encon~rarfio em Montevidéo, flOl'que niio dil estado da rrpartição das relações exte.ri_o~es da R,epublica 
fr,rlio punidos Munõz eAppnricio pelos altentarlosde Jaguar1io; Oriental do Uruguay, tem a honra de dmgrr-se a S. Ex. o 
entretanto é o ex-ministro que, depois de affirmar ist(j em sr·u Sr. ministro e seúetal'io de estado dos nrJgocios estr·angeiros 
relato rio per:llltc o parlamento, oiz a pag. 27 do memvl de Sua ~Juge:- la de o lmi)cr·ador do Brasil, afim do mnnifes
rclatorio, ref~::rindo-sc aos efl'eitos do accoruo de 20 de fove- lar-lhe fl"'' ordem do S Ex:. o S~. ~ovcrnauor· pr·?visorío, 
rciro:-Vamos ver se nos ciTei tos -:lesse accorrlo so acha que. ú vista da nota _rcBcrvada do S. Ex. o S1· mun_titro, _da 
justificndo o ministro negociador e se nobre ex ministro do~ qual lho deu conhecrrnellto o Sr. consul geral do r:11perro, 
estrangeiros canta ou não a palinodia do uma maneira admi- ref:otiv;t a rdirada do Sr. conselheiro Paranhos da missão 
ravel. que lhe estava confiada, o governo da republica Jumenta esto 

0 Sn. Su.vEmA DA MorrA:-Effeito posterior não é esti- facto, que lhe .::"usou 8i~ccro pe.zilr, mas que respe!t:t, sem 
pulação. . rruorer julga-lo da m<Hielra alguma, porque talvez l!lfonna

cões até crrto ponto erronea:;, lhe houvessem dado origem. 
O Srt. CANomo Donass (lanrlo):- cc Ef{t?itos rlo accorda • cc De certo, o Sr. conselheiro Paranhns. a cujo leal e uis

de '20 de fevereiro - As~urnindo o Sr general D. Ven:,ncio creto procedimento o governo o todo o paiz sfi.o gmtos, nada 
Flores o surn·emo podc1· rh republica, organi,;ou logo um ga- mais fez do que desempenhar fielmente a missiio de que 
lJ.inctc inteiramente de~ ti nado a dar ao convcuio a mais leal estava encurregarlo, tendo sempre pol' norte os interesses, o 
cxccuciio. decoro c n dignidade da nitÇiiO brasileira. 

• C) primeiro acto do governo provisol'io foi considerar . cc Verificada a. entrega da praça de Montevidéo, tah•ez não 
irrito e tlc nenhum ell'eilo o decreto do 1:3 de dezembro, que tivessem sido sufficientemente apreciados os termos da capi
lJnvia conrlemnado ás cb:tmnws os tratados celebmdos com o tuluciiu. 
Brasil. c( ·No seu art. 2° o governo impCJial deve ver a mais olcna 

cr Nessa mesma occasi;lo prohibiu a cxportagão de artig-os garantia de qufl os direitos o os deveres do governo oriental 
bcllicos, ou qualquer outro auxilio directo ou i n,Jirccto por achfio-se perfeitamente resalvados, porquanto deixa-se ú 
parte dos habitantes da l'•'·publica ao govel'llo rlq Pilraguay. awio da juslica o conhecimento ·dos crimes civi3 ou politi

(c Restabelecerão-se os consubdo:; brasileiros na repu- cos em que ~Ítj;1o incorrido os iudividuos a que el!e s,e 
);lica. refere. 

1c Foi dispens~rla a missão enviada á Europa pelo governo (( 0 gover·no provisorio, de accordo, não só com as mani-
decahirlo do Sr. Aguirre. festacões c desejos do Sr·. conselheiro Paranhos. mas lambem 

cc Expedirüo-se as neccs~aria~ nrovi•lencias para tomar-se com õs seus proprios e espontancos comoromissos, cxprc,sa
ell'ectiva a submiss:io rins caudilhos Munõz e Apparicio, e a dos na commurdcàGãO que cm data de 28 de janeiro dil'ig,u 
.wcriguação dos factos tle que Cl'i10 dlc~ c outros scelcrr.tos ao Sr. conselheiro Jlaranbos, e bem assim com o estipulado 
accusarlos, pal'a serem processados administrat!va e judicial- nas clausulas secretas ua capitulação, a respeito dos insultos 
mente. iiTogados ao impcrio com o desacato ria bandeira bmsileira, 

c( Mandou-se igualmente synrlicar, pam o mesmo f!rn. do e úccrca dos tl'atados existentes entro ambos os paizcs, 
insulto feito por Susvic!a, Palomcquo e outros á bandeiril havia jã expedido ordens para que a pessoa de D. Basilio 
JJrasileira. ~Iunõz fosso conduzida a esta cidade sob custodia, afim de 

(c Qnant J aos caudilhos niunõz c Apparicio fizerão-se ser elle submettido a julgamento pelos actos que praticou em 
logo effectivns aqucllas provirlencias, tendo-so elles submet- suas correrias, actos que, po6to se tivessem passado em ter
tido c deposto as armas; restabelecendo-se assim completa- ritorio brasileiro, e fúra, por conseguinte, d:í jurisdicçfi.o ria 
mente a paz na republica. )) ... - republica, o governo provisorio deseja não' ubstanto ver cscla-

E' o nobre ex-ministro quem vem dizer ao parlamento que recidos, afim de fazer effcctivo o castigo que possão merecer, 
tudo isso se fez e é mesmo S.-Ex. quem il. duas pagin<lS atraz provadas as vandalicas malfeilorias que lhe são imputadas; 
disse que o conveuio era deficiente por que não se fez isto c c em data de 12 do corrente reiterou ess:,s ordens attendendo 
áquillo I ás justas reclamacões do Sr. conselheiro Paranhos, a quem 

comrnunicou isto • mcsm.o, transmittindo-o em seguida a.o 
O Sn. SILVEmA DA lUoTTA: - N5:o foi estipulado. Sr. consul geral do imperio para seu conhecimento. 
O Sn. CANDIDO JlonGEs: -Fui estipulado: cc No intúito, pois, de o governo imperial poder ter co-
O Sn. Su,vmnA DA nJoTTA: - Niio foi, não, senhor. nhecirnento exacto d~ todos e5tes facto~ e uma explic~ção 

conveniente da actualrdaue, em suas relações e compromissos 
O Sn. CANDJDO DonOE$: - .E' porr1ue o nobre senador niio para com 0 iruperio, conhecimento e explicação que 0 fação 

quer vêr no convenio a. estipulação que elle encerra. apreciai' em toda a sua justiça 0 p1·ocedimento do Sr. conse-
0 Srt. FEnRIIInA PENNA: - No relatorio n[o se diz que 1 beiro Paranhos, e as disposições do goyerno provisor!o de 

silo ciTeitos do convcnio ? fazer elfectivos seus espontancos e dcvrdos compromrssos: 
O Sn. CANDIDO BoRG!lS: _Diz-se, sem duvida nenhuma. resolveu enviar proximamente uma ·missão especial junto do 

governo de Sua MageslaJe Imperii111 para que assim, com o 
O Srt SILV!lmA DA moT'rA:- E' outra cousa. Post [actu,m, exacto e completo conhecimento da politica c tendcncias do 

uma cousa póde prOlluzir tal ou tal effeito que não foi csti- governo provisorio, so possa explicar e desvanecer qualquer 
pulado · crronca wterprctaciio que haja podirlo dar-se aos acoateci-

0 Sn. PflESIOENTE: - Attenção. mentes o ao estado áctual dos negocies da republica cní re
lacfio ao imrJerio. o Sn. CANOIDO nonG!lS: -E' Mtavcl que quando o go- • 

Terno oriental diz ao nrasil : (c Concerlo tudo isto que vós u O governo provisorio julga esta medida tanto mais no-
quereis ))' 0 govemo do llrasil diga: ((Não, ''ÓS não me con- cessaria quanto no estado presente dos acontecimentos do 
cedeis)); é um facto novo na ~i~toria 1 é inexplicavel! RirJ da Prata, e especialmente no toc,mtc á questão para· 

gu;tya, dcsrja sinceramente desvanecer toda a má intclligcll-
0 Sr1. Sn.VEIIIA. nA MonA: - Onde é que esti'L estipulado,. cia que possa infelizmente suscitar-se. 

como os senhores nffirmão na sua resposta? Vamos a vêr. tc Hoganrlo a S. Ex:.. se sirva dar conhecimento da presente 
o Sn. CA:-illiDO llonG~S:- Tanto, Sr. presidente, o go- nota a Sua ntagcstade o Imperador, o abaixo assignado o[e

Y61'110 oricnt::l estava convencido de que tudo isso se achava reco a S. Ex. as seguranças da sua alta e distincta conside
e~l.ipulado no art. 2° do convenio de 20 do fevereiro, que raçiio.-Carlos rle Castro·. -A S. Ex. o Sr. ministro dos ne
dil'igiu ao govol'llo imperial uma nota pela qual llle dava gocios estrangeiros do imperio <to Brasil.- Conforme_.- O 
cert~za disso, Disse o mínistr·o oriental ao governo imperial o I úfficial maior das rela!Jõe~ exto_riore;, Al~erlo Fl~nyin~. )) . 
segurnto, em nota de 11 de marco deste anno : (lendo ) Por esta nota o governo oncntal mUito officralmentc diZ 

(( Ministcrio dos negocias exteriores.-Montevidéo, H de ao govemo do Brasil •.• 
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O Sn. SrL vmnA DA MorrA : -Que sente a dcmissrio do 
Sr. Paranhos. 

O Sn. CANDIDG BonGES : - ... que tudo aquillo qunnto o 
Brasil podia exigi!· em sntisfacão ús suas reclamar.õcs o go· 
verno oriental llio concede ..• • · " 

O Sn. SrLvmnA DA MorrA:- ]luito officiosamcnlo. 
O Sn. CANomo BonGES: - ... e que a respeito de tudo 

quanto se refere á ntunõz e Apparicio, c ao facto ria b:1n· 
rleira ost:l na melhor boa fé, e ha de dilr no Brasil as satis
fonõrs a que tem direito c quo mandará a e~la côrte um 
enviado extr;wrdin•Jrio entender-se com o governo imperial. 
Ora, quando. o governo ori~ntal :nuito expressa e e"ponta. 
neamento envia ao governo rmperwl uma nota desta ordem 
e uiz: cc Estou prompto para conceder tudo ,, é o Bras! i 
quem diz: cc Não, vós não me concedeis, nc~ mo quereis 
conceder cousa alguma ,, I Não refl,~ctem os noln-cs snnado
rcs IJUO ~oem em umft posigão esquerda o general Flôros 
em rela!:•w ao povo onental ? Não reflectem os nobres sena
clor~s qu.e compro':'ettem a autoridade oriental com a popu
l;:nao. onental ~ Na~ so vê que por tal mo1lo se podrrá fazer 
~ror· a populCJ!Ja_o onent.al quo o general Flôres ·nos faz tudo 
1s~o por o~3eq_uro, _por: ~ossos bonitos olhos, isto é, que sa~ 
crrfiea a lrberâade wdmdual de seus concidadãos para dar
n;~s o qne não exigimos, e ne.m tinbamos o dirrito de exigir?! 
Nao comprcbendo, Sr. prendontoJ um semelhante mode do 
pensar e do proceder. 

Mas o .c?nvo_nio ni1~da é deficiente porque não forão puni
dos os pn~IOnwos fertos cm Paysandú e que viertio para a 
Il~nda Orrcntal pegar em armas contra nós. Sr. presidente 
nao comprehendo rem o alcance de uma semelhante accusu
çilo, e descj•:va mesmo que e!la .não tives~o apparecido, afim 
ct;. quo se nao p_uze~se em duvrda ·a generosidade de nosso 
caracter .o n lealilade das expressões rio nobre ex-ministro de 
estrangeiros, porque S. Ex. por mais de uma vez em seu 
r~latorio louvou a gener:osidatle do nosso exercito, a genero· 
Hdade das nossas aulondades, e vô V. Ex i[Ue se houvesse 
1~ma carnillcina er? Montevi_déo, S. Ex. ntio teria .com jus
tiça e verdade 1HJuilatado bem o nosso c11racter. 

. Mas, ~~ !JUe S? pretendia, scnuores, com os prisioneiros de 
Paysandu? Pois, quando estes homens apanhados com as 
a:m.as na mão em ~ma praça, onde se havia mrrado urn bra
srlerro, onde se vru penduradas nas trincheiras as cabecas 
dos brasileiros de~ollados, gotejanclo ainda sanr;ue ; pÔis, 
qu:!ndo ent.r:!mos a força.de armas nessa praça, entendeu a au
tortdallo. mlirtar que uevra perdoa_r ~ todos estes prisioneiros, 
que devia solta-los; em nlontevrdeo, onde não se disparou 
um til·o .. ~nde. niTo morreu u~1 brasileil'O, quereríamos que 
c8ses prrswncrros fos~em fuzrlados ou passauos á espada ? 

O S11. Srr,vEmA DA MoTTA :-0 Sr. Paranhos disse que 
ellcs nem estavão lá. · · · 

O Sn. Cl~nwo ~ona11~ :-V. E~. quer sabor o que penso 
a este resputo? ~~l mrnha consciencia tenbo a este rospei~ 
t,o as mesmas Jdeas que o nobre senador pelo Espirita 
Santo, que fallou a.ntes de ~JO~tern. Eu sei que pelo direito 
r1a guerra ? . cxc_rcrto bras rimo, podia passiir pelas ar· mas 
todos úS pmronerros do Pilysandu que fossem encontrados em 
Monlevirllio, !nfringindo ~palavra (Je honra que tinhi'lo dado; 
mas nao ser porque Sint? uma especio do enthusiasmo, 
qu~ndo contemplo o procedimento desses homens! Parecc·me 
achar algun:n cousa, ~~ mag:1animo, de grande, de nobre, 
ncslo ,rroccdrmento. 1 ors um ctdadão da !\epublica Oriental, 
que ~ pr·cso com as armas na .mão, que dá sua palavra 
do nao volt~r·. a combatet·. contra o impcrio, mas que 

-apenas solto vm para- ]lontcvrdéo e empunha novamente as 
armas, sabendo C[UO ha de ser fuzilado so for apanhado, não 
acha o .senado que. ha alguma cousa de grande nesse cora cão 
de patnota que faz arrostar a morte duas vozes para der. 
fende~ seu paiz, que julga injustamente atacado?' Me paroco 
que sim. 

8_1'. presidente, ell omi~to algumas considerações quff ainda 
podta fazer sobre a ullrma parte .das accusacões feitas pelo 
uobre senador flOr Goyaz, autor do voto em separado, por-

qu.o nem minhas força's compu tão tanto excesso, nom eu devo 
lieJxar d~ apress~r-me a exponder os motivos porque não 
posso acet~ar as diversas emendas apresentadC!s na casa. 

Sr. presrdento, occupar·me-bei primeiro do voto om sepa
rado ~presentado pelo nobre senado~ ~or Goyaz. S. Ex. em 
seu drscur~o par.e.ccu censurar ~ marol'la da commis5ão, por
qu~ não linha feito,!l_o seu jll'OJCCtO do resposta uma perfoita 
porrpbraso do drscurso da corôc1 ; acredrtou que a commisstio 
não devi11 enxertar· na resposta à falia do throno nenhum ou
tro _pensam~nto, n~nlmma outr~ i~éa que não. se prende3s!l 
murto cstrerta o drrectamentc il~ rdêas ou palavras do dis· 
curso da coróa. Entretanto, S. Ex. não poderá explicar ao 
senado como pen~ando deste modo pódc fazer com que esto 
trecho de seu voto em separado corresponda a algum ou a al-
guns dos que formão o discur~o da coróa (lendo.) · 

cc Senhor, o senado espc~iL que o snngue hmileiro e outros 
sacri~eios_ com qu~ comprámos a vic!oria bt·iibante de P-<!Y. 
sandu serao aprovertado~ pela 11aberluna do governo de Voss:t 
niagcstado Imperial para se obter daquella republiéa mais 
solidas garantias de segurança de nossa fronteira e do res
peito ás pessoas e próprieuaues dos brasileiros residentes no 
ter·r.itorio oriental. )) . 

Eu quizora que S. Ex. me dissesse qual é o trecho a que 
se refere este [JOriorlo da sua emenda ; clle que censurou a 
commissão porque havia enxertado um período que não se 
podia referir •••. 

O Sn. S1r.vEmA D,~ ThlorrA. : - Isto é em subsliluicao ao 
dcEcnlace brilhante. • 

O Sn. CANDIDO BonaES : -Mas, se a commissão havia 
procedido mal apresentando um trecho de respost:f. que não 
se referia a nenhum por·iodo da falia do tbrono, era bem de 
presumir que S. Ex. emendasse a mão e nfio cahisse no de
feito quo censurava nos outros membros da cominissão. Ora 
tendo no correr do meu discur·so mostrado que o pensament~ 
do nu?r·c senadot·,._coEHJUUnto seja muito bra.sileiro, nfio pó de 
torlavw ter appl1caçao :.w caso do convr1nro, acr·cdito te-lo 
previamente refutado. Quanto ao outr·o trecho cu nem com
prehendo o nobre ser!ador. A corôl diz: (lendo) 

cc Estão restabeleculas as nossas relacões ue paz c1 amiz a rio 
com a llepuhlica do Uruguay. O convenio de 20 de feve
reiro, estipulanuo a satisfação ilas nossas rcclamacõos, que 
desatlendiuas, origi~á~fio a ~uerra, deu fim a est<t; e, resta: 
belecendo a tranqUillrdade wterna da republica, elevou-ao 
cargo de seu governador provisorio o general Flores, o qual. 
animado de bons desejos para com o Ilmsil, assegura a fiel 
execução de 11romessas, c a permanencia das boas reiacões 
que com vantagem reciproca devem reinar entre os dous 
povos. '' 

O nobre senador quer que se responda: (tendo) cc Foi 
muito grata ao seuado a communicação que fa-z Vossa lHa
gestado Imperial rle estar·em restabelecidas as rclacões de 
paz c amizade com n Hepublica do Urugui.ly, e que o· conve
nio do 20 de re·vereiro dará o resultado da satisfnc<"io de 
todas as nossus reclamacões ..• ;, Esta proposicão nãô sei a 
qual correspondo do tliscÚr5o da corôa, é inteirãmcnte nova, 
porque a corô~ não diz •••. 

O Sn. Srr.vErnA. DA nloru: -A coróa diz que c3tipulou o 
cu digo que uão.... · 

O Sn. CANDIDO BonaEs:- Logo é uma negação que o no ... 
bro senador apresenta ás palavras e ao pensamento contido 
no di::curoo da corôa ••. 

o Sn. Sn,YEI~A DA n1oTTA.:- Digo que (l effeito póde ser 
esse, effeito indir·ecto, não eífeito da estipulação. 

O Sn. CANnwo Bonm~s: - ... o a comruissrro entendell 
quo não devia proceder de semelhante modo, e então procu
rou parapbrasear· perfeitamellto o discurso da corôa. 

ntas o que ó nt~tavcl ó que, continuando na mesma accu· 
saç.<~o, o nobre. senador pela pr~vincia ri~ Goyaz entendeu que 
bavra um perwdo que ·oão trnha explicação, ou que pelo 
menos havia uma valavra que niTo podia tet· app!icacão. O 
periodo ó o seguinte: (lendo) • 

rc O senado rendo a homenagem do sua. gratidão a Vossa. 
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nlagestado Imperial e aos bravos do exercito e da nrmnrln 
Jlelo brilhante 1lesenlnce da luta a quo nos provocàra o deca
bido governo de Montovidéo. )) 

O Sn. SILVEIRA 01 MoTTA:- Acho melhor que V. Ex 
proponha a supressão do desenlace brilhante. 

O Sn. CANomo BonGES : - ~enbores, o discurso da corôa 
por uma ornissiio, para que por certo os nobres membros do 
gabinete de 3 I de agosto não podem aehar uma explicação 
}Jiausivel, g-uardou o mais profundo silencio, relativamente 
;;os feitos do nosso exercito e da nossa armada, c quando o 
llrasil inteiro rundia homenagem ú valentirt e aos csfoi'Ços 
desses bravos, parecia que o poder legislativo devia leva1· 
al.ó o throno esses vntos do ag-radecimento t<lo manifest;HJos 
em toda a parte e ttlo merecidos. Por isso a cGmmissãl) redi· 
giu este pequeno pol'iodo, que não tem a significação rrue lhe 
quiz dar o. nobre senadot· pela província da Ballra, porque 
S. Ex. tomou a palavra desenlace não como a expressão 
complexa que exprime o modo porque terminárão todos os 
actos que ~e derão na luta até a final terminanão della ... 

A comnnssão, senhores. attendeu a que na cpocba critica 
que vamos atrav(}ssando: 'appa;e_ci:t na capit~l. r!o -impcrio 
um vulto magestoso .que se dJvHha e se subrlmdta por toda 
a parte, quarteis, arse laos, officinas, navios de guerra, 
fort~lezas . e hospitaes, etc.; com essa dedicação, com esse 
patriotismo que excita a dodica.rão e gera o reconhecimento; 
vulto magestoso que na actividade do seus esforços acode 
pre5suroso a tu·io quant•) é necessario para collocar-nos na 
posicão vantajosa do arrostarmos o inimigo, substituindo, 
:por âssim dizer, todos os ministros cuja apathb\ fórm<t ver
dadeiro contraste com tão notavel nctividade. !!: não era pos
sivel que nós, testemunhas oculares de todos osm esrorços, 
de toda 03sa grande dedicação pelo paiz, guardassemos o 
mais completo silencio. 

O Sn. Sn.vmnA D,~ ntoru: -Esta substituigão do mi
nisterio é horrivel. 

O Sn. CANnmo .BonoEs: -O penmmento é bem claro. A 
commissão tambem entendeu que não devia deixar sem um 
voto de agradecimento po1· purts dos rcprmntantes da nação 
o exercito e armada brasileira! c enlilo redigiu este topico : 
(lendo) « O senado rende n. homenagem de SU;j gralidi1o a 
Vossa Magestarle Imperial ; c aos bravos do exer·cito o ar
mada, pelo brilhante desenlace da. lut<l, etc. )) Quando se 
diz lnta, Sr. presidente, quer-se dizer-campanlla, batalha., 
o esfornfl das armas, negoci~nõcs, e ••.• 

O Sn. ZACUAIIIAS : - I~to refere-se ao convcnio. 
O Sn. Cnmroo 3onaEs:- Portanto vê o nobre senador 

pela provinnia da Babia quo o brilhante a que S Ex. allurle, 
não foi lapidado por minhas mãos, foi lapidado pelos aconte· 
cimentos •.•. 

O Sn. ZAcnAlllAS: -Está entend1do 
O Sa. CANDIDO DonaEs: - .••• não fui eu quem o creou. 

Achará o nohro senador que não ba nada de brilhante em 
tudo que se ha dado no Rio da Prata? 

muito mais elevado, e muito mais amplo em sua accapçito, 
foi emittido e confessado pelo ministerio actual. O nobre 
ministi'O da fazenda do gabinete actual foi mais longe do que 
a commissão; S. Ex-. apre:cntando á camara .dos rleputados a 
propostêt ultima sobre o credito extmorrlinario rlisso o so· 
guinto, o o~lá escripto na mesma proposta : (lendo) « ~ com 
quanto a primoira contenda (a campanha do Estado Oriental) 
fosse gloriosamente terminada, resta-nos ainda. a segunda (a 
guerrà coutm <1 lldrag-ua y), mais grave, etc. 

Ora veja V. Ex. que o nobre ministro d11 fazenda, expre3· ·. 
sando a opinião do ,;abineto. foi m:1is long-e do que a com
missão, entendeu quó terminou gloriosamente para o imperio. 

O Sn. ZAcrrAIHAS : - Não se referia ao convenio. 
O Sn. FEnnEmA PJlNNA : - Então a que se referiu ? 
O Sn. SILVEIIlA DA AiorT~:- Ao que houve de glorioso. 
O Sn. ZAcuAni.\s:- A' parte Ielativa ao exercito e á 

armnda. 
O Sn. PnESID8l'\TB : -Peço aos nobres senadores que não 

perturbem o orador. · 

O Sn. CANnmo !lonGES : - Sr. presidente , quando· se 
discute uma ([ucstão desta ordem, quando se torna a 
lfUestão cm seu complcxtJ, quando so examina as vnuta
gc!lS qun o imporia ganhou, os . nobres senadores procu
rão interromper-me com apartc3, f11zenrlo com que a pa
lavra convenio cubra as minbas proposições; esta insistencia 
dos nobres senadores me impressiona desagradavelmente, 
sobretudo quando me recordo que em uma das sessões pas · 
sadas um membt·o desta c.asa, dirigindo-se ao ntJbre senador, 
ex-ministro em missão especial 1·m Montcvidéo, disso: << O 
senhor complicou a questão, prejudicou-a com a sua persona.
lidark )) E porque, senhores, quando tratamos de interesses 
!ilo tmnscendcutes do paiz, havemos de ilar attenção a perso
nalidades? Para que abstudlir o convenio de toda a negociação, 
do dcwnlaCtl comv!eto da guerra oriental? Eu acredito, 
Sr. presidente, que mesmo quêuJdo a indivitlua!idarle tivesse 
prejudicado, no entender de uma ou outra intelligencia, o 
dc~cnlace desta luta era de bom patriotismo não rlec!ara-lo. 

O paiz não 6 làu rico de capacidades, disse o nobr o sena
dor pela província da llahia com muita raziTo, que Rossamos 
pôt· á margem aquellas que possuímos. Oxalá, Sr. prcsi· 
dente, que, lançando os olhos para a vasti•l<'io do impcrio, 
pudesscmos encontmr muitos Paranhos, Zacllarias, Silveiras 
da Motta e outros membros do parlamento que honrão tanto 
a nação brasileira I l)ortanto, senhores, deixemos a parcia
lidade, examinemos a quesrão ern seu complexo, porque, já 
disse, a questilo, a personalidade colloca a que:t<[o abaixo 
da dignidade do senado. . 

O Sn. ZAcUAntAS: - O brilhante refere· se ao 

E porque, senhores, tanto interesse, tanto calor para 
mo:trar que o nobro ex-ministro cm missão especial no lHo 
da Prr1 ta pretoriu interesses do paiz, calcou a dignidade na
ciona I? Que fim temos nós? Os antigos eacrificadores, Sr. 
pre~iuente, cobl'ião as victimas de Jlôres quando as levavão 
pilrtt os altares ; a seita progressista procede do outro modo, 
cobro de insultos e u!trages as que pretende immolar I 

conveaio. O Sn. SILVEIRA DJI. .Mo·rrA :-Isto agora é poesia. 
O Sn. C.\NDIDO JJonags: - llefere-sc a. tudo. 0 Sn .. CAND'mo BonGES: -Deixemos, Sr. presidente, a 
O Sn. ZAcnA.mAs : -Ao convenio principalmente. personalidade .•.• 
O Sn. SILVEIIIA DA Morr1: - Se refere-se ao convcnio, O Sn. SILVEIIIA DA MorrA :-E' verdade ; quem a trouxs 

então não foi brilhante. para aqui que carrogue corn a responsabilidudo. 
O Sn. CANomo BonGES: - Toria o nolll·o senndor a mes- O Sn. CANDIDO BonoEs : _.::, • •• • vamos á questão da 

ma idéa que teve o nobro s~nador prda provincia do Espírito eme~da. Portan_to, vô o nobre senador ~ela llahia em que 
Santo que entendeu que a palavra b1·ilhante era mal inserida, scnttrlo ? com~1ssão C?lloco~ ít palavra br~luante, ~ntenrleu 
mal engastada, segundo a expressão do nobre senador pela 

1 

quo. se este h! dlullllo o prectoso, ell~ pertence quas1. torJo ao 
Bahya, porquu não houve fornaça, por quo não houve polvora ?b~fo do_ ~~~~~~~o, á ~~~m~u!a .~no excrct~o'. e_ se é posstvcl ~ue 
queimada? Não creio senhores .t tmpm ctal1dad~ ~a h1sto11a ~lgum dta at1re com uma par· 

'_ . . cclla dello ao mm1stro negociador, é porque, senl10res, a 
O Sn. Z.\crrAntAs:-Nao; pela d~fiCJeneta. providencia decretou que os bons servicos nunca ficassem 
O Sn. CANo mo nonoEs: -E tanto, Sr. presidente, a com- som recompensa. • . 

missão não foi exagerada em seu pensamento que elle é l)ortanto, eu não posso aceitar pela minha parto, nem a 
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emenda do nobre senador pela província de Goyaz, nem a 
emenda do nobre eenador pela província da .Bahia Resta-me 
apenas, Sr. presidente, duas emenrlas apresentadas pelo 
illustrado senador pela província de Minas-Geraes. 

ou cousa semelhante para com o governo franeez. Eu creio 
que o n._?bro. ~enndot· nao comprehcndeu bem o período, ou 
talvez nao SeJa claro o pensamento da commissão e por isso 
S. Ex. impug-nou esse trecho p!llo modo porque o' fez 

A emenda do nobre senador é a seguinte : (Lendo) 
cc O senado lamenta o gravo attentado commetlido em ou

tubro do anuo passado pelo vapor Wassuchet. da UilÍi10· 
Americana, aprczando nas aguas da Dahia de Todos os San
tos o corsar10 .Florida. >> 

Na~ ba, Sr. presidente, dc~acato á. historia no período da 
comm1ssão, porquanto ella se exprimiria do mesmissimo morlo 
s~ ~ reconhr;címcnto houvesse sido para o republica do !le
~~co,; não é a. forma de ~ovcrno a quo se refere a commissão, 
[J'OTiJUtJ diz ella : (lendo) 

" O reconhecimento do imperio do Mexico foi u~ acto 
aconselhado pelos importantPs intcm~scs ligados á paz do 
Brasil, e pela reciprocidade do rcipcilo devido á indopenrlcn
ciil e soberania das nacõeB. » 

· A commissão, Sr. presirlente, nfio póde aceitar c5ta rmen
da: to, porque, tendo o govemo reconhecido os estados então 
confederados como bclligerantes, não podia considerar coma 
um corsario o vapor confederado é:prisionado no po1·tu da 
~ahia. 

O qu.1 significa i~t\} '? Qt1e o l3r;isil recoshecenrlo o impe
rio do Mexico não fez mais do que respeitar a independencia 
e sober~nia d<liJuclla nação, como mpeitaria so outra fosse 
a fórma de governo que prefe1 i3se ; não fez mais do que evi
tar que por falta desse rcconhr:cimento bt,uvésse más vistas 
do fi!exico para com o Brnsil c tambem das outras nacões que 

O Sn. T. Orrol\~:-Nos belligerantes não ha cormio:.·? 
O Sn. CANDIDO .BonGES:-Mas aquclle não o era. 
O Sn. T. OrrONI:-Se nao era corsa rio, era pimta; ainda 

ihe fiz favor. _ linhi\o já reconhecido aquell~ impcrio. • 
o Sn. c.~NDWO nonOES:-Ora, que houve uma inv;;sfio do 

nosso tcrritorio, que houve um ulln1je á nossa soberania 
territorial, isto é claro e o nobre senado!' não contesta. 

A razfio porque a commis~ão nãfl póde aceitar o final da 
emenda do nobre senador, é porquo S. Ex. faz crer, pelo 
menos t'U deduzo isto da redil.cção, que as saLi~façõc., <jUe 
r:os forão dadas e promettidas pelos Estados da União Ame
ricana, forão filhas da cordialidaM com que elles encnrúrão 
as bons relacões que comnosco entretêm, que não Corão essas 
satisfações a· consequencia de um dever. 

O Sn. T. ÜTTONI:-Não é isto o que está na emenda. 
O Sn. C . .ll'mmo DonaEs : -A commissi\o entendeu o co11· 

trario, entendw que, tendo havirJo urna inva~ão do nosso 
territorio, havia um ult.rngo feito á nossa soberania tcrrito · 
ri:1l, c !fUC os Estados-Unidos nos devia uma reparll ç;io dessa 
ofl'ensa .. :. · 

O Sn. '1'. OrroNI: -A ementla reconhece. 
O Sn. CAND!no nonGES: - •.. encnramos então a repara

cão a esta ofl'ensa. como consequencia de um deve1· em que 
estava o governo offensor para com o governo offendido. Orn, 
a commissão crô qne se não p~d& aceitar como um ~ffdto de 
cordialidade, aquillo que é efl'eito do dever. 
o Sn. T. 0TTONI: -Nem a emenda diz o oue v. Ex. está 

dizendo. · · · 
O Sn. CANDJDO BonaEs: - Se a idé; da conlialidade não 

tem importancia neste trecho, !'nlão estamos de accordo. 
O Sn. '1'. OrroJSI·: - Direi de boa vontade que < lles nos 

dcrão a satisfação como bons amigos. 
O Sn. CANDIDO BonaEs:- E' o que nós dizemos. 
O nobre senador ainda evitou neste trecho a palavra

Confederados. 
O Sn. T OrTONI:- Sem duvida, porque e cou~a quo já 

não existe,,graças a Deus. 

Quanto aos sentimentos de adulacào é o contrario; a 
commissão, pensilnuo que o rcconhecímento foi um acto ins
pirado pelo respeito devido á soher:mia c independr.ncia das 
nações, fez bem SCillit· que cada um1 nação tem o direito de 
regular-so pela fórma de governo 'lue entender conveniente. 

O Sr.. '1'. OrroNr.- A com missão declára que o .lUcxico 
regulou·se; hto é contra a verdade historica. . 

O Sn. CANDIDO nonGES: - A commis~ito do resposta á 
falia do tbrono na ria tinh;t que yer com os meios porque se 
constituiu o imperiu do Mexico.... · 

O Sn. T. Orro:s1: ·-Apoiado 
O Sa. C.u>nroo !lonGES; - .•.. recebtu apenas o facto, 

reconheceu o in:perio do Mcxico comn um facto existente, 
mas ·não quer entrar e nem deve enlrnr no rxame do modo 
porque isso se fez. Purtauto, vê o nobra senador que debaixo 
defte ponto rle vista não póde arg-uir a commissão, a qual 
nãr, concordando com a emenda d:J S.Ex. não a póde ncei~Q.r. 

Sr. presidente, tenho por r!emais abusado da paciencia do 
senado ; paço rerrlt1o de tei·-lhc roubado ranto tempo. Pro
curei explicar ao senado, e aos nobres senadores que impug
nárão o projecto, o modo porque. a comm!~são er.tendeu que 
devia proceder, e fico certo de que o senado adopta•a ou oão 
as ~mcndas, como julga1· em ~ua sa !ledo ria e p~udencia, e, 
aswn procedendo, estou ullimRml'hto convenwlo de· que 
adoptará at1Uillo que em sua ui~nidade o em ~cu dever tiver 
por melhor enviar ao throno. (Muito bem, muito bem.) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO og 2G DE JUNIIO DE 1865. 

C ~ ... Paranhos: -Ainda o dever c, ~ó o dever me traz 
á tribuna. Cumpre-me.explicnr algun~ fa~tus, e contestar os 
argumentos que não Corão prevenidos no meu primeiro dis
cur~o. 

Faltei largamente neasa_ occnsii10. mas a benevolencia com 
que o senado se dignou de ouvir-me protest" contra "ils re
moques que por esse motivo mo ruriio dirigidos. O senado 
recunbecr.u que eu tinha n~ccssitlndo de fazer a historia re
sumida dos ultimas ilcontecirmntr.s do Estado Oriental;~para 
poder rc3ponder clara e precisamente ás.censuras que reca
birão wure o :H:to de 20 de fe~·erciro, com que puzernos ter· 
mo á guerra ci'iil c á guma externa, do que era Lhe:• tro 
aqucllól rcpu!Jiic~\. 

O Sn. FEnnEIIU I>llNNA:-Apoiado. 

O Sn. CANo mo BonGES : - Pcrdóe· me V. Ex ; estamos de 
aecordo .mas mo pareceu ver nesta redacção fJUO Y Ex. pro
curava antes fazer uma cênsum indirecta ao reconhecimento 
de belligeranle aos Estados do Sul. Ora, Sr. presidente, a 
commissão empregou a palavra confederados, porque o dis
curso da coróa a empregou, porqu~ o Brasil tinha reconhe
cido esses estados como belligerantcs, ·e porque como esta
dos conferado! erào conhecidos na Inglaterra, na França. na 
Italia, ele ; mns hoje a este respeito dou a mão ao nobre 
1 ena dor, nfio acho bem cnbida a pal..vra confederados, e sein 
concordnr com toda a emenda du nohre senador, a cornmissilo 
propõe a seguinto: (lendo) cc Em Jogai' do-Estados Confede
rados-diga,sc-Estados então Conrcrlerados. » 

A outra emenda do nobre ~ena dor ó relativa ao reconheci
mento do ntcxico. O nobre sennaor reconhece <JUé o trecho 
da resposta á falia do throno desconh0ce uma verdade bisto
rica e involvc ao mesmo tempo um sentimento de adulação 

o Sn. PAltll'lllOS:- Fui longo, não só por defeito do mru 
espirita, ao qual não·pó~e cabei' o precioso conceito mttlta 
paucis, mas tambem po1·quo n minha missao mlo era, como 
a do nobre ex-p1·etidente do gabinete de 31 de agosto, dogma
tis~ r,, e si1il explic:~r c demonstrar. 

E a indulgencia com que o sena1lo ouviu-me, e o silencio 
qua V. Ex , Sr; presidente, guardou durante o meu di~carso, 
provão igualmente qurJ não me1·eci a accusacão de ira e rias
peito com que obsequiou-me o Sr. ex·presidênte do conselho. 



A PP EN DI C E· 

Essa accusação nascou unicamente dos sentimentos que S. Ex. 1 ça; ~unca lhe contes.tci. este direito. Alas· coíno usou ollo do 
quiz cmprcstnr-me, e de que aliás elle a Eó elle estava pro- seu 1ncontestavel arb1tno '?. 
fundt1mento possuído. . . A~ó áquollo dia, ~do n~nrço, eu havia merecjqo. plena 

Fui ouvido com a ma1s bcmgna attencão por V. Ex. o por conhanca ao governo 1mprnal. As. palllvrns que dmgiU me, 
todos os meus collegas presentes neni uma vez scrrucr, quer .pi11·ticular, quer officialmen!e, não podiiio For miJi~ 
a.Jvertiu-se.me de algum excesso ~m minha lingu~gom; cn- honrosas pa,ra mim. ~ii O apreciando, como. o s~u. delegado, 
tretnnto que o meu nntagonista o Sr. ex-presidente do con- o acto do 20 de fevorwo, entendeu que devw. exonerar-me: 
sei Lo, obrigou V. Ex. a interro~pê·lo Jo"o no começo do seu et'>t Ecu juizo, estava en~ s~u direito. lHas não se limitou o 
drseurso, pnm notar-lho que usava de'ten~o~ improprias entre governo imperial 11 subst1luu· o seu rlelrg<H~O po1· outro .q~o 
os membros desta rasa. Todavia, pareceu a outro nobre senador mais lhe _asra_dnsse,

1
_proccdeu por modo ~ue a !lcslJtutçao 

quo mero desnbnfo pessoal era o meu unico emrJcnbo nesto tornou-se IIIJUI']I)Sn. Nao. se deteve _ante cor~s.rdcraçao ~lgu!lla, 
debato. O senado c o paiz me farão a juslica de rec.;nhccor condemnou-mo sem IJUVII·me, fe:JU d~ no1te pura o d1a o 
que minha pobre invidualidade só por incidenle e incidente cruelmente <l esse mesmo funcc.tQlli\riO quo tantos louvores 
fl>rçoso, entrou em meu discurso; ao contrario' do procedi-~ lbe havia merecido!. ~ . . 
menta dos que me dirigirão ser:1cllw.rltn ccmura, os quaes o. dc~ret~. da dcmrsEao lot conr.e},ll!o cm trrr~os. do s~v~ro 
oecupárão·se, talvez demasiado, com a hu,tdldo pe.:soa do cast1go wfligJdo p~r urn!1 falta gJaVISSJma O Jharzo 0/flctal, 
ex-rniniEtro do Brilsil no Rio cf;t Prata. ao da1· essa notiClil, nao acomp;lllllou-a de uma Fó palavra 

Mas promatti ser dl•sta ver. bmvo, já porque a hora c~lá que allenuasse a má imp1 es5fio relativcln!cnt.e ao conceito 
muito adiantada, já porquo não devo prctc:Jdcr ii indulgencia ~noral.que Ee~1pre merecr, e_ r[ue não era dt ret!o do governo 
quo me foi dispensada durante o meu primeiro discurso. unp:nal rch.aiXíll'.c_omo reba1xou. . _ . _ 
Entro, pois, ·cm ma teria sem mais preambulo. 1~ qual fo1_ o efle1~0 drsse .acto aqm no ll10 de Janmo? 

Merece-mo cm primeiro Jogar attenção a ccn8ura em que Expoz-me a te a cvnJecturas_ 1nfama~tes .. Da parte de nlg~llls, 
incorri por ter aceitndo um dos logarr.s do memb;o da com- entre os qua~s conto mm tos amrgo~, _ o . decreto de .l do 
mi35ào de rospo~ta á fir!la rio tbrono. Entcnrlêt<io al~uns dos março_ prorluzm profundo pezill·, pela lnJust.Jça_ e ru~cza cem 
meus illu.strndos collegas que eu não podia fazer· parto dc3sa que J~t tratado.; _da parte d~ oul1·os houve mrhgn?ÇiJO contra 
commiss<io, porque ell:1 tin!in. de enunciar juizo sobre um o rmmstro hrasJiwo, :uEpeilado de havrr trabtdo a causa 
acto que até certo ponto mo dizia respeito. nacional! 
. A eleição. com que me honrou o senado. níngucm o rluvi- Em Montevidéo a impressão foi tamhem notavel, ninguem 

flar[t, não foi procumda por mim; era bonra fjue eu niio sabia explicar aquellc neto, a não ser como- uma das aber
podi•l solicitar, nem tambeni recusar. A maioria rio senado racões do espírito de partido ; e t•ldos, brasileiros c estran
teve de certo nessa eleiçrro um pensamento politico. qne geh·o$, 0 confi Jcr{Jrão como urna inaudita dMfeita,quc me em 
transluz do simples facto da rscolha do ex-ministro do Bmil Jançaaa da alta po,ição do gov,~rno do meu paiz, e do cuja 
no Rio da l>rata para ser um rios orgãoB do senado em res- inju5tiça podiiio clles dar testemunho. 
po•ta ao rliscu•rso da corô.1. Eu nrro devia fru~trar a rcali- Com a JJIJ!icia do tiio inesperada e desairosa demissão 
~acão des[e pensamento, que nada tiu~a de ftvor pessoal, recebi cartas de pessoas insuspeitas, descrevendo as sccnas 
coin quanto fussc pnra mim muito bonro~o. que passáriio nesla côrte, motivad'i?S Jlelo acto do governo. 

A commissão de resposta á f..lla do throno niio ora incum- Pt>r carta de minha família soube que cm a noi!e de 3 de 
bid·\ de fa:a<3r a apologia rh r,egociador bt·asileiro, ainda qunn- março fui bonwdo com uma bnnda de musica à porta de 
do·csto mmces~e t11manha distinCÇi10, o que elle :runca pre- minha c11 sa, sendo esta demonstração populat· dirigida pela 
trndcu. Respowlendo ao di~curso da corôa nessa pnrte, a primeira autoridade do dislricto; e que em a noito seguinte, 
commissão· não era chamada a .• dar juizo, cm nome tio ~ena do, depois da publieação do ;r ctv ~1~ governo, minha. casa era · 
preeis;unente sobre o acto de 20 tle fevereiro, mas sobre o ~utmlada por uma fnrçrL de p·1! 1 ~.m, porque se rcctlava al~um 
ompl~:xo de factGs que constituem l\ nossa posicfto actualnf) desacato! 0 que obrigou miniHl fumüia assustada a _pl·ócu
fsl.;Jdo Oriental. .E ror is5o mcimo que â coinmissi'io OitO rar a~ylo na vizinhança. Quando eu recebia em r,Iontevidéo 
t111ha que fazer o elogio tio negociador, é que a escolha da e~tas gratas emoções, cartas de meus amigos politicos o 
ma i o ria do senado tornava necessaria por minha parte a acci- pílrticula res rccurnmenda viio·me que não era prudente parti r 
tacão daquellc honroso encargo. De outro modo a resposta irnmediatamonte, supponrlo cl!cs quo eu podel'iit segui!· no pa
do· senado niT•J significaria <lOS olbus lle todos o pensnrnenlo quot 11 que devia sa!Jir no dia seguinte para o Rio de Janeiro! 
rtun a dictava, isto é, a desapprovaç~1o rio proceu.mcnto do Em taes circumstaneiiH, entendi, Sr. presidente, que não 
~ovcroo cm relaçiTo ao ac-to que aceitou e ao funccionario devêm guardar silencio, que me era preciso desvanecer ades
;iuo rJemitliu tfio rudemente. gracada imprcssiTo que o acto do governo c os commentarios 

Üd nobres scnadorrs pelas provincias ·de Goyaz o da flaLia de seus escrip!.ores anonymos havião produzido contJ·a mim; 
ccn~uriírão tfunbem a carta que escrevi de Monlcvidéo fiOS entcrHli que era dover pedir aos me11s com

1
>atriotas que sus

meun.ompatriotas log-o rruerecebi a noticia official de minha pendessem 0 seu Juizo. c esperassem a plen 1 explicação do 
dcmissfio. Entro na justJücação rlesle faclo, por :ü mesmo procedimento do dernillirio, pela qual eu esperava qur, se não 
as~ás j11stiflr.ado, fó pelo respeito que tributo aos illust.rados conseguisse demonstrar que o erro esta vi\ llo lado do governo, 
censores, c especialmente pelo reconhecimento que devo á he- pelo menos rtcixal'ia f~ra utl toda duvida que da minha parlo 
rwvolencia com que tratou-me o nobre senado1· pela província honv(l as mais puras intenções, l[IIC, se errei, o fiz por defeito 
da Bahia, o Sr. conselheiro Zacbnrias, que assim excitou-me da intclligeocia, e não du. vontarJe. 
1,inda mais o desejo que sempre nutri de merecer-lhe seu bum · 0 Sn. FennErn,~ PENNA: -A[Joiado. 
conceito 

E' neéessario, para aprecit~r esse meu procedimento, ter O Sn l)AIIAN!IOS. - A impressão desse facto cxtraorrli-
presentes todas as circumstancias rio fiiCto quo o motivou. nario fui e devia se1· tal, que o provrio ministllrio do 31 de 
l~m tacs casos ó mais facil dar conselhos de prudcncia c ilgO!'to r~conhcccu-so na obrignçno de fazer logo rteclaraçõ~s 
resignação tio que srgui-Jos; mas, bem ilvaliadils as circums- rcEervndas cm Moutcviléo o .Bucnos·Ayres . ao goi'Crno 
tancias, vcr-se-ha que a censura não é Uio fundada como oriental c ao ~:overno argentino. lllas o mesmo gabinete 'lUC 
p1rreceu aos nobns sení.ldores. Se mo fosse bastante invocar assim presumia dos clfeitos do seu neto, nf'io jui:,!'OU entro
os exemplos do SS E Exs., ficaria dcsue j<'1 tranquillo, não tanto neccss:1ritJ qu~, ao menos pela sua fol!ta officiill,algumns 
careceria do mais explicações, por.Jue todos ~abem que a palavras puzosscm fóra do I[Uesttio a moralitlade do meu pro· 
reputação dos nobres senadores ó um noli rne tange1·e, em cedimcnto I 
que ningucm ainda tocou.scm que ellcs so·ergucssem in con· Collocados na minha posição, os nobres senadores que me 
tínenti nrmados de ponto 'cm branco. ccnsuJ<'io, bem pesnn.Jo todas aquellas circumstnncias, serii10 

O gabinete de 31 de ago&to estttva no seu dirt\itO desti- do mesmo [Ji\l'eccJ'? Entenderião que a prudencia, o deve1· 
tuindo-me, desde_ tJUe eu tivesse desmerecido de sua confic<ll· social impunh<~ o silencio, c não uma m:1nifestagfio franca e 
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circtlmspectil perante o paiz? Se os nobres senadores persis- 1823. Perguntava o exímio parlamentar francez se o voto do 
tem, não obstante, no SOU primeiro juizo1 CU tambem não grnçns devia .se~UÍI' pnlima por palavra O uiSCUrliO ua COI'Ôil, 
posw furtar me ao sentimento contrario, a que me nnimiío ou se nntes não Jevêra, primeiro que tudo, apresentar ?t 
opiniões não menos rospeitaveis do que as do SS. JIEx., que expressão f1·anca do pon~amento da camara que ee dirige 
dão ao meu procedimento o seu verdadeiro valor, que o !ou- ao sohcr·ono; se esta mterra confianqa não et·.t a mais bel! a 
V<lO e não O CCl!SUI'ilO. homenagem que Se podia render, nssim Ú bondade cÕmo á 

O silencio uüo fóra, como pareceu aos nobres senadores, justig<t do príncipe. Entenrlo que é e, ta a verdadeira nàrma
um s tcrificio feito em holocausto aos interesses publir:os; franque1a c lealdade, embor~ a censura, quando a ~ou ver·, 
não, o sacrificio da minha justénJefesa, da miuba dignirlar!c deva S'-lr expressa co':l a maror modéragão e cor-tezia. Ora, 
possoal,·patrimonio que todo J'romem de bem sabe prezar, não será sempre posstvel preencher ·esse dever de circums
não fóra feito ao pair., mas aos nobres ex-ministros. A causa pecn5o e lealdade, copiar!d?·Se .servilmr;ute na re.•posta as 
publica, o interesso do estarl'o reclamava, peto contrario, palavras do documento rnrnrslen;,l a que 5e responde. 
que essa demissão, o sobretudo o acto de 20 de fevereil't>, O easo actual é um desses que não aumiltem a paraphnt'o 
fossem objecto de urn dt·bate tão esclarecido como o r1ue tem cm tudos os períodos da falia do throno. Aintla não vi do
tido logar nesta casa. O procerlimllnto do ~overno imperial cumento desta especie com tantos dtfeitos. Na sua express:lu 
levantou rlésconfJanças c appreltensões em Montel'irléo e llue- fria o descuidada contrasta sensivelmente com o sentimento 
nos-Ayres; allribuiriío-nos intencõns que n;Io linharnos. que geral da naçiio cm meio de circ~msta~tcias tiio graves. llalla 
nunca tivemos: convinha tornar: bom pat~ ntes os nobres e da mediag<i.o entre o governo 1m penal c o da Inglaterra, 
legitimas sentimentos de nossa politica, que no pr·occdimento omiltintlo o nome elo augusto mediador; e da crise banca.ria, 
do governo imperial não h ou v·tl .senão erro ou pt~queninas ~cm dizer a praça do imperio ou de teve Ioga r ti! o importante 
paixurs de partido. e funesto acontecimento. fieferc-se à invasão de mato-Grosso 

O meu silencio, portanto, ni'ío teria sido um sacrificio feito por modv r.apaz do arrdecer o mais ardente patriotismo ; 
por itmrir· da causa publica, rüas uma humilhação, assaz coo- detem-se nas circumstancias menos importantes do rompi~ 
damnavel da minha parte para com os S1·s. ex-ministros, que meuto do governo paraguayo, quanuo ocvera pôr em rt-lew 
tão injusta quanto a.<per·amente me haviiio tratado o quadro da invasão e dos seus ~orrores. Finalmente, con-

Allegou-so a cHta p~rticular que escreveu mo o nobre ex- clue rccommendantlo-nos uma serie infinita de medi,Jas, 
ministro dus negocios estrangeiros, ao tra1f~mittir-mc o de- todasi mpertioentcs na quadra difficilque vamos atravessando, 
c1·eto de 3 de marcll. Eu tinha muito de memoria o teor dessa grllgiLS ao g-abinete do 3t de agosto. C~Hno era possível que 
c 1rta, mas não juiguei, nem porlia julgar, que clla de algum\ a commi;são do senado parapbraseasse um tal discurso? 
fórma atrenuasso o acto dll minha cxoneracüo, attcntas as O paragrapho da rr.sposta que mais discussão tem susci
circumstancias que o preccdêr;~o c que se ·l~e seguirão. O tado é o que respeita á questão oriental; e, todavia, o pa
nohro ex-ministro manifestou pczar pelo seu proprio ucto, rec.er tla maioria da commissão approxima-se muito mais do 
attribuiu-o á suppost•1 deficicncia do convcnio, e concluiu do· discurso da coróa, do quill é quasi uma parapbrase, do qua 
clarando que tinha om algum aprcgo os meus serviços pres- o voto em .separado do nobre senadot· pela província de 
lado, até áquella data, 03 quncs promelti_a que não seriiío Goyaz. Leia-se com attenção o discurso e as duas respostas, 
e~queci1los. Esta manife~tação do nobre ex-ministro, além de c vur-se-ha que a minha p1·oposição é exncta. 
ni'io ser publica, prestava-se a mais de umrt interpretacão A maioria da conllniss;lo poz particular cuidado em cio-
. O 8enarlo ouviu como a interpretou o nobre senador pelo gir-se o mais possível à f<~lla do.tbron~ no tocante no estado 
Espírito-Santo, o Sr. Jobim. Podia ser tmduzida nestes ter- de nos~ as rcluçõcs com a hepub!Jca Onental. Quando a corõ 1 
mos : cc A demissão, S[ln duvida alguma. vos é desairosa ; manifesta á; camaras sati.fação pot· ver paciticado aqueile 
mas ?Olfrci-a resignado, passai pelas forcas caudinas do estado vizinho, pela cessacão ua guerm a que ali fomos pi'O"' 

ministerio, e contai com que mais tarde tereis algumas mi· vocado~, e pela .elevação do nosso allia9õ ao. cargo de presi-'. 
galhas do fe~tim ministerial. >> . dente da rcpubilca; quando o goyerno rmperra!, pelo mesmo 

Pois uma carta que podia ter semel~antc interpretacão era augusto orgão, declam-nos : cc que o general Flores e seu 
bastante para induzir-me ao silencio, para dispcnsa1:-me de governo asscgurão a fiel execuç<io de suas promessas e a 
mostrar ao paiz o que é o acto de 20 de foverciro, c a mng- permancncia das boas relações que com vantagem rccipt·oca 
niturle da injustiça com ·que fui tratado, em consequencia devem reinar entre os dous povos »; parece que o discurso 
desse acto, pelo governo do meu paiz ? Creio que mesmo o da co'rôa exprime as mesmas idéas e sentimentos da maioria 
nobm <:x-ministro dos negocias estrangeiros, passadas as im- da commissão, o quasi pelos mesmos termos. A commiss.'Io só 
pressões deste momento, ha de reconhecer cm sua conscien- accresccntou a ·expressão da homenagem devida ao monar
cia lfUe aquclla carta não era o prccedimenlo delicado que cha, úO exercito o á armada, pelo resultado de nossa campa-
S. Ex. devir. observar para comigo, e que eu sempre esperei n~a no Estado Ol'iental. . · 
do nobre ex ministro, ainda quando, o (!UO era vos;ivel, so- O voto em separado, posto.-parecesse ao nobre senador 
brevicsse alg-um desnccordo entre elle o o dclogauo do governo pela Dabia (o Sr. visconde de Jequitin~'ottba) mais conforme 
imperial no Rio da Prata. • ao pcnõamcnto do governo, é que diverge notavelmente desse 

Dadas estas explicações, permitta-sc-me uma br·eve di- pensamento; e o discursado seu autor, commentario in:us-
gres~ão, para dr:fender <t commissão de resposta à falia do peito, não deixa a menor duvida a este respeito. · 
t~rono, apreciando algumas censuras que lhe forão dirigidas. A maioria da commis~ão não vôde concordar com o voto 

Notou-se que o projecto actual desvia-se um pouco de dis!.itlento. Apreciando ella, como o governo imperial, a pc
nossos cstylos, não sendo uma perfeita paraphrasc do dis- sicão em quo actualmente nos achamos para com o Est..t.do 
curso da corôa. Esta o~servação ,l'(·cabiu., principalmente; Oi·icntal, entendeu que fõra injusto desconhecer o que lu do 
sobro o parilgrapbo relalrvo ao acto de 20 de fevereiro. vantajoso ne$Sa posição, e não só injusto, mas aindà. impoli-

Em primeiro Jogar perguntarei aos nobres senadores se, tico nas circumst·lllCI'iiS do momento. . 
com ell'cito, é de principio que a resposta .srja uma para· Quando acabamos de celebrar nova allianca com o peneral 
phrase do discur5o da corôa. Creio que esta doutl'ina náo ó Flores, quando o nosso al!iado vai marchar· á frente' de um 
verdadt:ira cm principio, e qu13 na pratica nem sempre serú exercito contra o inimigo cvmmum, o Paraguay, é de certo 
possi v e!. (apoiados. J Supponha-Ee que a maioria da camara impolitico lançar a desconfi;10ça entre os dous governos e os 
não vai do accordo com o pensamento ministerial expresso dous povos. O' nobre senador por G.~yaz, no seu voto em sepa
no tliscurso da corôa: poderá a rc~posta da maioria, se esta rado, onde a corõa manifesta contentamento, ellc dl~simula. 
quize~ ~anifestar ~ seu sin~~ro p~n~amonto, ser uma simples ,descoiltentamento; e, em vet tlo confiança, exprime descon
repclrcao do que dtsse o mrmsterro pelo orgão do monarcha? fianca, quanto ao presente o quanto ao futuro do nossas rela
Segurãmente não. . coes com a Hopublica Oriental. Hopito, isto é injusto e alta-

A verdadeira regra nesta maioria é a quo sustentou o mente inconveniente, l'm meu humilde parecer. 
conde de ~loló na camara dos pares de França, em sessão do Admirei a interpreta9ão e escrupulos que motivou o pa-
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ragrapho qu'e traf,l do reconhecimento do imperio do Mexi~o. 
O pensamento da commissão está bem mamfesto, o não pódo 
com razão ser censurado. A intorpr,·tacão que lho deu o 
nobro senador pela p1·ovincia de Minas-Geraes (o S1·. Ottoni) 
é inteiramente gratuita. A commissilo diz quo os interesses 
lig-ados á paz do Brasil aconselhárão esse acto, porque o 
procedimPnto contrario podia levantar-nos conllictos com o 
governo actual daquelle estado c com os seus protectores; 
accn•scenta que o re~peito á independencia e soberania das 
outras nações assim lambem o aconselhava, po1·quo niio nos 
compete, e sim aos Mexicanos, julgar da ma fórma do go· 
v orno. 

llibi los na villa da União, nhi a palavra do negociador hra
~il:-ir~bastou para que o julgassem habilita~o; hoje, porém, 
o IIJtli:;pensavcl q11~ eu o faça. porqufl da-se o que nunca 
pen:ei, que, no seio do senn,do brasileiro, o nobre ex-minis~ 
tró dos negocios estrangeiros fos5e quem pl'imeiro puzesse 
em duvida a minha competencia o os poderes true recebi do 
governo imperial l Por este c OUli'OS incidentes julgue o se
nado de que lado Mú o desabafo pessoal, o despeil·J c qual· 
quer outm puixilo consuravel. 
· Partindo da côrte, Sr. presidente, cu fui munido de plenos 
podere~. mas estes plenos poderes prcsuppunbão a allianca 
com a Rúpublica Argentina, e consequentemente a pt·escnêa 
do um plenipotcnciario argentino nos ajustes em que eu devia 
tomar partu: a esta ultima circumstancia alludiu o nobre se
nador por G-oyuz, recorrlanrlo-se do que ouvira a S. Ex. o S1·. 
ex-ministt·o dos negocios estrangeiros. Verificando-se que nilo 
er:t possível a alliança a1·gentina para a questão ol'ientiil,apres
sel me a pontlerar ao nobre ex-miui~tr·o dos negocios estrang·ei
rús· que aquella fórma de plenos poderes não era sullieiente, 
que r.u carecia de out1·os quo não presuppuzessQm a inteJ·ven
ção de um plenipotenciario argentino.S. Ex. perguntou-mo cm 
que fórma eu os queria; ao que re5ponrli, cm carta Jlarticu
lar, se bem me recordo, offerecendo á sua consitleraCiio duas 
formulas de plenos porleres. O emburnco de S. Ex. p1·ovinlla 
d~ que cu nii.o pouia ter credencial parit o governo de ~Jonte
''trléo, com qur11n c5tavamos em guerra. S. Ex o Sr. e:.:-mi · 
nistro adoptou uma d,ts formulas por mim apresentadas. e 
remelleu·me dous plenos porlercs, um habilitando-me para 
quacsque1· ajustes eoncernentcs á guerra com o JMado Orien
t•d, e outro, mutatis rnutandis, relativo ú guerra com o Pa
ruguny. 

Não quiz a commissão, o só á força se póde tirar esse 
pensamento de suas palavras, dizer que a actutl organisnção 
politica do Mexico é mais favorcvel á nos~a paz do que a 
antiga in~tituição republicana; nem esta pr· pusição, nem a 
inversa, qliiz a comrni8são expressar, e indubitavelmente não 
está isso no seu ·projecto de resposta. 

Alguns nobres senadores querel'ião que a commissão se 
limitasse a dizer que o senado ficava inteirado; mas esta 
formula nem approva, nem t.!esapprova francümente o acto 
do go1·orno; e " m;erva neste caso deve nn tes ser t~m11da 
como censura. do que como adbesuo, o que não póde ser o 
voto da maioria do senado. 

Tendo, ao que .parece me, justificado o parecer da com
missão, a que tenho a hon,·a de pertencer, torno ao meu as
sumpto principal no presente debate, o acto de 20 de fevc
rtiro, que pacificou a .llanda Oriental e rcsbheleccu suas 
boils relaçõeo com o imperio. 

Sr. presidenta, V. Ex viu que nesta casa se poz em riu
vida tjue eu tivesse poderes para tratar, como tratei, na villa 
da União, com o general Flores e com o Sr. Villalba, presi
tlente de nlontevidóo. Esta singular incompntencia foi susten · 
tada jJelo nobre senador, membro da commissfio de resposta 
1i falia do tbrono e autor do voto em separado. Mas antes 
fJUe o nobre .ienldor aventa~se e desenvolvesse ossa idéa, 
ella já tinha apparccido por maneira pouco explicita no rii,.
curso do nobre ex-ministro rios negocias estrangeiros. Refe
rindo-se á fórma do acto de 20 de fevcreir·o, S Ex. o Sr. ex-' 
ministro disse : cc A este respeito julgo desnecessari:l a 
tliscussfio, uma vez que o almirante brasileiro entregou ao 
diplomata a soluçilo do conflicto. » Ne~las palavras do nob1·e 
('X ministro dos negocios est!'aogeiJ·os enxergo eu o thema 
que foi t.Io habilmente desenvolvido pelo nobro senador meu 
cullega na commi~silo de respnsta á fall!t do throno. 

Fui sorprendido, Sr. presidente, ouvindo semolbante pt·o
posição do nobre ex-ministro 1los neg-ocios e!1tt·angeiros ; c 
mais ainda ao ver que o nobre sen;ulor peliL província rle. 
üoyaz pretendeu contestar-me poderes para negociar na vill(l 
tia Uniilo com os documentos que lbo foriio ministr-ados por 
S Ex.. o Sr. ex-ministro dos negocias estrangeiros l 

O Sn. Su.vEmA DA 3IorrA :- A(I'lcllcs a que se tinha re
feri do na discussão. 
· O Sn. PAnANnos : - Ellc pr·oprio declarou em aparte, 

quando V. Ex. fallava, quo não Linha lido o despacho de que 
V. Ex: se serviu. V. Ex. até eontou· nos a historia dos meus 
plenos poderes, post(> ({Ue de maneira incompleta, e não po
dla ter con~ecimcnto de taes circumstancias,só constantes da 
min~a correspondcncia com o nobl'l3 ex-mini8tt·o dos negocios 
c~trangoiros, a DilO ser informado pelo proprio Sr. ex-mi
mstro. 

Faco QStas observacões no intuito unico de f<1zer sentil· ao 
senad·o, que é o prop1:io gabinete a quem servi como delegado 
no Rio da Prat:l, quem boje pretende pôr em du1•ida que eu 
ti v esse poderes para negociar, e, por consequencia, insinú 1 
que oxorbitei de minhas attril:uiçõos; accusaç!1onova, que não 
ilppareccu quan lo o governo houve de aprecrar o acto de 20 
de fevereiro. 

.. o Sn. Srt.VE~n,~ DA MorrA: -,Despacho de 7 de janeiro; 
e 1;to que V. Ex. chama plenos poderes? 

O Sn. P,lnANnos: - Cllamo plenos poderes ao que tom 
este nome na diplomacia de todo o munJo civilisado. · 

O Sn. Str.YEIRA DA MorTA:- Vejamos. 
O Sn. PAnANHos : - Eu Jisse que hayia de exbihir po

r~nte o sena do os m~us plenos poderes, que não mo Coi pre
Ciso. apresentar na Vllla da União, porque os estrangeiros não 
rluV1dúrão do cat·acter publico c do credito que devia merecer
hes o enviado ex:traordinnrio o ministro plenipotenciario do 
u,·asil. E não comprehendo, senhores, como o nobre senador 
pela província de Goyaz, tendo conversado a es~e respeito 
com S. Ex. o Sr. ex-ministro rios negocios estrangeiros; e 
lendo no proprio despar:bo do que se serviu que se me remct
tiii.o plenos poderes, til·ou d'ahi a conclusão de que eu não 
tinha plenos poderes! Quercl'ia o nobre senador achar no 
corp_o do r~roprio despacho o teor dos meus plenos poderes?.! 

E1s aqut o despac~o reservado de 7 de janeiro, que o nobre 
ex minist1·o dos nogocios cstrangciJ·os ftll'neceu ao nobre se
nador por Goyaz 0 que este nos leu aqui, para demonstrar 
que o a não tinha plenos poderes-: 

cc De conformidade com o pensamento do V. Ex., desen
volvido em sua carta de 28 do mez proximo passado; o de
s~j:mdo habilita-lo com as instrucções e autorisações JH'e
Clsas para. bem desempenhar a Slta 1nissão nas difficeis e 
complicados circumstancias da luta cm que estamos ernpe
nhados com o governo de Montevidéo e a rept~biica do Pa
raut~a!f, apresso-me .a remctter-lhe os Plenos Poderes de que 
de~ep achar-se mumtlo, 11ara quaesquer eme!'gencias que so· 
brcva11hão, com o fim de que tcnhão um desfecho satis{actorio 
as questões que dercio cau-sa áquella lttia. · 

cc Os Plenos Poderes são redigidos como suggPre V. Ex:., 
para .que ni:'io seja tolhido nos . seus meios de accào pelo que 
respeita á llepublica Oricnt~l, etc. '' (Trata âqui do Pa
ra~_uay.) · 

Sogu~m-.sc es.tes trec~os do que fiz leitura e analyse em 
meu prrme1ro tl!~curso: · Felizmente, o novo capitulo de accusagão não terá mais 

. fortuna do que 03 anteriores ; elle vai desapparecer diante 
dos documentos que receb1 do proprio Sr. ex-ministro dos 
negocias eslrangeiros. Sim, eu tinha poderes para tmtar, e 
hei de ex~ibi-lo5 perante o senado. N<to mo reciso ex-

• cc Quanto à Republica Oriental do Uruguay, rofiro-mc ás 
1~1strucções que levou V. Ex. desta côrte, 0 ás minhas ulte
noros cumn!unicações depois que cbe~ou V. Ex. ao theatro 
dos acontP,Clmentos, não podendo, nem devendo o governo 
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imperial dar-se por satisf~ito e~quanto não fórem. ~ttcn~Jidos 
todos os interesses do ~mpmo despt·ezados e vtlrpendJados 
Jlelo actual governo de ~lontevidéo e anteriores adminis
tracões. 

c~ Não devem ser esquecidos os ultimos successos naquella 
praça, rompendo tão descúmJ?unalmente por. todo.s os com
promissos solemnes da rcpubltca para com o 1mpeno. )) 

O Sn. Síi:. VEIRA DA n!oTTA : -Então tinha plenos poderes? 
O 'sn. PARANnos: - Então conclue·-• e do despacho de 7 

de janeiro que eu não tinha plenos poderes, nem compelc~cia 
para negociar o desfecho da nossa contenda no Estado Onen
tal se a questão viesse a terminar, como terminou, pacifi
ca~ente? Não h a rernedio senão exhibir os plenos poderes 
que ora me recusão; .já se vê que é preciso recorrer á prova 
de S. Thomé, para demover o nobre senador por Goyaz dessa 
sua denegação . 
A~ui estão os PLENOS PODERES (mo1trando-os) asstgnados 

por Sua Alngestade o Imperador, e referendados pelo Sr . .João 
Pedro Dias Vieira, enttto ministro dos negocios estrangeiros. 

O Sn. SILVEIRA DA l\loru: -Em que data? 
O Sn. PARANHOS: ......: Aqui está a primeira carta de plenos 

poderes, a que levei desta côrte : 
cc D. Pedro ll, etc.: llei por bem nomea-lo meu plenipo

tenciario parl\ negociar e celebrar, no desempenho da dita 
missão (a missão especial na Republica Argentina) quaesquer 
conveneões e ajustes internacionaes que forem convenientes 
com o "plenipotenciarío ou plenipotenciarios nomeados pelo 
governo da mesma republica, etc. >J 

O Sn. SILVEIRA DA }lorn :-Isto era para a Republica Ar
gentina. 

O Sn. PARANHOS:-Erão para a Republica Argentina e Es
tado Oriental, porque o objecto da minha missão era a con
tenda com o governo de Montevidéo . .Não servião mais esses 
plenos -poderes no estado em que as cousas se acha vão, por 
isso pedi outros; ei-los aqui: 

cc D. Pedro II, etc. Hei por bem nomea-lo meu plenipoten
ciario para negociar e celebrar quaesquer ajustes concernen
tes ao estado de guerra cm .que o Brasil se acha-com o go
vêrno de ~Iontevidéo, etc. >J 

Tem a data de 7 de janeiro de 186i:i. A terceira carta de 
plenos poderes (lê) é da mesma data e concebida nos mesmos 
termos, referindo-se á guerra com a Republica do Paraguay. 

Portanto, está fóra de duvida que eu tinha plenos po
deres; •• 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-Junto de quem? 
O Sn. PARANrros· :-Para quaesquer ajustes concernentes á 

guerra com o governo de Moptevidéo. -
O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-Junto de quem? 
O Sn. PARANHOS :-Passo agora á questão de estylo diplo

mntico. A exístencia de plenos poderes já o nobre senador 
por Goyaz a não contesta. S. Ex. disse que o orador não po
dia tratar com o general FJôres, nem com o Sr. Villalba, 
portJUe não tinha carta de crença junto a nenhum desses go
vernos. 

·O Sn. SrLVEIR/. DA ~loTTA:- O governo de l\Iontevidéo era 
governo legitimo e o de Flores era governo de facto. 

O Sn. PAnANrros:...;_O cx-plenipotenciario do Brasil não po
dia estar acreditado junto ao nosso inimigo. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-Nem tão pouco junto a Flores. 
O Sn. PARANnos:-Então a questão é de governo legitimo, 

ou de carta de crença? A proposição de S. Ex. é esta: que 
não se póde negociar diplomaticamente sem carta de crenca; 
proposicão inexacta • 

A carta de crença imprime ao ministro o seu caractor pu
blico, e vale tambem como uma carta de poderes geraes; 
mas na pratica, para cada negociação especial, requer-se a 
exhibicão de plenos poderes, e, quando estes faltão, o diplo
mata declara que trata ad re{erendum. Os plenos poderes, 

portanto, têm mai! força do que a carta de crença pa!·a uma 
certa e determinada negociação; com elles se negocta ~em 
carta de crenc~t. O contrario fôra desconhecer a natureza 
desse documcn'to, que. não é mais do que uma procuração 
oum libera, para negociôs internacionaes. 

E' assim que, quando se manda um diplomata a um con
gresso, ou a uma dieta, a qualquer logar para onde não possa 
levar carta de crença, vai ello munido de plenos poderes 
sómente. 

A carta .credencial não tinha cabimento no caso actual, 
além de não ser necessaria. Nas circumstancias em que nos 
achavamus, em guerra com o. governo de Montevidéo, e sendo 
o general Flores apenas o chefe de uma revolução e general 
de um exercito em campanha, não era possível que eu 
levasse carta de crenca para o primeiro, nem para o segundo. 
Mesmo depois que esie foi reconhecido belligerante e a elle 
nos alliámos, a fórma irregular do seu governo o a circum
stancia de achar-se elle em campanha excluião a opportuni
dade de apresentação de uma carta de crença. 

O SR. DIAS VmmA dá um aparte. 
O Sn. PARANHOS: -O nobre ex-ministro dos negocios es

trangeiros (]á um aparte· que parece contestar a these que 
sustento. Mas então para que mandou-me aquelles plenos 
poderes, com as recommendações do de'spacho de 7 de 
janeiro? I · 

O SR. DÍAs VIEIRA: - Responderei. 
O SR. PARANrros : -Se. esses plenos poderes não serviao 

para. tratar com o general Flores, nem com Villalba, de que 
servião? O que significava o despo.cho de 7 de janeiro, e 
tudo quanto antes e depois disse o governo. imperial ao seu 
agente diplomatico, relativamente á solução do nosso con
flicto com o governo de Montevidéo? 

As proposicões que acabo de sustentar são incontroverti
veis, quer eni theoria, quer na applicação ao nosso caso, at
tenta a missão de que eu estava encarregado, e attentas as 
instrucções do governo imperial, de que o senado já está 
plenamente inteirado. Durante a guerra entre Rosas, a França 
e a Inglaterra, os diplomatas europeus tratárão çom o dieta
dor argentino, sem que estivessem acreditados junto a elle, 
servindo-se unicamente de seus plenos poderes. 

E' bem notavel, senhores, que se suscite questão sobre _ 
este ponto, e que o nobre ex-mmistro dos negocias estran
geiros, que eu pensei acordasse do seu somno e viesse em 
meu auxiJ.io, esteja contestando que eu pudesse tratar com 
os plenos poderes que S. Ex. remetteu-me pelo seu referido 
despacho, como eu os havia pedido e que elle julgou suffi.
cien.tes, não me esclarecendo ~obre a incompetencia que agora 
allega I Porque' S. 'Ex. não me disse então que os seus ple
nos poderes erão uma burla, que eu com elles não podia 
fazer obra, porque me faltava uma credencial? E' iucon
cebivel que eu fosse habilitado, em nome do Chefe desta 
Estado, para qualquer ajuste concernente á guerra com a 
Republica Orientul e com o Paraguay, e o proprio ministro 
que mandou-me esses plenos poderes possa hoje dizer, como 
lhe ouvimos, que aquelle documento era de todo inutil, que 
eu não podia negociar, porque não tinha uma carta de crengal 

O plenipotenciario não estava habilitado para· negociar: 
quem, pois,estaria? o nosso almirante? Os generaes, segundo 
o dir~ito das gentes, podem ajustar tregoas, armistícios ou 
suspensões de hostilidades parciaes ...... 

O SR. SILVEIRA DA MoT,TA: -Capitulaçõ'tls. 
O Sn. PARANHOS:- ••• podem outrosim celebrar conven

ções militares propriamente ditas ..... 
O Sn. SILVEIRA DA.l\loTTA: -Que era o caso, 
O Sn. PARANHOS ..... mas não podem entrar em negocia

ções politicas ou diplomaticas. Se acaso se tratasse, como 
diz o nobre senador por Goyaz, de uma capitulagão militar, 
propriamente dita, o competente seria de certo o nosso 
digno almirante; mas o caso, como se demonstrou, e ainda 
~oje demonstrarei, era diverso, era de negociação diploma-
tlca. · 
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Montevidéo não era uma 8impies praca militar, era a 
capital civil e politica da republica ; a entid"ade' que se apre
sentava fazendo proposições de paz não era o commandante 
da g~a.rnição mil!ta.r de .IUontevidéo, era. a autoridade civil 
e pol!trca que ah tinha sua séde, que se considerava pre-

. sidente legitimo ·da republica (com bom fundamento, se
gundo o nobre senador por Goyaz), e que ríeste carnctor 
era ainda reconhecido pelo corpo diplomatico estrangeiro. 

O Sn. SILVEmA DA MorTA:- O proprio Sr. Villalba·de
clarou que estava disposto a render-se á discrição. 

O Sn. PAnANnos :- O aparte do nobre senador por Goyaz 
faz a questão mudar de face, e leva-me já para outro ponto 
da minha controversia com elle e outro illus·trado collcga, o 
Sr. senador por Mino.s-Geraes. 

O proprio Sr. Villalba declarou que estava forcado a 
render-se á disc.riçrro, dizem os nobres senadores. Seja ·assim; 
resta demonstrar que ns circumstancias requerião essa 
fórma de solução, e que os seus resultados serião mais van
tajosos para o Brasil. 

Examinemos primairo o criterio com que o nobre ·senador 
por Goyaz aflirma, em nome do Sr. Villalba. que este não 
duvidava render-se á discricão dos vencedores.O nobre sena
dor funda-se em palavras escriptas do k .Yillalba, mas 
quando forão estas publicadas? Só depois da celebração da 
paz, só então é que apparecêrão nos jornaes de Montevidéo 
os ofii,cios trocados entre o Sr. Villalba e o Sr. Herrera y 
Obes~ Poderia o ministro brasileiro tomar por basa do seu 
procedimento o juizo intimo ou reservado do Sr. Villalba 
sobro o estado da praga de Montevidéo ? Devia o ministro 
brasileiro julgar d.as disposisões do Sr. Villalba pelo que 
estava no conhecimento de todos, ou pelas declaracões que 
posteriormente a pparecêrão ? • 

1\Ias o senado vai ver que a declaracão do Sr. Villalba não 
tem o Eentido que lhe deu o nobre senador por Goyaz. Len
do-se com atteoção e imparcialidade esta parte do officio do 
Sr. Vil!alba ao seu plenipotenciario, reconhecer-se-.ha que 
clle chamava render-se á discrigão, render-~e sob as condi
ções com que o fez : 

cc Confidencial de 18 de fevereiro : Não necessitava certa
mente ler o memorandum que serviu· se passar-me para ficar 
P.eisuadido dos vigorosos esforços que seu illustrado patrio
trsmo teve de fazer para salvar, no interesse bem entendido 
do proprio vencedor, o principio de autoridade, representado 
na pessoa do encarregado do poder executivo ; circumstan
cia que por si só bastaria para tornar aceitavet po1· todos, 
O?t com 1·ara~ ~recepções, a nego~iação em que estamos empe
Jthados, faCilitando sobremaneira a execucão das estipula· 
cões e a reorganisacão do paiz. Sem tal conaicão as resisten· 
éias ao provisorio d"evem ser necessariamente ·fortes e perse
verantes, f.tzendo talvez mui precaria a paz. 

cc Desgracadamente, ao envia-lo ao campo dos alliados eu 
não podia nútrir illusões sobre esse po,nto, posto que for
masse, como formo, a mais elevada idéa da sua capacidado 
para uma negociação tão grave. Conhecia perfeitamenle o 
'caracter e a tendencia dos compromissos que os ligavão, e 
desde as primeiras conferencias fiquei sahendo que o esta 
belecimento de um governo na pessoa do general Flores era 
condição sine qua 1~on. 

cc Em uma palavra, a fatal politica dos governos anterio
res, na qual absolutamente, o senhor o sabe, não posso fazer
me solidario, e a exiguidade de nossos elementos de resis. 
tencia, nos tinhão collocado de.antemão entre um rendimento 
á discrição, ou um desastre muito maior, mais doloroso e 
mais inutil que o de Paysaudú; e, nesta alternativa, minha 
escolha não póde ser duvidosa. )) 

Destas ultimas palavras é que o nobre senador por Goyaz 
deduz a sul). affirmativa; mas é penetrar muito o pensamento 
do Sr. Vihlalba o deprehender que elle uão _hesitaria em cn .. 
tregar Montevidéo á discrição, ainda sem as condicõos gene
rosas qu~ esperava obter quando assim se eiprimiÜ. 

.A contmuação da confidencial do Sr. Villalba mostra que 
a mtorpret~ção. do nobt·e senador é pelo menos temoraria: 

«Levarei, dt:.: o mesmo Sr. Villalba no seu citado doeu~ 

mento, a abnegação, o sacrificio até aos seus ultimos limites· 
Sobra-me energia e vontade para fazê-lo, e conseguiremos, 
Sr. Doutor, contando com seu valioso concurso e até com a 
conveniencia do proprio genera! Flôres, salvar, tanto quanto 
é possivel, os interesses compromettidos, garantindo o resta· 
belecimento do regimen constitucional dentro de CUI'lo prazo, 
o credito publico, a propriedade, ~"s pessoas, a~ opiui~es, 
os direitos de todos; e conservaremos para a patrm as vidas 
preciosas de tantos valentes, que certamente não têm culpa dos 
males que as faltas e as paixões de outros nos fazem soffrer 
neste momento; aceito, pois, a primeira base (o reconhe
cimentl) da autoridade do general Flóres) perante a lei e 
perante a opinião, perante, os contemporaneos e perante a 
historia. · 
· cc Porém, se me resolvo a este sacrificio, não me resigna

ria, senão em ultimo extremo, á imposição da base 3a, que 
faz excepção de certos crimes politicos. Não tenho difficul
.dade em aceita-la com relação aos communs. Nenhum govemo 
moral póde fazer-se solidario a respeito delles, nem tolera
los ; é mesmo uma exigencia do estado de paz em que vamos 
entrar, a repressão perseverante e severa de taes crimes, para 
garantir efficazmente as pes~oas e as propriedades, especial
mente na campanha. ~Ias, se ha utilidade nisto, não posso 
descobri-la em tornar incerta e fallaz a garantia que se esti
pula em ~era! para todas as pessoas. Esse artigo inquietador 
parecerá quiçá, aind~ que contra a intenção dos que o exi
gem, um laço armado a confiança dos que se fião na garantia 
geral. >l · 

O Sr. Villalba considerava, pois, ,que uma solução como a 
que teve Jogar, não sendo reconhecida a sua autoridade de 
presidente da republica, sendo p~lo contrario reconhecido o 
general Flóres como chefe supremo della, dando-se apenas 
garantia de vida e de propriedade aos vencidos, com excep
ção dos delictos communs, era rendimento á discrição. 

O Sn. Su;rnmA DA MorTA: - Elle estava reduzido a ren· 
der-se á discrição. 

O Sn. · PAnANnos: - Ha ainda outros documentos para 
contestar esta interpretação do nobre senador por Goyaz. 
O senado acaba de ouvir que o Sr. Villalba dizia que só em 
caso extremo cederia á base 3a; era, portanto, necessario, 
para que o nobre senador pudasse convencer-nos da sua cren
ca, que se demonstrasse que, de feito, a guarnicão de Mon
ievidéo, ainda que fossemos inex:oraveis, ainda que nenhuma 
garantia prévia ofl'erecessemos aos vencidos, não seria capaz 
de resistencia. 

Quando o Sr. Villalba dizia que a guarnição do Montevi
déo não podia vencer, que sua resistencia pr.ovocaría scenas 
tanto ou mais dolorosas que as de Paysandú, não qJieria de ' 
certo dizer que essa guarnicão fosse absolutamente incapaz 
de resistencia, ou que não estivesse disposta a resistir a todo 
custo. 

O senado apreciará o espírito de que se achava animada a 
guaroicão de Montevidéo. Se, com effeito, fosse tão grande 
o de~aiíimo ou tão grande a prudencia dos .defensores. da 
prac.a, se todos estivessem resolvidos a render-se á discricão, 
a pÕsicão do presidente de Montevidéo seria facil e tfan
quílla; mas assim não foi, pelo contrario, a vida do .Sr. 
Villalba correu perigo. E quem o ameacaria, . senão :t~ssa 
guarnicllo quo o nobre senador por Goyaz· entendo que não 
resistiria, ainda que repellissemos uma r>roposta pacifica e 
honrosa? 

Sendo accusado por um dos vencidos de os ter entregado 
á discriçiTo dos vencedores, trahindo a sua causa, o honrado 
Sr. Villalba publicou a 2 de março ultimo uma correspon
dencia, que foi transcripta em todos os jornaes de Montevi
déo, da qual lerei alguns trechos : 

cc A publicação que o Sr. coronel Burguenbo fez ultima
mente na Reforma Pacifica é uma das velleidades qrie o 
caractorisão. Iuspirado por outros e firmandó o que outros 
escrevem, não soube· reflectir nas palavras- duplicidade, 
engano-:, que só pódem ser applicaveis çom prpp,riedad~, 
na occasião a que se re1~f~ 1 ao~ ~u.e, antecip~ndo-se .~ u.ego-
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ciacll:o official, ontrctinbito extensas relações com o campo 
sitiádor, e projeta vão capitulações individuaes ... >> 

e para suas familias as vidas preciosas dos valentes do exer~ 
cito, que podem depór as armas sem desdouro algum, á voz 
do seu governo (responsavel para com a lei, e para com a 
historia, pelo passo que dá), e á frente de outro exercito 
excessivamente superior em numero, com artilharia poderosa, 
auxiliado de uma esquad~a, que nos bateria impunemente de 
flanco, podendo do mesmo modo atacar-nos pela rectaguarda. 

(!Ia um aparte.) 
Isto não quer dizer que toda a guarnici!o estivesse domi

nada pelo mesmo desanimo ou interesse Individual; refere-se 
a alguns dos militares da praca que tratavào de pôr-se 
bem com o vencedor, quando ja· estava aceito o reconheci
mento do general Flores. 

E' o que se vê da continuagão da carta, e do mais que 
lerei (continuando a.ler): 

cc Semelhante sacrificio seria at.é criminoso por sua Inuti .. 
!idade ; porque (Note-se bem), o que repetem ahi por entre 
o exercito, os que talvez esp!\rem o momento do perigo 
para abandona-lo, é falso, absOlutamente falso. Montevidéo 
não é Moscow, c o clima· do nosso paiz não é o da Russia. 
O exercito conserva, pois, intactas sua heroicidade e suas 
glorias. O exercito cumpriu com o seu dever, e não é res .. 
ponsavel pela má politica, pelas gravíssimas faltas que tan
tos males attrahirão sobre o paiz. l> 

cc Crê o coronel B1,1rguenho. que para taes pessoas fosse 
necessario empregar a dobrcz e o engano? .•• Crê que, tendll 
em seu poder a garantia especial do general FlOres, solici
tada: por mim. e destribuida muitas horas antes de ser appro
vado o convenio de pacificação, póde persuadir a alguem de 
que ignorava a base mais essencial e indeclinavel da nego-
ciacão?... · 

cZ A historia que nos faz o coronel Burguenho dos passos 
que derão, elle, seus companheiros e a pand1lha de especu
ladores políticos antes da eleicão de Hi (fevereiro), põe bem 
manifesto o modo como foi sempre arrastrado pelo ch"ão o 

·principio de autoridade , o segredo da politica pessoal que 
prevaleceu até hontem neste paiz, e a dependencia. absoluta 
dos governos anterioras para com os círculos que os eleva
:Vão, impondo-lhes sua politica, seus interesses exclusivos, 
seus vícios e suas paixões. . 

cc Foi por isso que não souberão governar com socego; 
foi por isso que não souberão fazer a guerra com immensos 
elementos ; foi por isso, em fim, que não puderão fazer a paz 
nem antes nem depois de haverem perdido tudo. 

cc Ahi estão seus actos gravados na memoria de todos, ahi 
. estão séus documentos officiaes, provando alé á evidencia 
esta verdade! 

cc Felizmente coube-me romper com essas tradições ; e os 
bomens honrados, a opiniào publica, representada pela gente 
illustrada, elevárão-me ao poder (Note-se bem), para pô?' 
termo á guerra fratricida. salvar a capital de uma infallivel 
destruição, dar a paz ao Rio da Prata, harmonia aos seus 
governos, satis{acão aos interesses legitimos. 

cc Todos sabem hoje" se correspondi a essa confiança, e se 
de outra maneira e com outro homem podia dominar se o 
bando terrorista, impôr respeito á autoridadasoe obediencia 
ao exercito. 

cc Tranquilise-se, pois, o coronel Burguenho, porque todos 
· sabem tambem_ que sua personalidade militar e politica nào 
podia servir de auxiliar ou .de obstaculo a tão vasto, huma
nitario e complicado plano. Demais, na linha havia quem ob
serv:asse o Sr. coronel Burguenho, e tuem executasse pon
tualmente as ordens · que sua pessoa pudefse tornar neces-
surias. . 

cc Esteja tranquillo, torno a repeti-lo, porque o homem 
que soube jogar sua reputação e sua cabeça, ainda a.ntes da 
eleicão de Hi, não tem interesse nem des~c~jo de repartir com 
outros a responsabilidade do que fez. Elle a reivindica toda 
para si, ~?mpartind~ nobremente a glo.ria .do re~ultado. C?m 
as notabilidades nac10naes e estran~mas, que tao patriOtica 
e desinterassadamente o ajudárão a consegui-lo. l> 

Já v~ o senado que o Sr. Thomaz Villalba declarou que sua 
vida correu perigo. 

o Sn. SILVEIRA DA nloTTA: -Alguns exaltados. 
O Sn. PARANn:os:- O mesmo se colhe da s@guinte ordem 

dirigida ao. commandante da guarnicão de .lUontevidéo, o 
general Antonio Dias. Os.nohres senádores que me ouvem 
notaráõ o tino com que o presidente de Montevidéo procurava 
assegurar a obediencia da guarnicào; o escrupulo com que 
elle procedeu manifesta bem o receio que havia de que 
ella pudesse resistJr á solução pacifica : 

Esta linguagem, ao mesmo tempo que dá testemunho do 
nosso triumpho, que os meus censores empenhão-se em de
preciar, revela o receio, que já assignaloi, que o proprio 
Sr. Villalba nutria de reluctancia por parte dos dofens9res 
da pra~a. · 

Logo, os nobres senadores por Goyaz e Minas-Geraes não 
tem fundamento sério para affirmarcm cathegoricamente que, 
se fossem rejeitadas por nós in limine as proposicões de paz 
que não consistissem pura e simplesmente n'uma 'capitulação 
militará discrição, poderíamos entrar em Montevidéo sem 
disparar um tiro, eem causar a ruina daquella cidade, sem 
attrahir sobre nós a·s tristes consequencias de uma victoria 
por meio das armas contra a capital da republica. ~ · 

No mesmo sentido depoem as palavras do almirante inglcz 
o Sr. Charles B. EUiot, dirigidas ao Sr. Villalba em data d!l , 
25 de fevereiro. Por este outro testemunho vê-se tambem 
que a guarniçao· da praça não estava em disposições tão 
~acificas como suppunha o nobre senador pela província de 

(J{)yaz : · d V E f · · 'fll '! cc A posiCão e . • x:. 01 em extremo pengosa e d1 CI ; 
e eu admirô a verdadeira coragem e determinacão com que 
V. Ex:. se manteve no caminho que julgou ser o·melhor part~ 
o bem de sua patria. E' para mim muito satisfactorio que 
V. Ex:. pense terem as forças navaes de Sua niagestado Bri
tannica coadjuvado a manutenção da ordem, e prestado 
apoio ao governo para dar uma solução pacifica ás dillicqiaa
des do momento. >> 

: Parece que minhas proposições estão provadas. Todos os 
que estiverão no theatro dos acontecimentos darão testemu
nho de accordo com os que acabo de citar e que não podem 
ser mais respeitaveis. · · 

O Sr. Villalba não pOde procurar a solução pacifica que, 
lhe foi prudente e dignamente concedida por parte do Brasil 
e do seu alliado, senão com muito tino, como O' prova o seu 
.decreto fazendo logo cessar a legacão oriental no Paraguay, e .. 
declarando que os de. 1\Iontevidéo ·nada podião dali esperar 
além dos compromettimentos que trouxe á republica a sup
posta allianca com o governo da Assumpção. Não bastava; 
porém, todo' esse tino e energia, foi preciso o apoio do ele
mento estrangeiro, cujas forças, francezas, inglezas, hesp,a
nholas c italianas, desembarcárão para esse fim, mediante o 
consentimento do nosso almirante, visto que o porto de ~lon
tevidéo estava bloqueado. 

Desconhecer estas circumstancias, e, depois de consumados 
os facto&, querer ser propheta, como alguns o pretendem, 
não parece razoavel ; ainda quando fosse hoje evidente 
que a guarnição se achava na impossibilidade absoluta de 
resistir, ainda assim não se poderia. dizer judiciosamente que 
o ministro brasileiro não procedeu bem ; porque deve-se ar
gumentar com os dados que elle possuía quando negociou, b 

não com o que pensava no seu interior o governo de Monte
vidéo. cc Ordem de 21 de re·vereiro - Tenho a honra de remetter 

a V. Ex. cópia legalisada do convenio de hontem celebrado 
com os bolligerantes alliados, mediante o qual termina feliz· 
mente a guerra ciTil que ensanguentou o paiz por éspaço de 
22 mezes; e evita-se á capital da republica um desastre maior 
e mais cruel que o de Paysandú, conservando para a patria 

·na um arti~o da Reforma Pacifica, p)lblicado no dia 10 de 
março, e destmado para os leitores do exterior, em IJUe se 
dá idéa muito vantajosa do estado da defesa de Montevidéo, 
e se attribue o acontecimento do dia 20 de femeiro a uma 
sorpresa e manobra occulta. 
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O Sn. SILVEIRA nA ntoTTA: -lsto é, artigo do jornal mais 
exaltado de ]lontevidéo. 

O Sn. PAnANno~: -Mas ó preciso, para julgar de acon
tecimentos como o de que se trata, não ver sómente por um 
lado. 

O Sn. SILVEIRA l.IA MoTTA : -Nem pelo dos exaltr.dos 
sómente. 

O Sn. PAnANnos :-Nem julgar sómente pelo que âizem 
os exaltados, nem tambem ouvir sómente aos timoratos, ou 
por outro motivo suspeito~. 

A primeira vez que fallci, ponderei ao senado que aguar
nição que aqui se tem figurado tão desfallecida e impotente, 
mandava todos os dias guerrilhas ató aos pontos mais avan
cados dos sitiadores. 
• O nobre senador por Goyaz não procederia como hoje dis
corre, se houvesse estado no theatro dos acontecimentos e 
sob a immensa responsabtlidade que gravitava sobre mim. · 

O Sn. FEnnEinA PENN.l : -.Apoiado. 
O Sn. PAnANrros : - Supponhamos, porém, que tivesse 

Jogar a capitulação militar : que maiores resultados obteria
mos? Continencias militares dos vencidos? E' isto o que 
sobretudo importava ao .Brnsil? O llm~il foi ii O Estado Orien-
tal á procura de glorias militares ? ' 

O Su. 0TTONI: - Tambem. 
O Sn. PAnANrros: - Foi exigir reparação de aggravos, 

o segurança para o futuro de suas relações com aquelle 
estado. 

O Sn. StLYEIR.A. Dl MoTTA: -E forea moral depois de tan-
tos sacrillcios. · • 

O Sn. PARANHOS : - Queriamos provar o nosso valor, a 
nossa dedicação á patrb? Já o tinhamos provado em Pay
sandú. Abi tivemos de reeoner ás armas, por causa da obs
tinação de nossos inimigos ; Paysandú, segunda cidade da 
republica, foi em grande parte arrazada. 

Desde que a reparação nos fósse dada sem a necessidade 
do emprego de força, desde que pudessemos obter por meio 
pacifico as seguranças que pretendiamos, porque insistir 
pela capitulação militar, pelo rendimento á discrição? Se en
trassem os em Montevidéo a ferro c fogo, o quo leriamo~ de 
mais ? Seríamos menos generosos para com os vencidos? 

O Sn. 0TTONI: - Não, por certo. 
O Sn. PAnANHOS: -Não, por certo. Então qual seria a 

díJl'erença '? O general Flilres seria presidente da republica 
sem o re~on~ecimenlo de ~ma pr~rte dos seus compatriotas, 
sem o assentimento da enttdade governo de }lontevidéo. 

O Sn. 0TTON!: - Que não derão esse assentimento senão 
obrigados pelas forças estrangeiras. 

O Sn. P..1.nANHOS : - Então é que se poderia dizer com 
apparcncia de razão, que o general Flôfe3 devia principal-

. mente o seu reconhecimento ao l.li'Usíl. A posieão do general 
I?Jôres talvez se tornasse impossível. • 
. Do modo por que as cousas tiverão logar, um l1omem do 
caracter e da iO?P?rtancia do ~r. Villalba, o proprio presi· 
dente de nionteVIdeo, reconhec1do como chefe da republica 
pelos agentes estrangeiros. veiu reconhecer a autoridade do 
general Flores, por si e em nome daquelles que lhe obede
cião; a autoridade do general Flores, do nosso alliado, nua 
ficou assim melhor eonstitqida? a sua forca moi·al não é 
muito maior? • 

Comparem os nobres senadores a solucito que tanto os fas
cin~, a ~a capit~laçito militar, e vcrãÕ que a segunda foi 
mu1to mais vantaJosa. 

o Sn. SiLVEIRA DA nloTTA :-o Sr. Villalba não pótle 
ag1·adecer a V. Ex. esta aprecia cão que faz delle. 

.o Sn. P~nANrros :-Não estoufallando aqui para que o Sr. 
VIllalba mo agradeca, .. 
.. O Sn. SJLVEI!Il n~ MoTT.A. :-Sim, senhor. 

O Sn. PAnAJ:~nos :-, •. estou cumprindo· o meu dever de 

brasileiro. Pela minha parte estimarei que ao nobre senado 
por Goyaz, não só as pessoas a quem elle tom louvado, mas 
a.inda aquellas a quem S. Ex. tem censurado, lhe rendiío como< 
pridos agradecimentos. Estou, como disse,preenchendo o meu 
dever, e neste empenho não mo deterá o receio de desagradar 
a quem_guer que seja. Sentiria algum resentimento da parte 
do Sr. Villalba, que ó um caracter que muito respeito; mas, 
cm primeiro Jogar, o dever, a causa do meu paiz 

O nobre senador pela provincia da Bahia {o ~r. Zacbarías), 
ainda hoje insistiu cm sua opinUi:o quanto ú fórma do acto de 
20 de fevereiro ; S. Ex., porém, mostrou-se tão benevolo, 
direi mesmo, tão generoso para comigo, que, se tratassemos 
de assumpto menos grave, preferiria calar-me e passar por 
vencido, em homenagem á superioridade do nobre senador. 
A importancia da mataria, porém, não admi.tte que nossos 
comprimentos reciprocos vão até esse ponto; devo tambcm 
insistir na defesa da opinião que antes sustentei e que foi 
muito-melhor desenvolvida pelo nobre senador por S. Paulo. 

Do dabata havido até boje resulta esta conscquencia muito 
satisfactoria para mim : que nao havia hypotbese que 
me puzesse ao abrigo de graves censuras. Seguindo a opinião 
do nobre senador poJa provincia de Goyaz, teria contra mim a 
do nobre senador pela província da Bahia ; se melhor inspi
rauo adoptasse a opinião do nobre senador pela província da 
Bahia, ainda teria contra mim o nobre senador por Goyaz. E 
não são estas as uoicns opiniões divergentes ; ha outra mais 
e~t:cma, a que queria capitulação militar, e ~ó capitulação 
mtlttar .••. 

O Sn. ÜTTONI :-Apoiado. 
O Sn. PAnANnos :-.... oxclusão da diplomacia e só gene-

racs á frente. · 
O Sn. OrroNI:- Era o c~so. 
O Sn. PAnANIIOs :-Ora, quando não ó possivel satisfazer 

a todas as opiniões, devo resignar-me com a epinião que 
tambem. conta muitos partid:1I'!os, nacionaes e estrangeiros. 
Deve <unda consolar-me a Idea-_de que qualquer dos meus 
censoms, todos muito mais illustrados e babeis do uue o 
orador que ora se dirige ao senado, se houvesse estado em 
mou logar, teria t~mbem levantado contra si grande tormenta 
do censuras. (apoiados.j 
. E c!s-aquÍtWJrque mais sensivel me foi o acto do governo 
Impemt!. Nunca me tive na conta de infallivcl, e não sei 
se alguem entre nós já obteve breve de infallibilidade. 

O Sn. 0TTONI : -Mas ba quem tenha esta pretenção. 
O Sn. PARANHOs: -Era muito passivei que eu tivesse 

errado, mas, sendo o erro que se me attribuiu tão desculpa· 
'Vel, que o proprio governo imperial o sanccio·nou, parece 
que não havia motivo para tanto escarcéo. 

_O Sn. ~IL.~mú. DA ~loT~A:-Tom havido apena.s manifesta
!Jao de opl!lwes diversas; Isto não se chama escarcco. 

O Sn. PAnANuos:-;-~igo escarcéo, alludiudo á sofl'reguidão, 
com que me dem1ttlrão, e ao modo como o fizerão. Noste 
ponto tenho a meu favor o nobro senador por Go..yaz. Feliz
mente só os nobres senadores pelo Pará e por Blinas Geraes 
justificão o ministcrio transacto até nesse acto. 

O Sn. ÜTTONI:-Com muito pezar. 
O Sn. PARANHos : - O nobre senador pela provincia de 

Goya_: en.t~nde que, ú parte o ponto controvertido da capi· 
tulaçuo militar, cm todo caso deviamos tratar co-m o gover
no de ~~ontevid~o, deixando á margem o general Flóres, que 
recebena do nos a prnça, depois que esta nos.fosse entre
gue. 

O nobre senador pela Bahia entende que não devêramos 
tratar con~ os yencidos, !sto é, com o governo de ~1ontcvi
déo, e s1m deixar que l'lilres o fizesse mediante nossa ins
pccçã?,, para ~ep~is nos entendermos com esto general no 
que diZia respeito a questão externa. 

O nobre senador pela .Bahia sustentou mesmo que é um 
erro, e erro grave, dizer-se que já havia allianca com o "'e
neral Flor~s, com o fim de depôr o governo tlo'l)lontevidéo. 
Neste sentido fez uma critica muito severa ao discurso do 
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1 
nobre senador ptJia província de S Paulo "(o Sr. Pimenta 
Duenol 

E' de lamentar que não-esteja ainda ajustado o tratado 
definitivo de paz entre o Imporia o a Republica Argentina, •. 

O Sa. 0TTONI : - Apoiado. 
O Sn. PAMNrros ... porque ó nesse tratado que se deve 

assentar de uma vez para sempre a posigão do cada um dos 
dons governos para com aquollo estado intermodiario 

E' certo que, segundo , o direito subsistente, nem o Brasil, 
nem a Republica Argentina, póde intlicat· pessoa ou pessoas 
para o governo do Estado Oriental; semelhante indicacão im-
portaria ataque á independencia daquelle estado. • 

O Sn. CA-NSANslo DE SrNmnu' :-Apoiado. 
O Sn PAnANnos :-Mas este principio não restringe tanto. 

como alguns pretendem, os nossos direitos do soberania c in
dependencia. 

O Sn OrroNr :-·-Sem duvida nenhuma. 
O Sn. PARA.Nnos: -Tenho por incontestavel que, se nhtm 

governo da Ropublica Orienté.\1 so tornar incompatível co~n a 
segurança do Brasil, assiste-nos o direito de levar a guerra 
ao Estado Oriental, para fazer cahir es'se governo. (apo~ádos.) 

O Sn. ÜTTONI :-0 direito de belligerante3. 
o Sn. PARA.Nl!OS :-Não indicaremos quem deva sur;stituir 

o govern~ .que for deposto .pelas nossns armas, deixaremos 
que a nação oriental o faça ; mas o llrasil pó de rccln mar 
de~ta, na h~pothese que figurei, que eleja novo governo q11e 
seJa compatrvel.com a nos~ a segurança. . , 

Estavamos em guerra com o goveroo de Montovidéo ; e 
pelos excessos a que este se ~ntregou, o :rue o degndár:lo 
aos olhos de todas as nações, mnauem duvtdava, não o un
diamos dissimular mesmo aos nossos visinhos o amigos, 
comnosco garantes da independfncia do .Estado Ori11otal, que 
já não havia transaccão possível entre o Ilrasil c o governo 
de Montevidéo. • • 

Que confiança podíamos depositar nas palavras do governo 
de 1\loutevidéo, ainda quando lho succedesw, como aconteceu 
uma pessoa muiLo re~peitavel, visto Cfue esta não terht forc:~ 
para, conter. a~ paixões violentas do p:Lrtido dominante? Fora 
preCiso extgtr tanto desse governo, pam o re~tabelccimento 
d_a paz com o impel'Ío, que a pazcom ello se tornaria impos· 
StVel. Na hypotbese que se d~u accrescia crue o ~ovemo de 
Aguirre era um governo inconstitucionalruentc eleito, e CJUC o 
~eu successor, por forca dos abusos anteriores, menos regu
larmente ainda havia sido eleito. 

Nfio contrahimos, é cartó, o compromisso de concorrer para 
o estabelecimento do governo do general Flores, não só por
que já o encontrámos governo Je facto, como era o de itlon
tevidéo, mas tambem porque o proprio general nilo fazia 
questão da sua pessoa, quiz sempre que o seu alliado e elle 
pudessem adoptar a esse respeito o accordo que foEse mais 
couveniÇ'nte e constitucional nó momento em que se tratasse 
de resolver a questão cm frente do Monlevidéo. 

Niio contrahirnos a obl'igacão de coliocar o general Flores 
na ~rcsidencia da republica, mas ellc já os ta v a do facto nossa 
posrção por força dos acontecimentos, c dcsejavamos que 
nella pe!·manccesse depois da paz, pela C011fiauca que nos 
inspiravão as suas disposições loaes o nmigavcis jJnra com o 
13mil. Desde que o governo de ~Iontovidéo act:itou essa 
condição imposta pelo general e pelo seu partido, o seu reco
nhecimento era de certo effeilo do circumstancias para as 
quaO$ contribuímos, mas não era escolha indicada pelo 
Ilrasil. O governo do ~lonte1idéo cabia cm consequcncia da 
guerm quo pt·ovocou, o que sustentámos dentro dos limites 
do nossos direitos de belligerantes. 

Sendo assim, não havia razão para quo o plenipotünciario 
brasileiro se abstivesse de intervir no accordo intorno. Pelo 
contrario; tínhamos não só direito, mas ató o dever de tomar 
parte na solucão da contenda intema. 

Não h:ma raz<Io para que o plenipotenciario bmsilciro re
ceiasse, como receiaria o nobre senador pela provineia da 
Dahia, a clausula do reconhecimento do general FlOres. A 

nossa intervenção nesse acto nrro podia ser considerada como 
violaçn:o dos tratados, porque aquclle reconhecimento re
sultava de um accordo amigavel entre as duas partes inte
ressadas e competentes. 

Tinhamos o direito de intervir no convenio estipulado entre 
o general Flores e o Sr. Villiliba, e não só direito, mas até 
dever. • 

O nobre senador pela llabia partiu do principio de que 
não havia alliança entre o governo imperial o o general Flo
res. Suppoz que o nosso pacto fót·a casual, e limitava-se á 
cooperagiio de dous exercitos que se dirigião para o mesmo 
ponto, embora com fins divmos o independentes um do 
outro. 

Niio era, porém, este o esttvlo da questão; e ainda assim o 
que fariamos nós sr. não intervir na contenda da familia orien
tal, uma vez que prestavamos o apoiG do nossas armas ao 
general Flores? E olle nos daria ern tt'oca desse apoio o de 
sua autoridaEie e forças, som contar com a nossa cooperação 
pam alcan~ar o fim que elle so propuoha? 

Não ; o governo imperial e o gone1·al Flores se tinhão 
alliarlo para um duplo fim, que se tornou causa commum -
a pacificagão interna da republica e o restabelecimento de 
suas boas relacões com o llrasil. O facto não deixou do 
existir, nem mudou de natureza, pnrque as condiçjõeil finaes 
daquelle duplo resultado ficárão para a ultima emergencia. 

Além daa reversnes de 2S e 31 de janeiro, que o nobre se
nador pela .Bahia tomou em considmç•1o, havia ~ambem a 
nota circular de 19 do mesmo mez, pela qual defimmos nossa 
posição para com o generallllores e para com o governo de 
Montevidéo. Neste documento rlccláramos que intervínhamos 
na contenda entre o general Flore~ e o governo de Monte
virléo, procedendo de accordo com esso- general, e prcst:lndo
lhe o concurso de nossos conselhos e de nossas arm<lS 
. Não houve, é certo, um tratado formal de allíança, mas ? 

nou1·e senador pela lluhia. c todo o senado sabe quo as condi
ções de uma allhnça ~odem até s_er estipuladas v~rbalrnente, 
sendo mais tarde reduzidas a oscrtpto; sabe-se ma!s que ess~s 
estipulações podem ter Jogar em tratado solemne, por mero 
de notas ou do protocollos. 

Os documei1los a que acabo de referir-me atte~tão in
duhitavclmento a existencia da no~5a alliança com o gene
ral Flores; e o objecto dessa alliança era pacificar a republi
ca ori<•ntal, constituindo um governo que assegurasse a sua 
paz interna, o pudesse dar-nos assim as satisfações devidas 
pelos factos anteriores á guerra e occorri<los durante esta, 
como t;arantias para o futuro. 

Attenlos aquelles compromissos do Brnsil, não podíamos 
deixar de intervir no convenio do 20 de fevereiro. Compar
tindo nós a responsabilidade rnOJ·al da pacificaç~o da repu
blica, as condicões desse accordo de v ião depender do nosso 
assentimento. • 

Se por acaso o general Flóros quizcsse ser nimiamente r_i
goroso (não era esta, felizmente, a hypotllese, mas cumpna 
considera-la) para com os veucidos, wcorreriamos na respon
sabilidade moral desse seu rigor. Se, pelo con~rario, quizesse 
ser d~masiadamente generoso, tambem ficarramo~ em uma 
posicão ·falsa deixando com r á nossa revelia tão Importante 
acco.rrlo, E' ~bvin. a influencia !JilC o pReto interno podia tor 
na5 relacõcs do general Flôre3, isto é, do novo governo, eom 
o do llr:Ísil; e é igualmente w·t.o que o ministro ~o Brasil 
devia evitar que as concessões ferias. pelo nosso allrado pre
judicassem aii reparações que reclamava o imperio\ e ~s se
guranças de futuro que dovia:nos te1; c por sem duvrda trnha- .. 
mos muito em vi~ta. · ~ 

O mimstro do lkasi! devia intervir e entcrveiu Affectiva- ~ 
mente nosso acto, posto que o nobre senador pela província 
do Goyaz, no sou atticismo, o figurasse apenas representando 
ahi o papel do assistente ou 1ni1·cio . 

. No meu primeiro discurso expendi outras razões para 
~quell~ i,ntervcnç<1o, bem como ~o~bati, ço~o absolutamen
tnadmtsstvel, a form<l de nogoctaçao quo md1cou o nobre se
nador por Goyaz. 

Estando a hora adiantada, não posso agora repetir o quo 
então disse. Comprometto-me solemnemente a tornar outra vez 



10% APPEND!CE. 

a palavra, para completar a· resposta a que estou obrigado, 
especialmente para com os Srs. ex-ministros. 

O Sn. FERREIR! PENN.! : - ·~luito bem. 

DISCURSO PnGNUNCIADO NA. SESS~O EY 26 DE JUNHO DE 1865. 

Houve. porém, essa allianga? Ainda mais : podia havê"la? 
Penso que não. 

Nos termos definidos pelo honrado senador pela província 
da S. Paulo não podia, Sr. presidente, celebrar-se essa al
lianca. 

o· art. ao da convenção preliminar de paz, ~e 27 de agosto 
de 1828, estabelece : cc Ambas as partes contratantes obrigão
se a defender a inclependencia e integridade da província de 

O S.r. zacharlas:-Sr. presidenta, venho á tribuna dis- ~lontevidéo, pelo modo e pelo tempo que se aju~tar !lO tra
cutir especialmtmte com o nobre ex-ministro da justica do tado definitivo de paz. '' 
gabinete de 31 de agosto e com o nobre senador ~ala pr.ovin- E o que seja ofiensa á independencia da Banda Oriental, 
cia do Pará, a crise bancaria de setembro ultimo sob tres não só a doutrina dos publicibtas o defino, mas ó expresso 
aspectos: 1e, das cau~as que a produzirão; 2°, das medidas em nosso direito internacional positivo. 
com que. foi combatida; 3o, dos cffeitos que dessas medidas No tratado de alliança entre o Brasil e JUontevidéo, de 12 
resultárão. de outubro de 1851, art. 2°, se dispõe : « Considera-se ata-

O senado não estranhará a insistencia com que trato de cada a independencia de qualquer dos dous estados •.• de
sem0lhante assumpto. São as crises phenomenos que, com signadamente no caso de conquista declarada, e quando 
maior ou menor frequcncia, se repetem nos paizes civilisados; alguma nação pretender mudhr a fórma de seu ·governo, ot~ 
JlOr onde ó possível, senão provavel, que em breve tenhamos determinar ou impôr pessoa ou pessoas que devão go
da deplorar outra calamidade, e assim de reconhecida conve- verna-!o. " 
niencia que a nação forme juizo seguro sobre as providencias O tratado definitivo de paz,' de 2 de janeiro de 1859, 
com que o governo combateu a crise de setembro, para que, art. l)o § 3o (tratado que nuo· foi approvado, como se sabe, 
se taes medidc1s forão optimas, se restabelemão a confiança mas que ~eveia o pe~samanto d_os governos de Buênos-Ayres 
abalada e aca.utelárão quanto era possível os direitos e inte- e do lJrasJI, a respeitO do artJgo_ da convencão preliminar 
r esses, não só dos credoras, como da sociedade em geral, supracitado), declara atacada a independenciã da republica 
sejão de novo adoptadas, ou se forão fataes, rcpsllidas e con- Oriental do. Urugua,r : cc Quando U!IJ.a nação estrangeira p:e
demnadas, em circumstancias identicas. tenda por SI só, alllando-se ou aux1ha.ndo uma rovolucão ln-

Antes, porém, Sr. presidente, de entrar no assumpto espe- terior, designar ou impôr pessoa Ot6 pessoas iUe • Mvão 
cial do meu discurso, pernoittírá V. Ex. que abra um poren- governar a republica. " 
thesis p~ra fazer algumas observações ácerca do politica Ante o nosso direito internacional escripto.podia, portanto, 
externa, a saber: relativamente ainda ú tão debatida questão Sr. presidente, estipular-se entro o Brasil e o general FlOres 
do convenio de 20 de fevereiro. urna alliança que tivesse por fim collocar na presidencia da 

Com razão se diz, Sr. presidente, que a controversia tem republica 05SC g~neral? Não: seria um attentado. (apoiados). 
o tristQ poder do Jupiter dt~ Homero: acwm1tla mtvens, sob . Felizmente a alliança, qual concebe-a o honrado senador 
os quaes se esconde a verdade que busca. Taes forão, com pela província do S. Paulo, nunca existiu entre o Brasil e o 
effeito, as nuvens accumuladas na discussão do voto de general Flôrcs, sendo que a nota. de 28 1e janeiro, unico ti
graças, com referencia aos negocios do Rio da Prata, que tuJo dessa alliança, segundo a declaração do nobre senador 
tornou se por fim difficil conhecer o verdadeiro estado da em resposta a um aparto meu, está longe de abonar o as
questão. serto do S. Ex. SrJbe-so que no principio dessa nota o gene-

A principio se affirmou que o desenlace da campanha do ral Flôres exprime-se assim: cc A allianca entre o .Brasil e a 
Uruguay fôra brilhante; assim o disse a commissão no pro- grande maioria da nacão oriental existe· de ba muito nos sen· 
jacto do voto de graças. O débate, porém, veiu mostrar a timentos e nas convcniencias reciprocas, hoje existe ta.mbem 
impropriedade daquelle adjectivo, e a emenda do nobre sena- nos factos, porque o triumpho de Paysandú foi sellado com o 
dor pela proYincia do Espírito-Santo ri~cou-o para. ceder o generoso sangue dos bravos de uma e de outra nacionali
logar' a- exito feliz;- altera cão que aliás pouco adianta, da de. >' 
porque nem tudo o que é felit so póde considerar digno e Ora alli estão pbrases, bonitas phrases se quizerem, mas 
louvavel. que de certo não constituem allianca. 

Dahi provém, Sr. presidente, que, obrigado na anterior Mais adiante diz o general :c:Ao.transmittir a. V. Ex .. &stas 
discussão a votar pelo exito feliz, sob pena de ver pasEar declarações ( de dar satisfação pelas offensas compiladas 
desenlace brilhante, tive de dar o meu voto áquella quali- no ultimatum ), não peÇo nenhuma seguranca de reciproci
ficação não merecida, declarando que votaria depois por dade, porque não desejo tirar a este actô o caracter de 
qualquer emenda que i!zesse ao acto de 20 de fevereiro i.\ espontanea reparação devida ao Brasil. 
devida justiça. Nada mais claro: a nota de 28 àe janeiro não estipula 
. Proseguindo o debate, surgiu ainda idéa mais infeliz que alliança, não é um titulo de allianca como pensa o nobre 

as duas antecedentes, tendo das alturas de S, Paulo, donde senador pela província de S. Pauto: Allianca é um pacto 
quasi sempre vem luz aos debates· do senado, descido desta billateral, e se o general Flores faz uma. decfaracão espon
vez uma nuvem tão espessa, que escondeu de todo a verdade. tanea e n[o exige reciprocidade em sua nota d'e 28 de ja· 

O nobre senador pela proyinci'a de S. Paulo (o Sr. Pimenta neiro, claro é que não encerra esse documento uma allianca . 
.Bueno), no intuito de avaliar o convenio de 20 de fevereiro _ E para que, Sr presidente,· nenhuma duvida podasse 
de modo o mais favoravel ao seu amigo, o ex-plenipotencia- haver sobre o fim da nota de 28 de janeiro, om que e.~pon
rio, deu áqualle neto o caracter de um verdadeiro attentado. taneamente e sem exigir reciptocidade, promettia dar satis-

Asseverou S. Ex. quo entre o lJrasil e o general Flores, fação pelas offensas mencionadas no ultimatum, escreveu o 
para o fim de serem dadas ao imperio as satisfações a que -general Flores Jogo depois das palavras jâ acima referidas
tem direito, celebrou-se uma alliança em que o Drilsil disse pol'que não desejo tirar a este acto o seu caracter de espon
ao general Flores: « Para que sejas (são palavras do nobre tanea reparaçcio devida t.to Brasil-as seguintes: cc e porque 
senador) o unico governo da republica, e possas cumprir os estou certo de que o illustrado governo brasileiro ha .de 
compromissos que tens com o imperio, vou coagiJ· css.l cidade attender com a mesma nobreza á quaesquer reclamacões 
(MontevidéoJ, que ainda resta ao inimigo, a render-se e o fundadas que tenhão sido ou sejão de futuro apresentâdas 
proprio goverM della a e11tregar-t'a e com ella toda a au- cm nome da republica. )) · 
tondade. '! . Trata~a-se, pois, em a n,ota de 28 de janeiro de reclama-
. Sr. pres1dento, se, com efieito, celebrou-se somelbante al- ções reCiprocas sómante: Elores. promettia espontaneamente 

Jmnça,, e por nossa parle cumprimo-la, não ha duvida de que dar satisfação ás do Brasil, e esperava que este, de quem 
o Dra~II tem agora direito de exigir todas as satisfaçõena- aliás não exigia reciprocidade, attendesse igualmente e com 
~op.ve1s, e o ~ea~ral flores obrigação rigorosa de d4 la~. a mesma espontaneidade e nobreza ás da nação oriental. Não 
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era, logo, a troco de ser collocado na presidencia da republica blica, e obter delle, assim favorecido por nós, as satisfar.ões 
por nosso~ .esforcos, que o general Flores declarava-se dis- a que t~mos direito-forçoso seria confessar que a politica 
posto a reparar· os nossos aggravos: promettia satifações do .Brasil nas margens do Prata havia indigna e cobarde· 
ao Brasil, contando com satisfacões âo Brasil á .Banda mente degenerado. . · ~ 
Oriental. • Degenerado, sim, porque o imperío, se assim procedesse, 

Nem se póde allegar, Sr. presidente, que o general Flôres ter-se-hia tornado instrumento da ambiMo de um individuo, 
celcb_r~sse antes do dia ~8 de j~neiro essa alliança, á que se rebelde até oerto tempo, se ~e~ que dêpois belligerente .e a 
refenu o honrado senador por S. Paulo; porque prova Incon- ·final vencedor, para fazê-lo presidente da republica, violando 
cussa ~c que ª·nter10rmente á data da nota que S. Ex:. disse a fó jurada de m~nter a independe.ncia do Estado Oriental 1 
ser o titulo da alhança, com que argumentou, nenhuma al- Aconteceu, felizmente, Sr. presidente (e aqui alguma ap
liança existia, vem a ser a nota de 21 de fevereiro eD;J. que o plicação parece ter o exito feliz do ·nobre senador pela pro
general Flóres, jâ então governador pro'?isorio da republica vincia do Espírito Santo J ,-que Villalba, em ve~ de dirigir-se 
nos termos do convenio do dia 20, dando parte á nossa missão ao nosso enviado, pondo-o nos mais serios embaracos, tratou 
especial de haver sido investido do mando supremo do estado, de entender-se com o seu compatriota e conseguiu· o celebl'e 
concluía dizendo: cc Julgo escusado, Sr. ministro, assegurar accordo de 20 de fevereiro. 
a V .. Ex., para que se s.irva transmittir esta segurança ao Sem duvida, Sr. presidente, o general Flôres é boje nosso ai~ 
governo de Sua Magestade o Imperador, que um dos meus liadoem virtude da nota de 28 de janeiro, mas n'ontro sentido 
primeiros e mais gratos deveres serâ dar inteiro cumpri· que não no do discurso do nohre senador, pela província de S. 
m·ento aos compromissos que espontaneamente contrahi para l'aulo E' nosso alliado nos termos do ultimo período dessa 
com o imperio do Brasil. e que se achão wnsignados em mi- nota, assim concebido : • · 
nha nota de 28 de janeiro ultimo: cc O abaixo assignado assegura por ultimo ;lO gorerno de 

A nota de 28 de janeiro é, portanto, nõ dizer de seu pro- Sua Magestado o Imperador do Brasil, que a r~publica 
prio autor, a fonte unica dos compromissos e obrigações con- Oriental desde já, e com maior razão ,quando for de todo 
trahidas pelo general Flôres para com o Brasil, desvanecida lib~rtaila de seus actuaes oppressores, prestar~ ao imperio 
assim, como absolutamente inadmissível, a supposicão de toda a cooperacão que ésteja ao seu alcance, considerando 
uma alliança estipulada anteriormente. E porque a 'citada como um empenho sagradg a sua alliança.com o .Brasil, na 
nota já mostrei que não encerra uma estipulação de alliança, guerra deslealmente declaràda pelo governo pvraguayo, 
torna-se ·evidente que aventurou o nobre senador pela pro- ::uja ingerencia nas questões internas da republica Oriental 
vincia de S Paulo uma proposição inexacta, quando deu é uma pretenção ousada e injustificàvel. ,, 
como oxistente uma alliança entre o .Brasil e o general Flô- Eis a alliança de que dá noticia a nota -de 28 de janeiro, 
res, coin a clausula de elevar aquelle o general ao mando estipulada no sentido de Flores combater comnosco contra o 
supremo da republica, e de dar o general ao imperio as satis- Paraguay. Esta alliança, que começon a vigorar desde que o 
fações que lhe são d~vidas. accordo, feito em reserva nos fins de janeiro, foi tomado em 

As· forças do general ~I ores, Sr. presidente, combatêrão, consideração no mesmo protocollo, que contém o convenio de 
é verdade, em Paysandú ao lado das forças brasileiras ; 20 de fevereiro, presuppõe o general Flores já. na presidencia 
e o sangue dos bravos de uma e de outra nacionalidade da republica, e por consequencia é justa, ao passo que a al
sellou o triumpho ali alcancado. Mas prova isso acaso a liança de qne fallou o nobre senador pela província de S. 
alliança de que fallou-nos o· nobre senador por S. Paulo? Paulo, tendo por objecto fazer o genarai.Florespresidentc da 
Creio ·que não. Prova sómente que duas forças, cada uma republica, seria uma violação do nosso,direito internacional. 
das quaes pugnava por uma causa diversa, encontrando-se Assim, Sr. presidente, antes de 20 de fevereiro, nilo exis
diante do inimigo commum, tirarão partido desse contacto. tia, nem podia existir allianca que obrigasse o imperio a 

Uma hypothese, Sr. presidente, revela toda a inconsis- promover a eleva~ão do ·generàl Flores á presidencia da na~ 
tencia da figurada allianca. SupponbHe que, em vez de ~ão oriental, nem este a dar ao Brasil, em compensa~ão da
dirigir-se ao general Flores para celebrar o convenio de 20 quelle servigo, as devidas satisfa~ões. 
de fevereiro, o Sr. Vill:llba se houvesse dirigido á nossa De sorte que, afastada a idéa de uma alliança anterior 
missão especial, dizendo-lhe: cr Aguirre desappareceu da como origem de obrigação, para Flores, de .dar ao imperio 
scena politica; estou eu em e eu Jogar, e muito disposto a todas as satisfações a que se julga com direito, niio tem .o 
satisfaEer, não só as reclamacões do ultimatum, mas a quaes- nobre senador, a quem neste momento respondo, outro re
quer outras que justas forém. Em tal supposi~ão, o que curso senão voltar·se para o protocollo de ~O de fevereiro,~e 
résponderia o nosso ex-plenipotenciario? ahi buscar fundamento para as suas benevohls conclusões, se 

Se a allianca, á que se referiu o nl)bre senador pela pro- bem que nem abi o possa encontrar. 
vincia de S.· Paulo, existisse, a sua resposta não podia ser Tem-se fallado, Sr. presidente, do convenio de 20 de feve
senão. esta : cc Nada temos comvosco, o nosso proposito á reiro. A verdade, porém, é que o protocollo annexo ao rela
collocar na presidencia o general Flores, o qual, de posse do torio do ministerio dos negocios estrangeiros não ofl'erece-noB 
mando supremo da republica, nos dará as satisfações, á que sómente um, mas dons convenios bem distinctos. 
nos julgamos com direito '' Resposta que o nobre senador Que em 20 do fevereiro houve com eft'eito mais de um 
pela provicia de Mato-Grosso não poderia, entretanto dar, conv~nio, o reconheça o Sr. E!izalde, ministro das relações 
sl\Yn confessar de plano que fôra instrumento da degencracão extenores da republica Argentma, quando, ao dar conta ao 
de nossa politica no Rio da Prata. • congresso dos acontecimentos de 20 de fevereiro, exprimiu-se 

· · ·· nestes termos : cc Transmittidos ao conhecimento do governo 
O Sn. S1L VEIRA DA nioTT~ :- E assim fez. argentino os converíios que pozerão termo á guerra na r e-
O Sn. ZAcnAIUAS :-Com eft'eito, Sr. presidente, a missão publica Oriental, e ás questões contra J Brasil, o governo 

esprcial, que redigiu o ultimatum, não teve por fim senão transmittiu á missão especial aa notas trocadas com o governo 
exigir satisfações por offensas graves, de que o imperio jus- oriental e que restabelecêrão às nossas relações de amizade.» 
tamente se queixava, e outra não foi por certo a politica do Dous convenios com eft'eito houve, Sr. presidente, a 20 
gabinete de tr:i de janeiro. Satisfacões, e sómAnte satisfações de fevereiro, como dá a entender o Sr. Elizalde: um que 
exigia, ao que parece, o minisierio que succedeu áquelle paz termo á guerra na republica Oriental, outro que ,.oz 
gabinete, contando com os recursos do Brasil para vingar as termo ás questões com o Bra&il. Uni ã o conveni'o propria
injurias que lhe havião sido irrogadas. mente de 'l!O de fevereiro, constante dos artigos que o pro-

Sa, pois, em ordem a conseguir mais facilmente o seu in- tocollo denomina de reconciliação e de paz pelo que toca á 
tento de obter reparag~o, houves~e o .Brasil celebrado com o dissidencia entre os Orientacs. O outro convenio é o resul-: 
g-eneral Flores uma alhança occulta, subterranea, nos termos tado das notas reversaes de 28 e 31 de janeiro, confiriHadg 
mdicados· pelo nobre senador pela província de S. Panlo- agora em seguida ao da pacificação da republica. · · 
para o fim de elevar o general Flores· â presidencia da repu· No primeiro dos referidos eonvenios per4ey.·~e ~empo, to4~ 



APPENDICE. 

a vez que se quiz descobrir ou deixar de descobrir clausula 
tendente a assegurar satisfações ao .Brasil, porque decidida
mente é apenas um accordo de familia, e não um acto rliplo· 
matico :. a nossa missão especial nada tinha que ver nessa 
accordo. E tanto não ó de semelhante accordo quo se derivão 
direitos para o llrasil, que, na já citada nota do 21 de feve
reiro, o general Flôrcs tem o cuidado do dizer a't missão os· 
pecial- que os seus compromissos se achão consignados em 
sua nota de 28 de janeiro ultimo. 

E' no segundo convenio, resultante da nota de 28.~de ·ja
neiro, escripta pelo general Flores ao nosso plenipotenciario 
e da .resposta deste com date\ de 31 do mesmo mez que se 
enço·ntrão os empenhos de lllores a respeito das salisfacões 
exigidas por nós, o se podem fundar os nossos direitos. • 

Verdade, é que no fim do protocollo lem-se as assignaturas 
dos Srs. José maria da Silva Paranhos, Venancio Flores e 
lUanoel llerrora y Obes : mas isso não quer dizer, Sr. presi
dente que os cavalheiros, cujos nomes acabei de mencionar, 
houvessem tomado parto e assignado um e outro convenio. Os 
Srs. Berrera y Obes e Flores 'discutirão e assignárão o conve
nio que pôz termo á guerra civil,entretanto que as assignaturas 
dos ~rs. Flores e Paranhos se referem puramente a nego
ciacão. que pôz termo ás questões com o Brasil. Berrera y 
Obês não influiu, nfio teve parte no convenio diplomatico: 
o Sr. Paranhos, nenhuma parte podia ter, .nem em verdade 
teve no aecordo domestico. 

O Sn. SILVEIRA DA lUoTTA:-Argumentei nesse terreno, 
porque nelle collocou a questão o nobre ex· egviado. 

O Sn. ZACIIAniAS :-a necessidade da defesa obrigou a 
isso: a defesa ás vezes é como a rima: esta se disse que faz 
brancas as formigas; a necessidade da defesa faz produzir 
como valentes considerações bem pouco adequ-adas .•• 

O Sn:;PARANrros: -Assim como a necessitlade da accu
sação. 

O Sn. ÚcrrAnrAs:- Pela minha parte nem accuso, nem 
tenho necessidade de faze-lo. Sustento os verdadeiros inte
resses do paiz quando procmo entender os actos de nossa 
diplomacia no Rio da Prata, em ordem a não violar os nossos 
tratados, e insisto em mostrar que a nossa missão especi:.\1 não 
estipulou satisfacão ás nossas reclamações, senão restaurando 
cm 20 de fevercíro as notas de 28 e 31 de janeiro, e deixou, 
consequentemente, em olvido, como no meu pimeiro discurso 
demonstrei, os aggravos e oifensas posteriores ás datas das 
referidas notas. 

Fechando aqui o parentheses, entro na questão bancaria. 
Na primeira discussü:o do voto de graças, Sr. presidente, 

chamei-crise bancaria-o não crise commcrcial á catast1 o
phe de setembro : insisto na denominação, e direi porque. 

Chamo bancaria o não commercial a .crise de setembro, 
porque parece-me que o mal não nasceu do commercio em 
geral, liem aJJligiu directamente a todo ello. No exterior não 
havi;lo occorrido acontecimentos, que repercutissem cá em 
desfavor do nosso commercio. A guerra, que lavrou com ta
manha intensidade no seio da União Norte Americana, foi 
antes benefica do que nociva ao commercio brasileiro, attento 
o desenvolvimento que trouxe ao cultivo e ao consurno do 
nosso algodão. 

actuaes, devendo-se apontar entre estas, c como principal, 
não a falta .de desenvolvimento, mas o alm~o do crodito. 

Pelo que toca ás causas gcraes e remotas, lembrarei, cm 
~rimei !'O logar, a dimin~ição do. b~aç?s~ produzida pela c~
tmccão do trafego de afriC<tnos, dJmmuJçao que cada vez maiS 
se vai sentindo, o ba de sentir-se; porque a colonisaÇão, ou 
ha sido uma palavra vã, ou mui pouco tem alcançado. A 
lavoura, pois, experimenta falta. de ~ragos, ·e se a lavo~ra é 
a nossa indust!'ia por excellenCia, mdustl'la de que Vivem 
todas as outras, a consequencia é que todo o paiz so[re, não 
havendo ramo de industria que escape ao soffrimento, quando 
a ag-ricultura padece tão profundamente. 

Que a lavoura padece, Sr. presidente, entra pelos olhos, 
e ba mister não ter conhecimento algum do estado do •Eaiz, 
para considerar prediccões de Cassandra as do nobre se
nador pela província da"llahia (o Sr. barão de S. Lourenço), 
no tocante á df' cadencia. da agricultura brasileira, se provi
dencias opportunas e efficazes não arredarem o paiz da borda 
do abysmo. 

Cumpre observar, em segundo Jogar, que depois da ces
sacão do trafego de africanos, outro facto occorreu que alte
roú as condicões economicas do paiz; refiro-me ao desvio e 
absorpcão dê g1·ande partà do capital circulante que de re· 
pente passou a immobilisar-se, fixando-se em estradas do 
ferro e de rodagem e em outras emprezas, facto que, segundo 
Wilson e outros economistas, nunca suécede em um paz som 
causar graves transtornos. 

Releva, em terceiro logar, não perder de vista os tristes 
e[eitos da agiotagem e das falsas doutrinas economicas, á 
que todas as classes da nossa· sociedade pagárão mais ou 
menos o seu tributo. 

Pelos motivos expandidos, e por outros que a brevidade do 
um discurso não pcrmitte desenvolver, o estado do paiz, com 
rela cão á industria· em geral, não 6 satisfactorio, circmn
stanêia que não podia ser indiJierente a sorte do commercio 
de bnnco em particular. · 

II:.~ todavia, Sr. presidente causas especiaes e proprias dos 
estnbcleclmentos bancarios que determinárão o triste acoate
cim.~nto de setembro, e vou indicar algumas resumidamente. 

A i~norancia ou premeditad.J desprezo dos principies da 
scienr.ia bancaria, influiu poderosamente para a crise de que 
so tra t<t. • 

Em toda a parte do mundo civilisado os bancos de deposito 
ou não pagão premio deste, ou o pagão moderado ; as razõés 
desse procedimento sào ob1ias. Entretanto os nossos, ban
queiros paga vão altos premies de todas as quantias que rece
bião em deposito. 

Além disso os banqueiros dos outros paizes têm a pruden
cia de fazer differenca no premio conforme a demora que a 
somma. recebida devê ter no banco, e segundo é a vista ou a 
prazo a rastituicão. Aos nossos banqueiros nada importavão 
essas cautelas ê uteis conselhos : qualquer que fosse o prazo 
do deposito, tanto como so fosse com a clausula do pagamen
to á vista, a taxa do premio era a mesma e sempre avultada 
para attrahir maior numero de freguezos. 

Com tal systema a quebra ora inevitavel ;_ mas vejamos 
ainda como se abusava do credito. • 

Dentro dó paiz, Sr. presidente, nenhuma dessas causas 
que costumão alterar profundamente o commercio de nm es
tado-especulações temerarias, commoçõcs politicas, cct.
so havião ultimamente sentido. A dura advertencia de desas
tres nao muito antigos tiuha feito o nosso commerció, por 
assim diz01·, tomar juizo, contrabindo-sc um pouco, e como 
que entrando em liquidação. E foi precisamente nessas dis
posicões do commercio a entrar no bom caminho e a prosc
guir· nelle, que a crise de setembro fez explosão. A crisQ_ c.on
sistiu sobre tudo na que1ra de varias casas bancarias';' e, 
pois, foi uma crise essencialmente bancaria. 

O nobro senador pela provincia do Pará, Sr. presidente, 
enxergou a causa primordial do desastre de setembro na 
falta de desenvolvimento do credito em nosso paiz Discor
dando da opinião de S. Ex., animo-me a sustentar que a 
crise teve causaB geraes e remotas, e causas particulares o 

De posse assim do sommas enormes restava aos banqueiros 
dar-lhes prompta sabida, e elles o fazião em grande parte en
tregando-as á especulações, que, por mal seguras não duvi • 
davão sujeitar-se a elevados premios, o que em caso algum 
podião inspirar confianca. (apoiados.) 

Era um circulo vicioso ; o banqueiro emprestava ao nego
ciante as sommas que recebia em deposito, ou tomava ao 
Banco do Brasil ; o negociante empregava inconsidera
damente as quantias que recebia do banqueiro, e quando 
este via-se cm apuros, recorria á gratidão daquolle (era a 
pbrase usada), alcangava aceites de favor, afim d.e tiJ•at·. do 
Banco do Brasil novas sommas, o com taos exped10ntes Ião 
vi vendo. 

Desta sorte, Sr. presidente, negociantes que niTo tinbão 
capital algum, afóra os recursos que lne proporcionavão os 
banqueiros1 prostnvuo a estes as suas firmas invalidas para 

I 
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tirarem do posso primeiro estabelocimonto bancarios . impor- é ainda mais assignalada. Na primeira bypolheso a negocia" 
tantes quantias I , ção fica completa com o dinheiro recebido, nenhum cuidado 

.· Das concordatas, a que deu Jogar a crise de ~ctembro, deixand~ ao vendedor:. na segunda byppthese conta este 
yô·se ,que a jus'tificilÇiio dos fallidos. cons_iste ás vez e:: pura e apent~s com a palavra b.onrada d:~ comprador, sujeita às con" 
descarnarlarnente nisto : o nosso umco rccurw era a genero- sequ~ncias dós revezes que possa soffrer; · · 
sidade do ba1tqueiro tal ; elle exigilk de nós accUes de favor, llefere a b.istoria de Portugal, .Sr. presidente, qu.e O. João 
que o recotllwcimento vecltwa-nos recusar, e pois que o ban- de Castro, em uma urgenciaAI.a lndia que governava, levan-
queiro quebrolk, tambem nós quebramos. tara um emprestimo sobre alguns cabellos de sua barba. O 

Nde baiar mnis abusiva extensii~ do credito? penhor valia muito sem duvida, attenta a honestidade e gran-
Nao foi tambcm manifesto abuso d.J credito, Sr. presidente, deza de animo do sujeito que offcrecia-o. Será, porém, licito 

o emprego da boa par'to das quaniias recebidas dos poLrcs concluir dabi que JJarbas b.onradas equivalem n metal so-
depositantes na acquisição de pt·edios e mais predios; do ma: nante? (apoiaàos). . . . . 
neira que o banquei'ro, em vez de ter uma carteira recbeiadã. E' exactamente a differença que ha entre compra a dinheiro 
de titulas realiza veis de prompto, t.inha um1 carteira, per- e compra a ~redito. Em. um caso dá-se valor por valor, e está 
initta-se a expressão, de pcclra e cal? . . · tudo conclliido .r no outro caso o comprador leva o gcnero a 

Eis-abi,. Sr. presidente, algumas das razões om virtude das deixa, não barba, mas palavra honrada que tambem não pGs-
quaes eu disse, no meu primeiro discurso, quo era pmciso sue valor intrioseco. . 
ser myope para não ver qúll as casa3 bancarias estavãó que- Longe de mim, Sr. presidente, a idéa de pronunclarcme 
bradas, que a crise appareceria mais dia menos dia; a queda contra o credito : reconheço com todos os pensadores os seus 
dos banqueiros, nascida do máo systema que seguiúo e do beneficos elfeitos, quan,Jo· Qlle se contém dentro de certos 
abuso excessivo do credito; era conhecidam~nte lnevitavel. limites. O que a minha raz.ão não póàe comprohendar é que 
Não quiz qualificar de myope o gabinete de 31 de agosto para promessa de pagamento seja o mesmo que pagamento effec
que não embai'i:tçasse aqtlillo que providencias àdministrati• tivo, que credito seja o mesmo que capital. 
vas já não pod'iúo impedir. . . . Cabe todavia confessar. que a tb.eoria que equipara o cre-

No que teoho dito, Sí·. presidente, guio-me por doeu- dito a capital)em muito de seductora : el.la faz com que sem 
meiltos é factos publicos e não por informações que nãó valores e com rapidez se realizem vastas transaccões, e olfa
estejáo ao alcance de todos. E' facto notorio, por exemplo rece ao negociante a g-rata perspectiva do promptá accumula
que Pedro. e Paulo, filhos . de um dos rriais ricos c a pi- ção de luxo, de passeios á guropa, etc. 
talista. da praça do Rio de Janeiro, e ~m delles genro de Antigamente, Sr. presidente, corriao dezenas 'de .annos 
tl'm banqueiro então opúlento, estabelecerão uma casa com .primeiro que o negociante chegasse a ser rico. Hoje.appli· 
ca_pital null.o ou insignificante, o dentro em pou~o temp.o, na ca-se, por assim dizer, o vapor .ao escriptorio, quer-se for
Crise de setemb~o, quebrárao . dev~ndo mU1to.,.m1us de tuna logo, logo; mas o que succede é que antes do prazo 
1,0'00:000$, e derao apenas esta exr1hcação: cc 1travamt"3 marcado para findar a sociedade está a casa quebrada. 
dinheiro sómente do banqueiro ••. secc6u-se a fonte, que- Tenb.o co.nsiderado, Sr. presidente, a crise bancaria de 
hrámos. >> . .· • • • setem.bro sob o aspecto de suas cau~a.s, e, pois, vou agora 

Sendo o estado da~ cousas no Rto de Jan(llfO, Sr. pres1- examinar as med1~as com q11e o governo se propôz comba
dente, esse que acabo do· :descrever, será p'reciso folhear te-la; nias antes d1sso ~eço licença para olferecer ao nobre 
e·conomistas para pr~var o uso imniodei"ado que aqui se fazia ex-presidente do conselho algumas rellf..xões. 
das azas C'c Icaro? E todavia o nobre senador pela pro- ·S. Ex. estranhou, ao começar o seu discurso. q_u(l eu, tra
vincia do Pará ainda acb.ava acanhado o uso do credito, tando das medidas: de que ainda uma vez .vou falTar, citasse 
~onsiderando a sua escassez como a causa principal da ca- das sagradas letras a sentença: e:c fructibus corum cognos
tastrophe que deploramos! . cétis eos. O nobre ex:•ministro perwadiu-se talvez de que eu 

O nobre s·enador pela província do Pará adopta e exagera queria avaliar pelos decretos .e avisos os ministros, qu;jndo u 
·s.e ·é passivei, a doutrinO\ de Macleod : que credito é capilat: meu fim, citando aquelle criterio biblico, ioi só avaliar os 
Não e difficil, entretanto, mostrar a improcedencia da indi- decretos e avisos .pelos ·rructos e resultados das medidas que 
cada theoria, reduzindo á expressão ·mais ~imples o peusa• eUes continhão. Não ataco, Sr. presidente, as intencões de 
mento dPsse ec.<inomista inglez, o qual, segundo os seus pro- ninguem, avalio sómente os seus actos. · • 
selytos, acaba de elfectuar tal revolução na sciencia1 que, Acredito que pre8~o um serviço ao paiz, examinando ·essas 
aclltilá~do os.principaes, fez totalmelit~ eliminar da list:t d?s medidas applicando-lhes o escalpello da analyse, para mos
economistas um que. gozava de max1ma reputacão, Davrd trar que forão erros desastrosos; mas o caracter, a mora
Ricardo, de quem não bavia muito se dizia oa Inglaterra: lidade dos nob1es ex-ministros da coróa, não sU.o alvo' de 
sciat se valdé profecis.çe Clki Ricardo placebit. · censura de minha parte. Se assim o não eoten lessem todos. , 

Segundo a tb.eoria de ]lacleod, pois, é capital tudo aquillo se me parecesse que de minhas pali1vras pudessem alg-ueni 
que se podé tornar ob.iecto de trafego, ou com que se póde inferir má vontade ou offensa ás intencões d11s nobtes ex
adquirir urna renda. Tomado o capital ~esse sentido tão ministros, calar·me-b.ia. Julgo-me, porém, protegido, não só 
hlto, que abrange folgadamente o estellionato e a prostitui. por minb.a consciencia mas pelo silencio, que V. Ex.·. ha 
cão, diz aquelle economi~ta : cc Se um individuo compra a guardado,· e que de certo teria qufbrado se eu atacasse pes• 
dinheiro mercadorias que vende, e dahi tira um lucro, em- soas e intenções dos ex·min!stros do 31 de agosto, algun~ dos 
prega capital; mas, se outro com a promessa de futuro paga- quaes Corão e são meus am1gos. . 
roento adquire igual porçilo de generós, e da respectiva venda Horripilou-se (na pbrase do di~no s·enador pela província 
tira tambem uma vantagem, .não menos emprega capital ; do Espírito Santo) o nobre ex-ministro da justiça com a pro
resultando dahi que tanto-o dinheiro de contado como a pro~ posicilo que enunciei, negando aos homens publicos em geral, 
mes~a de pagamento futuro, ou, por outros termos, tanto a a applicaçilo do parce sepultis, e. sustentando a possibifidade 
moeda ou valor equivalente como o credito é capila'• '> de persegui-los mesmo além do tumulo, sa necessario fôr .. 

Tal é a doutrina a que o hom·a~o senador pela provincia. Razão; porem, tenb.o eu, Sr. presidente, de adtnir<~r seme
do Pará presta tod11 a sua adb.esão, ou, antes, tal é o cas-· lhante estranheza, e muito mais o motivo que deu S. Ex. 
tello que ao mais ligeiro- toque do bom senso cahe por terra, para não entrar no exame da minha asserção, isto Ü, tc.r 
rcfletinrlo se um pouco na immensa differença que separa us acabaJo ha pouco de ser m_i~ist:ro I . , . · 
dUas hypotbesos. . · A proposiçao que enunc1e1, Sr. pros1dente, ó, não obstante. 

O inrlivtduo, que compra com dinheiro á vista obtem o a estranheza do nobre ex-ministro, mui cornezinba. A vida 
g.enero. muito mais em conta,o póde, consequentomet~te, aufo- do homem publico p~rtence ao paiz, o qual tem. o ~ireito de 
rtr mator lucro, ao passo que aquelle que compra fiado leva devassa-la, não respettando mesmo a sua memunn. O tumulo 
a fazenda mais cara e deve conteutar-se com menor proveito. não eetorva o accesso á critica, seu de~ uma condicão de im· 
Isto quanto ao comprador : quanto ao vendedor a differonça parcialidade e nada mais. · -

H. 
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Shafford foi condcmnado á morto cm 1641, J~ela camara 
dos l<mls na Inglaterra, em virtude de um bitl o{ attaincler; 
mas, passados HO annos, rehabilitou a memoria desse ho
mem distincto uma lei, que revogando o bitl o{ attainder, 
restituiu ao nome da victima o brilho, e ú sua família as 
digni~ades de que uma sentença iníqua por tiio largo tempo 
os prrvára. 

Se em vez de injusta condemnacão, se tratasse de premias 
e hont:{s immerecidos, se se tratâsse de um individuo que, 
com lalsas bulas, houvesse adquirirlo o respoit.o e consideraçiio 
do paiz, a toúo o tempo que a verdade se rle~cobrisse, pensará 
algu~Jm que a critica e a censma não abaterião nu !ngldtert'a, 
apezar do tumulo, essa reputação mal ganha. 

Nada hu, pois, do estranhavel na miuha proposição: é 
verdade inconcussa que o ministerio demittido não deixa de 
ser respoilsavel perante o paiz, e fatal seria a doutrina con
trari 11. (apoiados.) 

Fui arguido pelo nobre ex-ministro da justiça, Sr presi
dente, de usar de luva de pellíca para com os adversarias, e 
de guante para com os amigos. Penso que não usei de uma 
nem de outrá cousa, e que não mostrei me desabrido para 
eom o nobre senador, tanto que não fui chamado á. ordem, 
como succodeu a S. Ex. Jogo no principio do seu prime.iro 
discurso, quando, referindo-se. ao nosso ex-enviado, usou de 
expressões, que V. Ex:, Sr. presidente, convidou-o a retirar. 

Desejando Iimitar·me ao exame e'special da crise de se
tembro, apenas tocarei ainda em dous pontos do discurso do 
nobre ex·ministro, concernentes a outros assumptos; até 
porque S. Ex. fez sómente ligeiras observacões, declarando 
que por incommodado deixava, para outra'oêcasião mais op
(JOrtuna, resposta cabal ás minhas reflexões; 

Um desses pontos, Sr. presidente, é concernente ao decreto 
que alterou os limites entre a província de Santa Catbariria 
e a do Paraná, decreto que S. Ex. diz ser fundado em infOI'
macões·minbas, como presidente que fui da segunda dessas 
províncias. ·Cahi das nuvm1s ouvindo essa asserção ao nobre 
ex-ministro. O que éscrevi no relatorio que apresentei á as
sembléa legislativa provincial em 181:ii, foi o seguinte: 

rr No meio de taes pretenções o que cumpre-vos fazer' é, 
imitando o exemplo da assembléa de Santa Catbarina, re
presentar ao poder competente sobre o qne vos parecer de 
direito e de intemse da 11rovincia nesta grande questão, fa
zendo sensível a necessidade d·e adoptar-se p.or limites entre 
as duas províncias, quanto á marinha a serra geral, e quanto 
ao sertão a serra chamada do Espigão, seguindo entre Pal
mas e Campos Novos até tocar no Urugmiy, logo abaixo do 
passo ou, se o houver, um outro limite que, proveitosos em
bora á província de Santa Catharina, não prejudique, como 
o do projecto apresentado na camara temporaria, o Paraná. >> 

No relatorio de 181:iõ nada disse a semelhante respeito. Em 
1857 escrevi aqui na côrte uma pequena memoria sobre essa 
questão de limites indicandll para solve-la um termo medio 
que evitasse as exhorbitantes pretenções de Santa Catharina, 
como õlguma exageração que houvesse por parte de alguem 
do Paraná. Lerei dous períodos dessa memoria em que ficou 
bem claro o meu pensamento : 

« Note-se bem : o Paraná. não quer uma pollegada de ter
ra de que não estE'ja ha longo tempo de posse ; não quer uma 
povoação que ~ão seja cre<t~a por gente sua, um edificio que 
não fosse fabricado por. paulistas, um campo que não fosse 
descoberto e aproveitado em virtude de esforços e sacrificios 
seus» 

rr Nesta illcerteza, o que talvez mais conviesse era ter pas
sado o projeeto da camara tem·porari·1, e sem emenda algu
ma, para que o governo depois dos exames que julgasse pre
cisos, fi:~:esse a demarcação mais consentanea á utilidade dos 
povos ••.• ,, .. · 

Ora, não tendo sido effcito de esforços do paulistas a des
coberta de Campos Novos, e sendo certo que estes forão da
dos á provinda {)O Paraná pelo illegal decreto que censurei 
e cens~r~, ela:-o é que nloJpodia eu jámais dar informação 
ou em1tt.Ir parecer no sentido cm que foi expedido esse acto 
do goYerno. . 

Demais, Sr. presidente, o nobre ex-ministro da justiça pro-

cura illudir a f[uestão por mim suscitada, a qmil não'.fói pro
priamente a respeito de linha divisaria por este ou por aquelle 
ponto, mas versou sobre se o governo podia ou nàio, por si só, 
tocar na divisão das duas províncias em qualquer ·sentido 
que fosse. 

Ainda que não existisse no senado um projecto vindo da 
outra camara, e que condemna a decisão do governo, não 
podia este fazer o que fez. Subiu, porém, de ponto o arbítrio 
do executivo. attentando-se na existencia desse projecto e 'na 
circumstancia de estar proxima a abertura das camaras quan
do e e expediu o decreto. 

O projecto da camara temporaria, approvado já. pelo se
nado em primeira discussão, dispõe que o ll'OVerno, depois 
àos exames indispensaveis, faça a demarcação e a submetta 
préviamente ao pcrler legislativo, indicio claro de que o es
pírito das camaras é opposto ao alvitre que seguiu o governo, 
acabando o conflicto entre as duas províncias por um decreto 
que desde logo fez executar. 

O ·outro objecto, sobre o qual não posso· deixar de fazer 
algum reparo antes de analym as medidas do governo con
cernentes á crise, é a leitura feita pelo nobre ex-ministro da 
justiça, presid11nte do gabinete de 31 de agosto, do commen
tario do convenio de 20 de fevereiro, documento de sua na
turêza confidencial e reservado; que de nenhum modo podia 
nem convinha ser lido ante o senado por S. Ex. (apoiados.) 

Documentos dessa ordem, Sr. presidente, per'tencem ao 
governo, e S. Ex. não era mais governo para vir aqui di
vulgar, assim como. o nobre ex-ministro dos negocio~ estran
geiros, documentos. das secretarias de estado. Para quem 
não ó governo só ha um meio de alcancar documentos seme
lhantes e fazer uso delles : é pedi-los por um requerimento 
sujeito á votação da casa, e que o governo promptamente 
satisfaz, senão ha nisso algum inconveniente. 

Quem foi ministro póde, tendo tomado nota da marcha 
que os nego cios seguirão em seu tempo •. _prevalecer-se dellas 
em c.ertos ca! 03, sempre com a~ preé1sas reservas ; mas 
porque foi governo fazl3r uso de pecas confidenciaes que a 
sua estada no ministerio proporcionou-lhe, e que não podem 
sabir dos archivos sem consentimento do governo, é abuso 
mui grave. (apoiados,) · 

Achei portanto, Sr. presidente, não só muito justo ó pro
testo do nobre senador, pala província de Mato-Grosso, feito 
na occasião em que o nobre ex-ministro dosnegocios da jus~ 
tiga procedia á leitura do cQmmentario reservadissimo do 
convenio de 20 de fevereiro, mas ainda o pedido · do nobre 
senador pela província do Rio de Janeiro que dias depois 
instou com o nobre ex-presidente do conselho para que sup
primi:se na publicação do seu discurso esse documento es
cripto na supposicão da mais intima confianca. (apoiados). 

'Ainda se de qÚalquer modó a leitura do" documento inte· 
rcssasse a defesa ou a accusação .J .Mas não importa v~ nem a 
uma nem a outra cousa. Prestei, o senado relevara que o 
diga, um P.equeno contingente para a descravação daquell~ 
ped!'a precwsa, de que tanto se tem · faUado, e não me foi 
preciso para~sso compulsar outros documentos que não os 
que estão já no domínio da publicidade. O negocio .é publico 
e póde ser apreciado sem revolver os archivos p tirar delles 
documenros que de lá nãó devem sahir. 

Fóra do paiz essa leitura de documentos reservados, e 
que em parte se referem a individltos e a governos estran• 
geiros, ba de necessariamente produzir máo eífeito. (apoiadas). 
O nobre ex-plenipotenciario deu o exemplo, lendo docu
mentos reservados, se bem que só foz publicar as põtssa
gens a!tinentes á sua questão: o nobre ex-presidente do con
selho foi além, oxhibiu ao senado e mandou publicar docu
mentos inteiros .sem poder allegar a mesma escusa que o 
nosso ex-enviado. Este tratava da propria defesa, que é 
sempre mais lata, aquelle nem se defendia nem mesmo 
accusava, ~orque, emfim, o convenio f{)ra mantido notando
lho o governo sómente defiC'lencia. 

E' verJade, Sr. presidente, que o noLre ex-presidente 
do conselho, esquecido do que o reiatorio da repartigão dos 
negocios estrangeiros, a falia do throno, e o Diario o!ficial 
haviilo reduzido o senão do convenio á deficiencia, reconhe-
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ce~do .assim ~Igum serviço prestado pelo ex-ple~ipoten~ia~io, nado em Franç:.\. todas as fortunas e posicões, e com tudo o · 
ve1o á esta tnbuna dizer: cc O que fez o ex-plempotenclal'lo ? governo daquelle paiz apenas suspe'ndeu os pagamentos uma. 
Nada. Não obteve ne!ll aquillo que obteria a capacidade vez yo,r 10, o~tra por õ dias, e ainda assim não arrogou-~e 
mais mediana I >>· . o d1re1to exorbitante, que o nosso goTerno assumiu, de 1ntlun· 

Ha- nesse dizer, Sr. presi~ente,. ~anifesta _ingratid~o. directamente n~ l.iquidação das massas fallidas: limitou-se a 
[apoi1.1dos.) O nobre ex-plempotenCiano f~z m~1to: . a Cir: prescrever aos JUizes novas normas adaptadas ás circumstan
cular manifesto, por exemplo, honr~ a sua mtelhgenc1a, fo1 cias, deixando-os na sua posicão competente. · 
a exP.osicão mais clara_ -e bem deduz1da que se fez da questão Citou o nobre senador pela· província do Pará ·o exemplo. 
bras!leirá com a Banda Oriental, collocando-a sob o seu ver- de Hamburgo; mas ali não houve suspensão de pagamentos 
dadeiro ponto de vista. Em taes circumstancias um diplo~ata como entre nós [apoiados). Tenho presente um extracto da 
habil vale bem mil soldados, vale muito, e~ nobre ex-enVIado .Revista Allemã de·1858, do qual se vê que as tentativas 
cm minha opinião prestou importantes semç~s. feitas naquella praça para combater a~ crise. de 1857, Iorão 

Arrastrado pela ex:ageracão o nobre ex-prcs1dente do conse- estas : -
lho ex:probrou ao nobre senador pela província de Ma to- Grosso . cc1. a Os dous bancos de desconto declararão que não 
o não ter podido ao menos alcançar a intervenção do gene~al usarião de rigor em casos de não. pagamento de letras, · 

. Mitre I O senado não podia ouvir indifferente semelhante In- )) 2 a Formou-se uma associacão para servir de fiador· nos 
crepacão I descontos. (Capital 13 milhões, ·com entrada de 10 Ofo.) 

Mas passo adiante. ~ . !> 3~ a Estabeleceu-se um instituto do estado de penhores, 
As medidas· adoptadas pelo governo para combater a cnse para emprestar 2/3 do válor sôbre mercadorii\S e papeis de 

dz setembro encontrão-se em decretos e avisos~ aquelles valor, e fazendo este emprestimo em mandatos·da camara do 
estão sujeitos a um;~.s censuras, estes a outras. A re?p_onsa- commercio, paga veis a vrazo 'de seis m'lzes. . 
hilidade dos decretos é collectiva, porque ~o dos os m1msl!:os )) 4. a Estabeleceu-se uma caixa de descontos do governo. 
os referendarão conjunctamente ;-a dos aVISl!S recahe prm- com· o capital de 1ti milhões para descontar letras bambur
cipalmente sobre o nobre ministro da justiça, de· quem são guezas que já se achavão em descredito, por terem cessado os. 
obra. Fallarei primeiro dos decretos, depois dos avisos. pagamentos os aceitantes ou sacadores e endossantes. 

Os decretos suspenderão, Sr. presidente, todos os protes~os )) 5 a Empregárào·se 10 milhões para soccorrer a cinco 
e. vencimentos por 60 dias. Esta medida que ninguem pedJ~, casas importantes de Hamburgo. . . 
que ninguem aconselhou ao governo, di:: se eu no meu pn- cc G. e Finalmente depois de bllver o senado rejeitado todas as 
meiro discurso que tivêra em resultado favorecer COf!lmer- propostas para moratoria geral de pagamentos, para curso· 
ciantes que o não merecião com prejuízo dos negoCiantes forcado de mandatos da camara, para emissão de. 40 milhões 
dignos. Não comprebendeu ·me, cu não cruiz comprebender-me em· notas do thcslluro, para tira.da de moeda do antigo banco 
o nobre senador pela provincia do Pará, e, pois, vou tornar de Hamburgo, e para suspender-se o art. 29 do codigo alie
mais claro o meu pensamento. mão que diz respeito a garantias em casos de suspensão de 

Supponho os commerciantes divididos em tres. classee. Na pagamentos dos aceitantes de letras, decretou com o consen.._ 
primei_ra compreh,!lndião-se aquelles que t~m me1os e vontade timento da camara dos burguezes a modificação. do systema 
de satisfazerem pontualmente os seus debltos; ·a essa classe de liquidação. )) . 
não aproveitou a medida de que se trata, e para honra do Eis o que se fez em Hamburgo, e o que faCilmente com-
commercio do Rio de Janeiro. cumpre coufess~r que essa prehende-se. Aqui fez-se cousa mui diversa, começando-se· 
classe era numerosa. A' segunda classe pertenCião os .nego- por dizer : cc Dentro de 60 dias sauve qui peut, arranje-se 
ciante~ de brio, sim, e animados dos mel~ores des~JOS ~e quem puder e como puder. )) Disto é que acredito não haver 
cumpm os seus deveres, mas que pelas CircumstanCias nao exemplo em parte alguma do mundo. .. 
podião satisfazer os seus empenhos. A essa classe. de c,o~- Outra medida ·que achei censuravel nos decretos foi a no-
merciantes é que convinha acudir e podia c governo auxiliar rneação de um fiscaf por -parte do governo para presidir· á • 
com a suspensão dos effeitos dos protestos para que se lhes liquidacão d.1s casa~ bancarias fallidas. (apoiados.) O nobre 
não abrisse fallencia. A terceira classe compunha-se de nego· senador pela província do Pará. propondo-se .mostrar a sem
ciantes de honestidade dubia, que tinhão meios abundant~s razilo de minha censura,§ apadrinhou-se com o exemplo da-

.. talvez, mas pouca ou nenhuma vontade de solverem os seus legisliição patria que estabelece curadores-fi~caes. Não h3:. 
dehitos, e que sóinente o farião de prompto para evita~em 0 paridade : o eurado·r-flsca.l é. em regra um credor da. ~assa 
protesto, classe que infelizmente avultava e que 5e de1x~va fállida, e só por excepção, quando não ba ent1·e os credores 
levar principalmente pelo receio da repressão - {ormid~ne sujeito idoneo, faz-se a escolha fóra do circulo dl'S credores, 
prenre. · sendo, porém, em um e em outro caso, a nomeação feita, 

O~a, Sr. presidente, para os homens de m.oralidade . duv~- pelo juiz. . .. ,. 
dosa, a suspensão dos protestos e dos vencimentos fo1 ma1s Se queria o governo a todo o transe um fiscal, est1·anho 
do que um pretexto, foi um estimulo para não pagarem o aos credores, mas a bem dos in.teresses delles, na liquidação, 
que devião, e consequentemente essa medida do. governo das casas bancarias, prescrevesse que os juizes os . nomeas
téve o tendencia immoral de proteger rnáos negomantes, de sem. E aproveito o ensejo para dizer que os dous juizes do 
acorogoa-los. a não satisfazerem as suas obrigagõe; em damno commercio, de reconhecida intelligenc1a e moralidade supe-. 
muitas vezes de negociantes honestos que por falta desses rio r a todo o elogio; comprellenderião perfeitamente a- sua 
pagamentos se terião de ver embaracados. responsabilidade. 
·Eis o sentido, Sr. presidente, em que eu disse que a me,- Em vez de confiar, porém, no ,poder judiciario; o gov&rno. 

dida da suspensão dos protestos e dos vencimentos fóra ma- encarregou-se de nomear fiscaes, e os foi procurar (o que· 
lefica; favoneou homens indignos de protecção, e estabeleceu sobre tudo censurei) entre os homens politicos ~ morme~te 
a banca-ro,ta geral: cc Ninguem pague nestes GO dias I >! entre os seus amigos. A nossa politica, Sr. pre.s1dente, diS· 

Fataes '60 dias, Sr. presidente l. O que se fez nestes 60 põe de poucas SU!llmidades, send~ que, f.und1do os dous · 
dias? Não quevo dize-lo. Correrão vagarosos, sem tomar-se partidos, o numero. dellas não é mu1to consl~er.av~l, quant,o 
providencia alguma para se evitar que a fraude tirasse pro- mais tendo-se em v1sta sómente as de uma parc1ahdade. E , 
veito de tão rargo período: os juizes ficarão peiados com as pois um grave erro arredar de suas funcções especiaes os 
medidas do governo, e os escriptorios dos fallidos sem nc- hom~ns políticos, e a mania de confiar-lhes tudo, ató com
nhuma fiscalisacão dos magistrados nem dos credores. missões dá ordem do de que se trata, muito concorre para 
(apoiados.) O que se poderia fa.zer em dous mozes nesses estmga-los. (apoiados). .. ·· . 
escriptoriiJS? Em 6 dias fez .. Deus o mundo: em GO dias uão De que s~ tratava, Sr. presidente, no caso em quest.ã~ ? 
se poderia fazer a escripturacão inteira de uma casa com- Porventura 1a-se .resolver algum srave problem1 de pohtw;1 
mercial? (apoiados.) Basta-nie a interrogação. interna e externa? Não. Cumpna conhecer o estatlo ,das 

Uma revolllção, l5r. presidente, havia em 18!8 transter- casas quebradas, o seu activo e passivo, os seus recursos o. 
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os seus compro:nettimentos, e não são os homens politícos 
os mais proprio11 para occupar-so de taes questões. l1ara que 
p'Ois lancn'r mão delles, qu~ndo havia por ahi tantos indi
'Vidu~s versados em commercio e contabilidade que podião 
~cr aproveitados? Facil me seria indicar alguns; mas agora 
para que? 

O SR. SouzA FRANOO:-Em todo cas~ entao havia nomea
~85 de flscaes. 

O So. ZACIU,RIAS:- Combati primeiro a lembranna d~ fis
ea~s; agora trato da impwpriedade dos escolhidos: são ques· 
tl!ei diverBaA. ( ap(JiarliJS.) 

A nossa legisllt!lão, Sr. presidente, não previa u~ ac?nte
eimonto como o de setembro, e certamente as d.sposl!,jões 
do codig01 do com.mercio, relativas á convocagào e reunião 
dos credores nos casos de fallencia, erão inapplícaveis ás 
quebras dl3 setembro, em que, contando-se por milhares os 
credores, não havia como reuni-los e ouvi-los sobre o que 
os seus direitos e int~resses exigião. Cabia, pois, aqui. al
guma providetlcia, disponsanno a reunião de todos os inte
ressados, e o governo assumindo, na. ausencia das ca.maras. 
a dictadura para salvar os grandes wter_esses da soc1e?a~~~ 
poaia alterar a legislagão quanto fosse rigorosamente mdls
pensavel a es~e fim. As minhas censuras recahem, ainda 
uma vez o digo, não sobre a dictadura, mas sobre os ex
cessos ou abusos della. 

Não faltou, Sr. presidente, que-m censurasse o governo por 
ter cu·~errado, em vez de haver prorogado, a assembléa ge~ 
rnl, para tomar providencias Je~pslativas que f!S circumstan
cias extraordinarias exigissem. 

O Sn. SouzA Fn.u-;co :- Não é exacto isso ; as caroaras 
re~bárão-se a 8, e a crise foi a 10. 

O Sn. FERREinA, PEN''A :- Fecbárão-se a 12. 

vincia do Pará con~u!tado, mas fusse·o juntamonie com'() 
conselho de que faz parto. . 

A importancia dos homens politicas não e1·a, pois, como 
rleu a entender o nobre senador pela província do Pará, um 
titulo valioso para dirigir a liquidação das c~sas bancarias. 
E, aproposito do liquidação das CiiSilS bancarias, emprazo o 
nobre ex ministro da ju~tiç~ para explicar o mQdo p_or que 
se houve a commissào hqUic(adora da casa de :4.ntomo José 
Alves Souto e Comp. a respeito do fact•t que vou expôr. 

E' p:eciso ser fraiJco: o Jor11at do Commercio de boje pu
bllcà um documento, relativo á liqqídaçi."io daquella ca8a, 
que exige prom~til resposta. da parte do nobre sena.d~r pda 
proviucia rlo Pará, nll qunhrlade de fiscal d:~ mesma hquula
ciTo. Provoco essa o;plíca~ão e espero anCioso que o nobre 
senador a dará cabal. 

Um decreto do governo. de~erminou a porcen!agem dos 
membros das com missões IHJUidadoras, e a occas1ão do res
pectivo p11.gamento. Aos membro8 dess~s comrnissões compete 
a porcentagem de 1 °[o até 4,ü00:000U. líquidos, e o seu pa
gamento deve ter Jogar na occasião de se fazer o rateio entre 
os credores~ Po[s bem I o documento alludido denuncia que 
uns 40 dias antes do rateio entre os credores, um dos mem
bros da cornmíssão, o fiscal do governo, recebeu a porcenta· 
gem, e, o que mais é, recebeu-a, nil:o da quantia liquid<4,· 
mas da arrecadação bruta. 

O Sn. SouzA FnHICO :-J,>e~o a palam. 
O Sn. ZACIIARIAS :- E11 não 'tl'aria, Sr. presidente, esse 

facto á tribuna, se o documento, que dá notícia dfJIJe, não. 
tivesse .sido publicado ; mas, estaurto entregue á opinião, 
cumpre que o nobre seri.ador pela província do Pará o expli
que. e quo, no caso contrario, o nobre ex-ministro da justiça 
declare-nos, se acha que o decreto de· 22 de outubro (o ta~ 
que esiabiJlecen a porcent;lgem) foi regularmente execUtado. 
Acho que provocando a expliCHQão, faço um servi~o ao nopre. 

O SR. ZACHAnrAs : - Eogana-se o nobre sena~or pela pro· senador pela prnincia do Par~ •.. 
vincia do l1ará. ; a crise foi a 10, e as camaras encerr<( 
rào-se a 12, corno diz o nobre Eenador pela província do O Sn. SouzA Fn..I.NCO : - .\poiado. 
Am~zonas. O Sn. ZACiBRIAS:- ... bem como ao nobre ex-ministro, 

Como dizia, houve muito quem censurasse o governo por que increpou-me de us~r de luva de pellica pau com os ad
ru1o ter prorogado as camams para o auxiliarem com actos vcr8iuíos, e de luva de ferro para com os amigos. 
legislativos a vencer as difficuldades da quadra. Declaro que Sr. presideute, se etitivesse na administra~áo do estado o. 
não fui dessa opinião ; entendi, e ainda penso, que a medida partido contrario e houvesse estabelecido as 'disposí~ões que 
da prorogacão não sericl vantajosa, porque questões comple- tenho censurado, é pro1avel me conservasse silencioso a esse 
xns, difficeis, como essas que então se agrtavão, erão menos respeito. como boje se acha aquelle lado (apontando para · 
pro~rias para serem de chofre resolvidas pelo parlamento. os bancos em. que se asse1ttão os conservado?'eS) ; mas está no. 

Entretanto tinha o governo, na ausencia das camaras, uma poder o partido que com o meu debil auxilio concorri para· 
corporação mpeitavel, cujos conselhos lhe poderião·ser alta- levantar, e -c~~usequentemente carrego com a responsabiH
mente proficuos: o consellw de estado. dade quo pesa sobre aquelles, que contribuem. pam crear, 

O ~overno, Sr. presidente, ouviu o CORselbo de estado, é se um;, ~itua~1lo; e que devem, por coherencia: e lealdada 
verdàde; mas só ouviu-o a respeito da questão preliminar ·zelar-I!J.J o credito. 
-se; dadas ns círcumstancias da crise, cumpria ou não altc- -A politica impõe deveres· arduos; é preciso cumpri-los. 
,·ar as lflis existentes, para adoptarem-se medidas adequadas Elev u·-se a situacão batendo-se as accumulacões; .• e as 
~ gravidade da conjunctura.-- E sabe-se que essa corpora- accumulacões reqÍ1intão I (apoiados.) Elevou-sé sustentando 
~ão foi de parecc1· qae era caso de alterar-se a legislação e a economi[,, a economia que se é sempre um dever impel'iOSI} 
lc adoptarem-se, por decretos e mesmo por avisos, as pro- dos governr:s, muito mais o é na presença de um defici, de 
i lencias necessarias. uma crise· e de uma guerra, e todavia fazem-se despezas de 

Nüo bastava, porém, resolver com o parecer do conselh() luxo,, como as que Já tive occasião de indicar I Dizia o mar
la e~tado a questão preliminar. A natureza e extensão de quez de Pombal em um dos seus tão conhecidos preambulos: 
:ada medida que se houvesse de estabelecer, era indi8pensa- Depois de Deus o Erario, ou depoiti áe Dens as finanças. 
~e! que fo'>se cuidadosamente estudada no seio do conselho O ministerio de 3.1 de agosto não o entendeu assim. 
:e ilstado, primeiro que o poder executivo adoptasse-a, por- Quaudo,·•sr. presidente, de tal modo se compromette a 
ue tal podia ser a medida, que em yez de conseguir o fim situacão nãQ. pod!ão haver motivos que m~ obrigassem a 
o~ejado, só produzisse males: Foi. porém, o que o governo guardar silr.ncJo, e releve-me o nobre ex-ministro da justica, 
ão fez: contente com o parecer sobre a preleminar, foi dahi se sou severo para com o seu gabinete, é .a bem mesmo "da. 
m diante deliberando s~m nH_lis ouvi-lo, e quando quiz des· situação. A situação, ~eubores, não é_ um ll!inisterío, não ó 
ulpar-se perante o pubhco, d1sse-que procedera de accordo um complexo de medidas, que esse m1msteno eitabelecesse ; · 
om o voto unanime do conselho de estado! (apoiados). Erro' cumpre salva-la. · 
ravissimo foi esse do gabinete de 31 rle agosto. Passarei a lratar de outro ponto. 
Disse bontem o nobre.senador poJa província do Pará, Sr. Entre as mertídas do setembro avulta a das concordatas 

residcn!e, que fôra ouvido em particular sobre não sei qual 1umg;weis, que forão a grande pecha da crise. o escandalo do 
as medt.das do setembro, e· que aprcsentára a sua opini11o em semestre decorrido daquelle mez em diante. Houve-as bomo
~rma de decreh I Não erão consultas particulares que con-[ Jogadas á vi'3ta de uma r!llação de credores; na maior parte 
·nbão cm tal caso: _ora n audiencia rto conselho do estado fictídos, e nenhuma deixou de sô-lo na vara, á que mais 
JIU ~sua rcspo(l.sa~Jhdad~. JJo&so o nobre senador peja pr.o... allluírão quaes~uer que fossem as circumstaneias dos fa!.., 
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lit!us e a ma fi'l do seu procedimento. Dizer i..sso é dizer tudo: da crise !oi.sepa.rar·se a jurisdtcc-;ro criminal da commercia[~ 
é assignalar um grande o inqualificavel abuso. e mediantA a referida separacão éstabelecer-se a presumpçãa 

Failando dessas concord.atas (desenlace brilhante que não de innocenoi& em favor 'dos· Cullidos, alterado o codigo ·do 
S<1o por certo obra do nobre senador pela província do Mato... commercio na parte ern que liga ao facto da quebra. pre.
Grosso), disse o nobre ex-ministro da justiça que a culpa do sumpcãQ de criminalidade, e accrescentou S. Ex. que a sua 
<1buso fôra dos juizes, porque de sua approvação ficárão de- opinião tinba o apoio de boas autoridad'es. . 
pendendo as concordatas, e, pois, as podião repellir. Triste. Penso, Sr. presidente, que mui boas razões· ha para im
systema de defesa! (apoio dos). Os pobres juizes além do pugnar a doutrina da ionocencia preconisada pelo nobre ex
peso da propria responsabilidade, que já não é pequeno, ministro; mas qualquer que seja o valor de sua opinião em. 
carreguem a do nobre ex· ministro, e Ee tornem :~Ivo das theoria, é' certo. que praticamente os factos de setembro re~ 
eensuras de S. Ex.. I Entretanto,. Sr. presidente, a culpa dos pellião a inculdada presumpção de innocencia. 
de.~e~~Jaces brillrantes de setembro não é dos juizes, mas dos Com elfeito, senhores, tratara-se 00.. individuas a quem o 
actos do governo : esta é a verdade. governo teve de dispensar a matricula, ·'que. tantos favores . 

Sabem todos, Sr presidente, que as concordatas amigaveis assegura ao negociante. e que elles havião desprezado, de. 
lkárão dcpendentes.da homologação dos juizes, e é isso ex- relevar o pagamento do impoeto dos bilhetes quo sem esse 
presso _no art. Hi do .d,ccret~ de 20 ~e setembro; mas, o que onus fazião c_ircular, tratava-se d~ homens. qu~ incul~v~o 
não fo1 expresso e alurs multo convmha que o fosse, é que os uma firma soctal e um contrato social. sem nada d1sso existir· 
juizes podiilo o devião deixar de homologa-las quando á vista nos ·termos que as leis exigem, e, com tudo\ á vista de 
dos ex.ames e averiguações a que procedessem,. viessem no tantos factos que errvolvião suspeita de pouco respeito ás 
conhecimento de que os fallidos não merecião o favor. E a leis, estabeleceu o governo em prol dos fallidos de setembro. 
razão por que .e.~sa. clar.esa era nec~ssaria.facilmente se ·com- a presumpção de i~nocencia I . . · 
prehende. A7UDI, Eméng~n, Ferrm.ra. .Borges. e outros esta~ , Na crise de 18~8 em Franca · resultado aliás • de uma re~ 

· bclecem sobr~ homologaça~ a. segUinte doutr!na : f( A b.om~- v.olucão, de um imrnenso abãl~ politico não, 'adoptou-se a. 
logaçã.o n_ão 1ntrnduz ~m direito novo, não da um nov~ titulo, presÜmpcão de innocencia, que elogia o'nobre ex-ministro; 
nem drspoe de modo dilferente do que s~ acha, conv10do no deix.ou'sé aos tribunaes faculdade ampla para pr<..ceder como 
acto que s~ pi e tendo h?m.o!ogar ; .ella nao faz ~enão dar-lbe· entendes.sem justo. segundo as circumstancias dos casos. 
forç~ e activar-lhe o direito d~ execução,_ Daqu~ ~e~ qy.e o Entre nós, verificada urna crise que tira sua origem principal 
magistrado, que ~omologa, nao tem senoo a Jurtsd~~çao de dos erros accumnlados pelos banqueiros, de sua falta e erros, 
ordenar a execuçao, sem conhecer do qua se acha clrsposto diz-se. « São innocentes ou tem a presumpcão de inno-: 
no acto: interve~ merame~te p~ra o effeito d~ imprimi1 o cencia·l Jl 

1 
• 

caracter de a1ttondade pnbltca as pessoas que estabelecem o T · · S 'd .
1 
. . . 

acto. ,, ' aes são,, r .. presi en e, as censuras pn~cipaos que, em 
.Eis para os juizes, que homologárão as concordatas, uma meu co.n~ei~o .. merec~ll? os decr~~os da dteta~ura,;, mas eu' 

doutrina .que el_les acharão muito procedente, e que não ces- pr?ll\ettlmsisllr nos viCIO~ doi! avr~os, '!e mats triSte 9ele
savão. de wvocar para sustentar 0 modo por que entendião o; brida.rie do que os ~ecreto~, e 'fOU cumprir_ a p~omess~ .. 
decretos: pensa vão que .não tinbiio, por occasiilo de se lhes . Cbam.o 11. ~t~en_çao do senado sobre tre~ aVISos principal
apresentarem concordatas ;~.migaveis para serem homolgadas, mente, que são (o de 30 de setembr?, o de tO ~~ out.ubro e 
outro direito que não. fosse.· 0 de contarem os votos. a ver ae o de. 2.~ ?e dezembro de 1884. N~o. qu~ eQ cnttque todos. 
havia dous tercos dos creditos em favor dos fallid,os. . esses avisos e accu.se por elle~ o mmisteriO de 31 de agosto; 

, • , . .- . . porque ao contrariO eute~do que tanto o de 30 de setembro 
OSn. SouzA. FnANco.-N,IO admittissem,. como o. de 10 de outubrB Interpretou bem o pensamento, ra-
O Sn. ZAcrr~iUAS:-Nã:o admittissem I o meio de 05 fazer zoavel ou n.ão, dos deeretos. o aviso de 27 de dezembro ··é,. 

não tomar a palavra- homologação _do art. 15 do. decretr> pois, o alvo pri.ncipal de minhas observações, e é da confron
de 20 de setembro no sentidQ em que a tomárão, era accres· tacão. deJle ·corn os dous outros que resulta o que no meu 
cantar ao di'spo= to nesse artigo alguma clausula que !XIelhor a.n"terior discu.~so chamei : mtmslro mais feit• que o Horaciana; 
definisse ~ po~ição d~s ~agistrado: na cr.ise, tornando mais A, com missão da praça do comm()rcio havia em uma repre
claro possml 0 seu dtreito ou antes 0 seu dever de repell~r · sentacão 'ao governo. pedido que os banqueiros fallidos fizes· 
concordatas indignas de homologação, · qualquer que fossa sem p"arte das commissõ,es Jiquidad{)ra~, e o nobre ex-ministro 
o numero de vot~s. que alcançass~m: No caso desses juizes da justica respon1eir pelo a\'iso de 10 de outubro o seguinte: ,. 
eu não me reduzma ao papel pasSIVo de contar votos, ·não. (( Qu.é não pôde ser deferida a representaçáo quandQ pede 
entenderia assim os decretos ; mas 0 certo é que assim for;io que os· banqueiros fagão parte das ct~rnmissões liquidadoras, 
entendidos, por eifeito do seu extremo laconJsm.o: é um. porquanto seria repugnante e cont.(:aditorio que o fallido'não' 
ponto em que não cessarei de crimin·a~los. : . ' tendo 'obtido a concordata dos seus credores,. como a podião 

0 ministerio de at de agosto tinha um born exemplo a conceder pelo art. 2° do decreto n. :},3{)8 de" 17 do mez 
seguir. Segundo disposição terminante do codigo do commer passado, e constifuido p()r esse facto o e&tqdo de união fosse 
c\o de França, a autoridade judicial tem em ma teria. de ho- elle, não obstante a sua incapacidade legal, investido pela 
molog:acão um poucr discricionnrio, recusat'tdo-a ou por falta autoridade publica. da administraçã~ & posse da massa falJid.a; 
Jas fornJalidades legaes, ou. por intei·esse dos credores ou do Nada obsta, porém,· que as administrações consultem. o !ai
publico. Entretanto, 0 decreto de 22 de agosto de l848, que lido, e sob a responsabilidade de!Jas o encarreguem dos tra-· 

11 · 'tt' d t · · r d balbos e operações da li~uidação. , ·. Mque e paiz per mi Ill concor a as am,tgavers, tazen o-as, . l)arecia assim firmado 0 principio·: que depois de consti-' 
como o nosso llecroto de 20 de setembro, dependentes de ho- tuido 0 contrato de u1lião nã() era admissivel a reentrada 
mologação da aut?ritlade judicial, toruou bem claro o direito ·doi 'a.llidos na administ.ra,cão de seus b"eru, ou não.· era ma. is 
de recusa-la, seguinllo·se a abertura da fallencia.. '' r possivel uma concordata. Essa crença. porém, des ez-se na 

o· Sn. SILVE mA DA JUorrA:- Se o juiz não podia deixar de ·presença do fatal aviso de ~7 de dezembro, uma de cujas de~ 
homologar, como arlmittia embargos às homologac~es?. Se a claracões é esta: · 
doutrina ó ex.acta não devia rece~er taes embarg.oâ. , · (( Que naJa obsta a que em qualquer estado da liquidagão 

O Sn. ZAcrrAmAs:- Admitti;Io embargos 'PTtJ {órma, e possão os credores transigir com os banqueiros mediaotecon
ainda quando nelles se disc11tisse 11-m unico ponto, o de haver cordatas, aftm de q~e es!es liquidem o resta da mas.sa; por
on não maioria de rlous tercos dos creditas em favor dos fal- qunnto, quando m"smo fosse cert~ que o n~s~ codrgo com~ 
lidos; não' se dava Ioga r ao· exame da escri'pt~.ração; homolo- Ii(er~ial exclue a concordata depois do constrtu1do o contrato 
gavão-so sem pro as concordatas. · · · de uniito, que aliás niio é senli~ uma pre8umpção, •a mesma 

Na opinilio do nobre ex-minbtro da justica, Sr presidente, razlio não so dá no caso excepcumal de que se trata, porque 
a medida a mai.~ importante dos seus d.eci~etos ~or o-ecs1si.ão. nem o decrll'k> n.' 8,309 de ~de setembro marcou um termo, 
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no quàl se tratasse de concordata, nem houve o facto de ter nicipal o exame _dos livros de duas casas bancarias, e o juiz· 
sido recusada alguma proposta por esses banqmiros. municipal determinou que se fizesse o exame requerido. 

Dest'arte o mesmo ministro que· a fO de outubro declarou Acudirão energicamente os fallidos· com petições ao juiz 
ser cousa repugnante que, depots de constituido o contrato da municipal declinando de sua . competencia para ingerir-se no 
união, voltásse o falltdo á posse e administt·acão da massa, processo da queh1·a,· e atacando como exor.Ditante e inconsli
dahi a dous mezes resolveu o contrario, não "só admittíndo tucional o avi~o de 30 de setembro em que a promotoria e o 
concordatas amiga veis, depois de constitui do o contril to de juizo se funda vão! · 
união, mas denominando concordata aquil!o que nunca seme- E aqui permitta o senado uma observação antes que eu 
lhante nome teve I prosif\'a no meu raciocínio. o~ fallidos acommoda.~ão·so 

Com effeito, Sr., presidento, concordata tlal'!l os brnqueiros [lerfollamente com a dictadura na parte que lhes era favora
fallidos liquidarem o resto da massa·é cous<L que não se coro- vel ; na parte, porém, em quQ era favoravel aos credores,. á 
prehende. A coucordata conhecida por todas as legislações é Justiça, á moralidade, bradavão qu~ era inc~nstitu-cionull 
o accordo, cm virtude do qual o devedor fallido obriga-se a fodos 8abem que o governo não podw fazer leis ; mas so o 
pagar aos credores á vista, ou em certo prazo, com abatimento ministerio, attentas as circumstancias anormaes e ni1o previs· 
ou inte~ralmente u,ma: quanlilt d~terminada, e só mediante tas na le~islação, julgou necessario, contando com um hilt 
um~ obngaçlio defin~d~ de pagar aos seu~ credores é q~e o de indemnidade, assumir a dictadura, tão legaes erão as dis- . 
falhdo entra na admimstracão do estabeleCimento e contmú;t posicões que servião ao interesse dos fallidos, corno as que 
a negociar. • · atteridi<io aos interl.lsses dos credores e aos da sociedade em· 

As concordatas aniigaveis autorisadas. pela citada decla· geral. (apoiados). · 
ra~ão do aviso de 27 de dezembro, e que alti estão em. vi~or, Comog quer que sej:t porém, os fallidos ataca vão com in · 
vem a ser um accordo pelo qual os banqueiros substltuwdo sistencia o aviso de ao de setembro em petições, que o juizo. 
ás commissõos Jiquidadol·as, ~e obrigao a liquidar, mediante indeferia quando, com sorpreza de todos, baixou o sempre 
uma mensalidade, o resto da massa, dando em rateio o que funesto aviso de 27 de dezembro encerrando outra declara cão 
puderem apurar, e recebendo em um prazo dado a sua qui· não menos repugnante que a já po1· mim citada. Eí-la: • 
tação. Póde haver ma.ior aberraqã'l dos priacipios geralmente cc Que o aviso de 30 de setembro ultimo, bem longe de au--
admittidos sobre a materia? ' torisar os processós de iofurmaçiio que os promotores estão 

Outra e ainda mais gravo incoherencia. .. promovendo, mandou que elles pt·oceuessem como procedam·-
Eotrára o 2° promotor publico da côrte em duvida sobre o nos outros casos crimes, por vi, de denuncia, q'Uando sup

que lho cumpria fazer, á vista das medidàs do governo, com puzessem que a banca-rota era culposa ou fraudulenta como,. 
respeito á punição dos fallidos. A duvida da promotoria e a tal considerada conforme os àrtigos SOO a 803 do codigo. 
solução que deu-lhe o nobre ex-ministro da justiça, const;io commercial; sendo certo que nem o codigo do processo, nom,. 
do aviso de 30 de setembro, cuja integra alli vai : o decreto n. 707 de 9 de outubro de 18i:i0 admiLte essas infor-

cc Sendo presente a Sua aiagestade o Imperador o ollicio mações judiciaes, e não é licita out!'a fórma de proces5o, 
de Vm. de 27 do correnté, com o qual pondera que. depen · além daquella que a lei tem estabelecido. » •. 
1endo o processo crime de banca-rota do processo commer Assim que, Sr. presidenté, o aviso de 30 de setembro do
Jial, onde se instaurão em commum as duas accões, e achan- clarava á promotoria que podia réquisitar os \documentos e 
io-so o juizo comrnercial no caso da fallencia das caFas exames que quizesse, e o de 27 de dezembro manda que· d~· 
•anca~ias sómonte de posse das attribui~ôes que lhe são o dito por não dito, e que o promotor comece, se quizer 
·.onfendas pelos arts. 2, 3 e 7 do decreto n. 3309 de 20 do proceder contra os fallidos, pela g~nuncia e não por exames, 
·eí~rido mez, e consequentemente privado das que lbe com-- que não cabe em suas attribuições ordinarias requere r I · 
,ettão pelo art. 788. e seguintes do codigo commcr.eial ; não O aviso de 27 de dezembt·o, além de dispôt· o contrario d6. 
les~obre Vm. o meio jurídico peH> qual a justisa .publica possa que resolvêra o de 30 de setembro, labora em fal~o presu
·ertficar se nas fallencias das casas bancarias houve culpa ou posto ; porque não é exacto que os . pro.motores não tenhilo 
raude: manda o mesmo augusto Senhor declarar a V m., para, ,nos casos ordinarios direito de retruerer exames em que fun
ua intellígencia e·e:tecuçào, q·ue sendo, por virtude do ci-. 'dem as denuncias que lhes incumbe dar, nem. o nobre ex
a?o decreto, absolutamente independonte-a jurisdiccão cri- ministro da ju;tíça achará autoridade em seu apoio. Pelit 
nna_l da jurisdicção commercial, deve a acgão da· j~stiça minha parte tenho já uma a oppor a do nobre ex-ministro,
ubhca ser installada e proseguir por si só,. sem, attencão de um nosso collega que é distincto jurisconsulto, o Sr. 
os. interesses privados, sendo processada por via de sÚm· Pimenta Bueno nos seus Apontamentos sobre o processo cri
•1mo, e julgada como era até· o I o de janeiro, de 1<851, me- :minat brasileiro. 
ante a fórma estab.elecida no decreto 70.':J de 9· de outubro . Tratando das attribuições do promotor diz esse autor: 

:· 1850.para os crimes especiaes de que trata o mesmo de- rr Pert~nce·lhe requerer tudo aquillo que toca a administra
·eto; cumpriido a Vm. proceder noite caso, como. procede 'ção da justiça criminal d~ maneira que, por .. sua culpa ou 
1S outros casos _crimes, requisitando cópia do balanço e oegligenc'ia não pereça o serviço que tem rela~ão C?m seu 
•cumentos convenzentes, requerendo as exame& 11ecessarios cargo.>) Doutrina em tudo de accordo com o que dispõe a 
intentando denuncia, na suppllsicão de ser a banca-rota ,Ord .. Liv. 1°, Tit 15 pr. nas palavras: cc Pertence-lhe reque· 
!posa ou fraudulenta, nos termos cfos arts. SOO a 803 do rer todas as cousas, que tocão a justiça com cuidado e dili" 
digo commercial, sendo certo que, como el'emento essen·. gencia em, tal maneira que por sua culpa e negligencia não 
ll do crime, a qualificacão da banca-rota, segundo os per.eg,a.» 
os artigos, compete ao ~juiz da culpa e do julgamento;. Parece-me, portanto, incontestava!, Sr. presidentl3, que 
e outrosim, e para se facilitarem os meios de acção pu- nas attribuisões da promotoria cabe, nos casos ordinarios, 
ca, nesta data se ordena ás administrações das mas~as' requerer os exames que considot·ar inuispensaveis para ser
lidas que, oito ·dias depois da s'ua · iost~llação, re!Dettão a vir~m d~ base â denun~ia ;. porque, de outra sorte pera
l. cóp1~ dos ba:lanços, com tím relatorto summar10 sobre cerm muitas vezes o servrço ao seu cargo. 
fallenma. J> E. se o que acabo de dizer é exacto. a respeito dos cnsos 
~;stavão dissipadas a~ duvidas : os juizes municipaes fica- ordinarios, nos casos extraordinarios de que tratamos ainda 
j sabendo que erão competentes par·a formar culpa aos mais indispeosaveis se tornão os exames prévios, para que a 
lidos, os juizos de direito que erão competentes para jul- denuncia se !ormultl em regra, porquanto a banca-rota não 
·los, o os promotores que podião requerer os convenientes é daquelles crimes que se commettem nas p'racas e Jogares 
:u!Dentos e os éxame.s necessarios para darem as suas de- puhlicos, nem á vista de muitos, mas nos escriptorios e 'á 
leras e tratarem da punição dos que fossem quebrados sombra do segredo, que se diz a alma ~o comm~rcio ; do 
posa ou fraudulentamente. sorte que negar em tal caso o exame prévto da escr1pturacão. 
~rn co~sequencia, pois,. do citado a:viso, Sr. presidente, a do estabelec!m~nto, o m~smo ó qoenogar a denuncia. • 
motona re(JUereu em 28 e 29 de novembro á 2a vara mu- Sob o reg1men do cod1go do commercio, logo que um no· 
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.A P p.Ji! N DI c E. !H 
gllciantc cessa os seus pagamentos, o juiz, mandando, sem 
perd11 de tempo, fechar-lhe a casa, appOr seiJos, etc., faz 
proceder ao exame dos livros o papeis do. fallido, ·de modo 
que dabi resulta immediatamente o corp,o de delicto ·para a 

'qualificação da quebra e pronuncia do fallido : o promotor 
não tem por isso que requerer exame de livros, nem d~nun
cia que dar. . 

tente~ ~para o bem os.mais sãos princípios, e dão coragem 
para drze~: )) Est~angCiros ou nacionaes, que não ten~es cpn
t~atos sociae~ registrados, qu~ nem vos designates ser nego
clantes. matriculados, apez~r dos favores que. a lei assegura 
â~matricula, que fizestes cucular os vossos b1lhetes sem pa
ga~des o imposto.devido, que fizestes em summa, o mal que 
qarzestes, ao pubhco e aos particulares, sereis amnistiados li)) 

N<1o ó o mesmo sob o domínio das medidas tomadas por 
occasiilo da crise. O juizo por onde corre o processo crime ó 
diverso daquelle que trata do .Jado e;tclusivamente commercial 
<la quebra, e então se o ministerio publico não tiver. direito de 
requerer exame prévio da escrlpturacão do fallido, não póde 
·daf um passo para promover a punição do delinque?te. 

S<io caracteres de culpa e de fraude nas tallencias a falta 
dos livros exigidos·. pelo· codígo commercial, a irregularidade 
·da escripturação, a occult11ção de bens no balanço, o dever 
o fallido por obrigações directas o dobro do capital apura
do, etc. . . . 

Triste successo no presente e no futuro (apoiados), q'ue 
nos mostra agora a lei flagrantemente desrespeitada e qne 
nos a_meaça com desmoralisação cada vez mais funda: porqne 
os crimes repetem-se com tanto mais frequencia e intensida~ 
de quanto mais conhecida e escandalosa é a impunidade dos 
primeiros delictos. · • 

Ora, se o ministerio publico não tiver o direito de requerer 
exame prévio dos livros do fallido, donde lhe virá a luz? Não 
sei: Dir-se-ha que denuncie a esmo? Não; porque a lei 
exige que a denuncia exponha com individuacão as circums-
1ancias do caso, o valor do damno, etc., ·e consequente-· 
mente seria inadmissível uma denuncia fundada em meras 

· Re~u,ltou ainda, Sr. presideÕte, do complexo de medidas 
do_ mmrsterio de 31 de agosto, a que eu tento alludido, uma 
origem de rui na para o credito·· do governo, não só dentro, 
CO!lJO fóra do paiz, porque não ha credito sem profundo res
peito ao direito de prQpriedade, e ·o direito de propriedade 
de muitos foi evidel)temente postergado por mal entendida be~ · 
nevolencia para com alguns, ficando impunidos os mais con-
victos violadores das leis. (apoiados). · . : 

Não ·quero concluir o meu discurso, Sr .. presidente, sem 
tomar em considerasão a parte do discurso do nobre senador 
pela província do Rio de Janeiro (o Sr. Candido Borgés) ent 
que !5: Ex. mostrou-se desanimado ven~o (são expressões dG 
nobre senador) as camaràs sempre postas á·margem pelo 

supposições. _ 
Do que tenho até aqui dito, Sr. presidente, facil é con

'Ciuir o qué. em summa resultou das medidas do governo, 
adoptadas em decretos ou em avisos, no desígnio. de combater 
·a crise de .setembro. . · · · . 

Resultou (e isto foi obra principalmente do aviso de 27 de 
dezembro) fechar-se a porta á responsabilidade criminal dos 
1fallidos. Houve com effeito. àlgum punido? Nenhum. Vollá
rão todos ás suas casas de commercio fazendo apenas á rno
·ralidade a concessao e ao povo o obsequio de irém a pé, em 
vez de irem como dantes em berlindas l · 

De qu~m é a culpa? Diga muito embora o nobre ex-mi 
·nistro .da justiça, que as medidas em questão não f~rão 
exhorbitantes nem incompletas ; sustente que 1aes medrdas 

·não autorisavão segundo a intencão do governo, o mal qué 
decorre11 dellas. Tudo isto admitto que o nobre ex ministro 

. · allegue em sua defesa ; mas o que não posso levar if bem é 
que S. Ex. venha dizer ao paiz. que a culpa de não terem 
sido responsabilisados os fallidos foi dos promotores e dos 
juizes. A culpa foi do gabinete que iniciou, e quiz fira,ar . o 
·importaate prmcipio da presumpção da innocencia dós fali i
dos, inuocencia que com effeito está bem provada aos olhos 
do Brasil. . 

Pois qÜe assim se quiz., são innocentes os fallidos l Quem 
perdcn, perdeu: os credores que se resignem ••.• 

Re~.11ltou ainda que o unico bem (pois ha males que vem 
para ·bem) que poderia resultar da crise de SE'tembro, as me· 
didas dó governo fizerão de todo perder-se. 

Uma criBe com razão assemelhão a uma tempestade vi o· 
lenta. A tempestade faz cabir um ou outro pardieiro, desbota 
a fachada de um ou outro edificio nobre, mas traz um pro
veito: p1),rifica a atmosphera. Assim, a crise ·'Precipita. as 
-casas vacillantcs, senão já de todo quebradas~ põe. em perigo 
as que pretendAm fazer furlun:!. sem recursos_ sol.rdos, e ar
rasta alguns negociantes ás priSões; mas por Isso mesmo 
prorlaz àlgum proveito- limpa a atmosphera commercial, 
pondo em 'relevo a falsidade da tbeoria d() credito illimitado, 
creando adbesões aos verdadeiros e solidos princípios de 
economia politica, e desobstruindo a carreira commercial de 
'parasitas que a estragão. . · 

Esse proveito, porém, que poderia derivar-se do cataclys
ma de setembro, frustrou-se com as médidas ~o govern~. O 
jubilêo rehabilitou sem distinccão as casas falhdas, .firmando 
como regra que casas bancariâs são covas de Caco. Ha só 
uma difl'erenca. · · 

governo, e esteiovadindo e dominando tudo.· . · . . 
E' altentado, Sr. presidente, que e11 não temo, porque não 

poderia realizar-se sem connivencia das camaras (apoiados) 
sem se tornarem os representantes da nagão cumplices do 
governo. Um paiz, como:um homem, tem Sbmpre a'sorte que 
merece por suas obras, boa se é energico e sensato, má s.e e 
frouxo e sem brio. -

Se alguem arroga-se o poder que pertence ao povo, é que 
o povo consente o, ou não conhece os õeus direitos. Casar 
dominou Roma, porque a corrup!ião do povo romano o per
mittiu, como Napoleãó·l ergueu um.throno em Franga, porque 
n'outras condi!lões o paiz não podia então salvar-se. · 

O executivo, pois, não pó de no Brasil pôr â margein as ca
maras e dominlr tudo sem que o paiz o queira, sem a cum
plicidade dos, representantes da na~ão, e emquanto houver no 
parlamento independencia de caracter, vozes autorisadas ·que 
combatão lllOdidas arbitrarias,, tal não ha. de succeder ~ 

No primeiro discurso que proferi sobre o assumpto·em dis
cussão, eu felicitei, Sr presidente, o nobre marquez de Olinda 
por ter conseguido organisar um ministerio que me parecia 
estar na altura -.da situa!Jão, mas não declarei a natureza 
do apoio quo ·.prestava ao gabinete : vou preencher essa 
lllCuna. ' . ·· 

Apoio o governo sem condicões; mas Caco-lhe dous pedi
dos, a. que ligo summa importancia: para "adherir cada vez 
mais a marcha do ministerio: 1° que, apoiand6-se embora em 
um partido como conve.!ll â nossa fórma de t:overno, respeite 
a justica (apoiados) ; 2° que, sobretudo, dê exemplos de se
vera moralidade. (NumerQSOS apoiados); 

Não possão consideracões de partido fazer toleraveis actos, 
que, cobrindo de vergonha um particular, não podem dei~ar 
de envergonhar os que governão o estado. ( apo~ados). SeJão 
os ministros homens de partido (nada ha que estranhar nisso) ; 
mas respeitem· a justiça, . acoroçOem a. moralidade. Eu não 
seria e.creio que ninguem que. se preze, seria. homem de 
partido se entre partido e o sentimento do justo e do honesto 
houvesse imcompatibilidade. 

O Caco dúabula recolhia a um autro quanto podia pilhar 
e com enormes pedras impedia-lhe o accesso. Os Cacos.mo
dernos não se defendem com pedras, porque têm para ISSOJ 
objectos mais efficazes, mais inabalaveis do que rochas, têm 
as boas rel<~çues, que fazem rasgar os codigos, tornão impo-

O po~o, .que vê no s~u governo, o pr}meiro infractor da 
lei o pnmeiro desrespeJtador da moralidade, não observa 
un{a nem respeita a outra. Dizia o poeta latino : Regis ad 
crce~plar totus componitur orbis. A verdade, porem, é que, 
praticando o poder a injustica e a immoralidace, o povo não 
compõe-se a exemplo do seu governo, decompõe-se. (apoiados, 
muito bem ! muito bem I • · 
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n1scunso i>.Ro.ri'UNCIADO NA SRsslo im 27 DE JUNno Di 1865. V. Ex., Sr. presidente, não leve a mal o riso qull' me sóhe 
·· · : · d d · t · S · á phisionomia; mas não. creio no que se diz, i8to 6, niló 

. o Sr. Vlscon. e . ~ Jequi ln~onllo:- r. presidente, supponbo que taes sejao os princípios àa administrac.ão. 
a discussão do voto de graças tem realmente excedido toda a Eu estoll inteiramente sceptico, septico Sl· prêsidente, 
expectativa, niio sei se ainda dó paiz ; r·ealmente tem sido ex" declaro a V. Ex e peço perdão a todo 0 senado, scerJticó 
tensa, pos~o que e'u. deva declarar ao 'senado que muito util · l'b · 1 pelas ·considerações feitas rela'tivaine'nte a nossa pufitica ex- pelo . que diz respeito aos ~ erae~,. scept1co j.ie o qu_e diz 
terna no Rio da P~ata e quanto a alguns object'os de nossa respetto aos conservadores ; nao crelQ em uns, nem crew em. 
administracãopublic~. · . . outros. . · _ ~ 

Eu pudera, Sr. presidente, deixa·r de'dii:iair-me ao ~el'lado, Oh! que tristíssima, Sr. ~residenie, não 6 IQ,inha posição 
d ' u no senado como hom·eru pu,blicol' Lamento qu:e não possa ter 

!'nas estou, na prati·ca e, nestas occasiões, dizer sempre al- confianea nem em uns; nem em outros, porque nao me decta~ 
~!1-m~s pala~Jas e por este. mo.do satis~azer ·o dever de cons- rão don~de vêm é para onde vão 1 Ap~arecom as questões 
Ciené'la publica que de ordmano se ex1ge dos representantes f · d · 
·da nacão i assim, Sr. presidente, v. Ex. dar me·ha licenca graves, qtte servem. per eitamonte p~ra enunCI!lr a pbysio~ 
para. que, tomando em consideração algumas. proposiçõês noinía.. propria de ll.m dos dous part.tdos, em nada l fico lo-
proferi dás por alguns dos honrados ó .illustrados membros do . gr~~~! sou por consequcncia nem Ji'bera'I nem conservador. 
senado, eu .satisra·ça o meu dever. . . . b 1 · · d B h' 

Senhores, a prhiieira .'consid~Jração que 8·0 me 'ofierece ó a Mas o honrado mem ro pe a provmCia a a Ia pareccu·m~ 
see-.ll.inte: por. que motivo 0 nobre sen_adó. r. pel!l província da sempre cons'ervador ; será dalij que provém a sua separação? " o honrado membro, note se bem, terminou ·seu discurso 
Bahia, meu digno collega, r~mpeu _o sii!!!DC.IO este anno_ dec.Ia- . declarando-se ministerial da administrac.ão. actual, e pedindo 
r~ndo-se :contra seus propnos am1gos? Eu, Sr. pr·esidente, r d d · · 
não sei à que se deva at.tribuir isso, e guardaria silencio, se só d11as cllndi!JDes-mora 1 a tl e 3ustiça- tsto é, que não sé 
0 nobre senador não me tivesse dado o ~ireito de o interpelar peE~.f~:858~nhores. 0 nobre senador pela provlncia da Babia 
quand·o declarou a·o s~nado qu·e a vi~a do ho~em publico _de- está convencido de qu·e 0 ministel'io passado, ou que os mi
>'êra ser devassada, que suas propOSIÇões deverão ser aqülla-
iadas; não erà() um segredo, tudo devêra entrar no domínio . nisterios passados perseguirão os seus adversarias? 
publico ; então não me levai'â a mal o Ii'obre senador pela pro- o. s~. StL vE!RA DA _Mor·r.A: ....:.. Justiça e moralidade. 
vinda da Bahia, meu d!guo collega, ex-presidente·do conselho 
do ministedo anterior ao de SI de agos.to, que eu pergunte 
e examine quaes são os motivo•, quaes as razões que fo1cárão 
S. Ex a virpatent~ar ao senado uma discrepancia tal. que pare· 
ce-me achar-se boJe levantado um muro de bronze entre o hon
rado membro e sells antigos collegas; que a união da família 
liguista desappareceu; e como eu~ Sr. presidente, não posso 
crer que o nobre senador sejà caprichoso na manifestacão de 
suas opiniões, isto é,_ que chame hoje seus amigos a "uns e 
amanhã a outros, uniCamente por ter capricho~, d·ev() enten
der que S. Ex. tem razões fundadàs e muito fundadas pa'ra 
assim discrepar. dos seus antigos collesas. Qnaes pódem ellas 
ser senão, permitta o senado que eu diga, discrepan'cia de 
opiniões, princípios sustentados pelo nobre senador e susten
tad~s inteiramente os iny~rs~s pelos seug antigos correligio-
nanosi membros da famlita hgutsta? . . 

Mas quaes serão estes princípios ? Dar-se-ha caso gue sé 
verificasse agora o que en disse o anno passado, Isto é, 
qu_e na r~a!idade a politic~ do paiz parecia-m~ u.m.a ver~a
detra moXImfada que não tmha bases nem· pnnCipios, qne 
tudo era gratuito, senão tambem caprichosa? Dar-se-ha 
caso que viesse o nobre senador pela província • da Bahia 
justificar esta minha proposição que foi ouvida pelos meus 
digHos collegas do sena~o c.>m alguma indifferença, como 
que com falta de consentimento? 

Parece ~ue meus collegas do seHa.rlo jnlgavão que na reali
dade exist1a D!) paiz _um. ~orpo m_agestoso, de grande força, 
composto d~ .n.llttps !ndtviriuos, 10numeros, que const1tuião 
a_ grande famiha llg_~Ista; ~!~!quanto eu ente~d~.~ que ·não ha
vta senão. uma reumao muttiCôr que nada s1gmficava e que 
nenbilma força tinha i e contava com a verificação da propo
sicão do eloquente orador sagrado, padre Antonio Vieira, 
qÜando, referindo-se âs palavras de Deus cc Prepara te, 
Moysés, para dividir a terra de Ganãa '> espantou-se e disse 
cc ~las como ? Se a terra. -de Canãa ainda está na posse do~ 
Philisteus, porque não disse Deus.- Prepara-te, !loysés, 
pal'a con7uistar-e sim-prepara-te para dividir.? '' 

Porque na verdade, senhores, é mais facil conquistar do 
que dividir ; e então parece-me que tinha eu razão quando 
suppunha que a familia Jiguista não tinha forças seo.ão em
quanto a divisão não comecava a produzir seus e[eitos ; 
desde que el!a tevo Jogar, eis enfraquecida a familia. 

Póde parecer a alguem que P.Or ser o nobre senador, meu 
~igno collega, justamente. a~~Jflo que eú sempre reconheci, 
Isto ~~ conservador dos pr!DCipios ; tllustrado como é, mas de 
princípios de ordem, e nunca professou os princiP.ios que são 
chamados ou coosiderados rrincipios do partido liberal i Orà1 
hoje que a politica é libera ... (pa·usàJ. 

O SI!. vis'comm liE JJi'QUITtNiloNn.A :..:.... O nobre senador 
usou destas duas expressões, justiça ~ moralidade : porvén~ 
tura ·o nobré senador quiz fazer vet· ao s·enado que no minis
tl'lrio passadO não tinha bav!do nem justiça ne!ll ~oràlidade, 
ou que, peló nfenos. nã~. tmha havido tanta. Justiça e tanta 
mora!.idade qüanta é ln~1spensavc~ para que ·se mere~a o seu 
apoio? .. ·. . · . . 

Estas questões são graves, Sr •. prestdente .. Pasmei po1s 
que nenhUm membro do gabinete se levantasse para dizer ao 
menos duas palcfi.rag como prot~sto e para tranquilisar o 
senado para dai' socego á consct'eneta do honrado membro rela~ 
tivame~te·á moralidade e á justica com que o ministerio actual 
pretendedirigir os negocios. As c~ndiçõ_es estabélec.idas pelo 
nób're senador fizerão cr'êr que havia dundas a rés peito dessas 
duas qualidad·es no ministe:rio. · · · · 

E11, Sr. presicenie, ha muito tempo tenho re'ceios do min_is
terio'âctual. Di:r-me-ba o senado: cc.Como, se ha pQucos dias 
foi elle orgaoisadó ? >> Mas eu conheço os homens A as cousas 
de meu pa_iz. O discurso . do . honrado ministro da jus~i~a, 
aqui profendo em certa occastão fez calar no meu espmto 
taes duvidas que, sem qu·e elle as destrüa, não posso dar-lhe 
essa confiança plena que constitue o verd~~tliro ministerial.. 
Entretanto podem ficar certos os nobres mtntstros que acerca 
dos actos administrativos, a minha consciencia é qnem me 
diria-e i dar-lhes-hei meu voto quando assim entender, e sem 
que"' me embarace a falta de confianr.a politica ; podem 
SS. EEx. contar com este apoio se este apoio é aquelle que os 
nobres ministros pretendem. 

Mas eu não disse, Sr. president11, quaes erão as proposi~ 
cões do honrado Sr. ministro da justiça actual que tinhão 
produzido em mim estas duvidas. Não indica~ei tod;.:s, mas 
lembrarei uma que constantemente está sendo mvocada nesta 
casa, isto é o uli possidet-is. · 

S. Ex. disse-nos nesse discurso que o uti possidetis era a 
causa principal de todos os males do paiz, que· era necessario 
acabai' com este uti possidetis; S. Ex. porém não explicou 
ao senado em que é que fazia consistir este setJ uti possidetis, 
e declaro ao nobre ministro da justiça que até boje, apezar de 
muitas vezes reflectir sobre a proposição na preteução de dar 
com o sentido j0nuino das palavras ••. 

O Sn. JoBm :-Ê' inigmatico. 
O Sn. visco~nE DE IEQUITINHONIIA.:-Sem duvida alguma; 

o honrado senador pela provincia do ~~pirHo-Santo. explicou 
com exactidilo o estado de meu espmto: para mtm ó um 
mytho, completament~ um ~ytho que o nobre ministro da 
justiça h~ de sem duvida exphcar·nos este anno ••• 
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Este anno, ~ão, Sr. presidente, porrrue (permitia-se-me a 
expressão ngncola) este anno é anno morto; nilo tornos la
voura, estamos trabalhando para o anno que vem porque 
o minist~rio nos disse, isto é, o chefe tlo gabinet~ entrou 
para esta casa e disse: cc Senhores, não tratemos senão de 
guilrra, guerra, guerra c mais guerra'; não se discuta nada 
mais i dê·se-nos o dinheiro quo precisamos para tratar da 
guerra i as medidas quo a pparecerem hão de ser poucas, 
porque as outras nós as tornaremos cm particular por meio 
de decretos, e depois ajustaremos contas. » · ' 
· Na verdade, Sr: p~esid~ntc, como a homens que, geral
mente fallando, sao mvaltdos, porque somos todos velhos, 
tratando-se de guerra, guerra, guerra c nada. m,lis não se 
imporia uma pressão tal sobre o espírito de todos nós, que 
nos calassemos? Tal aconteceu; calamo-nos todos, o espa
ramos. 

O Sn. Jonm : - Os factos mostrão o contrario, 
O Sn. Vl~CONDE .DE JEQUITINJIONHA:- V. Ex. perdlie· 

me ..••. é assim mesmo como estou dizend.o. (IIi/aridade). 
Asstm, ~ste ann_o ~ada faremos; mUito provavelmente o 

nobre mi.mstro. da .JUStiça não nos llxplicará em que consiste 
o seu ut~ poss~dehs. Para o anno, se a guemfestivcr acaba
da.: ... mas creio· que não estará ; muita gente crô comigo 
que durará mais de um anno .. , .• 

O Sn. SoutA FnANco : - Eu creio que não. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA : - ... não por falta de 

valor. dos bravo~ que def~ndem a bandeira nacional, mas pe
las weumstanc1as especJaes da gutlrra, pela toporrraphia do 
tboatro de lia, e assim por diante, 

0 

Demorar-se: ba, portnnto, mas algum tempo e os nobres 
ministros terão a dictãdura por um, dous ou tres annos •.• o 
que muit~ bem lhes faça,. senhores, porque cu não quizera 
ter em mmha mão tal d1ctadura. 

S~. P.residénte, .insisto ain~a cm que o nobre senador pela 
provmcta da Bah1a, meu d1gno collega, ex-presidente do 
conselho, ~eve. dar a razão por que está separado de seus coi
legas. E ·d1go Isto, senhores, porque assim é necessario para 
as nossas cousas politicas, para o credito do nossos estadis
tas, para o conceito que elles devem merecer, para a mora
lidade do pai~, p~r~ a confiança <iue elle precisa depositar 
nos homens que dmgem os negocies publicos. . 

Não basta, Sr. presitlente, dizer: cc Eu sustento este mi
nisterio, sou ministerialista deste ministerio é deixo de ser 
daquelle que aliás tinha um membro que serviu comigo na 
mesma. repartiç1o em que elle serviu no gabinete de 31 de 
agosto ; » refiro-me ao Sr. ex-ministro dos negocios estran
geiros. Por que motivo desmereceu? ..• 

E' lamentavel, Sr. presidente, fallemos claro, que nossos 
partidos estejão reduzidos a isto. (apoiados ) 

Eu presumo, Sr. presidente, não quero dizer as palavras 
-estou cm1vencido-, mas presumo, creio, tenho razões para 
acreditar que a (órma de governo monarcbico-representativo 
que todos nós juramos não tem senão bases eSCI'iptas ; ainda 
não vejo essas instituições solidas e que servem para dar 
forca as institúições politicas e constituintes do paiz ; e como 
está é a impressão em que vivo, eu desejava, Sr. presidente, 
ver um partido conservador bem organisado, tomando por 
divisa a. celebre maxima do Mr. Burke- A disposition to 
11reserve and an hability to improve:....., quer dizer-Conser
vadores que ~ustentaráõ as instituições e promoveráõ o pro
gresso1 do patz s~mpre que elle .se to!nar demonstrado pel~s 
nécesstdades nac10naes ; e o partido liberal tambem orgam
sado, de modo que não saia nunca do seio da constituicão. )) 

E' Sr. presidente, de absoluta necessidade que o ~nos9o 
paiz se constitua por esta maneira, para que a confiança pu
blica se restabeleça, para que os homens publicos que tomarem 
a si o leme da ná.o rto estado tenhão aquella fot·ça moral e 
prestigio necessarios que os fação marchar, que tornem suas· 
medidas absolutamente consolidadas só com seus nomes, sem 
dependencia dessas declaraçncs especiaes de que tanto care
cem em geral os nossos homens publicos ; mas assim como 
vejo as cousas, pelo modo como entre nós se está represcn-

t~ndo o pnpei de liberal e o papel de conservador, declaro 
ao senado.que o paiz nuo pôde progredir de maneira alguma. 

Sr. presidente, por quu mzão não o hei de declarar? isto 
já não ó para mim •... Quantos annos terei eu.de viver 
mais 4, G ou 8? Eu fallo esta linguagem porque me inte
ressa .a sorte daque!les a quem a .na~ureza ainda dá go
sos, atnda dá energia, daquellos CUJa Idade ln"Ometta ainda 
gmndes serviços prestados ao paiz; todos elles por conse
quencia devem agradecer- me esta linguagem que ti lingua
gem de paz e de amigo ; não são censuras, não vai amargor 
nenhum naquillo que acabo de observar ao senado. 
E~ já d~se bojo~ y. E_x., Sr. presidente, que não é mi

nha 1ntenç:10 ser numstorial, mas dar aos ministros todo o 
apoio poeciso, quando as medidas que elles propózarem forem 
de accordo com a minha consciencia. Se eu não fizet· tudo 
guanto elles quizerem, fiquem certos .o~ nobres ministros que 
1sto depende delles ; csclareção-me, Illustrem-me, conven
cão-me e eu votarei inteiramente com ellcs. · 
• ~las, perguntarei eu, para que isso ? Os nobres ministros 
pretendem este anuo propor algumas reformas? Ainda não 
nos disserão uma eó palavra a este respeito. Só o Sr. mi
nistro da marinha disse ila camara dos deputados que se elle 
estivesse á testa da administração [note~se bem a' condi
cional), faria, offereceria, proporia estas e aquellas reformas; 
todas as quaes se rcduziã.p a reformas eleitoraes; quer dizer, 
o nobre ministro pretende que as eleições em nosso prdz séjão 
verdadeiras vestaes, que uão haja nellas nenguma couupcão 
nem sombra disso, e elle pretende fnzê·lo por meio de me
didas muito bem calculadas que espera sejão efficazas. Nest<. 
parte peço ao nobre sen:ador pela província do Pará que se 
entenda com o nobre ministro da marinha [apoiados), porque, 
a fallar a verdade, o nobre senador é, •.. é ...• 

O Sn. SouzA FnAr-co:-Posso com efieito dar bôas regras 
a este respeito 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUIT!NllOJSll,\: •• , • merece I (Hilari-
dade). · 

O Sn. SouzA. FnANco:-E' a mesma consciencia que o cliz. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONIIA:-Si o nobre senador 

se entender com o nobre ministro da marinha, estou conven
cido que a lei ha desahir magistral. (Continua a hiláridade.) 

O Sn. SouzA FÍl.A.Nco:-.:.Tambem eu. 
O Sn. VJscormE DE JEQUITINnoNnA:-Porém, Sr. presidente, 

além da reforma eleitoral nada mais disse o nobre ministro 
da marinha. Ora, o minislerio não pretende fazer mais nada? 
Examinemos, Sr. presidente, permitta V. Ex. que eu entre 
nesta analyse. 

Os creditas já passárão; o governo tem já todas as auto
risaç~es necess~rias paraporler fazer a guerra com proveito 
do pa1z; as medidas que V. Ex. lembrou em seu muito elo
quente discurso profel'ido em um dos dias passados, estas 
não parecêrão agradar ao nobre ministro da guerra, mas es
tou convencido que, quando agradem a S. Ex., e sejão dis
cutidas na camara temporada, aqui não haverá grande du
vida, a passaráõ com brevidade; a lei do orçamento está 
votada, e, dizem-me, corre como certo (fallo nestas cousas 
inteiramente de ouvida), corre cerno cer.to que have~á uma 
resolução para pôr em vigor a lei do orçamento que já pas· 
sou na assembléa geral: então, em que se ha de gastar o 
tempo? 

Estamos no fim de junho; temos ainda dous mezesi tlll 
quasi que estava aconselhando o mini$lerio que nos mandasse 
embora ••. (Hilaridade.) 

O Sn. DANTAS :-Dizem que está com esta intenção, ··· 
o Sli. 'SILVEIRA DA nioTTA :-Não apertem muito com 

olle... · 
0 Sn. VISGOND.E DE JEQUITINllONHA. :-Se ha ·de ser daqui 

n 1rl dias, seja desde jà, porque ganhamos tempo, o que para 
velhos é repouso é para moços riqueza. Se, porém, o mwis
terio não nos quer .. mandar embora, então aproveite o tempo 
pam fazer alguma cousa. 

15 
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O que pretende fazer o ministorio? Aqui existem .wojcclos O Sn. VISCONDE DE lrAnonAnv :-E da riqueza dos es-
cle lei do uma importancia extraordinaria; por exemplo... ta1los. 

O Sn. ZAcnAnrAs :-0 das estradds de ferro. O Sn. VIscoNDE DE JEoUITINnoNrrA:- Eu honrava· me de 
ser ln·asiloiro quando lia ~a som ma. enorme. que os pequenos 
obulos do povo tinbão lcl'atlo a essas casas bancarias, o que 
provava som duvida uma grande moralisação do povo brasi
leiro que, não obstante termos essa instituição malefica, essa 

0 Sn. VISCONDE DE JJlQUI'flNIION!IA :-E' Verdade (rindo se), 
e nós então que temos muito dinheiro .•• 

0 SR. ZACUAUIAS :-Vote contra. 
Ü Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA :-.,, 

muito credito, principalmente agora I 
e até mesmo peste das sociedades ••. 

0 S. VISCONDE DE JrAnon·AuY :-Apoiado, 
O Sn. VISCONDE DE JEoUITINIIONIIA:- Portanto era bom, 

lembrou bem o nobre senàdor, .meu digno collega, mas ainda 
quando niic seja isso, eu lembrava a S . .Ex. a reforma judiM 
ciaria ••.. 

O Sn. PmENTA BuENO:~Ahi vem a cabotagem. 
O SR. VISCONDE D.E JEQUITINIIONUA:-0 nobre senador já 

sabe que qualquer Jdéa dessas .naturalmente li11 de passar 
aqui, ponto por ponto, virgula por lvirgula, porque todos nós 
havemos de estnr de accordo; o uesde já conto com a boa for
tumt de votar a esso respeito com o meu honrado collega 
pela província da Babia .•. 

Mas, como ia dizendo, a reforma judiciaria 6 tle uma im
portancia extraordinari~. O nobre ministro C:a justiça póde 
deixar de reconhecer o estado anarchico ein que nos acha
mos por falta de legislação ~~riminal? N;io é necessario no· 
nhuma instlt,dção? A imprensa deve continuar no ~stado em 
que se acha'! Não se dove adoptar nenhuma med1da a este 
respeito? A parto criminal, Sr. presitlente, a parle policial 
deve continuar a ser aquillo que ê? J>ara quando havemos 
do guardar a reforma? 

O Sn. PIMENTA BuENO:-E a fabrica do Ypanema? agora 
que não temos ferro nem para a guerra. 

O Sn. VISCONDE DE ITADOnAIIY:- As loterias. 
O Sn. VISCilNDE DE JEQUITINIIONIIA : ••• as loterias .... 

O SR. vrscoNoE DE ITAuOIIAUY: - Apoiado. 
O Sn. vrscoNDE DE JEourrrNIIONUA ..• as abanrlonava e ia 

depositar seus vintens .nas casas bancarias afim de obter 
lucro para o futuro cm beneficio seu e de suas famílias. 

Hoje o nobre ministro da fazenda não sabe, niT.o tem ello 
mesmo ouvido dizer ao povo : cc Não quero sab1r de bancos; 
perdi meus 100H, meus 200fl que tanto me cuslárão a ga
nhar? '' E não é isto um sympto ma quo . deve merecer do 
nobre ministro ria fazenda e de todo o ministerio, em uma 
'tJalavra, das autoridades SU!lre mas do paiz, grande c par
ticular attencrro? Ficaremos nós e continuaremos a ficar nesse 
estad~? Quê medidas propõe o nobre ministr·o da fazenda 
para ISSO? 

O banco do llrasil, senhores .... Note-se bem que teo_ho 
sido nesta casa constantemente defensor dnquolle estabeleci
mento, porque não o considao o sómente um estabelecimento 
financeiro, mas considero-o até um estubelecimen to politico, 
e, como sou amigo desta fórma do governo, V. Ex .• já vô 
que tudo quanto entemlo que a consolida tem o meu voto 
porque gosto disto. , · 

Agora , se o senado perguntar-mo cc Porque gostas ? '' 
Não sei dizer; o que é verdade é que gosto. 

:Mas o Banco tio Brasil, p~rmitta-se-me que eu diga, tem 
pr·ocedido de forma que em pouco tempo podem appareccr as 
diillculdades tristíssimas de 10 d9 setembro do annr; pas
sado. 

O Sn. JoBm:-E' verdade. 

O Sn. VISCONDE DE J!lQUITINIIONIIA:-A crca~ão do minis
terio publico não mcr·ecerá as attenções do nobre ministro 
da justiça? S. Ex. que conhece pessoal e minuciosamente o 
estado de nossa policia, dos julgamentos no jury, e assim por 
diante, abandonará a bella occasião que tem M manifestar 
á assembléa g-eral o resultado de seus profundos estudos a O Sn. vrscoNDE DE JEQUITINIIONIIA :- O nobre mioistro da 
esse respeito? fazenda sabe perfilitaménte, porque eu verbalmente lhe com-

O Sn. Sn.VEinA DA ~IoTTA:-Não sa esqueça do projecto muniquei, que os cadastros do llanco do llrasil são feitos de 
do SI·. ministro da marinha sobre a reforma das adminis- uma fór·ma. absolutamente descommunal, quero dizer, do 
trações provinciaes. modo absolutamente opposto aquelle que se pratica nas na

çõcd adiantadas em commercio e em objectos de credito. Não 
O Sn. vmcoNoE DE JEQUITI.\lnoNuA:-E' tambem outra re- se tem em consideração senão e patronato, dá-se um credito 

fórma importantíssima. que a pessoa a quem se dá não merece, e, sem attender a 
O uobrc mimstro da fazenda quererá que as cousas financei- que essa pessoa tem cm outro estabelecimento bancaria 

ras conHnucm no estado em que se achão? quererá S. Ex. que igual credito ou maior, e que por consequencia não póde de 
essa crise,por assim dizer, devastadora, de 10 de eelembro se fórma alguma merecer aquelle que 0 Banco do .Brasillbe da 
repita por não se aproveitar agora o estado em· que nos porque, ::ir presidente, (V. Ex. perdôe-me que cu entre nes
acbamos para se tomar medidas a este respeito que previnão tas minuciosidades), se eu, que valbo, por exemplo, com
para o futuro? Os bancos devem continuar como se acllão e mercialmente fullando, 1,000:000$, tiver já em um banco 
as casas bancarias pela mesma fórma por que estavão? um CJ·edito de 4.00:000,J), em outro um credito de 300:000~ 

O Sn. PIMENTA BuENO:- Não se tomarão medidas para e o Banco do Brasil me der um credito de 1,000:úOO~, vcnllo 
melhorar as finanças do paiz? a ter 1, 700:000$, isto é, venllo a ter um credito muito maior 

O Sn. VISCONDE DE J!lQUITINnoNrrA:- O nobre ministro do que na realidade valho. . 
da fazen~a não se lembra que, se não entrarmos em um mi- O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- Isto é liberdade da credito I 
nucioso c•tudo das causas que motivárão ou derão occasião O Sn. SouzA FRANco: -E' falta de liberdade de credito, 
á crise de 10 de setembro, porque isto deve ser filho de um 
inqucrilo muito bem feito, pelo menos não podemos negar O Sn. VISCONDE DE JllQUITINIIONnA:- Não doverá haver 
qu~ houve um completo abuso do credito (apoiados), e que intelligencia entre as casas bancnrtas, entre os bancos paru 
Ioi esto abuso que arrastrou casas, aliás dirigidas por ho- · se formarem os verdadeiros creditas? Não se deverá fazer 
mens muito honrndos e muito capazes, à situa~ão em que disti~cção entre os creditos dados pam os ~~bolsos e os 
ellas e o povo se acharão? credrtos dados para os aceites? A responsabilidade de uns 

O nobre ministro da fazcnua não se lembra que da crise não é exactamente do mesmo valor da responsabilidade dos 
ue setembro resultou um grande mal p11ra o pai~, que é a outros? Sem duvida alguma. . 
desco~fiança do povo n~s casas ~~~ ueposito, e por conse- Sr. presidente, eu nunca fui inimigo do credito, eu ·o con-
quencra a faltií do amor pela economia •. ,. sidero como uma das primeiras alavancas para o desenvolvi-

mento da riqueza social, mas não tenho podido, o lionrado 
O Sn. VISCONDE DE ITADOnAnY: -· Apoiado. senador pelo Pará permilta-me que lhe diga, não pude ainda. 
O Sn. viscoNDE DE JEQUITI:NnONII,\: - . , • primeira base 1 entender o que é que ello quer dizer nas palavras-desenvol-

da moralhaçuo publica. - vimonto do credilo.-0 nobre senador quer dizer- regulal'i-
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saç1ío do credito, regulamentar o credito, tomar medidas que 
obstem o abuso do credito? Se assirn é estou de accordo com 
S. Ex. ; se não é isto, então permitta-me o honrado membro 
que eu. não o acompanhe, porque não posso ir tão lon~e 
quanto vai S. Ex. ~ 

Conheco perfeitamente que sem credito não ha commercio, 
não ha industria alguma; mas ó o credito legitimo, e para 
que este credito legitimo se dê, para que não se abuse de!Je, 
necessariamente o nobre sena.dor, tiio versado como é cm ma
terias bancarias, illustrado como é cm objectos financcir,.s, 
já por theoria, já pela pratica quo tem tido dirigindo os ne
gocias de fazenda de nosso paiz. conhece perfeitamente quo 
? rrue digo ó razoado, é justan1ente ?quillo que deve fazer 
Impressão em todas as pessoas que tóm em suas mãos a di
reccão dos estabelecimentos bancarios . 

PllOVINCIAS Nacio- Porto- Outras 
naes gu ezas nações 

---.----- ------
.Município d'\ côt·te........ 1.373 1.813 1.038 
Rio de Janeiro............ 2.810 2.232 2ii7 
Bahia................... 2.B38 918 357 
Pernambuco.............. 1.G8o 1.029 173 
llio Grande do Sul........ 1.614 9Gí 1.231 
Maranhão................ 1.086 4i3 ~6 
Pará ......... , .. .. .. . • .. 328 liií l$7 
S. Paulo................. 3.476 776 381 
Minas Geraes........ .• • • 4.703 813. 89 
ce~rá ...••.•..•••••..•.• 1.333 115 36 
Parahyba................. 3GG 138 2ti 
Alag(H\S................. 702 . 18ti ·16 
Sergipe ................... - 564 76 10 
Espirita Santo ... :.. • • . • • . 351 7i 24 
Rio Grande do Norte.. • . • • 112 1 o 3 
Piauby.................. 378 36 ti 
Paranã.................. 396 110 42 
Santa Catbarina, ........ -. 4.35 77 87 
Mato Grosso.. • . • .. • . • . .. 399 23 151 
Goyaz.. • . • . • • • • • • • • • • .. • 500 75 25 
Amazonas • • .. • • .. . .. • • .. 64. 50 4 ------

25.202 13.666 4.057 4~ 

Às palavras:-rlesenvolvimento do credito - ditns assim, 
dão ont~o ao honrado. ~lembro a quem te'nbo agora a honra· 
de refwr-me uma opw1Uo ,que realmente não 6 a delle , por
que não posso concebei' que o honrado membro queira o cre
dito indefinido; mils o povo assiin entende, e por isso tenho 
lido em escriptos que o honrado membro é chefe do uma es
cola de credito illimitado, e que o nobre senador pela provin~ 
cia do Rio de-Janeiro, meu digno amigo, o Sr. visconde de 
llaboraby, é chefe da escola opposta, quando aliás estou 
;,bsolutamente convencido de que nem o nobre senador pelo 
Pará quer o credito illimitado, ' rrue significa· abuso; nem o 
nobre senador pelo Rio de Janeiro quor essa limitacão de 
credito com que seus adversarias malignos têm proêurado 
diminuit' a importancia do. prestigio que elle tem como finan- rc Ob~erva-se desta demonstração, diz o autor do opus• 
ceiro·no paiz. que todas as províncias do imperio, com excepção sórr 

do município da côrte e Pará, jã têm maior numero de c 
· O SR. CANDIDO BoRGES:- Apoiddo. nacionacs que portuguezas ; mas já são decorridos 42 a 
O Sn. VISCONDE DE JEQUJTINIIONII:I. :- Mas porque at:ontece de nossa indepandencia, porém, ainda assim, o commerci 

isso? E' porque desde que se dá a um chefe do credito illi- Brasil não se tem nacionalisarlo ! Este racto revela de p· 
mit~do, deve dar-sé a outro a opposta, e eis a11ui ambos ~~ a existencia de um grande vicio organico na nossa a 
mal qualificados perante o paiz. mstração, o qual reclama u_ma medida urgente que o 

O S S F A . desapparecer. >> 

R. ouzA •nANco:- poiado. Temos, pois, 2o,OOO casas do commcrcio brasileiras. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA:-Definamos os termos, sem duvida um importantíssimo nucleo de prosperidade ' 

porque, Sr. presidente, so nós definirmos os termos, have- mel'cial. 
mos de ver que o paiz bade ganhar extremamente. M~s porventuru estas 25,000 casas commerciaes ee fc 

Senhores, eu nfto posso demorar-me demasiadamente na abandonadas, se não fo1;em protegidas pelo governo; is. 
tribuna ; outras considerações a respeito do estado de nosso ~ela lei, não propriamente no sentido protee<'ionista, 
commercio chamavão a minha attenção, e pela benevolencia entendido, porque sou amigo da liberdade do commen 
com que geralmente sou tratado, e com que o senado trata entre nós esta Jiberdafle do commercio existe; mas se 
sempre aquelles que tomão a liberdade de dirigil'-se a elle, nucleo não for amparado decididamente valerá muito pot 
tu· podia contar que seria ouvido; mas o tempo não basta, e é isto que deve impressionar o ministerio, é para isto 
e as forcas fallecem-mc; todavia·, Sr. presidente, não posso chamo a attencão dos ministros. 
deixar tle dizer ao senado aquillo que sinto relativamente Embora., senhores, estejão com guerra, guerra e gu 
aos resultados da crise de 10 de setembro. todos os dias, pensem em mais alguma cousa, e, se não 

Os resultados forão beneficos; o paiz soffrerá, não h a derem por si, chamem .alguem que os auxilie. 
duvida alguma, mas houve um resultado importante para 0 5 S 11.1 . N·- f· 1 :- · 
nós que ó o poder-se bem descriminar o commercio são da-' R. ILVEII1A DA lt OT~A.-- ao a tao cynneus. 
quelle que não é; entretanto é preciso que o governo venha O Sn. VISCONDE DE JEQUITII.'1HONIIA :·-Eu já disse em " 
cm auxilio da sociedade com medidas opportunas. occasião nesta casa que era o commercio que havia de vir 

Que o nosso commercio, Sr. presidente, se acha no estado so~corro da nossa agricultura quando ella passar por e 
mais decrepito e miseravel, é uma verdade; nós· re01lmcnte Crise, porque necessariamente ha de passar, IJUer (JUeiram 
não temos commercio. Não.vá,porém, oiC?ado acreditar que quer não; cu s?mcnte tra~alho para que se. arredem, ta 
sou tão hospedo nos negoc1os de meu pmz que avance uma quanto for posstvcl, os e&pinbos que têm de dilficultar a m 
llroposicão dllsta ordem para ser .concebida inteiramente como cha d~ nossa ag-ricultura. 
as palâvras o dizAm. Nós, Sr. presidente, temos no nog,;e Na França, Sr. presidente, foi o commercio quem vale• 
paiz pelo menos 4.3,000 casas de commercio; destas 4.3,000 ngricultura; no Brasil ha de ser o cQmmerciu quem ba 
cas~s de commo_rci? mais de 2il,OOO são brasiloiJ·as. E' já valer a agricul_tura. A agricult~ra. no nosso paiz, diz· s~, r 
muito, não? Po1s e urna ve1·dade segundo se conhece elo tem bracos ; diga-se que a agncultura cm nosso pa1z ll 
alguns períodos de um opusculo ultimamente publicado pelo tem capltaes de que disponha; não são os braços que falt< 
Sr. }leiTeira Soares, a respeito de crise de 10 de setembro : são os capitaes. que servem de fundamento á agricultm 
(lendo): SCfi! elles não ó p~ssivel que irldu:;tr·ia alguma prospere, 

cc Conforme a ostatistica commercial do impel'io, do exer- ~1u1to ll_lenos a agnaultura. Co~o,, Srs.r: ~a de prosperar u• 
cicio de 1863-1864, vê-se (Jue 0 numero das casas de com- Iodustna que o menos que paga são 1a /o ao anno? 
me reio nacionaes e estrangeiras, comprPhendidas as fabricas Sn. VIsCONDE DE lTADOllAIIY .dá um aparte. 
e oilicinas de. diversas especics, se eleva a ~2. 821.i, sendo na- O Sn. vrscoNDE DE JEQUITINIIONIIA: -Diz bem o honra 
cionaes 2~: 202, porlugueza? 1?. 666, e de o~tras nacion~li- !llembro. 1 o o lo de premio ; h a industria que chegue p; 
dades L Oa7, as quaes se d1stnbuem pelas diversas provm- 1sto? o industria note bem V. Ex. no te o senado no ti 
CiaS na fórma apresentada 110 mappa que 56 segue : pa.iz, industria CUjOS biaQOS SãO C~pitaJ, quer() di;er, I 
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capital ~ue morre, que definha todos os annos, e cujos filhos 
mesmo, menores de 16 annos, em epocbas ordinarias, estão 
sujeitos a uma mortalidade annual de 20 a 2ti 0 (o, quando, 
segundo os dados estatísticos publicarlos pelo Sr. Ferreira 
Soares, nã.~ nascem senffo de 3 'lo a 1 °[·> annualmontc? 3 °Jo 
a 4. 0(o para preencher o vacuo produzidu por 23 °[o de mor
talidade! O que significa isto? Não significa que o capital 
agrícola está todos os dias diminuindo, e que. é um falso 
erro em que se acha o agricultor suppondo quo tem 
riquezas, quando álias não tem? suppondo que é rico, 
quando é Yerdad!liramente pobre? Quando é, St· presidente, 
que se ba de c.sperar, ou póde-se esperar que a nossa agricul
tar a prospere ? 

Mas assim mesmo, note V. Ex., que não me parecêrão 
bem exactas, peço vania ao nobre senador pela pruvincia da 
Bahia, meu digno collega ; n<1o mo parec6rão bem exactas, 
so bem ouvi o nobro senador·, as proposicões proferidas por 
ella relativamente á producção do nosso·paiz, eJ!a iem aug-

. mentado. 
Senhores, creio que não avanço uma proposicão que não 

esteja.na consciencia de todos os meus collogas, 'e vem a sor 
que eu fui um inimigo severo e elllcaz do trafico quando 
ministro da justica; eu fiz recuar do. trafico 42 embarcacões 
o levei as mediàa~ da administraçüo tanto além que as êm
barcações que aqut entravão cm lastro e que davão sígnaes 
e indícios de torem trazido escravos, eu as embargava pela 
alta policia e as mandava contra os rcboldes do Rio Grande 
do Sul; assim aconteceu ao S. JJomingos Eneas, ao Voador, 
se me não engano, e a outros navios. Fiz, portanto, guerra 
in::ana ao tmfico, fiz recuar esse commercio male!ico. 

O Sn. T. Orroru: -momentaneamente. 
0 Sn, VISCONDE DE JEQUITINUONUA : -Diz bom O honrado 

membro. · 
O Sn. T. O r TONI : -Mas fez, não ba duvida. 
O Sn. vrscoNDE DE JEQUITrNnoNru ·-Fiz; veiu o trafico 

depois a continuar; mas em 18v0 elle dosapparcceu de todo, 
. quando o povo do .Brasil estendeu que devêra lancar para 

fórí.l de SOU seio OS Cstrangei ros f{Ue mancha VãO O solo bra
sileii'O com um trafico tão hediondo, ante-cbristão c contrario 
ás idéas civilisadorns do seculo. 

15to feito, não houve mais augmento de bracos escravos ; 
pois bem, o meu honrado collega dà licenca qÜe cu o[creca 
á sua consideração o que diz aqui o Sr. Fêrroira Soares nâs 
suas Notas estatísticas, escripto este que mereceu ser tra-

. duzido em Inglaterra, que se acha tarnbem tr·aduzido em 
Franca e do qual talvez aqui no nosso paiz pouco conheci
mento se tenha? Eu leio. 

ODSr. Ferreira Soures, Sr. prêsidente, tomou a produqção 
de todos os grandes proJuctos do Brasil- o café, o assucar, 
o fumo e o algodão-, e mostrou que a produccã.o tem sem
pre augmentado depcis da exlincção do trafico. • 

Para que o senado se convença daquillo que acabo da di
zer, peço licença. para aindi\ occupar por dons minutos a 
sua bonevola attençiio, lendo estes dadus estatísticos. 

A respeito do café eis os dados do Sr. ~'meira Soares: 

Epoca anterior á cessação do trafico. 

Exerci cios. Termo médio 

1S4.0-18U a 184.2-1843........... 5,507,367 arrobas. 
1843-18~4 a 184.t.i-1846 ........... 6,1>l9,H80 
l846-18í7 a 1848-1~49... .... .. .. 9,301,967 » 
1849-1850 a 18i:il-18l':i2........... 81l':iH,8o8 » 

Epoca p9sterior á cessação do trafico. 

Exercício. Termo médio. 

.Antes da cessação do trafico. 
Exercícios. Termo médio. 

18-10-1841 a 18Hi-1846 .......... 6,16o,960 anobas. 
18~6 -1847 a ~831-1832 .•.... ;... 7,910,726 >> 

Depois ila cessação do trafico. 
Exercícios. Termo médio. 

1832-181i3 a 18B7-1838.......... 8,251,604 arroba~. 
Pelo que respeita ao algodão eis os dados tirados cla mos

ma fonte : 
Antes da cessação do trafico. 

~xercicios. Termo médio. 
1810-1841 a jSHi-18W....... ... 717,107 arrobas. 
18i6-1847 a 185 !-181:i2.......... 832,334 » 

Depois de exlincto o trafico. 
181.i2-18ii3 a 181i7-1858. .... .. .. • 981,477 arrobas . 

Relativamente ao fumo ba tambem estos dados: 
Antes da cessação do tra~co. 

Exercícios. Termo ~tédio. 

1840-18U a 18i5-18í6.......... 308.243 arrobas. 
1846-1847 a 1851-1852.......... 392 337 >> 

Depois da cessação do trafico. 

1852-1833 a 1857-181i8...... .... 523,858 arrobas. 
Este augmento aconteceu depois do 1852, flUO foi justamente 

a quadra em que não houve illlgmento da escravidão ; e o se
nado ba do recordar-~e de que por esse tempo pouco mais ou 
menos lavrou infelizmente em nosso paiz uma peste que, 
posto não fosso a mais mortífera para a cór preta, toda via 
não foi benigna para ella. · 

O Sn. ·SILVEIRA DA MorrA: -Tivemos tambem o cbolera
morbus. 

O Sn. vrscoNDE DE JEQUITJNITON!IA : -E' ver1lado,. mas a 
primeira peste foi contra nós, a ~egunda é que foi contra elles; 
i:;to mostra quanto a limpeza importa para a salubridade. 

Eu, Sr. presidente, nfio desejo cansar o senado ; se o se
nado mo dú licença remetto. estes dados para o tachygrapho, 
que os lançará no meu rliscurso, o assim pouparei aos meus 
collogas o trabalho de ouvir o ao depois de lor. Agora se o 
senado quer ouvir, se acha nisto prazer, na hora adiantada 
em que estamos, neste caso eu obedeco, porque V. Ex. sabe 
que sou sempre o primeiro em abaixar a cabeca. 

Portanto, como o senado nada diz, entendo ·que quem cala 
cons~nte, vou mandar os dados para o tachigrapbo; aqui 
vêm todos ató 1858. 

Este augmonto tem produzido, Sr. presidente, uma grande 
influencia na nossa prosperidade. Na província da Bahia o 
nosso commercio trm subido a um ponto tal que, quando 
passei por ali achando-me muito enfermo nessa viagem que 
fiz á Europa ultimamente, disse-me o Sr. Joaquim Torquato, 
inspector daquolla nlfandega, que só em piassaba tinha-se 
exportado perto de 200:000#. Já nos achamos neste estado ; 
ruas é por isso mesmo que á preciso que o governo, tomando 
em consideraciio as nocõos boje aceitas e sustentadas por 
todos os govei·nos cultos, proporcione ao nosso commercio o 
amparo que Jbe é iudispo11savel. 

Sem o commercio de1cnvolver·se e enriquecer-se não é 
possível que hajão capil.~es pua sustentar a lavoura. 

Queixamo-nos da falta de braços l Não 6 o maior mnl ; o 
que faz mal ú agricultura do Brasil é a falta de capitaos ; é 
por f~lta de capitaes que não se em pregão os melhoramentos 
indispensaveis para augmcntar a producção. 

O Sn. SouzA FnANCO : - E' tambem o juro alto do di
nheiro. 

1'2 8 3 ~ · 0 Sn. VISCONDE D!l Jr>QU!TINIIONllA : ·-Perdôe·me, O aparte 
18o· -1 5 a 181il-185~ ........... 10,549,817arrobas. d V E 't 'li t d c é 
18N' 18''6 a l81'7 18r·8 11 ~ 6 .. 719 e • •x., mm o 1 us ra o orno sempre •••.• 

,)i)- i) í)- o........... ,~~;o, ll 

Quanto ao assucar os dados são estes: O Sn. SouzA FnANCO: -Nuo cxclu~ as oul.ras razões.-

-., 

.. , 
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. 0 Sn. VISCONDE DE JE,QUITINIIONUA : - 0 que CU queria 
d1zer era.sóm.ente o segumt~, se V. Ex. dá licença: o juro 
alto do dinheirO ó uma condwão das nacões novas · todos os 
povos que se ach~o n.as condÍções em q"ue nos acb~mos real
ment~ pagão mn1s JUros do que aquelles que se acbão nas 
conrhções da Inglaterra. 

Ora .•.. V. Ex. ~ê licença .•.. Como é possivel que na 
Ingla.terra se pag~e Juro alto por muito tempo, que o cm
preslJmo dos captlaes mereça um elevado aluguel, se os in· 
glczcs estão lildos os anuos augmentando seus capilaes de 
mais di! 100,000,000 de libras esterlinas? 

0 Sn. VISCONDE DE lTADOUAIIY:- Mais de 180,000,000. 
0 Sn. VISCONDE D~ JEQUJT!NIIONUA:-Nós, que não SÓ não 

accumulamos um vmtilm, como estamos todos os dias cei
fando e dimi~uindo, permilla-se-mo o tor~10, agorentnndo 
~ossa prospendade, poderemos em taes c1rcumstandas ter 
Juro ba~ato ? 

O Sn SouzA FnAN.co:-Podcmos ter um pouco mais ba
rato do que está. 

O Sn. ''JSCONDE DE·JEQUITINIIONITA:-0 aluguel do dinheiro 
está na razã? do preç_o de qualquer outra cousa; quem o 
estabelece e a relaçao .entre a procura e a oiTerta; muita 
procura e pouca o.fl'erta,. juro ~I to; muita oJTerta c pouca 
procura, pec1uenos Juros; llito esta nas conrlicões de tortas as 
cousa~, porque se a sciencia economica,_ Sr: prcsidentl\, nào 
t~m ;:unda chegado a firmar e a consolidar todos os princt
pws em que ella Se funda, S0 1 ror OUti'OS termos ainda nãO 
é uma sciencia tào experimenta como as outras' todavia ba 
ho.ie principias áccrca dos quacs não é licito du~idar c um 
delles é esse q~~ acabo de mencionar ao senado; IJ;rtanto 
havemos de SUJeitar-nos a Msas condicõcs. 

Or?., .donde ha de vir o dinheiro j1ára se pagar por ello 
grdndc JU!'O ou peq11eno juro? lia de vir nrcessariameute do 
commercio .i mas o honrado membro, assim como o senado, 
sabe perfeitamente que o primeiro homem industrial do 
mundo principiou pelo credito, principiou por gastar primeiro 
Jl~l'a então produzir ; é p~eciso por consequencia isto, 6 pro· 
CISO que tenhamos os capitil('S. 

Eis, 81·. presidente, a rnz;to porque nest\ casa e fôra 
d.ella tenho cons~<~ntemente me opposto a essa politica bel
ltcosa, a essa politiCa de guerra. 

Senhores, reconheço a maxima que o senado não pó de dei· 
:xar ~e reconhe.cer, e é que para set· rico custa muito, porém 
depois de ser nco, para sor muito rico não custa nada· fa· 
çamos todos os sacriti.cios, que é o quo quero dizer, 'para 
sermos riCos, que depois de sermos ricos seremos muito ricos 
facilmente; .entãtl tomaremos contas aos nossos trave.;sos vi
zinhos ; .porém po~ ora seguirmos suas pisadils, estarmos to· 
dos os dias ~0~1 dissensões com elles, obrigando-nos a des
pezas enormissimas que este armo se vão fazer e que já 5e 
?zerão .. não é deteri~rar nosso paiz, não ó enfraquecei' nossa 
l!ldllstna. nossa agncuhura, não é ·arruinar-nos, Sr. presi
dente? Sem duvida alguma. . 

O Sn. Jonm:- Estamos nisto ha quatorze ànnos. 

dizer ao nobre senador pela província da Bahia meu di"'n 
colloga.... ' b 

O Sn. ZAcuAmAs :-E amigo, ni'io? (Hilatidade.) 
~ Sn VISCONDE DE Jr.QUITINUONnA: -E amigo tambcm · 

~u1to me honra. V Ex. corn esta etp1·essão; daqui po 
d1.ant~ nunca hei de esquecer-me deste favor. (Contintia ( 
htlandade.) . 

Peç{) licença ~ara dizer .ao . nobre senarlor que não ac!Jc 
bem fundada sua cens~ra a leitura e pub!icacão que fez r 
n?ss~ collega, ex:prosJdente do conselho, sen:1dor pela pro 
VlllCiil do Maranhao; de um documento oJficial. 

Senhm:es, . f~llo com canduru, achei a publicacão trivial 
tant~ maiS tri.VJal quanto tudo ar{Uiilo\ e lllai5 aindit do que sr' 
publicou, esta nesta corrcspondencia official (mostrando wn 
folheto) _t1:ocado entro os diplomatas inglezes no Rio da Prata 
e seu ministro, o conde Russell. 

Ne.sta correspontfencia Mr Thornton e nir. Luttson, minis
tros mglezes em .Buenos-Ayrcs e itJontcvidéo dão a saber 
tudo quanto occoJTeu já com o governo argen'tino já com o 
governo del\Iontevidóo. · ' 

Q Sn. Z~cnAnrAs :-Rcfe1·i-me aos commentarios do con
vomo ; cre1o que não se encontrllrá ahi. 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONU.\: -Refiro-me ao trecho 
ácerca do qual. o nobre _senad~r pela província de]bto-Grosso 
pr~testou; creio que. nao havia razão alguma para protesto. 

fambem não ache1 erro etc lifficio na leitura daquelle do
cu:nent.o~ Embo:·a o nobre ex-mini~tro da justiça. não seja 
~oJe .mullstro, suo ~ocumentos que hão de ser publicados, que 
li~araõ na secretaria e dos quaes elle tirou cópia, afim da ser
VIrem para a sua defesa, porque S. Ex: como ex·ministro é 
respons~vel pelos actos do mini~terio tantr1 quanto são res
pons~ve~s os seus. collegas; .nã? porque, Sr. presidente, a 
constitUição o quma, a coRsLltUJção é clara; a con•tituicão 
só faz responsavel do <tclo aquella que assigna; rgas parla" 
mentarmente se tem entendido que ha solidariedade entre os 
ministros, e então, quando um ministro é responsavel todos 
ClS outros p,artilhão da mesma responsabilidade, e neste caso 
o Sr cx-mini~tro da justica, nosso digno collc~>a pela pro-
víncia do niaranhiio, tinha de defenuer-se. 

0 

. A accus~ção, S1·. prc.sidente, ó preciso negar-se a luz do 
d1a p~ra neto conhecer 1sto, a accusaciio foi severa oh! cu 
fallo irnparl!ialmellte; a accusagão fcíta ao nobre ex.'ministro 
dos negocias estrangeiros foi muito severa, e não foi severa 
só aqui, .ellu comc~~u P.ela in!prensa e pela imprensa em paiz 
ost1·angmro, e depois foi aqui sustcmtada e sustentada com 
grande vehcmencia. . 

Eu lastimava, Sr. presidente, assim como lastimo que 
pessoas de. liWL~ merito commet.tess.ern taes faltas, porq~e no 
me~ conc~Jto. foi umrt falta. O tlrplomata tem obriga!,lãO 
~u1~0 mm ngo.rosa rio q~e os outros empre;.;ados de ser 
v1ctuna. Eu assrm entendi, e nesta' casa n~foriu-se um facto 
a meu respeito. q11e é verdadeiro: nunca disse uma palavra, 
n~m na occasiiio d~ ser. d.emittido n~I? depois. Eu podia . 
d1zer q11e tambem fui dcmitlHfo por espmto de partido .... 

O Sn. T. OrroNI :-Apoiado, e foi só por isso. · O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONJU:- A fatalidade, Sr. 
presidente, até entra no cnca.lcamento das palavras ; ora 
veja V. Ex:, e~, sem intenção illguma de fullar nit ques- O Sn,. VISCONDE o~ JEQ!JITlNDONrrA: - ... e só .Po~ espirit.o 
tão do. sul, deseJ;Indo espaçar e demorar para não tocar em de partido, como d1z o nobr~ senador pela provmcm de bh
tal obJecto; hcm a meu ~ezar, por uma especie de fatalidade I nas-Geraes; entretanto, não flJsse n~da, porque o giJverno os-
me esbarrei... tava em seu direito, e ll posição do um agente diplomatico é 

0 Sn. Joniiii: -Cabiu no poco. tão .melind~os~, ~ualquer cousa que diga póde produ1.ir taes 
• e!fe1tos e dm110Uir por tal fórma a força moral de seu go1·er· 

O Sn. VISCONDE DE JEQUlTINITONIIA. :-.•• com os ncgocios, no, quo vale mais sujeita1·-se o individuo ás condicões de seu 
do sul, com o 20 de fevereiro! (Hilaridade.) V. Ex. rlá Ji.: posto do que dcfender·se, salvo aqui; aqui faria êu a minha 
cenga .que faça. algumas observações a respeito do 20 de I defesa sim, mns laconica. 
fevoretro ? Veja V. Ex. o que aconteceu com o Sr. ·Christie ... Agora, 

O Sn. T. OTTONI :-0 do Paco do Rosario? entre parenthesis, não sei se V. Ex. sabe que não sou inimi-
• _ go do Sr. Cbristie; se de alguem tenho de que queixar-me ó 

O S~. VISCONDE DE JEQUITINnoNnA. :-Nao, senhor, o de de !ord Palmerston e do conde Hussell; não tenho razão de 
Montevidóo. · queixa do Sr. Christio. 

O Sr. Jonm :-Pensei que era o de Ituzaingo. O Sn. ZACIIAniAS:-Executou o que lhe mandárão fazer; 
o Sn. VISCONDE DG JEQ!JITINliONl!A :-Peço licença vara est.á isto be~ demonstrado pelas suas Vllblicações, 
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O Sn. VISCONDE DE JEQUrTINIIONnA:-~u.nca,..entendi que s~ 1 pr~sidindo imparcialmente á eleição de novas autoridades no 
deves>e t.orn~r responsavel o punhal c na.o ,l m,w que o move, parz, 0 dando 0 seu apoio ao governo que rlnqui resultasse 
eu puno a nMo. emquanto este precisasse delle. Nestas idéas foi o Sr. Saraiva 

O Sn. ZAcnAmAs:-Mas o punhal ó sempre odioso. apniudo pelo Sr. Elizaldo. · 
O Sn. VISCONDE nz JEQUITJNI!ONnA:- Em politica isso não Note V~ Ex. que entre os m~ll!bJ·os desta conferencia 1 

tem nada; não é a primeira vez que 0 digo, disse-o aqui em e~tava o ~r. Sar:llVa, estava o mt~li'.tt·o ~as relações exte
outra occasiilo, da qual até nem quero lembrar-me, a respeito rt.ores de. Ducnos·Ayres, estava o mtmstro wglcz, e o corpo 
ue um diplomata nosso. diplom,~trc.o. .. . . . . 

Por consequencia, não sou inimill'o do Sr. Cbristie, respei. Eu dtreJ depots. pnr que. Imo 1sto. lContmuq. a lc~l· 
to-o muito, e até creio que com nsb publicações que olle fez, cc mas o prcstdente drsc~1·dou. Eutenueu S. l~x. que a 
principalmente umas notas que correm em um pequeno vo- recusa rl.o gove~no monteVIdeano d~ assenttu: pa.ze~ com o 
lume, prestou·nos grande scrvico. Com elfeito, senhores, g-~nml [<]~res n.ao d,.v ta uma ~orcetra potencia dii'Olto per
na<li\ é mais ulil a uma naciio do ·que conhecei' seus defeitos; fe1t.o .do wterv1r, embora os wter_esses ~esta yade.c~ssem 
sem conhecê-los nao os póde emendar nem corrigir; om, senamento com o estado de rcvol~~ao na l~epub.llc<\ v1zmh~. 
quem nos diz nossos defeitos, verdadeir,1mente faz-nos um Parc~ou-lho. taml~em que _uma mtervençao dfi'Ccta .tr~na 
favor, um beneficio; agora, quando se calumnia, quando se comstg~ ~urto odro, ta~dena a esta?elecer em Moutev1ueo o 
diz aquillo que realmente não ó.... pred_om!nto de um parttdo, e tornarta até certo pnnto a. po-

. . . tcnclil. mterventom responsavel por quaesquer erros ou ex-, 
O Sn. ZAcrrAmAs : -Mas olle calummou-nos mm to. ccssos que subsequentemente pudessem ser commettidos pelo 
O Sn. vrsco!'IDE DE JEQUITJNUONIIA: -Peço perdão ao hon- governo do parthlo predominante. 

r ado membro, meu digno amigo, para contestar este aparte que cc Deu S. Ex. ainda a entender que uma intervenção acar· 
me fez o favor de dar : não calumniou1 são impressões dello, retaria despezas qne o seu governo mal poderia justificar e 
el/e entende assim. . • a republica a custo supportaria. Reconheceu, porém, que 
o Sn. ZAcnARIAS: _ Ah 1 o Brasil tinha dit·eito do obter reparação pelas olf~nsas fe~tas 

a seus subditos, e assegurar por quaesquer mews que JUl-
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONn: - ..•. e ontito V. Ex. gasse convenientes a protecção destes, comtan tCl qu" não 

snbe da regra rio direito romano de que não se injuria sem atacasse a estipulada independencia da republica do Uruguay, 
intencão: ea;.injttria, etc. Como é preciso haver intenção para e S. Ex. foi de párccer que o fim que se queria cons·cguir 
ltavei injuria, esta intenção nilo a dou ao Sr. Chri,tie, por com uma intervenção commum mais seguramente se alcan
que não vejo que gl(e tivesse interesse nenhum em calumniar çaria com meios i.{l~irectos. 
o Brasil. cc fl.eplicou o 81·. Saraiva que não porlia aconselhar o seu 

O que quer o St·. Christie ? O que querem todos os Euro- governo a cmprehendc< a sós uma intervenção nos negocias 
pcus civilisa'los, isto é, que nos comportemos de modo que da republica do Urugu~y; rtuo o Brasil, já havia provocado 
S(·j~mos aqui !lo que são as outras naç.ões ci~iii~.ad~ ,Aceite- sobre si grande adio pela sua intervenção forçada nos nego
mos a reprehensfi.o, a censura, elles tem nuns dtretto de Een- cios dos estados do Prata ; e que, a uar-se semcll.lante 1n-• 
Eurar-nos do que nós a elles. tervenção, devia a republic11 Argentina· tomar p!ll'te na res-

Ncssa minha viagem ..•. Oh! se eu pudesse dizer minhas ponsabilidadc como vizinha, profundameu te interessada. O 
viagens! •... nessa viag-emsinba que fiz, vi lá com o meu tal mais que poderia recommentlar ao seu governo seria occupar 
ou qual espírito observador, vi muita cousa de que nfio gostei; as provincins scptentrionaes da republica do Uruguay, em 
se me perguntas~em cu dizia: cr Na minha ten·a isto é m~- que est<tv~o estilhclecidos muitos subditos brasileiros, ou 
lbor '' ; mas daqui não se segue que já estejamos no vertia- reunir uma forca brasileira na fronttira do norte, donde se 
rleiro pé de eivilisaçiio em que e~tão as nações cultas. O Sr. poderia fazer pÚrlir uma expediçiio para castigar quaesquer 
~;~_ristie, pois, é severo para comnosco, mas segundo suas autoridades uruguapnas que se permitissem ultrages contra 
lmpressões. subditos brasileiros. 

E, já que fallei do Sr. Christie, pergunto ao nobre minis- rc A OiiÍnião de quantos estavão presentes foi que, a con-
tro da justiça por f{Ue razüo não,se ha de fazer com a In~la- tinnar ainda por muitos mezes a guerra civil na republica 
terra aquillo que a Inglaterra pode fazer comn~sco rclat1va- t.lo Uruguay, tornar-seltião inrlispensaveis algumas medidas 
monte á administracfi.o das lleranca5 dos subllllos das duas mais encrgicas da parte dos seus vizinhos. Por entretanto 
mnões, e aos menoi·es, .tllbos dos'"que morrem ab intestato? conclui que a republica Argentina continuaria com as medi-

A Iogla terra não pode faze1· tudo quanto a Fntnça, jJor- das coercítivas qua estava empregando na ilha de .lUartim 
lug-al e outras nações que têm comnosco convenções consu- Garcit.t, e que sem intervir directamente tomaria o B1·asil me
lares fazem ; m~s pó de fazer alguma cousa. Niio vejo raZitO didas, recorrendo a reprezalias ou outros meios, para obter re
p'ara que os subditos inglezes continuem a achar-se no .Brasil, paração dos aggra.vos feitos aos seus subditas, c garantir
quanto a esto assumpto, em urna posiç~o inteiramente ex- lhes S!\gurança de futuro. 
cepcional, quando me parece que dcpo1s que passou no cc O Sr. Saraiva declarou-me posteriormente que antes de 

· parlamento o acto proposto por lord Kingsdow em 18G1 dar passos cncrgicos pediria ao seu govern& ulteriores ins
porlia· se, mediante uma ordem em conselho da rainha de truccões, para o que vai mandar ao lHo de Jan~i1·o um va
lnglaterra, concertar as cousas do modo que os consules de por: de que me aprúveito para enviar esta nota a V. S. '' 
uma e outra nacão ficassem habilitados para atlministrar os Eu trouxe esta nota, Sr. presidente, para expor ao senarJo 
bens de seus respectivos concidadãos. uma opinião que tenho em contl'l'lt·1o àquella aqui proferida 

Por que nüo ~e ha fazer isto? por qu~ nã~ .se ha do facili- na casa quo o corpo diplomatico estrabgciro em Montevidéo e 
ta r? por que não se bil de mostrar esto·esprrrlo de grandeza Duenos·Ayros em contrario ao Drasii.-Nci>> lJa tal, senhores, 
d'alma, do generosidade? ó :1ssim lf!lO havemos de chamar o eorpo diplomatico estt·angeiro cm Duenos-Ayres e Monte-
IWra nosso paiz intelligcncia e capitacs? vi:léo não tinha antipathias om rt!laçiio ás represalias man-

~gora vou aos ncg~cios do lHo da Pr~ta. . . . da:Jas fazer pelo govemo imperial. O que ol/o não q~eria era 
Sr. presidente, V. Ex. ouviu fal/ar aqm relatrv?mcnte a ln· tletxar de (H'otcger o commercio, as casas estrangeuas que 

tervencão rlo governo de Duenos-Ayres nos nogocws de Monte .. lá esta vão. -
''iu~o ;· m~s V. Ex não sabe.·· V. Ex. sabo, é um morle~ do O 811 • S1LvEmA. DA ~IoTTA:- Lord Palmerston disse isto 
fallar, nao leve a ~lal a phrase •.. que em 12 de julho do expressamente no rmrlamcnto. 
Mno passado escrevia o Sr. Thornton ao condo Russell o se· 1 ' 

guinte (lendo) : . . Q Sn. vrscpN~E DE JEQUITlNIIvNIIA: -Lord Palme!ston 
cc O Sr. ~araiva instou por que a republica Argcntma o o I nsstm se expnmlll, que não desejava exto~·var a acçao do 

Drasil interviesse~ juntos por tempo limitado na republica Brasil; mas que 9.u~ria que tudo fosso feito de ro~·ma que 
do Urugúay, obngando os combatentes a. depór as armas 1 não houvesse sacriticios da parte das casas cstrangClfas. 
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Om, quem nos fazia mal em Montevidóo assim como na 
republica Argentina não era o corpo diplomatico; erão os 
preconceitos quo ahi ha contra o 1lra11il, preconteitos, Sr. 
presidente, que existem ainda em virtude da differenca de 
instiluicões do Brasil e das republicas do Prata • 

Estes preconceitos, fazem com que todas as nossas me
didas sejão alli mal olhad;ts ; totla a protecção que procu
ramos rlm· e temos dado, os beneficias feitos sejão mal re
cebidos; porque aquella gente está sempro acreditando que 
uma monarcbia, posto que constitucional representativa, livre 
como não ha nenhuma outra no mundo, não póde ser amiga 
leal e verdadeira de republicas como sii.o a Confede1·acão Ar-
gentina e. o Estado Oriental, e assim por úi;~nte. • 

Todas estas republicas teem a nosso respeito preconceitos 
infundados, e ó por isso quo a unica politica que nos cabe 
relativamente a Alontovidéo e os outros estados do Prata é a 
da abstencão completa. 

Deixem'os 1ue as republicas do Prata sigão a sua sorte, 
cuidemos nós de nossas fronteiras, defenda mol-as do ingresso 
das revoluções que ass.olão aquelles paizes, e mosl!'emo& 
desta fórma que o .Brasil não pretendo nada a respeito das 
republicas do sul. 

V .. Ex. quer vêr como esse p1·econceito é notava!? V Ex. 
viu que eu este anno offereci aqui á consider,tcão do senado 
douB prpjectos, isto é, dous ou mais; cifravão:se os de que 
trato em duas' idéas, tendião a solver duas grandes questões 
sociaes, hoje agitudas na Europa, e um·.t dc!las muito espe-

. cial para o Brasil- a abolicão da escravidao; mas não era 
de cbof:e, eu nilo podia propór semelhante cou;a, era gra
úualmente, por meio de medidas indirectas, e, finalmente, no 
fim de ánnos, de 1õ ; se Hi não bastassem, de 20, etc. 

Pois bem, V. Ex. quer vêr como este projecto foiconsirle
rado nas republicas do sul? Foi considerado como óbjecto 
politico tendente a estreitar as relacõcs do .Brasil com aqucl
las republicas I ••• Para conhece1· V. Ex. como ellas são me
Jindt·ozM, como receião da nossa fórma de governo eu Jeiu 
d.m5 aríigos publicados ali : ' 

O seguinte é da Naçüo .b·gentina de 28 de maio : 
cc O visconde de Jequitinhonha, senador do impcrio, apre· 

sentou á legislatura brasileira um projecto de lei declarando 
a abolicão da escravidão. • 

cc Os que se têm empenhado em con·omper as idéas no 
Rio da Prata, anatematiBan~o a poli_tica do Brasil por causa 
da chaga dos seus costumes (a Q,scraVldi'io), terão agora occa
sião de persuadir-se de que naquelle paiz se iniria. o estabe
lecimento da logica entre ambos, cuja ~eparação não póde 
ser eterna quando os povos têm vida e tendencias progres
sista5. >> 

Por estas palavras já V. Ex. vê que tomou-se essa medida 
como um meio que anima, que dá confianca áquelle povo 
a respeito da alliltnça ~aqucllas republicas êom a rrionarchia 
representativa do Bras1l. (Continuando a ler.) 

cc Ainda que quebrassem a iniciativa do nobre se·m.dor, 
ficaria sem embargo o seu projecto ~o debate em quo se 
derramaráõ com a logica os sentimentos pm·os do direito, 
como ponto de apoio de uma reaccão victorios~, que já não 
póde estar distante. • 

cc Vai o Brasil ver-se purificado, e talvez mui brevemente, 
do contrasenso que conserva em luta os elementos primor
diaes da sociedaJe. 

cc Já o pranto do escmvo, martyrisado pela Cl'ueldade do 
senhor, não interromperá os byinnos da liberdade politica, 
que cada vez mais'se desenvolve e progride entre o povo 
brasileiro: nem uma raça in!eira privada da luz e dos pra
zeres, afeiará com o triste cspectilculo o esplendido quadro 
da naciTo sentada sob o resplendor do diroito. 

cc lieve o imperio apressar-se a extinguir a g-angrena. 
ci Nilo ó licito fechar os olhos ao perigo existente para o 

paiz, na existencia de uma raça escarnecida que saborêa de 
antemilo os prazeres da vingança, por essa indefinilla cadêa 
das paixões, que, reagindo suceessivameute, vão gerando o 
mal ~o seio do mal, e o crime como deduc~ão das premissas 
do cr1me. 

cc Na natureza, cuje esclarecimento se impede; privando .r 
da educaeão, o instincto reclama e firma o seu imperio scn 
rival. • 

cc Nunca ·são tão !remendos os estragos do odio nem a: 
explosões ·rreneticas dé uma vingança pertinazmente provo 
cada, como quando tem sido aniquilado o freio moral,:eJ<J 
ausencia da úisciplina do entendimento e a conviccão adqui 
rida do dever. • 

cc Tal ó o perigo que ameaça o llrnsil, se nã() o matar Dil 
semente. 

<< Abolida a escravidão1 toda a obra da lihet·dade consum
ma-se sem esforço, porque o povo poder·á entregar-se a ella, 
prescindindo absolutamonte dos temores reaes c espantosos 
hoje presentes na politica do imperio. 

a Outra não é a significação do projecto de lei do vis· 
conde de Jequitinhonha senão garantir o futuro do Brasil e 
prevenir tempestades antes que rebentem sem dar tempo de 
as conjurar. 

<c Em nome da humanidade e dos· grandes interesses do 
nosso alliado, felicitamo-nos cordialmente de que tão justa e 
transcendente reforma fosse iniciad~, boje que o 1lrasil asso
cia-se com a republica Argentina para levar ao Paraguay a 
liberdade e a civilisacão. " · 

Este outro é da T-ríbuna de 28 de Itlaio: (Lendo.) 
« Mil e mil felicitagões dirigimos daqui aos Srs. Monte

zumo .(viJconde úe Jequitinhonha) e Silveira da Motta pelo8 
importantes projectos quo acabao de apresentar ao senado 
brasileiro para a emancipação da escravidiio no imperio . 

cc Gracas a estes senhores, em nome da liberdade do 
homem, ·em nome da humanidade! 

cc Comprebendemos que uma medida deste genero, quo 
produz uma verdadeira revolução. I!O m?do de vtr de uma·so· 
ciedaúe, não póde levar-se a e!Ie1to mstantaneame~lte; mas 
quizeramos que as camaras brasileiras, meditando bem na 
situa cão ·do imperio e nas círcumstancias a que cumpra 
attender, assentem como fôr passivo! nos prazos. para a 
cmancipacão dos escravos. 

cc Ao nicnos, que os project()s apresentados sejiio sancio
nados este anno. 

cc O llrasil vai cobrir-se de gloria no dia em que nelle 
forem livres todos os habitantes. 

cc Ainda outra vez mil felicitacões aos autores dos se-
guintes projectos, etc. >> • _ 

E' por esta fórma: o senado viu que·o escriptor da Tr.ibuna 
acabou dizendo que agora ó que póde ter confianca na alliança 
do Bmsil com as republicas do Prata Aqui teni V. Ex; isso 
é que tem feito muito mal, ó a divergencia aas nossas insti-
tuicões. - ·· 

()ra, como havemos de ganhar as sympathias daquelle 
povo, Sr. presidente? E', por exemplo, por meio de intcr
vençõe.~? Cert~mente que não i peJ~ contrario,. desde q~e 

·em 18oO a 18b I comecamos a wterm nos negocros do R1o 
da Prata, em .vez de syrnpathias temos ganho antipatbias 
formaes, temos despendido muito '!linheiro, derramado muito 
sangue, tudo em pura perda. (apoiados). 

Dissc·se que o corpo diplomatico via-nos com de~confiançns, 
porque suppunha que o governo do Bra-sil pretendia a absorp
çfio do Estado Ot'iental. Ao contrario disto, senhores, ~h-. 
Thornton expressamente ofllciou a seu governo, dizendo que 
tinha certeza das boas intenções do governo do Brasil. Eu· 
lerei, Sr. presidrmte, e ver-se-ba que o convenio de 20 do 
fevereiro póde-se dizer que foi dictado pelo corpo diplo
matico. 

Aqui tem V. Ex. uma nota de 26 de janeiro ·de 1865 ; 
nesta nota nir Thomton diz ao conde Hussell, que o nosso 
ministro, o Sr. Paranhos, enviou-lhe uma nota que foi consi~ 
derada como circular, e accrescenta, (Lendo,) 
§;c< Since ~!, l>ar~nho~ arrival bera, I havo l.Jeen in constant . 
communicatton Wlth hrm, and have endeavoured to persuade . 
him of the expediency of avoiding, if possible, tbe necessity 
of maldng an attack upon nlontevidéo by coming to an arran
gement with the ntontevidean governement. It is fair to say 
that. ~l. Paranhos has always listened to mr arguments with 
attention and apparent interest, and has SiUd that be would 
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be very glarl to lísten to any proposal tbát may be made to 
him. lt coulú hardly be expectar! in the strong posítion whicll 

· l1is countryme~ now holrl, tllat he woulu mako auy arlvances. 
At toe sarne tuno I hav~ always ·ohserved in ~1. Paranhos a 
strong uesir, and a conviction of the necessity, tl11•t the llra
silian army should make, if note ;m altack, at loast a de
monstration befor·o l\lontevideo, so that, as he says, tbe peo
ple o[ that town may bo convinccd oi tlleir strengtb, and bis 
countrymen mny gnin prestigo for· the war theyare about to 
undert~ke against Paraguay. )) (1) 

Eu, Sr. presidente, não quero traduzir estas expressões .... 
Os Sns. T. OTTor•a E SILVEIRA DA nioTTA:- E' bom tra

duzir. 
O Sn. VISCOl.\'nE DE JEQUITIN!IONnA : - •• , . deil.:o-as ficar 

para serem traduzidas por quem ler. · 
lUas a fallar a verdade, uioguem me ha de julgar parcial; 

em um negocio desta naturc.u, em .um negocio tão grave, 
Sl'. presidente, tão importante, está muito abaixo de mim, do 
mim que sempre olhei com horror para essa politica que nos 
está arruinando perante as republicas do Prata, vir aqui di
zer o .que não sinto, ou explicar de um modo parcial aqui! lo 
que SIJlto. 

Veja V. Ex que o corpo diplomatico tinha absoluta ne
cessidade de intervir, de obstar o ataque contra a cidade. 
Aqui tcm·se dito com muita clareza, que corpo diplomatico 
empregou todos os esforços fez todas as tentativas para que 
o governo do Montevidéo codosso. O corpo di!)lomfttico não 
procedia assim por parcialidade contra o .Brasil, não; mas ó 
porque os banqueiros, todas as casas, todos os interesses em 
nlontevidéo, o commercio inteiro daquelle paiz instava com 
o corpo diplomatico, exercia uma pressão extraordinaria. 

O Sn. T. OrroNJ: -Erão nossos alliados naturaes. 

. 0 Sn .. VIS~OND.E DE JEQUITINIIONllA- ... : pa~a que O corpo 
diplomatico mflursse na solucão dos negocJOs. 

Eu, Sr. presidente, ainda" lerei mais a V. Ex. alguns tre
chos; não leiu todos, ,porque não é possível nem quero 
cansar o senado : mas ó unicamente para V. Ex. \'er que 
tudo isto estâ publicado. 

O Sn. SILVEIRA DA ~lorn:-Só querem quo cstej~ em 
segredo para nós. 

O Sn. vrscoNDE DE lEQUITINHONnA: - nir. Tbornton escre
veu ao conde Russell em 26 de dezembro o seguinte: 
(Lendo.) 

« Estou convencido que o Sr. Paranhos tem amplas ins
trucções e plenos poderes do seu governo tanto para a 
guerra como para a paz, mas que ao mesm:> tempo deseja 
lJJUito o governo brasileiro uma solucão pacifica das suas 
desavencas com o de ~lontevidéo. Tendo-se-me dado a en
tender que apenas redu~ida Paysandú so fará marchar sobro 
.1\lontevidéo, do combinacão com o general Flores, a maior 
for·ça brasileir·a que !ôr pôssivel, para fazer uma demonstra
ção contra a cidade, e mesmo ataca-la, e receiando eu que 
e6ta medida traga séri~s complicações mesmo com os g?
vcrnos neutros, procurei persuadir o Sr. Paranhos que seria 

(1( Traducçào.- cc Depois da chegada do Sr. Paranhos 
aqui, tenbo estado em communicacões constantes com olle, 
{lrocurando per·suaui-lo da convenien.cia de evitar, sondo pos
sível, a necessidade de atacar ~lont9vidéo, arranjarHlo-se 
antes com o governo da praça. Devo dizer que o Sr. Para
nhos tem escutado sempre os meus argumentos com attenção 
c interesso, dizendo-me que teria muita satisfação em ouvir 
I[Uilltluer'proposta que se lhe fizesse. Mal so podia esperar, 
11a poôição forte que os seus patricios actualmente occupão, 
que ello desse os primeiros passos. Ao mesmo tempo tenho 
cLservado. scmJ>re no Sr. Pa!'anhos forte desejo e convicção 
da neces~Idado de fmr o exercito brasileiro, quando não 
désse um ataque, ao menos uma demonstracão diante de 
Montevidéo, para que o povo da cidade ficasse· conhecendo a 
s1Ia ~orça, o seus patrícios ganhassem prestigio para a guerra 
que 1íl0 emprehendcr contra o .Paraguay • .o 

muito mais vantajoso para o seu governo de~cobrir-se algum 
mcit1 de cheg:u a um:\ solução pacifica antrs de recorrer a 
mcrli ria tão cxtr·oma. LcmbJ·ei mesmo quo se submettesse a. 
questão a arbitras, e disso que, embom estivessem infoliz
mento suspensas as relaQões diplomaticas entre o Brasil e a 
ln).." la terra, estava convencido que o governo de Sua Mages
tadll não desapprovaria que eu concorresse para o arranjo 
do uma questão que estava causando irreparaveis rlamoos a 
muitos subditos de Sua Magestade residentes na republica 
do U!'uguay.J) 

Na me~ma dat1 de 2G de dezembrro dizia o Sr. Thornton 
ao conde Uussell: 

cc Soube depoi~, tanto directamente pelo Sr. Elizalde como 
por outras pe~soas que o governo argli1ntino rejeitou final
mente ns suggestões do Sr Paranhos, resolvendo não iÍiter
vir do modo algum na quest;lo de Montevidéo, a nito ser pai'<\ 
contribuir afim de restabelecer-se a paz. Com effeito a aver
são aos brasileiros está tão enraizada nos nat!traes destas 
republicas de origem h~spanhola, eJnbora me pareça que em 
grande parto sem motwo qae duvido q);f,e qualquer governo 
pudesse alliar-se tom o Brasil, ainda mesmo para ajudar o 
partido do generul Flores,que goza das calorosas sympatllias . 
do partido do governo argentino. · 

cc Com tudo, se a republica Argentina recebesse do Para
guay qualt1uer provocação directa, não me resta duvida que 
uma guerra contra aquelle paiz seria acolhida com entbu
siasmo, e este successo é claro que auxiliaria muito as ope
racões do Brasil. cc 

Aqui tem V. EY. como se prova que o governo de Mitre 
não pretendia influh· sobre os negocios de ftlontevidéo. O go
verno de Mitre cotava realmente de boa lo; .!Uitre era nosso 
nlliado nato, sem querer corntudo tomar a responsabilidade 
de infringir os princípios dos direitos das gentes; desejo justo, 
digno, e que não póde deixar de merecer do senado brasileiro 
elogios. Etle podia nessa occasião entender-se com Urquíza 
para que este deixasse passar as tropas, se tivesse em mtnte 
a influencia que se suspeitava que elle queria ter nesse ne
gocio. 

Portanto o nobre senador pela provincia do Maranhão (o Sr. 
Furtado) obrou bem em publicar a~uelles trcopos das obser
vacões d<J nobre selllldor por D'lato-G:rosso sobre o convenio do 
20 ·de fevereiro, porque provou que o governo brasileiro nuncá 
suspeitou, nunca teve· a menor idéa de que o governo do 
Mitre fosse menos leal para com o .Brasil. 

O Sn. PAnANnos :-Eu não quiz fazer uma insinuacão ao 
governo argentino; hei de explicar meu pensamento. • 

O Sn. vrscoNDF. DE JEQUÍTINnoNnA: :-Sr. presidente, V. Ex. 
faz justica á candura com que me dirijo ao senado, ao inte
resse com que eu tomei a r~solução de fallar a respeito deste 
assumpto ; faço-o, Sr. presrdente, com acanhamento, mas eu 
não podia. calar-me. -

Vejamo~ agora-como é que ainda se domonstra mais a in
sufficiencia do convenio de 20 de fevereiro, cuja sufflciencia 
se tem aqui procurado sustentar. ~Ias antes disto não poderei 
Jeixar de relator ao senado as expressões que provêiO aquillo 
que eu disse: -que o corpo diplomatico era intairamente fa
vomvel ao .Brasil, ou, pelo menos, era imparcial.-Vou ler 
ume nota do Sr. 'fbornton de 27 de janeiro ao conde Russel. 
(Lendo): · 

« 'fe!lbo a honra de rcmettdr para conhecimento de V. S. 
cópia de 11ma nota que acabo de receber do Sr. Paranhos 
com a historia das antigas e actuaes relacões entre o Brasil 
e o Parag11ay. Concordo inteiramente corn 'o St·. Paranhos na 
opiniito de que a gue1·ra que se faz ao seu paiz não foi pro
vocada o e injustificavel. Mais de uma vez communiquci esta 
opinião ao Sr. Derges, ministro paraguayo dos negocios es-
tmngciros. )) . 

Eis aqui um servico que ~Ir. Thornton prestou aos inte
resses do Brasil, porque fez ver ao seu governo a injustiça 
com tjue fomos aggreclidos o o direito com que nos defen
demos. 

São imp()rtantes os t~echos quo agora vou ler, de uma 
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ttola cscripta p· lo Sr·. L<'lt~on, mini~tro ingl~z om nlnnt~-~ ~~nernl Flôrcs c da grnto oxislcnf."l na p1·nca rlo partido~~ 
vitlco, no condo Rus.•(lll rm data do ~H de janeir·o rlc 1flliti. g~nori1! F!ôro>, não potlernos di~er rplA linbamos força suffi

Ent.re aii cou~;;s filiO n;io Jeiu, fH'l'f!UO n:lo pósso l~r turlo, c1ento pilra tomar a cidade de Illuntel'idéo. 
rliz ~llc ern res,ultatlu de uma conferencia com o presiu!'nlu O Sn. 1'. Orr"NI:-E a c~qu~11Jra? · 
Agum·o. ( l,cnM.) 0 s . . . 

·,~ N,i brdll de 11 do correnlo o corpo cliplo:natir:o npresen- n. VI~Po~n.m Dr> .IEQUrTr~t!O?'i:rA:-A1órn da CS'Juadra. 
t"u ~o no prt'sidente, instando cada memhro C•Jm :S. Ex. para E~tou ~ómcntc r·cterindo faetos, nada ma i~. 
q•t•J 1tet•ita~~e a rne~iaç;io proposta. . . . A verrJ;LdO ó, Sr. !J.re~iJen!e qu<~ a rat?a latinA.. n~o t•'nt 

cc O t•n:srdenle. riJ~:=:e que ng-radecra ao corpo rlrplomat!Co r~almentc a cou~t~ncr.a prccrm J!ílra a~ gr~ndcs c:n11rez;ts. 
c ao~ .alrn1rante~ rnglcz ~ fr·nrH't'7. os seus e .. forços par·a ~e Ella.tern o talf)llL•J tlrt rnvençiio rH! maior g-rá,,, puré:n a con,~ 
COII~t!Ht!'ern ~1s Hl'tn-+rs ,llfT~culdadcs, mas que esperava qlle IMcm! a pcr~cvernnça, íl len:lWiíldc, a. longanimilbde ne~ 
a. cr.1aJe terra for·ça sufficrente para tltfeutler-se com bom ccs~ana. para levar avante St'U' prrjccto5 c vencer, i.~so não. 
t.xito. . . . _ . . Nós go~tamos mu_i~o do iJgrarlar, dt'l pa~sar per boas crea-

c< P.rg:Hnter.)he o qnc·truhao rlrto os almrrant~s a csw . turas; por amnver~, pnr model'ildos c humauos; culiJo 
rcs['Cttu, e Nl,;p11ndeu-nre que cousa nenhuma. corno, Sr. prcsirlento, conjugr.r estas quali Jades corn a Fe• 

(c Expuz-lhe então qua e,;tava em Atrll, pnis qno estava v~rillacle da posição cm que su ach~va o Brasil perante 
cu autorÍ$;rdu [JOio vicc-almimnte E!liot para rlizer que elle 1\lontcvidéo? Que g::nllilllJOS nós, ecnhores, com tod i es~a. 
c o ~I'U collcga franeez tinh;io del'l:t•arlo a cidade incap>IZ lut:t, CGm todo ess.e 'linhciru de:>11Mdrlo, corn todo es~e !'au· 
dA rl• fesa, e que o Dr. Carreras ti;J !Ja deixíldo de traduzir a gue derramado? Nós fornos 11 111m tevirlÓo f;lzer todos esses 
S. Ex e~t:t d_cic~araçiío. . s 1C~ifidos unicam.cille. P.ara pedir snti~façáo dus injurias qu>~ 

<c Prost>l!'tll dizendo a S. Ex que o Dr. Carreras trnha ele- se 'a fizerão aos brilsrt;jtro~ rot ídmrte.s na•JUC)Ia rC'publica ? 
clarado (,ffieialmPnte ao Sr. D.Hbolani, a. 13 do currt!nle, . Nóo. t.odos não Siibemos quo aquelles brasileiros que lá resi
q ue, ~c não pudesse 1lefeniler a citlade, tencionava o governo cl~m são mais orientaes tlo que brasileiros, mas se no .• so iu· 
JlÔr-lh~ f,gl}. c p~rguntei se assim erà ro:drncn~tl. t!'\rcsse era defender os direitos dos nossos G,oncidaclãl)s ali 

.cc Rc~prl!ldcu e presidente que o (}r. Cat'l'cras podia ter residentes, podia nunca. sabir de nossa mente o ex.í~rir gnran~ 
r~rto to! declara2àO, m<tS que uào era esta a tençiio do go- tia:> pal'a o futuro? Nií.o foi pelo t.:outt·arirl e~·ta urna da:. bases 
verno. ,, dec);,radas ne~ta ca6a pelo gabinete do 31 de agosto? nüo fui 

Temo~. poi~, que as opiniõe~ do almirante francez o do r.l- esta uma das rleclxrações furmaes feitJs pelo tir. Saraiva no 
mirar.~e ingl<'z er;l•l quo a cidade de 1\lvntev.idéo n~o podia sru uttimàtum. e já ;wt:Jr·iormcnte n;t tiUil nota de reclama
T~'dStir. (apoiados.) ções? Quats for<lo essas medidiiS garantidoras rla sotte dos 

0 Sn. ~n. vRmh DA UoTT.\ :- Q aer-s~ encobrir isto, mas nossos . concida!lãos rcsiilcnt~s e tu i\lo~Jteyi,tl&o? Estaremos, 
não é !JOSsivd. como diSSe aqu! ?HPbr~ s~naclor w~ro Esprrtto Santo,cnndem~ 

. . . narlos ao a lppl!cro de 8y:-~rpho? Serem 1s forcados a cam"'~r 
O ~il VISCOI\ll~ ·OE JRQUITL'iltON~A :-0 ~rnrstro ~A}Ion~ crJntinuameute o rocheao a.té o cimo da mon"tanha para ... ~ lo 

tevr~co que s~.om de~~1i c•,rnrnumca~ilo rra.o. a rcferru. ao ca.bir? [remos todos os annos ou de t1ous em dous auno~ 
pre~!~tlente -~gu1rre, o~ .. ~e!~ !nanos. o .pre~r·l.entc Ag~n·r~ ou de t~e.~ tm tre~ anno5, ou 'de ~uatro em .qua.tro aunos ,; 
«lcu-~e por '~">'~~~élnlc dc.la_, m.b .mr L~:>tt~ou quHurlo pcr"un ~~~llrtevrdeo derra~ar sangue, de~pPnder drnbcrro, atr·azar 
t·~.u .qual.~ .oprnJáo do a.lmrrantelllg~ez. ~ll.e.' rl1~~ndt) que não nr ssa lavo~ra, nosso cummercio para pedir satisfasõea ao 
triil11va d1~~o, tornou-lhe Mr, Lettson. cc V o~ esl,ltS em erro... governo orrental? · 

O Sn SrLVEmA n.~ ~IoTTA :-E' uma boa resposta ao que Eu, Sr. prcshlente, desrle qu~ "i manua~-se uma missão 
disse bontem o Sr. Paranhos. · · especial a ~lontevidéo, disse nosta casa, que para mim tin!Jii 

suJo um erro. Deixaria de. ~e-!11, ~r. p·c5irlenltl, ~e conso
O Sn n~r.nNoE OE JFQUlTI'iiTO:'iiTA:- ••• vós estai~ 1\t;ll ~uiss~mos as ~aranltas prech·as; mas f{UiH'S silo? O general 

cn·o; eu c~tuu autorisado pitl'd declarar que os almirantes Flores, presidente da republica. de Montevidéo? E quando 
con•id~r~o a cid01de incapaz de defesa. 11 elle não for mais presidente? 

E accrescentou: 
cc AO termi11ar a entrevi~ta dis::e S. Ex. qnc não pntlia Q Sn. DIAS VmmA:- Nesse ponto oiTo acho razão no no~ 

tomar rcsolucão delinitiva sem ouvir o seu rninisterio e novo brc senatlur, porque isso pode ficar feito emtrátados. 
conselho de êstado, e promettou communicar sem demora ao O 811. vrscnNOE OE 'JEQUITI~ITO:'llll:- Os tratitrlos, Sr. pre· 
Sr. Barholani o que rewlvesse. . · · · sidente? N;iG tiuhamos tratado:; que dtlSSe!U garantia:; a 

cc A 22 dn corrente o presidente Ag-uirre rnanrlou chnmar o nosses csocidarlãos? Certamente. . 
Sr. H,1rllol~ni, e dis~o lhe ter ~e~r,l •h lo definitivamrnte não U aparte, portanto, do honrado membro que me fica á di· 
accitill' a. mediacão do l(eneral l\littre, que pPnsuva pnder rcita, ex:-mini;tro dos negocios estráng~iros, não prova nnda; 
contar com nvios sutncientes para dPresa da cidadA, e que por·que tr~hanros esses tr:1tados, e ern fuco dnlles se fit.el'ão 
além disto cont;,va com a coop~1·a~ão activa do l)araguay_ os insulto_s e se .c~mmetêrão as .inju~tiças óc qno nos quei-
diante de ;l'loirte,•idóo. ,, xamos; na o servrrao para garaotrr nossos conctdadàos. 

INa re~o!ucilo, Sr. pwiclente, j~ go vê que não fai uma Isso ten.l sitio, St·. vresit.l~ute, um erro constante, e nós niio. 
re~olrwio de êonsciencia foi verdadciramrnte urri11. resolucc1o : ficMnns certos de que com Laos nações ainda não estamos cm 
tiara U;lf ii O cor·po divl~matic~ um mutivo. q~wlquer . de su~ I circur,nstaneiri_s de poder. fazer tratado~ p~rque ~lias uno' ~o~ 
recusa. Nem Aguirre, Sr. flresrdente, nem Vr!l•lba lt!lhiio a rt!speitii.o! Emo nccessanas .uutr·as (!llrttiltias e a~tns g:Jranlras 
menltl' con~cielicia de poderem re::1istir ao at;H{Ile rla clllacle. 1 é que n;io podemos obter; deveriamos O· tar·cerlas rlissÓ;Jl1ti-

De nh•ut~vi1léo escrevia o 8r. Lettson ao cuude Uussell em j cipa.danwnte para mlo adoptarmos a polilica •1ue a.rloptamus. 
~8 de dezembro: · O f{Utl uos aconteceu, ~r. presirlentu., corn o P~ra~w1y t 

· <I O governo. aqui
2 

desde que o Paragu~y d~Jcl~rou. a Fcz-~e o tratndo d.e G de abril_ de 1/lotJ, e qual f11i o resul
~uena ao Gr;tstl rnculca contar com o aux.rho da prrme1ra !ado? Nenhum. A experuwcra veru logo mostrar que er·a. 
de:tt~s potencias ~ontt·a a se~,;untla. \ necess11rio fazer outro e se fez o tle 12 de fevereiro de 1858; 

cr Até on;fe. posso. julgar pareco:me infundada esta espo-l quat>s furão o~ resulta rio!-? O qu~ cst~mos . ven.lo ; .. porqu.e? 
ranca de nuxr!JO achvo. , Oh I Sr. presrdcule, V. Ex. perrnrtta que rhg11 1 que fdlle con1 

M11i5 adianl~. ~r. presidente, em uma nota escripla em 28: cancfura !Jurque n~o tivemos previrloucia nlguma. 
do jlureiro de '1SGr.i, declarava o Sr. Lettsun ao Clin·le Russellj Nilo somos ~revlllcntcs, rrós o que 'lueremos é arranj1r os 
que us f11r<:as de que o goverchl de n!unteviil1'o dispunha para nego cios o mars . br·eve e ~~~lamente que f~r 1 ossive~ : nilll 
11 defc~a ria cidade constavã~ de cilrca de G,OüO homens, dod li~~nos a corrstanma nec~~san;t! nem a tenaclllade prccrs:qMr& 
quaes !.'2!l0 naturnes do pm. t~lillarrno.9 até conse)!'utr aqurllc! quo realmente nos convóm. 

Vl'j:t V. E'\. se nós, ten:lo r.om•1 V. Ex. HabP, 7 000 ~ban•lonilmos_ os no~!'OS n~;.:ncros, Sr. presl!lenle os nos~oiõ 
bomeus de iufanta:ia da nossa fur~a, alem das Corsas do wterosses forao complet~meute abanJon,Hlos nest•~~ clous tr<l-
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tn1los; refiro-me aos t1·ataJos, como disse, de G do abt·il de 
18~G o de 12 de fevereiro de t 8oS. 

Que se nos 11.rovo quacs Corão as g-arantias que tivemos por 
esses tratados ; o nessá occasião, Sr. presidente, priucimd· 
mente em 1856, tínhamos razões para exigir do governo 'pa
rngu~:o todas as. gtra~tias preci.sas ; tínba~mt1S forças,, elle 
não t!nba ; ello Já de•m-nos obr1ga~ões, nós nada dcv1amos 
<H:ilhl í tinbamos enlão a amizado rle todas as rermhltcas do 
!'rata. Mas nada disto valeu ; o tratado que se fez fui por 
assim dizer ~. pedra q li e se lannou par<.:. a conFtrucgão de um 
edifief.o que bojí3 está servindo ao president-a do Paraguav, 
para, por tempo maio?· do c1ue· aquclle que nós pensám~s, 
arruinar o nosso paiz ! 

·E' disso, Sr. presi,lente. que me queixo, é disto que se 
deve quei:at' o pafz. Eu declaro a verdade francamente, peço 
perdão, mas acando '7ejo cm meu paiz algum negocio desta 
ol'dem, receio 'pelo exito. Nutro actualmento os maiores re
ceios relativamente it solucão de nossos limites com o Pdra· 
~uay ·; porém (perdôl!-me õ honrado membro pela província 
de Mato-Grosso, disfarce, attribua o que vou dizer inteira
monte a um fogacho de patriotismo, a um zelo extremado, 
porque o bonrãdo membro sabe que sei rerpeitar a todos e 
prindpalment.e ao talento e á illustração; dei parabens ao
DrdsiJ quando o honrado membro foi demittido, por ver que 
não b:J.vi:l de ser o hollíado membro quem ha~ia de ir tr·atar; 
quem havia. de ir ser o nosso mini~tro na solu~ão de nosias 
que~fõíls com o Paraguay. 

A rcsptito do presaote, pe·çO' Hc('nl!a para n·ada díZ"er: 
Sr. presideute, ha ilm negocio ·sobre o qual nãr) posS'O 

deixar de dizer duas palavras : este negocio refere-se á sus
pensiio de nossas relasões com o governo da Grá-Bretaoha. 
H"eceio, Sr. presiriente, receio muito que tenha applicacão a 
este. negocio a desgraçada ma:Lima de nosso paiz de· cada 
qual ddsejar fazer sempre melhor do que o seu a11tecessor. 

Aqui se disse- na casa, tenho dito constant-emenlle no con · 
se! h o de estado e- ear toda pat te que a pasta dos uegocios 
estrangeiros- não deva· ser inffuida pela politica int-erna, pelod 
l~arlldo5; deve srr cousa á parte, néS devemos respeitar o~ 
antecedentes; uma vez enunciada a propos}çiio, esta propo· 
&icito deve ser mantida; as naçães calràs devem- saber que 
tfÚantlo um mini~tro de estrangeiros do nosso paiz diz não, 
o não ha de ser sustentado; quanuo diL siml o sim ha de ser 
~stentado. 
. De outra fórma, Sr. presiden.te, com~ ter-se confian~a no 

oosso governo? como obterem as relaçt'l'es exteriores do go
verno imperial. o p:estigio, a força ·indispensavel de qtto 
goz-ei o as naçi.tes cn~ ~as? . _ 

Eu tenho lido, Sr. pres1dento, nas correspondancias dos 
jornaes do pai'Z qne os amigos- da ftlg!Jterra recei'ão muito 
que o Brasil ~eja considerado caprichoso, teimoso nessa 
g)lestiio com a fnglaterra. 

Senhores, se o lfr<tsil Mr considerado teimosa- e eaprichGSo 
nessa questão- com a Inglaterra, digo eu· que 6' melhor que 
seja assim con!iderado, continuanrdo a susfentar !Ujtiillo que 
tnm sido manifestado pelos minisrerios passados, do que 
que altere boj~. porque o re~ultado será per~sar-.se que para 
vencer o Brasrl b~sta o t~mpo : qll'e a leviandade dos seus 
ministros ó tal que nllo supporta a tenacidade da parte' de 
um governo estrangeir&-. · · 

Eu não sei, Sr. presidente, o estado em· que estas cousas 
estão. Tambem não direi ne~ta occasião o que se deve att'en· 
der nem o que se deve propôr, mas, declaro a V.. Ex· •. fran
camente, para mim vale mais continuar ainda um 3Dno ou 
dou~ vendo interrompidas as nossas relações politica& eom a• 
l11glaterra, do que que o B'rasil desça d1r sua dígnidade e que 
se ereia que aquillo que pensou um ministerio o anno pas
sado, hoje, ~eu· successor entt!nde pelo conlJ·.trio e fáz o· in
verso. 

A grandeza da I'nglatarra, ,Sr presidenta, tem· consistido 
n1sto : as relacões rxteriores são negocias inteiramente tra
~íctionaes ; a politica da Inglaterra quasi que se póde adi
''iobar; de sorte que quando ha uma qnestã 1 importante na 
Europa, ou. no mundo, procura se saber qual é' a politica 
franceza1 qual é a uolitioa da Austl'ia, qual a poh~ica de 

qualquer outra nação; mas to doa dizem : cc A inglaterr'a (ai · 
i~to », conta-se com anteceilenci:\ o modo como a Inglaterra 
ha de soh·er cstrt ou aquella difficulrladc. 

Note V. E:t. que o unico ministro que tt'm se separado dessa 
regra e que tem dado occasiao á censuras amargas a e~te 
respeito é o actual conde Uussell; e por isso não tem na In
glaterra a forca moral de que gcsava lurd Palmmton e outros 
ministros estrangeiros. 

Ultimamente viu se quo a Inglaterra embucou Fe ne~sa 
propaganda em favor da Polonia e que depi;s recuou; {•nfão 
disse o publico : cc Emliarcou•se ne~s.r propaganda sem te: 
benr ex.~ mirrado' e li profundado a que<>Ui.o, porque se a tivesse' 
bem aprofundado, decidiúamente nuo· se teria embarcado para 
recuar. )) · 

Embarcou-se igualmente nessa importantíssima: questão M 
Mexico, depois recuou e dei:X{)U a França só, fado que taro
bem provou· ás nações civilisadas, aos home·ns politicas M 
mundo q11o a fnglaterra ne~ta oa.r te não tinlü bem ponderaM 
toúas as circumstnncias da questão, e por isso tinfia se vistl> 
na neccssitlade de recuar. . 

Em· minha opi'nião; pois, Sr. preshlênte, franc~mente de
claro perante o senado que as relações exteriores derem sei' 
euptriores oujitmais aJTeetadas pelos vai-vens das questões in~ 
ternas; os partidos nao devem ter i11ffuencia alguma sobre as 
relações- exteriore~ •. Adopte·!le uma politka, pense-se bém 
.nelfa, e, dep<Jis de adoptada, siga-se a politil)a, srja quem for' 
o ministro. 

Faller; Sr. presidente, na questiio do MeJt:ico, e tejo-me 
obrigadO" a dizer al~umas pala1ras sobre o assumpto a res
peito do qual não queria fallar. E não queria, V.Ex. já sabe' 
a razão, é porqne ácerca delle faJJou o nobre senador p'ela 
província de ~Iinas Geraes. S. Ex. tem sobre mim uru as--' 
candente, nm prestigio extraordinario, de mod1.1 que desejára 
não tér nunca occasião de oiferecer objecção ás suas propo
~lções ; · D'l'as o q~te hei de !dzer? é uma especie de !atil.li
dade. 

Sr. pregjderité, eu. não adopto n~m uma, nPm outra emen.:: 
da ••. •' Ah· r a emenda do· nobre senador. por .Minas-Geraes 
já Ii_ão existe. A do ~eu di'gno a~igo o noBre ~~nador. pela 
B'ah1a, esta em ultuno Cíl'SO het de vof'ar·pot etla, Mas ett
quizera melhor 

E nesta occasião aproveito a presença do nobre ministro 
!f., jú'stiç:a para perguntar ,se jâ noméou min'istro par~ 0'. 
Mexico . 

O Sn. MINISTRO DA J'usrrgA·:- N:ã:o, senhor. 

a· Sa. Du:s Vi'Em&:- .Não n·avia fttndos. 

o· Sn. VISCONDE D'E JEQ'ulTJNITONHA : - Porque· não !1-a. 
fundos? 

(} Sa SmVEHIA. Di nfuru : -I~ to não é· obstaculo. 

O Sa. vrsc~tNDE DJI:' JEQUlTI'NnONii\\:-Sr. presidente·, não· 
me parece fundada a razão dada pelo· nobré senador ex-mi
ni-stro dos ncgocios estrangeiros, isto il; que no seu tempo.· 
não foi nomeado ministro para. aq;uclle paiz,porque não havia 
fund'o! decretados no orçamento ; eu· peço licença para de
clarar ao nobre ex-minisfr.o, ~coador pela provincia do Ma
ranMo, que· a r-espeito do corpo diplomatico segue-se a: 
mesma regra que a respeito do exercito :·a assembléa gerar . 
Vllta tanto e, o governo appJi'ca, distribuo, faz seu quaaro ; 
t't~nto~ officiaes, tantos corpos, tanfos batalhões, etc., e pc~ 
consequencia despe.za tanto. O corpa diploma'ticoi é· a mesma 
cousa ; quem faz· o q~rodro é o-· mimstro dos negocios ez;tran
geiros, nó3 damos o dinbeiro. 

o. Sa:. Dus VlE~n.ll:-.Mas o dinheir~ não chegava pará 
esse au~.;mente. 

. o· Sn. 'VISCONDE DE JRQUITlNllOJ.(BA.:- o nobr~ er-mfnis(r<t 
dos negocios estrangeiros despendeu esse dinheiro, mas-. 
nunca na assemblóa geral se tem feito censura ao g-overno 
porque re100veu ministros de um Jogar para outro. F!llla-se 
em. geral contra as despczas, diz-se que ó·mais ou menos 
economioo nllo mudar1 mas dahi n«o se seglle q11e so duvide: 
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APPENDléE. 

ta legalid_ad-o com q11e o governo crêe uma legação. Se o I tevidóo como do Bu!lnos-Ay.res, não foi hostil 110 Brasil. 
governo twha fundo~· para poder crear uma legnção. . . • Sr. Letls1,n queria sor hostil.... . 

O SR. OrAs VrErnA:-Niio·tinha. . o. SR. PRESIDENTil:- Mas nilo entendo que isto sej11 ur • 
.() 811. VI~CO~DE DR JEQUITINHONUA: -Na hbeUa nlio era exphcagãa. 

·necessario especificar? O SR. vrsarormo ru;: Jf:QtJITINBONHA.:- r~is .bem . !(UC• 
O Sn; D!.\S VmmA:-N~o, senhor. sujeilar.me ao que V. Ex. disser. , .. · 
O Sn vrscoNDE D~ JEQUITINHONIU:-'Pois declaro n V. Et. O Sn. tnE~IBENT&:- V. Ex. póde · failar, mns- conta-~ 

que acho muito justo· e julgo muito important~ a nomellciiO como uma vez. . 
de um min:~tro b1·asHeiro pa_ra. o 1\lexico na mesma cafhPgo.ria ~ ~obre senador pelo Espiri~-o-Santo contestou· uma prc 
em que o Imperador do Mex1cfl nomeou um para o Brasil.;: P?S'~~o de V-. Ex.; Y..: E·x. vat sustentar nesta parte o se 
não ncbo rar.ão alguma para o contrario. dtscu:so, embora não nas outras que não Corão contestadas 

Senhores eu não cunheço, não sei o que ó politica nmeri- logo, ó uma seguoda vez que V·. E_x, falia. 
-cana. Aleu Dens·J o que quer di~er politu:a amerh:ana·?- O Sn. vrscoNo'E:Illl JEQUITT~noNrrA. -Sabe v. Ex, 0 qu 

(Ba wn aparf~) vai acontecer? E: qu.e vou folla,r uma hora ou· dcas,e cu n<i 
0 Sn. VISCONDE ·DE JR~um:moNH.A : _ Di-sse muito bem fa11ava seDão dous mtnutos. (Ibtar.idaâe ~ 

V. Ex., quan~o dis~e que se quizessemos '()brar dill'er.ente- O• Sn. ~nESIIlEN'iE·~- V. Ex. póde--faHar· o tempo qu 
mente deveramos ter .protestado. q-uizer, 

Ü Sn: PRESIDENTE :- PeJo menos, 0'5ít. VISCOJ'{l>E DE JEQUITINHONfiA:- Pois bem, VGU falia i 
O Sn. Vlt>CONDI! DE JEQUJT:INIIoNnA.: - Pelo•menos, mas O Sn. SrLVEIBA oA.IU9TTA: -.Então applaudo a decisão d 

não ~ 1izemos, não podemos fazer, não era conveniente que St. presidente, · 
flzessemos, nem estalll.()S em cireum~t.:tncias de faler nem.ha 
circumstancia alguma imaginav~l, Sr presitlente· e' por is~o O·Sn. 'VIS~OND_~ fl_E JEQJJITINnONIIA:- V. Ex. qurr que 01 
enten~o Q.!le não são sufficieut-emente claras as expres~ões da falle, fallaret. E:tpltcações iiempre se derão neste sentido · , 
emenda a este respeito. Julgava mais conveniente q.ue 0 go- mais ó perfeito alamhicamento da.oalavra ,e.xplicacão. ' 
verno na falia do tbJ'OIIO se expressasse de outra fórríla e que .Fique v. Ex. na certeza de qne' todos os que nos ouven 
()senado na resposta á :falkl do:t~rono 'lambem se expressas~o estilo dizendo: rr Ba alambicamento da parte do Sr. presi 
de r,utra maneira. · de~ e não ha a!ambicamcnto da Pilrle. do senador que esL~ 

A hora está demasiadamente adiantada, Sr. presi.Jent1l eu cor:n a 'palavra. » · 
não vim com o intento de fazer um rliscursu, minha inten'cão Agora o ~en.HJor visco.R le de Jequi.linhonba sujeita-se á 
foi offdrecer apeMs aigum~s. observaçõe~ tendentes ao nieu deoisãil de V. Ex·., JlOrque ;não tem interesse nenhum senão 
voto sobre a respost;t a falta do throno Nào é n~ce.smio que de explicar aquillo que julga importante. · 
eu di~a mais ao senado que nã.o votaria pelo adj~ctivo reiiz Sr . pre~idente, eu disse bontem.ao senado que o corpll 
se o meu nollre amigo senador pela provineia da Babia me diplomatico em Buenos-Ayres. e em. ftlontevidéo tinh11. sitlo 
aão disse:!Se q_ue:v~tasse i votei verdadeiramente por que elle favora~el â c~~sa do .B.rasil, e que er~.apen~s um argumento 
0 mandou. pro domo sua o -reeCio que se quer mTundtr no $Crtado rela-

. O que desejo é que a administração actual traga.para 0 ti_vament~ á hostdidade qq.e se suppõà que existiGc,no corp9 
parlamento a solução de algumas questões graves acer.ca das. dt.plomatleo. .. . 
q.uiles o parlamento tem necessidade de declarar-se. . E qu~ndo o . corpo 1hplomattco de Bu~nos·Ayr.es e Mo~te-

VJd~o ttvesse mten~~s p_puc? f~voravets a nosso~ resperto, 
ns sens govm-nos obr1gárão ·wtmra e a'bsolulamcntll a esses 

.mscunso PRONUNCIADO 1u sEssio DE !8 DE n:mno nE 1865 , agl)nles diplomatieos .a não sahil'em da estricta posiclío do 
direito intern~cioncd: . • 

os~. v.tseonctc de .req_uitlnbonlaa: -E' para uma 
-explicaçlio. 

O SR. l'RESIDENT·S : - Sobre o discurso que V. Ex. f1'{)
feriu hontem ? 

Vou ler a V Ex. um trecho iJa nota da. Sr. J,flltson, mi. 
nistro in~lez em ~lontevidéo, dirigida ao 'Conde Russell com 
data de ti de dezembro.. .. 
. 1\lr. Lettson, dep,ois de ter exposto a situação dos negocias 

dtz: (Lende) . 
.() Sn. VISCONDE DE JEI,lUimmoNRA : -Sim, senho11. « Muito agradecerei se V.S quizer informar se é intenc1o, 
O SR .. PRESIDENTE : - M~s eu não ou:vi nada que e1rja do governo de Sua ]fagestadc .Uritannica. pPrmittir o ·bom lia r-

lima cxphc~ção a e5se re~peito. . deamento de. !Jontevidéo pelo commandarrte em cbcfe bra-
. 0 SR. ~rscoNDE DE h"'UITINUONHA: -V. Ex. cmviu-me fallar zilelro, · oo· se julga conveniente atrtnri:sar me ·a concertar 

-.: com. o commandante em chc·r~ medidas-.para impedir, se ror 
hontem Pelativamerúc aos bons olllcios que o corpo diplorna- necessàrio pela fc1rça. a deslntiçiio de .propriedades e inte· 
tico em Bnenos-Ayres e &lontevidéo fi~era em f;1vor do .llra- resses inglezes pelds forças navaes do iBI'<!sit . 
Eili que não era justo di.:zer-se que aquelle corpo diplornalico . ·«.Se--o caso se .. der antes de (>ti receber mstmccões de v S: 
era ltostil ou P.remeditava alg11ma cousa contraria aos in!e- nada me r.estará. senãG r~gular·me pelas circuinstancias; e 
resses do Brasil ou dos seus d•reitos; boje V. Ex. ouviu o combinarrcom· 05 meus collegas 0 procedimentl) mais eonve· 
nobre &e nado r pela pro,·incia do .Espirtto-::lanto dizer que· o niente. 11 
·corpo diplomatico premedita-va alguma cousa contraria ao A esta nota respondeu 0. conde Russecll, com · data de 3~ 
ataque que pudesse ter Jogar por parte da nossa forca contra .~A · · (L d ) 
a praça de ~lontevi.léo. Este modo de discorrer do nobre se- !til JanetrO·: Bll o. 
naC.oi pela província do Espírito-Santo, filho dos :factosítcerca . » Recebi a vossa· nota de 14 .. do de~cmbro a respeito dos 
d1 s quaes têm sido informado, prejudica completamente actos do general FMres no Salto e Paysandú, e, em resposta 
aquill? que eu disse hontom . a vossa pergunta sobre o quo devoreis fazer. no caso de 

ameacarem as forcas brasileiras um ataque contra Montevi .. 
O SR PRE~IDENTB : -~Ias isto não ó um1 explicaçil:o ; é déo, recommendo:vos que tenhais cuidado em não intervir 

uma conlestaslio. sem terdes parajsso recebido instrucções do governo de Sua 
O Sn. v.rsc.oNnE nE JEQUrmn~NrrA:- Se V. Ex. não quer, Blngestade. I) 

nlio fallo i porém, se V. Ex. quer ser justo, ba de reconbacer Ao ataque de P.tysanlh't tambem o Sr. Lett3on se refere na, 
que é u 'lla cxplica~ão, porque apenas ba rcfemcia de um que lia me~ ma nota de 14 de dezembro: 
facto; é para mostrar 1t V. Ex , e ao senado1 quo eu dis~e, cc A guarnicão dAclara que nunca se renderá. O comman.. 
c disse bem, hontem q~e O~C(Irpo diplomatico, tanto de Mon- dante actual,. o ,gencrnl· Leandro Gomos) escreveu. AO ~q; . . . . . 
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vemo diwnil~ qn~, ~e elle llão .se achar ~t!l e;;la1!o rlo otrcre-1 oR Mhr(\S <>~·minl~~ro(fossem Uio :alí'ntcmcnle atacados prlo 
c~r re~i~lcnr:ra tUt!Citva por llliiiStcntpo, e rulençilo fazer voar seu. c~·plenrpot!\!lcran~ para I!UO n~Sf!ll!OS alguwa. cuusa. do 
os mi<dus M1tes 1lo t{Ue renrler"so aús bn1~iltiros. mars aupo1 tau to puultca1lo no parlamento. 

(( A opiniiio g~r!ll parece Sf'f, (J. é, pr_nso Cll, opinilio ~o o Sn. S!LVEIRA nA nlon~:- Se não fosse isso, ficávamos 
govc'l'no rla repullltca, que Pay•anrlu sera J~.t·ç;Hia comtut.o as C!i~uras completamente. 
;1 brevomcnle renil~r-se. Se e~ to for o cc1so. pcnsll· so tam-
)JMl ifUe o ger1oral Flótes avanç;lrÍ! sob·o ~lunlevidéo. As .O Sn. vrscoNnE Dll JEQUrrrrmnNnA: - So eu rlescjnsse to
for·ças Oi1Vaes hrnsil~>iras aprcsent;u·-se-hfl(l ao mesmo tempo mar mais tempo ao sen<tdo, ~c V. Ex. nilo me tives5t\ f •rçado 
no porto com o fim de bombardear a cidade. » a pedit· a palavra agora contra minha vontade, ~e eu me 

Ue sorte que o confie Russel respnw!eu ao geu IT,lini~tro, ~fr. guardas8e para fazer a!gu11.1as r<'flexõe8 mais cru tempo rcl.l
J.ettson, que nada fizess~ qüe n<lo inte~·vics~c, que mi!' dósse tivarncnle ao que orcorreu: entre o governo do Paraguay, o 
passo algum rle confflrmrdade com aqulllo que elle d1~~e em de niuntevidéo e o c~e llur.nos ,\j'l't'S em relação a nó~, ett 
~oua nota de H de dezt'mhro c que esperasse ulteriores ordens faria ver :w se1,arlo peças importanti~s1mas llo t:ir. Hcn~es que 
tlo govrr·no da r;linba. J~stiJS orden~ nunca l'ierãu; portauto dizem murto, e porlel'iào servir de muita instrurção para eo
J:ào l.touVI' nunca iutervenr:iio.. JJhecer-.se bem a fundo o que ocr.orreu naquelles paiz~s IIi\ 

J{l vê. V. Ex que o que· di~s~~ o honrado membro pela pro- quadra a que eu me refiro ; mas V. E:( 1111iz a~~im e cu vou 
'i 1cia do E~pirito Santo não é funrludo. O corpo clip!omatico I acnbar," porque o meu pnnto é sónHl!Jle l\~te e nada mais. 
tlm Mon_tcdJéo e .Buenos-Ayres ·1wuhuma iut1mç»o leve, uc- Em nosso. pniz, Sr. ,IJresidcnte, era um seg-redo Q lim da. 
zJl,urna wslruccito 1gun.lmeute receb1·u para opp6Ne ás me- segunda IUISbào espt c1al, cntrl'lanto que cm llucuos-Ayres 
di das coerciti vãs e empregadas pelo governo do .Bra.~íl em 

1

. sabia-se, e . os ministros inglczes rtferião ao seu gnvcruo 
defesa de S[jUS direitos, . . qual Ara esse fim. Eu J~iQ a V. Ex. este.f,ref'bo da nota do 

o SR. SiL VE!flA DA n!OTl'A: -Nem mesmo ao bombar-1 Sr. ;.r~íOrnton ao conuo Rus::;ell, datada de D de outubro do 
dllame 11 r0 . 18(h. (Lendo) 

' • • . . . • 1c Não podia eu. deixar de suppôr quG fazia parte das 
O Sn. VJSCOJ\'DE Dll .Tr.Q~ITii'iTI9NDA =.- Nrm am:ta UI) bom-, instrucções do 81·, Pdrauho,; procurar induzir o gcverno ar

b~rrl~étfllento O que fi.zr !'ao e~ses d1plo~at11s f!J! o CJUO eu; f,:<Mino a unir-se ao do Bra~!l nas ho5tilldades co11!ra Munto
tJ!~se bonwm, empregar~~~. !.o dos O~ meiO~ raclfJCOS, ~UétS0·1 vidén, e em uma COilVIlrt'a que h a po~cos dias tiVtl com O 
nos para crm o nosso numstro plelllpntencHHIO afim ~~e _obter: Sr. Elizalde Jllllllifeslei a S. Ex. esta minha convicciio. Não 
'lell•~ (JUC f.e fórma ~lguma se homLarde.asse Montev1deo. E· IIPgou quo as~im fos5e, e accrescentou que l/lnlo elle como o 
V. Ex. dar-mc-ha l!r~o\a para ler mal~ outro t1echo que 

1

. pl'e~irleute tinhfio tirlo a este respeito vari61s couvers~s com o 
prova cabalmeu!~ aqut!lo que acabo de dizer. . 81·, l)<mnbos. nlas S. Ex. repetiu ainda mais po~ilivàmeule 

O Sn. JvDI.U: -.Não haverão aliÍ al"uns instrumentos, do que por veztls tillba feito que o governo arge1itinn e~tava 
Eecrctos? _ 0 resolvido a evitar todas 11s hostilidades emquanto fo~se 

O Sn. ~ILVE!llA DA. Mo . _ 0 dor está lendo a cor- Jl<'ssivcl, e que tan~o o presirlente como clle tiuhào declarado 
r ~ 

0 1 "·. ' •·. TTA • , ora cstrt resoluçi\o ao !Sr. Jlarnnbos. >> 
c. P naeuc1a coufideucw.l que hoU\o. Ora aqui tem V. Ex. que, a fallar a verdade, disse hem 
O Sn. 'VISCONDE DE JEQUITIJ\'HONLA :-Ora, senhores ! o 1 obre e:~:.mini~tro dos negocios da ju~tica, que o norso 

V. Ex. entlio acredita q~e os ministrM da lnglate:ra enga-1 sPgunilo ri· nipotenciaf'Ío nãa tinha con~cguido nada daqui! lo 
não o parlamento? l'ubl!cou-se esta CQJTC~pondeocla, a cor- , de qua fôra c• o carregado. E, St·. pre~1rleute, como bana de 
r~sponde~c1úcaeta ; o que que quer nHtis o noLrc s<~nador? cunsrgui-lo seja o presidente ~litre havia declarado Pm uma 
Sr. prtsldente, .a obmvações desta natur~za não posso res- con(er~ucia, coruo li hontem nest'l casa, tanto ao ministro 
pofl(ler; peço hcença ao honrado membro para não rcs- i11glez como aos out:·os di~lomatas que se echárão nessa con
ponfler. ferencia, que ella não Si~hiriil nunca da situação de neutra-

A!JUtlla nota que acabo de ler é de Mr. Lettson: agora von Iidilrlfl em 4ue se havia collocado? O noFso governo devo 
l1·r uma nota escri~ta por nlr. Thoruton ao conde Russell em saber disso, é ele crer que o Sr.. Saraiva já lbe tivesse mani~ 
11 de dazemhro: (Lendo) j fa11tado tudo; fui, 1101 tau to, em pura perda que se mandou 

<c. Respor!tl~ ao Sr. Paranhos que estava certo que o vice: essa. seguntla mi8sào, se tinba p~r fim esse p~nto. cardeal.. 
~llll!fa~te JW10t nrnbuma tençilo tinha de impedir as forças I :Amda ~a outra npta, Sr. p~c:i!deute, .Para ,JUStificar aqmllo 
l:ra~Jle1ras dtl exercerem os direitos reaes de um beJiicre-1 que eu dts~e rel1lllvamente us boas dt~po~Jções com que o 
!'ante, mas que facilmt nto comprehenrleria quno intorcssados: corp~ dip!omatic~ .encarou e recouheceu o dirl'\ito c~m que 
&llihos estavanliJS, p11r amor da huma11idade, em quo não entramús em hostl!rdad(•S cootl'i~ o governo de M?nte~Jdéo,. . 
houvl'sse desnccessaria destruicào de vidas e {azenda.ç, e cm Pelo que toc•1 á Inglaterra, e1s o que em 9 de Janeiro d1z1a 
ljU~ so evitaS~e ínteir·amente, ·sendo po~sivel, o bombardea- o con~e nussell ao Sr. LP!tso~: . 
JUt>n,to r!.e c1uades que, como lflontevideo, são habitadas por cc Em. resposta tflr1}10 de rltzer-vos que o bloque1~ destes 
e~ trangCJros t{Ue não to mão parte na. guerra. >> portos deve ser re~pe1tado ernq~•1nto a furça naval n1sso em-

Por amar de humanidade, e relativamente a tudo quanto p~r!~:.~da fo1 Sllffic~e~Jte Jl~.ra. o wte~to. A fa.lta .de t.rop~s _rio 
fllsse. dosnecc~~ario para conseguir 0 fim que se tiuha t~na com.qu.\~e0 u.ufo dJz~1s, úena cooperar a for~a navéd1 

em mta; isto é, o que llir. 'fbornton diz ao uosso enviado não )l~r!e Jnva,II lar 0 hloqu~ 1~· !~ . . . 
c.xtraonJiuarin 110 Riu d;1 p1·;: u., e escreve ao . crrnde Hussell.j ~md? .em ~~lo. março escrevia o secretariO do almmmlado . 

Aqui tem V. Ex. mais esh prova daquillo que asseverei, I ao almlrant~ ~!hot : . . 
contra· absolutªmeult> o que nisso o l!onrarlo membro para cc A~crovelt~ 1 . tod;,s. a~ occ~sJões ~e fazer sab,e~ aos c~.!Jll~r.s 
jnstHkar a sua opinião NitO são palavras vãs como V. Ex. de navJ JS m~rcantes m,.,Jeze~.,que nao de.vem le~ar be~h.~"~e:~.n· 
Yê; nilo sào meras cor,jec1uras minhas; uão são juizos post te.s .. ~~verti :08. ~.ue se 0. ~JZcrem, torm{r. se-~uo. su,Je,lto~ ao 
factum, mas são facto:; offií\iues, ó f'.orre~pondPncía olll~'illl exetCIClo ?os duc1to~ f!~lll0erante~ e á::; peuas llJhcrcute~ a 
11nlre os él"enlos uiplomaticos da Grãa llretauha e ,o seu uma q~ebl a tle neutralidade. >> 

overno b ' I Aqm tam V. Ex. outra nota do Sr. 'fhornton, dataria de !l 
S , • • . . de dez,·mbro, na qualrefe1·e-se el!e á captura do nosso Yapor 

O ~n Su. vmnA DA ~!OTT,I:- Elles for ao sempre se nos. Jliarquez de Olinda e aeha inteiramente contraria a todvs us 
O Sn. V1~CON1Jf: n" Jr.QUJTit"llONUA :- Sempre serios o princípios rle direito: (Lendo) 

selllpre 11mi:~os da vcrrlaoe, porque Já, St·. presidonte, se ~ cc A cap'tu.r11 do lllarqu~z de O.i11da parc~e-me ex('rci~i~ um 
saho qut1 l{Ua11do se escrevem c~tas notas cllas viio para o pouco ampltado dos dlrtlltos tla guerra. v1~to que o mwrstro 
tlominio publico ; uào se r~~z l:i o que se f;tz lltjUi onde brasileiro residente no logar da apprehensilO''ainda não tinha 
tudo é segredo; lauto quo, 1Jfto ob~t:111tc já n;1o ~er· qucsliio' recehido iutim11 ção do rompimento das rdaçõcs, o além riiS!r) 
}Jcuúeute a quc:liliJ relativa a àloaLuvidéo1 fvi preciso que contraria ao c~püüo do art. 17 do 'trí1Ladtl de G do ilbn! dll 
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1 ~!iii cofre li Brn~il e o l1:mogun·y, qu11 ti:tipula qu(l cm wo tre~ rensores do ultimo acto de nos~;a p<ilit:c:t ·iJg E, li 
dtJ I'OIIIf•Íinl•nlu "'' cirli~<l:io:; de urua das par lcs l't.l~irlt>ulos no Uncut:ol. . 
tcrrilrorio di! outr·a ptnlllr<iõ ali i lic~tr' para arranjar os ~nus ·ne- O uoure ~enarlor pela provirrcia da Uahia. o Sr. consoi!JP 
1-!üdOci e couliu\wr o seu comrr.crcin ou occupaçêlo no tJicno ZaciMrias, foi d'euLre os ccnwrts a•!Urlle r1ue se cullot 
p.r,su da sua liberdade e propriedade. O dirl'ito qna o ~av~o nu terreno pratico da !J"'~~tào. e disrutiu-a com o maior c~c1 
mercanle con1 va~sa;::ciros pa~sarrdu mcr•1menltl pelo tcrrrtono pulr1, nlio ~ó t•m relaç:io aos iutere~s~s publicos, ~elliio t:• 
11•1n a ser ilS~im twtado é plllu menos tão forttl CL•mo o dos b~m no ponto de vbt1 da ju:;tiça uu ci.juirl:ule ~ue lbc p 
sub·filll6 r~sírleule~. >> rle~~emerecer o ex·nrini~tro do Brasil nu fij,, da Prata; 

t:umu é, P•·i~, que podemos ~uppôr· e se sustcfltfl nesta r~lizrm•nnte, 11 opíniêlo !leste exímio lll'ildUr, COillijllillltO cu 
casa que o corpo diplumatico puuiHl cmharnçus ou daw1 a ccLida IJU sentido de cen~ura ao mon proccdimeuto, é : 
t·ru.err•Jer "''~'~ t'llif'~'~'ga.IÍ·! "!eios para ínutilrs<~r as. merrida.~ graude p<Hte a justifit·a~fio do ilClu rle '~(J de fevereiro. 
l'Jlljii'Cg~ ná .. elo ilrii~Jl? Ne~la corre~ponrkucra, Sr. (l~CSI- (:) nobre seiladc.r pelil província de Goyaz collucuu-~e i 
dtl!ilo•, .n,,.,o de urna VPZ encoutràu S<l rledarar:õ··~ dos rlrplu- extremo oppo~to. Sul.!urulu o prin.ciro u i ilustrado Sr ~ 
watas iuglczes. t<&llt<J de Buenos A yres como Jo Aluntevidéo, nado r pela J.lahia, a ·qn"lll ha JIOU•~o me rer11ri. eu u;io tiul 
rleelan.nuo o juizo <JII!l fazião das iuten\ões du goveruo do que tn1tar com o Sr. Yillall.!a, o ncconlo int~rno d11~êra I 
llm~il, da jrUI'CZa de SUtlS ÍlllCfli,Õt'S, do lll~IIUUill rJ~:;ejo que Sido ceJc!Jrado exclusÍViJOieute entre O governo dll trlo11tev 
Jlulria o gnvcrno du llrasil de a!Jsurvcr aquella repubiica, ou ·dé•J e o ·general Flores, émbúra Jt:biliXo do no;;a i· 
tunwr parte tle ~eu tcrrrtorio spPcc;io. . 

~:r. Tlwrulon, 4UUfl01) trabalhava fi<l.'<t fazer crer ao nosso. sr.gundo S. Ex~ o Sr. sen~dor pela província de Goya 
mird~tro. pleniputPueiario u. nccessirlatle dt não tmpregilr me- eu devêra tratar C<'m o .Sr. Villalba, .puudu á marg1•lll 
cirt;ls ex i remas, dizia cc .Eu c~tou prompto para accil·•r o ~er · nosso ;dliatlo, o general Fiurcs ••• 
arbitro. e estou C<lllVencidu do que, apez.,r· da SUSJH'fl~ii.o. das 
rcla~õe~ Attti'li o llr.1sil e a Inglaterra, o governo da rarnh.a, o Sn. S!LVEIR.\ DA nioTT.A:- Tambem não disse isse. 
não lt;Var~ a mal que eu lume sob~·e. mim esta iespous .. brll- O Sn. PAII.\t"llo~:-••• a c11pilal da republica dc1·ia s• 
darli!; " lao lou~:c esl<~Ht aiJUelle rurnr,tro de peus~r flue po- entre~ue au minbti'O, ou. ml!is t·xact,llllt'Ute, ;ws j.!CJH!ra• 
rlerra nb:tar P''·'' meio da fqrça <ltl b~mbarrlearnerrto. A rro~a br'il:'iltiro'l, para 1111~ este~ tramfcr'i.·sem a ~ua posse 110 gew 
~nl.lJUtl elle rtf~ru ao conllu llutiscll, Isto quo acabo de expor rrt! Flores, nosso alliado, cutão jâ ncorlhécido pr;r nó~ com 
c ~r::ua de ler ~e todn. . cbrfe da republica. 

l~nrt;:"~"· tir presitle!rte, a re . .;pei.to da n.ossa.p.oslçào cm· O nobre senador pela .provínCia de Minaii-Geraes, o Sr 
nlulllt•\ rdOil·. eu a couw.lcro hlljtl amua lllilll) cnttea do que Ottoni.. não !JUtlria ~euão a entrega á di6Crição dus g«nerae 
autu:! da lt1ta. . br;r!'ilcrros. , · 

O Sn. SJL VErnA DA lUoTTA: - Apoiado. E' forçnso reconb1·~er que ex~Pptu.td•! a opini~.o do nnbr 
senador pela provrnct,J da llahr~ ( V. h li:. permrtt:1 que ~~ 

O Su VJ~C 11 l\Dil li E JEQUJTJ~I!ONnA : -Era melhor quEI não o nomêe jlilra bem dtsi~:na-lu), o tir. cunsellleiro Zach01rias 
tivl'~Seruos feito o corrvenio de ·~o rle fevereiro. do que 0 · tutlos os outros discorl'tlln ·arliitrariamente, Lào consiilerão ; 
1izes,enws (·ela fórma ccmo foi clle feito. btu é uma opinião posição em que nos achavamos collucarlosvaracom o gPnera 
j.ulada que wio o!l'~rrde em nada u rapacidade, a illustr;rção Flores. menos pesão as con$rquencias rlo proccdrrucnto qu, 
do miuislro plerrillotenciill'io do llwsil, mas exJlrilllo uma preconis;io, em reliição ao futuro da politica do imperio con 
opini;1o filha de riliulra c~rrbt:iruc!a. . . aqt~<·lle estiii!O. . . 

1\ão so a!'.ha ua casa, Sr. prestdente, o nobre mlni$lro da l•iuahnente appareceu o nobre senador .pela provmcta d< 
ju~tica e por is~o uão posso reiterar a perg-unta que fiz bon- llàhia, que falluu hontem e aiuda hoje .•• 
Lelll ã 8 Ex , bto é, ~e pretende ainda S. Ex. propór este 
aJJJIO alg-umas mPdidas ao parl;.merdo a respdto da nossa 
politica interna. Eu soube hoje tlo rompleme.u~o d? mi:lhlij
rio. e, a f,tlbr a verrJaJe,·rguoravit que o mrursteno nao es
tava completo ; soube, porém, tJUe o Sr. mirri~lro da mari
nha e dus negocios o:-trangeiros licou ~om a pa~ta de estn~n
~eir·o~, e a pasta doH nrgucios da marwha passou para o ~r. 
Dr. Silvdra Lobo. Um'1 vez, pois. quo o g-abinete está assrm 
completo. jul~,:o qüe 1wder se-hia'pcdir a 8. Ex. o Sr. lllinis
tn, da ju~tica resposta da rni11ha iuterpellaçilo, 

o qt.e é vcrdarlc, ~, .• pro:-idl'nle, é o seguiute: é q~e pa.rece 
intrivul, que. ten1lo r.ó.; de frJzer despezas extraor!lrnarras e 
tiio grandes como anda as não votou jám;;i~ o padaweuto 
hl'il~ilei r o nfio ~~ cu r de de tun.ar alguma medida que ampG.re, 
!JUA anime o no~so commncio e augrnentP. a nosba renda. . 

Eu creio ou podemos ::llirntar com certeza que todo o rl.I
nlreiro qu11 se vai despender na gum·a Stllá C•btidu por mcw 
rle cmpzc,tiruo ; parece que r:ào é outro o meio que o go-
1'cr·no tem em vi,ta para or.turTcr· a e~sa gr·aurle de,,wza. 

]I~~ o J111hre mirristr o da fazt11rda não SB acha pre~eute na 
CiiSU, e por iSSO llilO Sei se será CUilVOIIieute t•U J•fOSCgUÍf naS 
~b-er'V"fl'ies que teuhu ti~ fozer a e~te re~peito. 

Veixu rJe fallar, Sr. pre:>idcnte: e~perarci occasi;io oppor
tulla., e sirvilu as p;da vras 4u~ jft proferi de protesto contra 
o mo~o ndoptado pelo governo ~ara f•mr face às e:-.traol'rli· 
ll' rias !lillieuluaues que nus aJH·c~~llli.L a adwiai::itré.tf~io 
publica. 

DISCUnSO PRONUNCIADO N,~ SESSÃO D)] 28 D~J JUl'iUO DE 18G:i. 
o "'~~'· P~w~nbi,s:- J,i ó tlilTidl tomar pj em meio das 

OjJiuiõCS CllCOU!l'dUas llUC lCIU jlill'titlo do l..L~O dos iiJus-

O Sn. vr~coNnE DFJ J:r::nUJTil'inor;n·A:- V. Ex. tome notà d< 
apparcceu para eu respo.udtr qu11ndo puder. 
· O Sn. PAnAr.'uos :- Nesta expre5são póde hu.ver a'lgumr 

cousa do uffeusivo ao nobre scn:ldol' ? 
O Sn vrscol'ioE ·DE IEQUITt:'illO~Ju:- Ell estava occulto, 

appareci o gora •..• 
O Sn. PxrrANUos:- Se ha ·possibilirla"e de otfe'lsa, eu 11 

retiro. O uobre senador sabe •1ue costumo respr.itar as cans, 
e as capacidade~ politic;Js do meu ~aiz ; S Ex. sab.e lfU 
tenho mesmo ob1'ignção de respeita-lo, porque, se. boJe sou 
alro das censur;is du ·nobrtl ~e adur, n;io ·lla murto tempo 
que S. Ex. ·honrou me,· e hourou-1il0 ·muito, c•Hll os seus 
elogios. · . 

O Sn. vr~coNDFJ ~nE JEQUITJNDOJ.\DA :-Su~tentei uma opiuião 
minba, ·riflo m'o agrade~a. 

O Sn. PARAr"iius :-Crt:ia o nobre ~ena dor que, usanrlo do 
meu direito de contestar as suas orirriões, _i'ab~rei.ac;~tar .a 
sua pe~scm, rewl~ndo homenagt·rn c fazendo JUS!rça mtwa aii 
suas intl'nções: con~iuta-n1e, pois, o nobre ~euador a mesm~L 
liberdade que elle usa quando discuto ncsti.L CüSa com os 
~cus collega·s. 

O Sn. vrscol\DFJ nE .IEQUJTINIIOI'iRA: -Eu nunca rli8sO aqui 
-<~ppai'eccu- bto é, e~làVa o'crullo ap1Ja1eceu agora. 

O Sn. ·PAnAMIOS : -O incidente ;tlarga-se. ·Po~roce-me 
que, seg.undo as l'tlf.:rilS padament~~res 11ue o nobre ~ena•lur 
nus en~rna, d.e~rle o momeuto ern quo me !leclart~r o~t~r 
pr.umpt11 para !CtÍt'al' essa ex~res~ilo, se por acaso fosse tllcL 
ofrtJmiva, desde. que declarei não ter tido inleurão de wo· 
le~lilr a S. Ex., elitava deddid~o~ a queoLJ.o. • 
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'O Sn. vrec:oNoG D8 JEQUITINI'lOr>nA. : - Estou dizendo só 
•que nunca usei dessa expross~o. 

O Sn .. PARAN'IlQS : -O nobre senador pela província da 
'Bohia, que mcl.lcm honrado com os seus ap:utm•, off0•·eccu à 
r.onsidcração d11 s~nado 'lima opinião diversa das anteriores. 
JWe nos disse : « O que falta no convenio são garanti~s de 
futuro. Os conOictos podem reproduzir-se, nilo cuidámos de 
preveni-los. • . 

~tas, seubores, é pena que o illu~tra~o Sr. :.cn~dor pela 
::fia h ia não nos dissesse quae~ são essãs garantia.s de futuro .•• 

O SR. VlSCONDE DE JEQUJTlNUONUA: -Não er.a minha 
obrigaçlio. . 

O Sn. P.~nANuog :-... que faltão no a e( C) de 20 de fevereiro. 
Jllus~rado como elle ·.ó, ecndo uma de nossas primeiras nota
.tabilidades politicas, como torlos o reconhecemos, parPce-me 
que, uma vez q.ue censurou o desenlace da ·nossa ·qu.e~t;io no 
};stado Oriental, estava lambem compromettido a dizer-nos 
quaes são essas garantias a que alludio .•• 

·0 811.. VISCONDE DE JE~UITINRO.NIIA! -Nlto 66 tratava disso. 
O Sa. PAR.AN!l"~S :- .•• e que podião ser estipuladas no 

meio de um acampéHllentQ miiHar, justamente no momento em 
que se fazia cessar a g.uerra eivil daquelle estado e a guerra 
-eom o imperio, quando era preciso tratar logo de nossas dis~. 
posições para a campanha contra o l,araguay. 

O Srt. vrsçi)NnE o E JEQUITJNnO:rí!ru. :- Eu disse ·que as es
tipulações orão inuteís. 

·o Sn. PAnANrros: -'O nobre senador, quando fazia taes 
'Cf\nsura!l, em relação sómerrte ao &-ministro do .Brastl ·no 
Jtio da Prata, não attendeu a que ellas, se porventura fos5em 
fundadas, i'eCêihitião e:tclnsivamente sobro o gabinete de 3 t 
-dr. agosto: 

o SR. rmll!iT.A BuENO : - Apoiado. 
O Sn PAIIANHOS :. - Que diga o gabinete de .31 de l!f:l'OStn 

quaes furão as garantias de 'futuro que me reCQmrnendou 
.como estipulações necess.trias no aeto que puzesse termo ao 
·nos~o conllicto com ~lo11tevidéo ••• 

·o Sn. StL'VEIRA D,l. 1\loTTA.: - Estll agoril é boa l 
O Sn. PARANHos: - Esta 11gora ó boa I De sorte que 

o0 ministorio, na opinião do nobre ~enador, tinblt delegado 
cm mim até o direito de pen~ar l Eu devia prever tudo, elle 
. narla l Que beiJa theoria l Que bella defesa l · 

V. Ex., Sr. presidente, e todo o senado comprehendPm 
que todas as medidas garantidoras do 'futuro não tinhào 
lu ~ta r naquelle momento. As ~arantias, a que parecem a I
ludir os nobres senadores, são taes, que ainda não estilo cstu
·dadas. Elias domandão tempo e refi~xão, e não podião ~er 
adoptadas -sem que estivessem bem restabeleéidas a ilOn
fiança ·e a estima re.eipr!Jca entre os dous governos. E' boje, 
.depois da paz. que pod001os ponsar em :taes medidas. 

]\las é preciso lambem, senhores, não entreter uma illu~ão 
filzendo ~rcr aos nossos compa:triotas da província de S. P"
•d!'o do Rio Grande do Sul, e ao~ 1'esidentes no Estado 
Oriental, que são realisaveis essas promessas de solidas ga
rantias de ·futuro. N;1o ha -convençties, nllo ba notas rever
sncs, não ha ajustes diplomaticos, que possão absolutamente 
.evitar e:x.cesssos de ·Urna e outra p~1·t-e. ou \lesintelligencias 
. entre os dous governos, Al~umas medidas podem, é certo, 
favorecer a .. permanjjocia e consolida cão da paz .entre os dous 
povos e seus I!'IIVernos ; mas prüvir.iencias que tornem para 
.todo o sempre •impossível quai!JUC'l' violencia eontra subditos 
llrasileiros no 'Estado Oriental, ou contra cidadãos orientaes 
.no Rio Grande do Sul, ou qualquer confiicto entre os dous 
g-overnos, i~so é um desidcratum, cousa que ninguem po
·tlerá realisar. 

A base principal das bo~ relações entre os dous gover· 
·nos 'ha rle ser irmpre a boa fé 0 a dt~posicão amigav11l de 
que ambos se acharem animados (apoiados): Em vei. de pro· 
·clnmar jmpossiveis, e com esta exigencia censurar o ultimo 
aoto do nossa politica no Estado Oriontal, digamo• antes a(IS 
mosso& comp;Hriotas a verddde ,pratica.: «.E' pru·Jente q.ue 

perca os osse amor â campanha do Estado Oriental; e, quando' 
fordo~ ali estõ~bPiocer-vos, reflecti bem em que esse esla•lo 
não pode ainrla offmcer a segurança individual e de propriG· 
dad11 que~ P"deis encontrar !lO V03SO proprin t rrilorio. ,, 
~ti-Po ·eremos nós, senho·es, por meio de medidas (l'l'even
tivas povt~ar os desl'rtos da campauba do .E~tado Oriental, e 
os deserto~ da nossa. fronteira? 

Porleremo~ dar ao Estado Oriental um::. polícia numerosa, 
vigilllnte e efficaz? E, quando fallecem estes elementos, po
ricremo.s dizer que o acto de 20 do fevereiro devia e~tabe· 
lecer ~arantias solidas em relação ao passado e «>m. relaçiio 
ao futuro de nossas rela~ões -com a Republica :Orumtal d'J 
Uruguay? 

O nobre senador pela província da Bahia, a quem estou 
agora respondendo, tambem entendeu que os Srs. ex-minis
tros do gabinete de 3 t de agosto for'ão trotldos com vebe· 
meneia pelo ex-mini~tro do Brasil no Rio da Prata: que os 
excessos que ~e notàrão na contestação de SS. E Ex~. os 
Srs. PX· ministros fi> rã{) provocados ou esta vão juslificadt)S 
pelo meu procedimento, O nobre senador nos disse quo 
S. Ex. 9 Sr. ex-ministro dos nego cios estran~eiros. qua(Jdo 
ainda exercia sste cargo, fdra cen!'urado pelil imp•ensa de 
Montevidéo e de 8uenos-Ayres. Mas, renbores. que culpa 
tem o ex-ministro do Brasil no Rio da Prata dfl que a ím~ 
prensa daquelles paizes se occupasse com a significação que 
podia ter o acto da minha demissão? Acaso o presti~io do. 
nobre (.!X-ministro dos negocios estrangeiros no Rio da Pratil 
era tal, que purlesse ser supplan.tado pelo prestigio do mi·· 
nistro Já demittido "t 

O Sn. VISCONDE DE lRQ'UITINno~au: -Eu disse que V. E~. 
tinha comecad0 a opposição desrle lá pela imprensa; não 
disse que a·imprensa lá tinha feito essas censuras. 

O Sn. PAnANrr.os:- Eu aceito a rectificação. 
O Sa. vrsCOl'IDE DE lEQUITINDONUA : - Não p(}de deixar d& 

aceiti1r, porque foi assim 
O Sn. PAR.ANnos:- Ar.eito a rectificaçb'o; e tJOr minha 

.p. :rte lembro ao nob.re senador que a carta de H de março, 
q te dirigi de Montevidéo aos meus compatriotas. só foi ali 
(!oJblicaria depois que os jornaes ~a c6rte. a levârão. 

O nobre ex-ministrn dos negocios estrangeiros tinha feito 
uma observacão identica á que suppuz ter :ouvido a S. Ex. o 
Sr. senador pela Dahia . 

O Sn. VISCONDE Dll Js~mTrNnONHA :- Então não fui eu. 
O Sn PARANHOS:- DiPse elle que era ainda mini~tro, 

quando a imprensa de MnntevidéCl e a. de Buenos-Ayres o 
censurárão; fi)i·por isso que tomei no mesmo sentido a obser
vaciio do nobre senador pela Dabia. Respon~Prei, portanto, 
nãÔ á observação do nobre eenador pela nahia, mas á do 
noilre ex-ministro dos negocios estrangeir• s. · 

Que censuras forao essas que apparetêrão nas folhas de 
Montevidéo ? () governt brasileiro foi pomntura ali atacado 'l 
Procurou-se interpretar o acto do governo imperial ou o que, 
na opinião desle, fallava na convenção de paz. A imprensa 
ravora~el á alliança com o imperio, _sympathica ~os interes· 
Ees bra~ileiro~, tratou ·da qucst:ão com toda a delrcadeza. As 
folhas do partido b{a.1l'Co, isto é, do partido ven~irlo, estas 
sim aproveitárão-se dn facto e sobre elle levantárão grandes 
cavallos de batalha. Não appareceu, porém, nessa imprensa, 
felizmente, uma só•e'frlressiio que tivesse maibo de hostili
dade, quer ao governo impe~ial, quer ao nobre ex-minist· o 
dos negocios estrnn~eiros. Digo, felizmente, porque está 
visto que, se aquella imprensa, sobre a qual eu não influía, 
e muito menos depoii! de demittirlo, houvesse cornmettido o 
gr:mde a-Uentado de ·molestar ao nobr.e ex·mini~tro, 1\eria eu 
tembem o responsavel pelas invectivas que ella dirigisse 
a S. Ex. 

A questão, de que ora se trata, fni ventilada na côrte logo 
que houve noticia do dect·eto de 8 de mat·ço; discutida por p11rto 
do ~overno, e .por p~rte de meus g11nerosos def11nsores: ~Is 
campP.ões do m1nisterro não poupárão censuras ao ex-mrn}~
tro no Rio da Pra-ta ; engendrárão accusaçtíc~ q11e erão llt· 
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tei i1m11nte destituídas de fundamento é q!Hl o nobre ex-mi· ex-ministro dos 11egocios estrangeiros, se queria que e 
nistro dos negocios estrangeiros niio se julgou obriga1!o a lesse a!Juelle período i se S. Ex. houvesse convindo na omis 
manrfar desfazer com duas linhas em seu Diario Official. A sil'o; a· n.inba pergunta não appar81:eria, ficaria elimioad, 
opinião publica estava desvairada i e os que pmciã.o pos- esse iilcidiinte ; mas o nobre ex-miníst·ro aconselhado po 
suir o segredo do ministedo levarJtavão incrcpaçdes acreas, um de no6'Sos illustres collegas.... 

1 

estas .corrião conio insinuações d~ governo, gravitaudo todas Q Sn. n1~s VIEIRA :-N[o precisava de conse1hos. 
st>bre o ex-ministro no !tio da Prat", cuje1 responsabilidade 
assim avultava aog olhos do publico imparciaL <! Sn. P~n.utrros-:- ::.· qui: que cu' lesse o perio·do todb ; 

AcetrSado como fui. demittido por uma maneira que até as~1m o qutz por .sua proprra vor1tade e aconselbad.). 
alguns dos amigos do gabinete de S. I de agl)sto reprovárão, Entretanto, como correspondõ'rão a este meu procedimento 
e- roprovíirão em termos severos, etl· não podia ficar sr!-en- os nobres ex-ministros?· O Sr. ex presidente do consellw veiu 
doso. O governo allegava. que eu não j.inha compreiJendido o ler-n~s~ aqui integr<t)men!e. um officio reservtidli, em ijue c 
sl'u sublime pensamftJ!o,e eu tinira plena cd!lsciencia de haver e:t-rmntBtro do Jrasd n& lho da. Prata !aliava com absoiut;_ 
Lh:;ervado á risca esse P'ensammto. eu estava intiri1ameMe con- con6anç~t a seu governo sabrê· os ultimos aconteci meAto:; do 
vencido de que a nossa contenda com·o·governo de Monteti~éo h".st<id~ O'rieutal} veiu ler-n~ um oiBcio escripto á p'ressa, no 
trtrruinára do.niodo mais s<>Eisfactorioi era tambem este o sen- dia seguinte ao daquelles acontecimentos. 
timóuto g-eral dos brasileiros que se :~chavão no theatro dos E o nobre· senador pela provili'ci<t da· B,~hia, o Sr. visconde' 
aêontecimelitos ; não fallarei da opinião publica estrangeira, de Jeq~itinbonha, ~o passo _q·ue censurava-me, approvou o 
que é bem êCJrrbêcida. Em taes circumstancias, era não só' procedtmenro do Sr. e~·pre'sldilote- do conselho,! I) nobre se
direito, mas a(~ deTer, o justificar-me, esclarecenJo o paiz nador pela Bahia ll'OS diss-e qua os negoci&S diplomaticos 
suhre esse impottautê acoutecimente

1 
tanto quanto estava fazem excepc1io ft· regra· ge'ral da publieidade, constituem. 

ào meiJ afêancé. . assumpto muito delitado; que o tfiplomata1 ainda que soJI'ra 
A apreciação erronea dos ultimas sticcessos do Estado uma in~igne injustiça- do ·serr gove·roo, deve cal11r·se. Tal foi 

Oriental pode inflUir funestamente em itossas relaçàes coin· a lição que· o ·nobre senador pela província da .fc1hia deu-me· 
e·sse .es_tada. Amesquinhe-se o resultado que ali obtivemos, erir. seu di~ursO' de Rontem; mas logo ao diante, no correr· 
mànifé'ste-se descontentamento quando não h a motivo para do m~~nto di-scursO', dizia· nos S. E:t .. que o nobre ex-minis
isso, substittia-!le a confiança pela desconfiJnça, élwlte~se tro dos negocios estrang.eiros e o Sr. ex-presidente d(} eon:-

. o espírito marcial. dos nossos compatriotas en~ relação aO"s sellro não tinbão fei~o coaaa que se- pudesse estranhar, qú\)' 
··nossos vizinhos, e os · animos ficará{) predispostos, entre es a leifura daquclle officio re~·rvado era convenieote ..•. 

dons governos e entre os dous pov&s, para novas desbtellf.. (J S!l. viscONDE; oÉ .h!Quí'rrNiiONII'!:-E nlio ba e·ontradice:Ie· 
geilcias. (Apoiciào~.) Portanto·, desde q:ue no B'rasif ie prO\-' nenhuma nisso. • 
p~lavtt, sob a influencia do governo imperial, uma apreci"- o- S~t~. ÜTTOJS!': --" A:.nofudb •. 
câ& erroniJa ê tão grave, eu não podia, ou tosse na quafi,_ r 

fidade de (:X-negociador, ou fosse con~o r-epresentante da< () Sn·. P'~AN.n'lls: - ... que nã'o podia ser oojedo d'e cen.-
nação, deixar de entrar no debate, afi'm ~e que a . opinião pu• snraf. , 
.blica se forma~se ã luz da verdade e fi'lesse justiça a qlfelil' 0. SR·. vtscoNDE DE jEi!.'TJrriNIIONI'I'l: _ (1; qll'-e ac·on""'lhei .]·.(, 
a merecesse, afim de qul! se rrão arremeeass~m d'e novo es- . ll "' a~ 
Jl'Cssas nuvens entre o Im per i o e o EstaJ9 úriental, e mais foi' praiieado por mim. · 
tárdé fossemos compeFJMos a novo:s sac;ifiei&5, como os que' O.S~. PJ.nAJSnos:-A estarmos por uma e outra proposicão
acfualmente Catemos. · do:.l'robre senador pela Bania,. o !(Ue ha de ercepci~oalmente 

Êra possível que ettrm·e justificasse eom~ nrais circumspee- fhllitado êm negocios diplomnt1cos não com~rehende a mato:. 
ção do que o fiz? Apenas cheguei á corte provocárão-mu os- ria d~ offfuios reservados dirigidos pelbs- mmistros aos· seue-
escriptor es ministeriaes, para que sabisse do silencio e cum- governos !! . · 
prisse a promessa que havia feito. R:esisti a esta tcmtacii.ol (J' SR. "ISCONDE' DE JEQUITJNli0Nn'i:-€omprellonde1 mas· não·· 
e resisti calculadamente, senhores, para que se não dissésse, tem app~lcação ao facto. 
com visos de razão, que, aceitando semelhante discussão, 
fill levava em 'V'ista crear difficuldades ao meu illustraclo O SR. P:&~r.umos:- QUereria o nolire senador que· fosselll' 
successor .no Rio da Prata. Qüalquer revez qire elle houvesse aq:ui lidos os desp..ebos reservados que por ventura escreveU' 
s~~r~do ern sua~ negociações poderia· ser e facilmente seria de LondreA para a secretaria de estado• dos neg:ocios- estran--
altrihuido a tevelacões indiscretas do seu.antecessor. geiro6 do Rio de Janeiro? · 

Entendi, outrosiin, qúe era aqui, em meio do senado bra- O Sn. vl'llt:oNDE DE 1SQUITINJJ8NDA: "7 En sigo a· regra· d8' 
siteiro, entre o·s cidadãos coosp1cuos que o compoem e· cuja Washington- que o diplomata' quando escreve deve prever· 
estima é para mim um titulo de gloriai que eu devia aceitar sempl'e' a publicidade. · 
a l'uva que me lançã~ão os nobres ex-ministros, e discutir 0 SR. P'ARANHOS:-Eu ia citar essa rnaxima\ que·Washing--' 
com elles, perante o pa1zo, de q,ue lado C5tava a razão. ton appliean a todos-. 0 não cspecialmer1t'e aos diplomatas·. 

Era possivel que eu preenchesse este grande devor, sem s · · d t 1 1 
soceorrer .. me dos documentos em· que podia encontrar o pen- . eria· corn effeJto ;prce~so a op a- a, se preva ccesse o exelll'-' 
sarnento do gabinete de 311 de ag_ost'o, esÍe guia OU' pbar.OJ plo do!i Sr~. e~·mioistrOSi mas t"dO sin~Uiar preceden~ náO 

,. que devia can.du~ir-me até ao desfecho. da nossa conlenda? lba de passar co11o regra, porque vozes muito autorisadas, a9 
"dos nobres senadores pela Sabia e pela pr~vincia do Rio d& 

l1iio, pr.r· certo. Janeiro, os Srs. conselheiros Zacharias e Candido Borges, j~ 
Recorrendo, :por.óm, · aos- documentos offibiaes, e a cartas o.condemnárilo. o~nobre senador pela B .. hia, chefe do gabi-

., em .que os nobriis'·é~JPinistros baviii? sido ~ais explicitos na nete de 15 de janeiro, deu uma lição de mestre e de estadista· 
e~t'ernacão- do seu, peQsamento, eu o fiz respeitando, senhores, a seu suceessor. Nesse ex-presidente de conselho. sim, vi oo 
todas as convenieneias~ Publiquei desses documentos e cartas verdadeiro toque de unr e~tadista, a respor~sabilidade do h o~ 
apenas alguns 'extra.c;tos, que não compromettião o paiz, mem' publico q.ue teve a honra de occupnr a ~osição eminenttf 
rrem os Srs. ex-ministros. Tão l'onA'e estava da minha meute do primeiro ministro do Brasil.. Ler s~m. nece5si.dadil da defe• 
tornar a SS. Exs. odiosos, que era justamente nesses ex·trac- za um ollicio· reservado, publicar o JUIZO que de passagem. 
tos que eu a.!hava, o fundamento do meu proceilirnento. Eu escrevi :t respeito da media~ólo argontma, afim de 11rovar que: 
aebava abi· as idéas dos nobres ex-ministros de perfeito a eco r- nesse officio eu n1lo liillára no art 29 do oonvenio, êi na ver· 
do com o meu pensamento, e, pois, _dando á publicidade taes dade, cousa estranha e muit() ·Ccnsuravel. 
extractos, eu uão podia. te!' em vbta prejudicar a SS E Exs @. Sn• SJLVIllllA DA M.oTTA.: _Nisso nãt ba nada p. ara· 5 ... no conceito ou· estima dos governos vizinhos. Havia certo pe· " 
riodo em uma das cart~s, cujas expressões se presta vão a prote;;tar. 
uma intt!~:pretaçno cdiosa·;. con:ultei ao seu au.tor1 o nobre 9 Sn. PARArmos: -Não ha ahi·por qlle P.rotestar~ e, toda.-
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via, o nohrc s~nndor. pel•{provinria tia !L h ia. qn~ prrt(ln,Jeu 
ju·liticar n Sr·. PX·prc~idento do conselho, foi o proJlrio IJIHl 
julgou com·eniPnte dcff'nrll•r o govr<rno nrgoutino, a propo~ito 
tliHJndle juizo elo ex ministro do Brasil! 

tente pnra ~rn3nrnr c=~n ,Jemora. Veremos quando :1pp1rPC•3 
o d1~curso tlltHgr·,d ""V Ex. 

Oizia ~u, ~~·. ~H·esirlt~nttJ, que 1la proprin corrPspondenri:t 
PFtl':lllgr~r·a e1tn~l,t pelo t~ohro senadnr ha dtJ êolhcr-se ljllfl u 
mmr~tro hr·1l:! IHIJCtr ent Buenos Ayres f<~vort•cru mui t11 o pfl•jf'.t:! o 
rte uma me_rli••~:;io, i"t · ó, rpw elle rnailifn·tuu gl';llldtl •'lllllt nho 
cm prevenrr lllHl a ~t~lu~;1o~ dtl oosso r.o1rUieto em Mor:tPvi,ltío 
LIVf'Sse Jogar por m~io da~ arm;;~. lt:lleva c:on~ide.rnr tamh·.•m 
este propo~ilo ,Jus agentes ostr·an~cil':•s, a r111e o n•d1rc i"lllliL· 

dor pela Bahi:t nii.o pre~tou a m1:no1' :l!t~ncitn. iWt<ti n;io 11us 
couto~tav;io o cxcrcfcil) do din•itn ~e b~·lligcl·arJte.;, mas pon
derav;lo quanto Erria prl!jUt!lf'i:d nos iotM~s~c' do~ neutro,; a 
~oluçiío por via da for•;a. E f,dlav:io ruio ~ó f'm nu11re rl1l 

suas pro~l'ia• eonvr.niencias, Hill~ ainda em nt;me 1!Hs cor:ve
niencws rlo On:sil, '(Uanrio nos p~di;io r.om in~taneia qn~ li
zessemos turlo 'JUillllól fo•se poss1vtl c rasuavel par~t evit,,r ~e 
e bomhardearneuto 1le Mnutovir!éo. 

O Sn. ~rtvr~rn.\ nA Moru:- O ministro tinha feito isso, 
· 01'•1 ncc05~ilf'iO dizer. 

O Sn. PAnA~nos:-E' n~cc~~:'fdo. p(li~. srnhorr.s, por nmor 
do interessll publico, e em sati5façfio úquelle governo, n quem 
devo muitas prol'as do rcmirlera1.<1o, 'lu~ cu t•:tplique o IJUO 
vem a ser e~se juizo que de pas~narm e contirl'.'ncia!tnflnte 
Pscrevi ao !!'~·erno tio rn~u p;.iz. O unbrA P.X·fii'Csrdente do 
con~elh,, n:io nl.tentr•u cm tJ1Hl a puhlicaeilo de~se trecho do 
mnu officio rl'sf'rv~rlo, 'se não tivesse explicaç;1o muit:> ~atis
factoria, não comJ!rometteria ~ómcnte ilO rx mini~trn rio Bra
~il: quando um tliplom;,ta falia as5im de fi aFgagem sobre uma 
quest<lo desscL irnpo1 tancia, ó poriJII!l elA ha muito e~tá de 
act•orrlu com o seu I!Overno a respeito dt>lla. 

O prnsamento tJUil eu IJUÍ~ ali ~xr.rimir 110 gnve.rno impe
ri:d. C<• mo um:~ das muitas razões justificativas do me,u pro
cedimento, é que o gr.verno · ar·w~ntinQ,. tfllil. a.~sim cnmo o 
rlo Hra~il neve zelar a sua le;.nt•ma rn!Iuoncli\ no E~tarlo 
Oriental, ~uo tendo porlidu (rH'l<llecer es~a iuflullncia por meio 
das arrnHs, naturalmente procurava por m~io cl<L dil'lnmncia 
conseg-uir o mesmo Hm. quPrendo conciliar os seus com os 
nossos intPr!l~~es ; e que, Jl'ldentlo Sfll' o• te nm do~ prop11si
tos da mediaç~o arge1•tina. coml'l demnn~lrci em mru primeiro 
d.scurso, ~u teceiava de~ta mctliaçiio, ou que a n;io pu•les
semos aceitar, ou que ella tiras•e o merito da csptrnt;tneidade 
de nosso~ actos, no. que cu jQigava ql!e o governo impe~ivl 
devin ceder e~pontancameÍlttl. 

o Sn. ~JJ.n:rnA n,\ nt(lT'fA : - Pazià•) o ~en rlc'.er, m~g, 
CbegqdO O ca.I'I!S fiel/i, ued.:~r11VàO lJUO JlilO J!UII!Hi.O em!Jar.;CIIS. 

o Sn. PAPA'l!rns:- nlas es~e ornpcnho r(e:IPS, que linha. 
muito de rasoavel; nüo nos devia nterccer aliÍuma constuu
raç;lo? 

O Sn. S!LVE:n\ DA »JorrA:- Sem duvida. 

Ejg o rn~u pensamento' s~m~re llz Justiç:t {I~ intenções 
rlaquelle governo, ~Pm todavia desconhect'r que -niio s;lo em 
turio ideuticos os intere~~es bra~ileiros e os argentinos. A' 
te~ta da ltepublica Arj!entin;L est;i um homem rle esr1irito 
superior e muito illu~trado, para rulu sab"Ar rtunPs siio os 
t!enres de um ministro do llra~il, principalmcot" na corres
pondencia reserva,la com o seu goYcrno. Creia·o o Sr. ex-
pre~idente do con~elho. . 

O nobre senador pt•la província th Bahia deu-se ao trab:t
lho ,,,. ler a corrC,IIOndencia dos aj!eutes inglt•zes. rt>~irlentes 
em ~lontevilléo o BuPnos Ay,c:;, com. o s.-u governo par-L 
rJcmOilStrar·llOS que O"SeS ageUlPS nãO (nr;ln ho"ti8 Íl politica 
do imperio, e que, ua opinião dt:lle:!, a pr~ç~. de ~tout~vidéo 

. O Sn~ flARA~rro~:-"\ praça tle ~lontevi,~tio não porlia re~i•tir, 
rl1~se o :Sr. Lei tson, encarregado de nPgocws rle Sua Mag-P~tartd 
Britannica, louvando-•e nas opiniões dos 1almirante,; inglez e 
frant~ez; mas o fllle qur·r dizer-a praca rl~ jlonte•idé.o n;1o po
dia rc:~i tir? ÇJuer d1zer porventura i!ue n;1o h·avia naquella 
·Jiraçll quem Cu:,~ e capnz de da r um tiro? que n11o h a via crn 
Montevidéu homAns ub~tinarlos, capazes rle repetir ali i a~ ~~·e-
111\S de l'"ys;1ndú? Desde quo o nosso exercito chegou a Pay
sontl,ú, a surto da guarnição destn. praça estava deeit:iria; ~·t
b_ia-se de ante-mão que ~iio porli;io resblir. Tudavi<l •·o·i~
tJr~o. e rcsistir<io sem mais esperança rle auxilio do Paraguay. 

Ora, não é notorio que havia em Montevinéo uma fact'iTfl 
f.1natica, di~po:ta a renovar as scenas de l)nys:~ndú. m11xi'rlio 
se lhe clessemos afgulllfl força moral. recusando uma •olur;lo 
pacifica, aind1t fJUO sob condições honrosas para o llmil '? 
~~ta é a qu~~tào ; cumrro, pois, examinar se as con~li~ õt·~ 
aceitas ~ào ou uào honrosas. E' de totlo escu:;ado di~cutir 
agr',ra 80 a praça podia ou não resi:;tir. . 

llàO poderia resistir. . 
·o S.n. SrL VEinA DA ~lQTTA : - Foi um dos argumentos do · 

V. Ex.. 
Sendo a. convicc;11) tio nobr~ ~cnador p~la província ria 

fiahia que a l!ranrle falta do nE'gociador brasil~iro, ou antes O Sn. PAnANnos: -Devia-se preferir ou nao a soluclo 
do governo imperi~tl. (JlerrnitílO-mA ns m• us cen,fll'f'S t~>!a pacifica a ve~tCflr por meio das armas ? • 
vnriante), con~iste em Jliío ter obtido desrle lngo j?arantias tlc · 
futuro, a fJUe vinha o argurnl'nto das opiniões dos ;)~entes o s~. 0TTO:'il:- o mru arg-umento Coi que il pra~a 
britannicos, qn11r cm relação á n.o.~S·l p~Jiitica. qurr em rela- não resrslia, eutre~ava-se á discriçí1o. 
çiin ~o e~tn!l'l de tlerf~ll~it d<\ r~raç~ .ri~ 4J,)utevidé'!? (,) Sn. {IAnA:'iHOS: - Encnrei a questão pO!' to•lí!S ílS ~nas 

Amrla hoje o nobre senador IO~I~tru em per~uarlr~-no~ rJ~ qpe fact•s, (!OI'quc não tinl!a que re,ponrler sóm~nte :t um censor. 
aquelles agAntes não ~~ mostrár<io avessos à 11illitica do Bnl- Se tivc~se tltl havr·r-me ~órnente cqm os nobres e'll mi,d:;trn!', 
sil, presuppondo S. Ex. 11ue eu hilvia a~severado nesta casa lerirl apeniiS de cli~cutir as suppo~tas rleliciencias. tudo o 
o contrario. O m~u prillleiro di~cur~o.... mais estava aceito e julgado honros·o. Mas iH!odiu um n~rbro 

O Sn. Souu FnANco: _Que airvlq n.ãq avpar~ccu. senador e t!i$~~ : cc Filllo11 a capitulaçiio militar, um rendi
mentQ á dtscrJC;io >> Outro nobre ~ennrlor ohs~rvnu nos : 

O Sn. PARANnos: .:_ •..• (Qne já nppareceu cm oxf.ractn cc Faltá~iio garãntias rle. fuluiO, ~a fnlta de~tas garantias n1ln 
suh~tancial e assaz extenso) prutestr~ contra as 11roposiçõ~s do . se póde 1mputur ao 1.\'<Jbrn~te de n 1 de r.gnsto, mas ~im an 
nohre ~coador. seu deleuado, que.~;io ~rticulou tal exigencia, entretanto qtie 

Eu di~se que no principio os lli!'Pnles e"trangeiro~ so mos- este e só este tfevra 11re\·cr e fuzer tudo~ >> P<lra responder a 
trúrfl.o pre\·cnitlo!l, mas quo dppois e~sa prevençiio d1J~11ppa· todas e3tas observacões, era-me nPces~ario ar•rr•sentar üma' 
recê1·a; e acmscPntei que na ultim,'l pha~e da quM;io eiles long1 cxposiçuo dos' fal'tos, c fJf'Ocurar tleft!nder-me em todos 
so mo~trárão tão favor.1veis á nos~a c~ usa, que ate au:d- os pontos donde purlesse partir o 11 taquo. 
liârão-nos no l'lllpl'nho de evitar uma efl'usão do sanl!'ue em O nobre senarlor pela Bh.hia. o Sr. viscon•lo do .Te,,ufti-
ftlontevidóo. O senalio ha de e~tar lt•mhrado !lo que mencionei " 1 

o facto tias f,,rças rstrélng~iras que desembarcànio, COin pre- nuonba, por l'ssa occa~ião lancou mrl urna accusaccio g-ra vi.;-
vio conlwirnento o ;ls,PntimPnto do noFso almirante, e dOI'<1t1 sim a· NLI opinião de S. El. ,· 0 re~pou~avr.l pala r:alan1 dado 
a110 io t·fficaz ao Sr. Villallhl contra 0 partido exaltado ue que bojo sotr.·e o paiz qurr V. Ex. Sf•her rrue1r1 é? E' o 11cgo-

cr~rlor do trata.lo de G de abril tle 18iiG c rio t1·atarlo rle 1'2 
.l\l••nlcviuéo, do quem elle ~e receiitva. de fovcr·dro rio ·1~58, eclebrarlos com a republica do 11Jrct· 

O_ Sn. VJ~co~n~ DE JEQUJTJ:'\JJOI\JL\ .=- Qii?Illlo e~t.\ dis- gnay! O nobre senador, t;lo illustrath e previdente, só ao 
cussao termrnar c que ~e de\·em publicar o~ dr&curso~... cabo de 9 arll!o~ ti ijUC reiu a dtsco~rir ..... 

O Su. PAr.Hmr·s:- Não sei so ·V. Ex. é o mais compo, . O Sn. rizcoNDE DE JrQt'JTii'inO!'iiTI. :-A razão não é ma I 
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O Sn. PARA:Nnos :- ••.. as consequencias rlnqucl!os'tra-~ estav.a ainda sequestrada inteiramente do Prat(l, porvent_u 
tados I já tinha subido um sequer de nossos navios pelo rio P; 
· O Sn. víscoNDE DE JEQUITINnoNnA:-De maneira que V, Ex. raguny? · • • · _ 

desculpa-se com a minha negl~encia l O Sn. SILVEIRA DA MorrA.:-Não estavamos gue~reiro 
o 'Sn. PARANHOS :-v. Ex. nunca póde ser accusado de mas estavamos em melhor posição do que estamos hoJe· 

negligente; O Sn .. PARANHos. :-0. ~enado conhec~ bem quaes cr~o 1 

0 SR. Sr vEr A DA MorTA:- Nestes casos n1to pó de haver nos.s~s Ciscurnstanc_tas militares em 1856, ~ quaes as tdé~ 
. L n poltttcas então domwantes: póde, portanto, Julgar se haver! 

prescnpçM. . gabinete sensato que preferisse nessa época a guerra áquell 
O Sn. PAnANnos :-Eu não o accuso de negligente; pelo solucão amigavel. 

contrario, justifico-me, e JUStifico-me bem, notando a sua • 
reconbe.cida previdencia. O Sn. VISCONDE -DE JEQUITINIIONUA: -A experiencia ter. 

Quaes sao os defeitos do tratado de G de abril de 1856 ? mostrado que obrámos mal. · . 
Não posso demora1·-me nesta discussão ...... 

O Sn. vrscoNDE Dll JEQUITINIJONHA :-A accusação quem 
a fez fui o nobre presidente do senado quando disse -Delenda 
Humaitá. 

O SR. PÃRANrros:- Não posso demorar-me neste debate, 
mas tambem não posso deixar que semelhante proposição 
corra se!U protesto da minh;t parte. 

Do que se tratava em 1856 com a republica do Paraguay? 
Tratava-se. de resolver a questão. de limites ? Não. V. Ex., 
Sr. presidente, sabe que não fiz mais do que continuar a 
politica que V. Ex. tinha seg-uido. A questão de limites não 
estava então na ordem do dia : desertos nos separavão e 
separão do Paraguay. A questão vital era a naveg-a_ção, c 
não podíamos pedir o exercício da navegacão á repubha do 
Pm·aguay senão nos termos do nosso direito ; não podíamos 
exigir a liberdade de transito senão sob condições mais ou 
menos favoraveis, dependentes do assentimento do Paraguay ; 
porquanto, pelo governo imperial tinha sido sempre sustenta
do o. principio de que o ribeirinho inferior pode negar o tran
sito ao ribeirinho superiort desde que este se não conforme 
as· clausulas que o primeiro julgue necessarias á sua se-
guranca. · 
. O P.araguay possue a soberania da embocadtua daq?elle 

rio; não podiam os deixar de negociar com· elle as condições 
do livre transito, e estas condições dependião do seu e.spon
taneo· assentimento, porque, assim· como não quereriamos 
que os Estados· Unidos, ou qualquer outra nação nos des~e a 
lei no Amazonas assim tambem não queríamos dar a le1 no 
rio Paraguay. Eis a explicação d() tratado de 6 de ah~il. 

O Sn. VISCONDE ·nE-JEQiJITINIIONnA :- Hei de ter occasião 
de fallar. 

O S~ PARANHOS :-E eu bei de acompanhar a.v. Ex. nessa 
discussão ; póde estar certo. 

0 Sn. VISCONDE DE JF:QUITINIIONIIA :-Uas não acompanha 
agora, _porque creio que~não se dofendeu ainda. 

O .Sn. PAnANnos:,- E V. Ex. não ba de ser o juiz neste 
nosso .pleito. . 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINUONDA : - Aquelie tratado foi 
uma calamidade. 
·osn. PAnANnos :-E cálamidade a respeito da qual a mi

nha ccinsciencia está plenamente tranquilla ; não tanto pela 
saNdia_ accusação,. coroo pela paz de nove _annos que elles 
assegurárão; e que, su não fo1 bem aproveitada, ~ar culpa 
Deos sabe dá quem, não deixou ~e ser um ve~dade~ro bene· 
1lcio da Providencia, só desconhecido nestes dias tnstes que 
vamos atravessandofl 

Ponho de parte outras considerações, e perg.unto se a occa-. 
sião indicada pelo nobre senador seria opportuna pa~a .. ro.m
pei·mos com a re~nbJica do Paraguay, ~ando ao nosso tlllmigo 
a vantagem do diretto. na questão fluvial,_ e a d~ r_ecnsa de 
um adiamento rasoavel quanto á q.uestao de htmtes, que 
aliás não era pa~a. nós a questão mais importante, se.ndo que 
foi sempre o governo paraguayo quem p~ocurou ligar u!ll 
accordo ao: outro ? O nobre senador nos dtsse .:gue e.m 1856 
estavamos preparados para a. guerra I 

.Q Sn •. vJscoNDE DE JEQUITINIIONIIA :-Melhor· do· que hoje. 
O Sn. PARANnos :-Mas a. provincia de Mato~Grosso não 

O SR. PARANnos:- E o que provaria a ex:periencia, s 
então rompessemos com o Paraguay? E' questão muit, 
complexa. Passo adiante. 

O 'tratado de 1858, assim como o anterior, não terão S• 
por defensor o orador que ora tem a honra de dirigir-se a' 
senado •.• 

O Sn. FERREIRA PENNA: -Apoiado. 

O Sn. PAnANnos; _:Quando o nobre senador p~la Bahi; 
quizer entrar na apreciaç<1o do tra tarJo de 6 de abril de 1856 
hei de cha.mar em meu auxilio o& meus collegas do gabinet1 
desse tempo, e o nobre senador ba de convii· em que, se pódl 
vencer-me facilmente, não lhe será tão facil arcar com esse~ 
campeões. Na discussão do tra!ado que celebrámos a 12 de 
fevereiro de 1858. hei de ter por mim o nobre senador pelo 
Pará, presidente da província do Rio de Janeiro, S. Ex. o 
Sr. presid~Jnte do actual gabinete e o nobre ministro dos 
negocias estrangeiros. . 

O Sn. FERREIRA. PENNA.: -Membros do minister.io de' 4: de 
maio. 

O Sn. PAnArmos: -Qual foi o objecto do tt·atado de 12. de 
fevereiro de 1858? Acabar com os regulamentos fluviaes que 
o governo da Assumpção tinha promulgado a des~eitiJ dos 
tratados vigentes; exigir e resguardar a observanCia do tra
tado de navegacão de 18llG, se mais não fosse passivei con
seguir amigavelmente a respeito do transito fluvial. E corno 
daclarar a guerra ao Paraguay, se não só conseguimos 
que aquelles reg-ulamentos fossem revogados, que o ·tratado 
,anterior fosse fielmente observad~, mas até novas e iropor
'tantes concessões? 
· .Assaz patriotas erão os membros do gabinete de 4 de maio 

de 1857, ·e nenhum delles passava por· timor11to: não. obstante, 
o actual Sr ministro dos negocias estrangeiros, .então mi.nis
:tro da marinha" _e o fallecido general Jeronymo Francisco 
Coelho escrevião-me sempre dizendo, elles que estav~o á 
testa dos nossos preparativos bellicos e se empenhavão lllõS() 
com actividade: «A guerra só em ultimo caso o Brasil a 
aceitará de bom grado. >> · ·· . . 

O nobre senador pela Bahia não attendeu a todas: estas 
consideracões, não pesou as circumstancias e os grandes 
interesses' do Brasil em 1858; não considerou que em 185& 
passámos por uma crise commercial; não quiz saber se o 
plenipotenciario brasileiro teve ou não instrucções para fa· 
zer o que fez; e depois do largo decurso de 9 ann~s S. Ex. 
vem dizer-nos da tribuna do senado: << O ex-negoCiador em 
Montevidéo, autor daquelles tratados coro o Paraguay, ó 
o unico responsavel por tudo quanto actualmente estamoa 
sofi'rendo l >> 

A politica, accrescentou o nobre senador, que nos convém 
no Estado Oriental é a da abstenção. Mas, .senhores, o que 
é a abstencão preconisada pelo nobre senador? E' porventura 
alguma pÔlitica nova? ~ governo im~erial a.lguma vez ar· 
vorou em regra geral a mtervenção? InterveiU em 1851 por 
urna necessidade imperiosa1 e então o .nobre senador _pela 
Bahia não foi tão guerreiro coroo hoje se mostra; então elle 
advogav-11 a causa da paz. 

O Sn. VIscormE DE JEQUlTINRONHA: -Ainda hoje alio sou 
guerreiro. 
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O Sn. PARANnos :-Sim, o nobre senador em 18tH ora que .eu disse então. O tratado não se realizou.' o S~· 
opposto á 11ossa intervençfiu. Villulba vciu para faze-lo, mandado pelo Sr. Or1be, presr-

O Sn vrscor;nE DE JEQUlTHíiiONITA: _ y Ex. e seus ami- dente da republica, mas não o fez, apenas teve Jogar sua 
gos e que são guerrllirus; eu nunca fui. apresentHçiiu em 10 de setembro. · 

O Sn. PARANnos : - Portanto , do que . acaba de dizor o 
O Sn. PAnANrrvs:-V. Ex. sympathisa tanto com o Delenda nobre senador pé ta Babia neste seu ,discur.so (1'isadas). se con· 

1Ju11taitá, e não é guerreiro? Creio que o é, como somos clue nu e a abstençáo nem sempre e posmel. · 
todos h•.je ~ '! . 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUl'riNUONIIA : - Quer dizer que a 
O Sn vrscONDE DE JEQUITINIIONIU: -Hoje sou, porque ahstençao tem Jogar. 

arrastàrào me 1t e~ta triste condição. 
o SR. PARANrros :-Arrastãr·ão? O Sn. l'AnANnos:- Dada esta breve J'esposta, que, eu 

devia ao nobre senador pela provincia da Babia. e. na qual 
O Sn. P:nmNTA BuENO: -Quem foi que o arrastou? creio que observei para com S. Ex:. toda a deferencia a que 
O Sn VI"CONDE Dt~ )EQUITINI!ONIIA :-V. Ex. que responda. tem direito ..• 

Não é melbor que V. Ex. diga? · o Sn, vrscoNDE DE JEQUITINIIONIIA.: -E' sua obrigação 
O Sn PARANHos :-Então permítta que cu continue como é a minha tambem. 
Em 1851 o nobre senador pela Bahia queria a paz,. não 

· O Sn. PAnANrros: - ... passo a considerar o objecto prin-quena a guerra.... · d 
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONHA :-Não era a ~>uerra que cipal do meu discurso, no ponto em que o havia de1xa o na 

e ~enultima sessiTo. · 
eu não queria; q11eriu que n[o fos·emos intervir. ·No meu segundo discurso proferido anta-hontem, ponderei 

O Sn. PAnANn••s :-Perdoe-me o nobre senador, toda a ao senado que, á vista do nosso rlebate, não-havia byrJOtbese 
politica do g;tbinetl~ dessa epoca, em relação ao Estado alguma em que eu não fosse censurado; qualquer arbítrio 
Omnlal, foi combatida por V. Ex. §e as opiniões de v: Ex. que eu tomas!'e estava sujeito á censura. A opiniiTo do nobre 
prevalecessem. llosus estaria aind" hoje cm Duenos Ayre~, senador pela llahia, o Sr. conselbeiro Zacharias, teria contra 
não festejariam os a vietoria. de Caseros, aquelle dictador si a do nobre senador pela provincia de Goyaz e vice-ver~a; 
teria consummado a ahsorpçüo do E~tado Oriental, e tulvez assim a respeito das out1·as. 
tivesse levatJo a guerra 110 Rio Gi·andc do Sul. · Ora, o procedimento quo segui aproxima-se muito da 

J I norma sustentáda pelo nobre senador o Sr. conselheiro Za-
O SR. VISCONDE DE llQUITINHONHA :- sso era cuco que nos charias. e está inteiramente de accordo com a opinião muito 

fazião. respeitável do nobre senador pela provincia de S. Paulo, o 
O SR. PARANrros :-Interviemos nessa cpoca, como disse, Sr conselheiro f>imenta Bueno. 

por necessidad~ dessa grande cm preza, e da h i resultárão O nobre senador pela provincia da Jlahia; a .quem acabo 
compromissos que durárão por algum tempo; desde, porém, de referir-me, separou perfeitamente a questãa interna da 
que expirou o prazo daqudles compromissos, o governo im · questão externa: e teve muito pre~ente o respeito que 
lJerial declarou que querra conse!'Var-se neutro nas questões deviamos guardar em nossas relações com o general Flôres, 
internas da Republica Oriental ; a abstencão foi desde então na solucão do con!licto que sustenta vamos contra o go
observada com mais ou menos rigor. 'E quando surgiu o ~ei'Oo de ~lontevidéo, isto é, os interesses ligados a essa 

• conflicto do anno passano. quantas censuras tambern não solucão e nossos .compromissos relativos á independericia 
ouvimos por causa da politica de abstencão? · e integridade· daquelle estado. O nobre senador. considerou' o 

A abstenção, pois, não é politica nova,· nem remedio efficaz general Flores quasi exactamente na posição em que clle 
contra confiictos como o que tivemos ha pouco de decidir estava para comnosco.... · 
por meio das armas.. · 

O nobre senado(pela Dahia mesmo,se recordar-se da época O Sn. SILVEIRA DÁ !tloTTA:-~Ias)lão como alliado. · 
de 1837, cm que foi ministro dos negocios estrangeiros, h a o Sn. PAnANrros:- Com esta· unica differenca: 0 nobre 
de reconhecer comigo que a abstenção nem sempre ó possivel. senador entendeu que não havia ainda alliança·, mas reco

O Sn. vrscONDE DE JEQUITINIIONIIA :-Não reconheço tal, nheceu que existião compromissos entre o general Flores e 
porque abstive-me. o imperio, que essa alli~nça, s~ não e_stivesse, como ~lle 

O Sn. l)ARANnos :-Em 1837? pensava, já estipulada, temi. de se-lo mms tarde. 
o Sn. VISCONDE DE J&QurrrNIIONHA :-Sim, senhor. O Sn. SILVEIRA DA MorTA:-Isto · todós reconbecêrão. 
o Sn. PARANHOS :-Em 1837 v. Ex. projectou fazer um o sn: PARANHOS : - Consequentemente, o nobre senador 

tratado de alliança offensiva e defensiva. com 0 governo de pela Babia não queria que eu tratasse o general Flores 
l'l!ootevidéo. , como subordinado do Brasil, e sim como o chefe de uma. 

grande fracção da famil_ia oriental, a q~e~ .nos tínhamos 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINJIONHA :-Por consequenciaha~ ligado 0 com quem fazramos guerra ao uumrgo commum. 

via ab~tenç<lo da minha parte, não queria intervir. Faltou sómente ao nobre senador tomar tambem em con-
0 Sn. PARANB05 :-Celebrando-se uma allianc<t ofl'ensiva e sideracão a nota de 19 do janeiro, a nota circular pela qual 

defentii v11, que cumprehcndia os casos de com moção interna, defininios nossa po~icão para com o governo de Montevidéo. 
desde qull sobreviesse qualquer perturbação nlt Banda Oriental Por este documento nos compromettemos a pacificar a Repu~· 
como poderia o nobre senador conservar a sua politica de blica Oriental, procedendo de accordo com o g:enerai Flôres, e· 
abstenção? auxiliando-o com os nossos conselhos e as nossas armas. 

o Sn. VISCONDE DE JEQUITINÍIONIIA. :-Nunca ouvi dizer que Considerado este elemento da questão~ é impossivel que o 
um tratado de allianca ofi'ensiva e defensiva désse Jo~ar para nobre senador não concorde com o nosso illustrado collega, 
interviL· nos negocios· de um paiz. E esse tratado não foi feito; pela provincia de S. Paulo e comigo em que o ministro do 
portanto não se póde saber quaes erão as condições. Brasil não podia ficar estranho ao accordo estipulado entre . 

o g-eneral Flores e o governo de Mon tevidéo. · 
O Sn. PAnANIIos :-Eu conheço as condições do projecto do Era um accordo interno, mas do qual dependia a soluçilo 

nobre senador, e em 1851 ou 1852, aqui nesta casa, o nobre do conflicto externo ; e tendo o governo imperial tomado o 
senador reportou-se á sua negociação de 1837. Posso asse- compromisso de pacificar a republica, de combinação com o 
gurar que a ab!itençào não era a politica em que elle assen- general Flores, não podia deixar de ser o~vido a respeito · 
tava. das condicões com que ·esse resultado se obtrvcsse. 

O Sn. VISCONDE DE JEQUJTINIIONHA :-Se V. Ex. fizer-me Se,. por exemplo, como eu ponderei em meu discutso an-
o favor de ler o meu discurso, poderâ despertar-se ácerca do terior, o general Fio1·es quizesse ser extremamente severo 
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para com os seus compatriotas vencidos, esta nimia severi-
dade nrro ficaria tambem a cargo do .Brasil? · 

Se elle por ventum. fosse tão generoso, que puzesse em 
perigo a paz que se restabelecia e o futuro das relacões do 
llras!l com aquelle ·estado, poderiamos tambem ser 1ndiiro
rentes a este resultado ? 

Se o general lllores (o que estava tão longe de seu pensa· 
rnento como o ser demasiadamente severo), quizesse prolon
gar a dictadura que os acontecimentos lhe tinhão conferido, 
conviria acaso que ta 1 estado de cousas corresse sob a res
ponsabilidade do .Bra5il ? 

Não ; o empenho da nossa parte devêra CAnsistir em fazer 
cessar ·e~sa dictadura tão de pressa o permittissem as circum

. stancias excepcionaes em que se .achava a republica. 
Por todas estas consideracõcs deviamos intervir no ac

cordo interno; e o podiam os nós fazer? De certo que sim. 
Podiamos intervir, porque a parte que nos cabia nesse 
accordo não nos levava a ultrapassar a linha do respeito 
devido á independencia e ioteg-ddade da republica. 

Uma condição desse accordo poderia collocar em dificul
dades o ministro do ~l'asil; era a condiç<1o primeira, que 
tratava da pessoa destgnada para governar a republica. Se o 
ministro do Brasil apparecesse indicando a pessoa .do· novo 
presidente,. potler-se-hia dizer que nfío respeitava a indepen-. 
dencia da republica. 
. q Sn. DIAS VIEIRA :-Os . ac~ntecimentos é que ltavião de 
mdiCar a pessoa que proV!sormmente havia de tomar conta 
do poder. -

O Sn. SILVEnü DA ntoTTA :_:_Isto é verdade. 

o nobre senador por S. Paulo, o Sr. conselheiro Pimenta
Bueno. 

Aqui começa_ a. minha resposta ao Sr ex- presidente do 
conselho do gabmete de 31 de agosto ... 
o Sn' PIMENTA .llUENO: -Note que elle fallou só de crimes 

políticos. - . 
. O Sn. PARANnos:-0 nobre senador nos disse que levei tres 

mezes, segundo o seu calculo, a preparar o meu primeiro 
discurso, e que, ao cabo de tanto tempo e de tanto~ esforcos, 
não obtive em resultado _senão aquillo que o nobre senádor 
por _Goyaz qualific?u de pedra opaca. e tosca. O senado, que 
ouvm tambem o discurso do meu Anstarcho, póJe julgar en
tre nós . 

Se ô meu foi preparado em tres mezes, o do Sr. ex-pre
sidente do conselho foi preparado em tres mezes e vinte 
tlias ; porquanto.~ nosso pie! to começou para S. Ex. a 3 de 
março, e p1tra mun só no. dta a ~esse mez ; de 3 a H de 
março vão 1l dias; S. Ex. fallou 9 dias depois que proferi 
o meu discurso, Jogo teve tres mezes e vinte dias. Ora, em 
tres mczes e vinte dias o que produziu S. Ex.? Creio que, se 
o nobre senador por Goyaz quizesse enunciar seu juizo a este 
respeito, não diria talvez que o discurso de S Ex: é um11 
pedra opaca e tose~, mas talvez applicasse a esse discurso 
algumas palavras joviaes de Horacio .•• 

O SR SILVEIRA DA MorTA:- V. Ex., eu não. 
O SR. Jonm : - Elle referiu-se ao nobre senador. 
O SR. SILVEIRA DA ~loTu :-Applique por sua conta' e 

risco. · · 
O Sn. PARANHos:- A respeito da fórma do acto de 20 de 

O Sn. PARANnos : 7"' Mils a condição da presiuencia foi fevereiro, S. Ex. 0 Sr. ex-presidente do conselho limitou-se 
apre5entadd pelo. general Flores, era uma consequencia dos a esta proposição dogmatica: cc Não conheço na historia 
aco.ntecimentos e foi aceita pelo Sr. Villa!ba. O ministro do exemplo de caso scmelllante. ,, E> te argumento pode1·á 8er su
Brasil, pm·tanto, não tinha que manifestar-se positivamente blime, poderá ter muita força, mas ctis~erisa-me do contesta-lo; 
sob1·e esse ponto. • é de tal natureza, que posso deixa-lo passar sem contestação, 

Com relação áquella base ·do accordo, eu colloquei-me porquo sobre a fórma do acto tem-se dito muito, pró e contra, 
sempre neste terreno, como declarei em meus anteriores sem essa.refercncia vaga e indefenida aos dominios da bis
discursos : ~ Con_forme as condições do p~to interno, assim toria. 
serão a~ ex1gencH1? do Brasil na_IJUestiio externa : se o ge- S. Ex:. leu-nos 0 meu ollicio reservado, para provar ao se
neral l' !ores continuar na magistratura S!!prema da repu· nado que !'lesse officio,informando sobre 0 acto de 20 de feve
blica, a questão com o iruperio estará em grande parte apla- reiro, isto é, sobre 0 termo do nosso conflicto com 0 g-t1verno 
nada. de Montevidéo, não tratei do art. 2° do convenio. Eu já o 

Exprimindo-me assim, eu usava quasi dos mesmos termos tinha dito no meu primeiro discurso, e se o noll,re senador me 
que se lêm no relato rio do nobre ex:-ministJ'O dos estrangeiros, ioterpellasse a esse respeito. eu teria repetido que .. nunca 
onde este se refere á solucão, aliás muito menos vantajosa pensei que se w1desse duvidar da intelligencia do art 2.o 
para. o imperio, que em jÚnho do anno passado podia ter o Esse ollicio escripto á pressa, do que podem dar testemunho 
nosso conflicto, s& fosse bem succedida a mediacào dos Srs. os empregados da legação ••.• 
Saraiva, Elizalde e Thornton. • 

O ministro do Brasil podia, pois, intervir, e o governo im- O Sn. vrscoNoE DE JEQUITINHONnA:: -~las isto nfío é defesa. 
pel'ial pela minha nota de 19 de janeiro havia declarado ·que O Sn. PARANnos :-V. Ex. deixe passar ••• 
interviríamos. o Sn. SILVEIRA DA moTTA :- Não deve appellar pat·a 
· O Sn Dr As VmmA: -Conhecemos que era casus bel/i e isso; V. Ex. escreve á pressa mais. do que qualquer outro 

que deviamos intervir. devagar. 
·o Sn. PAIIANnos :-Desde que interviemos, aceitúmos as O Sn. PAnANrros:-· Tenhão os riobres senadores a tolerari-

consequencias de~te passo, assumimos com, o general Flores cia rle ouvit·-me. que o senado e o publico julgarãO, afinal, 
a responsabilirlade ria pacificação interna. Esta pacificação de que lado está a razão. 
pnmdia-se ao desenl~.ca da gue1ra com o Brasil; Jogo, o· O nos~o· almirante rli~se me que ia expedir o vapor de 
.Brasil não podia ser estranho ás suas conrlições. i guerra Reci(e dentro deiÍ8 horas para trazer á CfHe a •wLi-

0 nobre senador pela Ballia. o Sr. conselheiro Z:~eharins, , cia daquelle importante acnntecimento; era, pois. prPciso que 
reconhece que o ministro do Brasil devia acompanhar a ne- · cu e~c1·eves~e logo; e'crevi no dia 21 de fevei-eim. Ntl fin:.tl 
gociação do accordo interno, para zelar que não ficassem do ullicio declarei que a estreitezrt do tempo ora tal, que eu 
prrjudicarlos o~ interossHs do imperio ; mas aquillo que cu hão podia dilf c1mta dn conflicto de competencia, que houve 
podflria t.'r filito reservadi!rnf1nte, entendi que podia c dtwia · entre mim e o mesmo Sr. almirante; "' 
fazer ostensivamente. Eis a _ditrorença entre a opinião do no-[

1 

0 Sn. DIAs VmmA :-~<lo deu conta nessa occasião? 
hre senador e a qu3 e11 ~egut. _ _ , . . 

Partindo da base de que o accordo reliltivo á ces.sacão da O Sn. PABAtmns:- renha a bonrl;1de de. espt•r;n:: que llll-
guerra civil era negocio em I[UC o ministro do Brasilnào de- paciencia, qull preve~ção l Qua_n 1lo e8cr~!t o offic10. en1 que 
vêra tomar parte directa. e activa, o mesmo nobre senador doi pi1rte do _11cto nss1gnado na vil la da Uomo, co~clu~ d1~en~o 
pela ·Bahia foi um dos que sustentàrão quo 0 art. 2o não po- que não porhn tratar desse cnnfl1cto, mas o Rec~fe nao sahtu 
dia t_er relação com factos ou crimes cuja punição interessasse dentro r~aa 18 lwras, de_morou-s1:1_ e ent<I? pude ,e,screv~r ou
cspecialmPnte ao Brasil. Niio me demorarei muito sobre este tro ollieto, em. que tre~tet do confl1cto, po1 que o S1. almtrante 
ponto, porque creio já ter dito sullicientemente no meu pri- disse-me quo 1a escrever a essa.respetto. . 
moiro discui·so, e no mesmo sentido discorreu brilhantemente Quanto ao art. 2°, não preVI que pudesse ser obJecto do 
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duvida; e esta minha convicção era acaso de todo infun
dada? Logo que se levantou questão sobre o acto de 20 úe 
fevereiro, quantas pessoas não derão a esse artigo a mesma 
intolligencia que eu lho dava e dou? Não tive tempo de es
crever a amigo ~lgum, explicando o desfecho da nossa con
tenda no Estado Oriental, e, todavia, provocada aqui na 
côrte a discussão do convenio~ houve mais de um espírito H 
lu~trado que ·deu essa intelligencia ao art .. 2.0 • Como é, pois, 
que, no juizo do nobre ex-presidente do conselho, pareceu 
evidente que o art. 2° não podia ter senão a inte!ligencia que 
lhe déra S. Ex. ? Como dizê-lo para justificar uma demis~ão 
precipitada e rude ? 

Havia duvidas sobre o art. 2° ? Desde que a sua letra 
parecesse duvidosa, era natural recorrer se à interpretação 
logica, ouvir os negociadores. So os nobres ministros me 
pcrguntassllm : cc No art. 2° se comprehendem taes e !aos 
factos? » Eu lhes teria respondido que sim ; e. de feito res
pondi sem que elles m:o perguntassem. porque antes de 
constar-me a minha demissão fui escrevendo nesse sentido 
ao governo. 

O Sn. 8JLVEIR1 D! MoTT!:- Não disse isso o Sr. Hem1ra 
•• y Obes. 

O Sn. P!nANnos:- Se o governo duvidasse da minha pa
lavra, ou em todo caso quizesse uma declaração official do 
govern() oriental, pela qual se firmasse a intelligencia do 
art. 2°, o governo oriental a daria, como deu, sem que o 
governo imperial o exigisse. 

Ora, quando o governo da republica declara que o art. 2° 
abrange taes attentados , referindo-se especialmente aos 
tias forcas de Munhoz; quando elle so mostra disposto a punir 
estes âttentados e apenas peqe ao governo imperial que o 
~uxilie na averiguação das provas, é possivel que hoje a 
discussão pro siga a esse respeito? 

Observou o nobre senador por Minas Geraes, que neste 
momento, se acha sentado a meu lado (o Sr. Ottoni) que o 
actual rnini~tro das relacões exteriores do Estado Oriental, 
o Sr. Dr. Carlos de Castro, affirmou o contrario O nobre 
senador referiu·se á uma nota ·de 12 de março, que eu li 
nesta c::sa, porque nessa nota. vêm as palavras-com quanto 
estes factos tivessem Jogar fóra da jurisdicção da republica. 

O Sn. ÜTTONI -Apoiado. 
O Sn. PAnANnos:-,\ explicação rlaquellas palavras é esta: 

que para a averiguaeão dos factos o governo do .Brasil é mais 
competente do que· o da republica, porque os factos tive
rão Jogar em terrítorio brasileiro. 

O Sn. SrLVEIM u 1\.loTTA :-Foi uma mystificação. 
O Sn. PAnANnos :- Os nobres senadores querem ver mys

tificação em tudo, querem! apresentar-me como um bolonio 
que foi enganado por quanto diplomata havia ~m montevidéo. 

o Sn. Su,VEIRA DA ntoTTA:-Acho natural que v. Ex:. não 
queira passar por mystificado, mas foi. 

O Sn.' PAnANnos:-Realmente é extraordinario,mas, em fim, 
é possível ...• 

O Sn. 0TTONI:-Tão bolonios não somos nós. 
. . 

O Sn. S1r.VEIRA DA nloTTA:-Não somos, nao. 
O Sn. PARANrros:-Se a nota de .12 de mnrço não é para 

os nobres senadores assaz explicita, ba outra, que tambem 
li, e de quo os nobres senadores niio. q11izerão fazer c~bedal, 
a nota de H do março; esta não deixa a menor duv1da. 

O Sn. Du.s V1mnA :-Isso Q posterior. 
O Sn. l)AnANrr~s :- Por isso mesmo é que servo para pro

var a verdadcin intelligencia do acLo de 20 de f~vmiro. 
Se os nobres ministros, quando ehe~uei a esta córte, ou 
mesmo depois, aqui nesta casa, dissessem : « Entendemos 
assim, mas estavilmos em erro, po1·que o governo oriental 
acnba de dizer o contrario, isto é, que o art 2° comprehonde 
aquelles attentados o que elle está prompto a punil-os; >> nada 
mais Jogico e justo, e eu não teria do occupar-me agora com 
esta questão. ~11\s os nobres ex.·ministros sustentão ainda a 

these contraria, apozar ·das declarações officiaes, e conse· 
quentemente cu taOJbem, não obstante essas declaracões, 
v~jo-me forçado neste momento a sustentar não só a vérda
do do que estipulei na villa da União, mas ainda a rcsalvar 
os di.re1tos do imperio contra as infundadas e imprudentes 
asserções dos nobres ex-ministros . 

O Sn. PIMENTA BuENO :- Apoiado. 
Ü Sn. VISCONDE DE JEQUITlNIIOr\IT,\. :- Que não.· quizeràO 

senãn o mal..;. Esta é boa I 
O Sn. PAnANnos :-Niío I o mal só eu o quiz,os nobres ex

mini~tros e os seus defensores são todos infalliveis e impe
c<JveJs. 

Vou ler sempre a nota de 14 de março; não ha remedio 
senão repetir. (Lendo): 

cr Ministerio das relacões extcriorcs.-nrontevidéo, em 14 
do ;tnarço de 1861>.-0 ãbaixo assignado, ministro o secre
tariO de estado no departamonto ue relar.õos exteriores da 
Republica Oriental do Uruguay, t~m a honra de dirigir-se 
a S. Ex. o Sr. ministro e secretorio de estado dos negocias 
estrangeiros de S. 1\1. o imperador do Brasil, para manifestar· 
lhe, de ordem de S. Ex. o Sr. governador provisorio da ro· 
publica, que, á viEta da nota reservada de S. Ex. o Sr. mi
nistro, de que lhe deu conbecimonto o Sr. consul geral do 
imperio, relativa á exonenção do Sr. conselheiro Paranhos 
da missão que lho estava confiada, o gov,lrno da republica 
lamenta esse facto .• que lhe causou um sincero pezar, mas. o 
resp~ita, sem pe.rmiltir-se formar o mais insignificante júizo, 
porque talvez informacões, até certo ponto equivocadas, lhe 
tenbào podido dar origem. 

cc De certo, o Sr. conselheiro Paranhos, a quem por seu 
leal e acertado procedimento estão gratos o governo e todo o 
paiz, não fez outra cousa mais do que cumprir fielmente a 
missão tle que estava encancgado, tendo sempre por norte.os 
interesses, o decoro e ·a di~n:dade da nação brasiloira. 

cc Verificado o rendimento da praça de Montcvidéo, os ter
mos da capitulação talvez não tcnhão sido sufficientenieute 
apreciados. No Sílll art. 2. o devo o governo imper·ial ver a 
mais plena garantia de que os seus direitos e os deveras elo 
governo oriental estão perfeitamente resalvados, pois que se 
deixa ú acção da justiça o conhecimento dos crimes civis ou 
r•oliticos em que ti:lnhão podido incorrer os indivíduos a que 
elle se refere · 

<< O governo provisorio, de accordo não só com as mani
festações e desrjos do Sr. ccnsclheiro Paranhos, mas tambem 
com os seus propr i os e espontaneos compromissos .expressa
dos na eommunicação que com data de 28 de janeiro dirigiu 
ao Sr. conselheiro Paranhos, e além disso com o estipulado 
nas clausulas ~ecretas da capitulação a respeito dos insultos 
irrogados ao imperio pelo desacato á b;,mdeira brasileira, e a 
respeito dos tratados existentes entre ambos os paizes, já 
havia experli1lo ordens para quo a pessoa de D. Bazilio ?tlunoz 
fosse conduzida a osta cidade, e debaixo de guarda, afim de 
ser subm•!tlido a julgamento pelo procedimento que teve em 
suas correrias, prvcedimento que, embora se verificassD em 
tcrritorio hrasileiJ·o, fór·a, portanto, da jurisdicção dà. repu
blica, t!esej:1 nãu' obstante o gomno provisorio ver esclare
cido. afim de tornar effectivo o castigo que Jlossa merecer, 
jusf.ificados 05 actos vandalicos que lhe são ilntmtados, e, 
com dat.a de n do corrente, renovou aqu!lllas orilens, atten
tas as ju~tas reclamações dil Sr. conselheiro Paranhos, a 
quem se fez saber isso mesmo, transmittindo-se cm seguida 
ao Sr. consul geral do imperio para seu conhecimento. · 

cc No proposi!o, pois, do que o governo imperial possa ter 
um conhecimento exacto de todos estes factos e uma explic~:: 
ção conveniente da actualidade em suas relações e compro;; 
missos para com o imperio, que lhe faça apreciar em toda a 
sua justica o procedimento do Sr. conselhmo t>ara,nhos, o os 
proposi tós do govemo provisorio de tornar effe~tivos os seus 
e~pontaneos o devidos comjlromi~sos, resolveu o goyerno pro
visorio enviar proximamente uma missão especial junto ao 
governo de. Sua Magestado Imperial, afim de que, com exac
to e cabal conhecimento da politica e .tendencias do governo 
provisoriol explique e desvane~a qualquer interpreta.ção equ(-
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v o cada que tenha podido dar-se aos successos . e ao estado 
:~ctual dos negocias da republica em :ela~ão ao l!llperio. . 

« Este passo julga o governo provtsono que o tanto ma!s 
necessario, quanto, no estado presente do? s~ccessos no Rto 
da Prata e especialmente no que respetta a_ q~estã? par~
guaya, deseja sinceramente desv~wecer toda ClesmtelhgenCia 
que desgracadamente possa surgir. 

cc Rogando a V. Ex se sirva dar conhecimento da presente 
nota a Sua 1\lagestade o Imperador, o abaixo. a~signado o~
ferece a S. Ex. as sea:urancas de sua alta e dJstlncta consi
deracão.- Carlos de Ca~t·rÕ.- A' S. Ex. o Sr. ministro dos 
negoêios estrangeiros do imporia do Brasil. >> 

E' a nota escripta pelo ministro . d~s relações ext~rioros 
daRe1;ubliria Oriental ao nobre ex-mtmstro dos negocws cs
traog-eiros do imperio, omt·esposta ao despacho _reservado 
que foi expedido ao nosso consul geral ~m niontevJdéo, para 
que este, 'á tod;t . pressa, . desse e~phcasões ao go_vemo 
oriental sobre o facto da mtnha demtssiío e sobre as w ten
ções do governo brasileiro relativam!lnt!l ao que se tinha 
estipulado. . 

Muito antes de 12 e de 14 de março eu tinha escriptn ao 
nobra ex-ministro dos negocios estrangeiros, em datas de 3 
e 7 de março, creio mesmo que ainda antes! eJ? Ca!ta que 
expedi pelo vapor Gerent~, e de q_ue não rl_etxei cóp1~, ma
nifestando a S. Ex. que. tinha mmto em v1sta a apphcaçilo 
do art. 2o aos attentados de M1,1nhoz ; e que mesmo o facto 
dít ban·deira, estando comprchcndido nesse artigo , se o 
governo imperial quizesse exigir mais , encontraria a 
mais benevola e prudente disposição da parte do governo 
oriental. 

D.esde que o governo oriental declarou que o art ').o tem 
essa intelligencia, e é applicavel ilOS factos em . q~cslilo, 
desde que o governp rla republica declaro_u que esta tllspo_s to 
a tornar efi'ectiv:t essa applicaçtto, merltante as neces;;anas 
a ver'iguações, parece que a questão devia ser dada por fintl~. 
Mas não I ainda su5Lenta-se por nossa parte ~ue o art. 2" nao 
comprehendo aquelles factos, o que, portilnto, as d<'CI~rações 
do governo da republica são ~Tacio~as I I~ meus nobn;s ~en·· 
sores neste ponto vão mu1to alem, o dJ?.o:n: cc Ato nao é 
passivei que a a~toridade orient~l p~ssa. punir esse_s a,tl<1n~a
dos1 porquanto ttverão Jogar em lerntono cstrangetro , I) 

O Sn. SrLVEtnA DA MorrA:- .Não somos nós que diz~.LOS 
é o governo da republica. 

O Sn. PAnANrros: - O nobre senador pela província do S. 
Paulo o Sr conselhei1·o Pimentrt Bueno, a quem deixo estA 
debate, porque é uma de nossas autorid~tdes cm materias de 
jurisprudencia, já demonstrou que ~ argumento de meu." ~n 
tagouistas nao procede; e, com elfcJto, recorr~ndo ao direito 
internacional privado, fthi acho que cm tbeor1a o nrgumento 
dos nobres senadot·es não é sustentavel ; e na pratica, pelo 
que toca ao Estado Oriental, as declarações daquelle go· 
verno o desfazem inteiramente. 

O direito criminal intornacional nos ensina que os delictos 
C(lmmettirlos por um reinicola em t~rri tol'io ~strangeiro s~o 
puníveis, em certos casos, _pela aut_ortdade nacwn~l qesse ret· 
nicola ; e que esta doutl'Jna apphca-se com miHOrJit d_o r~
zão, quando taes delictos, embora perpetrados ~m ~erntono 
estr~ngeiro, tive1·ITo pl'incipio de exeeução no ttiJTJlorJO do _tle
Jinijucnte e não ioteressão sóment~ á autoridade l'Stran;~ma. 
mas tambem e principalmente à autoridade do pniz a que 
pertence o criminoso: 6 este exactamente o caso que s~ de;u 
no Jaguarão, cujos atteutado~ fo1·ão preparados n~ terJ'IlOrJO 
oriental, e commcttidos uão em detrimento dtL sociedadebra
siloira exclusivamente, mas tambem om ofi'ensa d~t sociedade 
ericntal, repre~entada pelo nosso ai !ia do o general Flores. 

A' vista, pois, dos llrincipíos geraes de direito, a~ censu
ras dos nobres senadores cahem pela sua base; e, pOis, é es~ 
cusado a'nalysar o que disse o Sr. Ilerrera y Obes a respei
to do art. 2° ... 

O Sn. SILVEIRA DA 1\IoTTA :-Nilo é tão escusado. 
O Sn. PAnANJIOS :- ••• P'rquc o Sr. llerrera y Obos era 

negociador corno eu fui, , • 

0 SR; ~IL VEIRA DA ~~OTT.l :-Era autor da, cousa .. 
Ó Sn. PA'IlANIIos :- ..• e se minha· palavra nada vai pai 

os nobres senadores (do que não me· queixo, posto que 
note), como pórle valer tanto a palavríl do Sr. Herrera 
Obes contra a do seu governo, que uffirma precisamente 
contrario. isto é, que os attentados.:do Jaguariio estão con 
prebendidos nas excepcões do art. 2• ? Ao passo quo os nc 
bres senadores cahem ·em tão palpaveis incoogruencias, nã 
admittindo como verdadeiras senão as intcrpetrações qu 
podem prPjudicar-me, fec.hanrlo os olhos e.os ouvirlos ás ilc 
clara coes solemnes · do actual governo da republica, dizet 
sem êrnbargo que o ex-mini3tro do Brasil, o senador pel 
província do ~Iato-Gt·osso, está muito apaixonado... . 

O Sn. StL V E !liA DA MorTA : -Quem disse isso ? 

O Sn . .PAnANrros:- ••. est.él desarrasoando, que da part 
delle nao ha mais do· que um desabafo pes~oal. 

O Sn. 0TTONI :-Quem já. foi punido? 
O Sn. SJL VEIRA DA MorTA: - Ninguem. 
Ó Sn. PAnANrros:- O que disse, porém, o Sr. Herren 

y Obes? Que a excepcão dos delictos políticos não tinha in 
conveniente pratico, 1iorque a leg-islação criminal da republic 
nilo os qualificava. Rl11s <L esta opinião do Sr. llerrera y Obe 
se póJe oppor a autoridade do Sr. Villalba, que dou .~:rand, 
importancia áquella excepção. O Sr. Herrera y Obes foi le~ad· 
a fazer semelhantes declaracões, porque o art. 2° suscitOI 
ru.uitns censuras. • 

nemos, porém, que as palavras do plenipotenciario orienta 
sejão rigot·osamente exactns, como querem os n~b_res sena: 
dores; pergunto, de que tratamos? do delicto;; pohttcos pro 
priamenle ditos, ou de factos. que, embora praticados en· 
tempo de guerra por uma causa politica. revestem o· cara c te i 
de crimes commnns? E' deste5 ultimas factos que tratamos 
e"quanrlo o Sr IIerrera y Obes procurava justificar o art. 12.• 
só tinha em vista, na sua exclusão, os actos verdadeirament· 
politicos, que de certo nilo

1 podem sc1· punidos em vir_tud1 
desse artigo, C!Jj<L cxcop~ão 6 mutto exf!rcssa: cc e os cnmeó 
políticos quo possao estar sujeitos á jurisdicção dos trtbunae~ 
de justiça por seu caracter especi~l. )) . 

Os attentados de que são accuaados os lllvasores do J a 
guarão Mio crimes communs; e o art. 2° foi assim redigido, 
justamente para que não viesse alguem com a excepção de 
que tinbão sido praticados durante a guerra e em acto de 
guerra. · . . . . 

Jácm outra occasuio ponderei ao senado que fot cm vtr
tude ·desse mesmo artigo que o governo oriental fez pro-

ulgar um decreto declarando puníveis os factos de Quin
loros; est~bclecendn, que immediatnmcnte depois de restau
rada a ordem constitucional d11 republica, teria Jogar o jul~a
mcnto dessa carnificina. E note· se bem que o facto de Qum
teros poderia passa1· aos olhos do mundo civilis_ado como de
licto politico; p9rquanto, so por um lacto se d1z que os. fu
silados ~c tinbu.o rennido sob promessa de que suas vtdas 
fieavão p-arantidas, por outt·o lnrlo nrga-se que houvesse tal 
promessà., e sustenta-s~ que ell~s rendêrão-se á d~scriç_ão, 
tfUe a ordem da- autoridade supenor era para a pumção Im
merliata, e que as~im o exigia u. salv?ção publica .. 

O go~·erno oriental julgou-se autonsado ~a~a pumr a he
catombe de Quiuteros, e não houvo quem ob;ectasse a esse 
acto. 

Em todo caso é preciso convir comigo em que nosso ver
dadeiro empenho hojtl dev~ra ser ~ão contestar as rclaçôcs 
do governo orient;1l, uão pót· em duv1da as su~s pnlavras,neJ? 
a competoncia do poder judiciaria da republica para a pum-
Ç<1o desses attcntaclos. . , 

O Sn. Junm :- A;10iado. 
O Sn. P,tnANrros:- E' tambem, senhores, muito notavel 

nesttl debate que, fdllando-se tanto sobre os attentados que 
pmticárão ns fúrças do general llunhoz, até hoje não appare
cesse ainda um documento em que esses attentados fossem 
articulados I O documento que se encontra no relatorio do 
ministerio dos negocios estrangeiros, e de ~ue o publico já 
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tem noticia, falia do saqueio de algumas casas, e do roubo 
de ca vali os e escravos. 

O Sn. ÜTTONl : -E tambem consta que houve violação 
tle mulheres. 

O Sn. PAnANrros :-Nesse documento nada mais informa o 
presidente da província de S. Pedro do Rio Grande do Sul ; 
e note-se que o podia fazer com toda a· franqueza, se de 
mais tioi.Hl noticia, pot·que o documento era de caracter re
servado. A confidencial que recebi daquelle delegado do go· 
verno imperial, e a que me referi no meu primeiro discurso, 
dizia o mesmo que se lê no officio CJU!l acabo de citar. Fa
zendo estas observações, nilo é meu intento sustentar que 
não houvessem taes attentados; creio que os houve, mas 
deploro que até boje não esteja isso averiguado. 

Creio que os houve, por essa carta do que fallárão os 
nobres senadores que me censurcro o defendem o g<1binete 
tt·ansacto, pot· essa carta de .Blaz Coronel, q.ue era um dos 
chefes do general ~Iunhoz. Nessa comrnunicacão particular, 
que foi interceptada, dizia aquelle offiéial que· se retinira in
dignado dos excessos que os seus praticárão, e espel)ifica at
tcntados da natureza daquelles que tinha em vista o art. 2.". 

Aproposito daque!la carta, os nobres senadores obser
várào que, estando el!a em meu poder. todavia alleguei que 
desconhecia os attentados de que aquelle chefe blanco dava 
testemunho Est:t carta eu a pedi ao general Flores, para 
conserva-la como documento, quando tivesse de reclamar a 
execução do art. 2. o Se por ventura se puzesse cm duvida ii\ 
existencia de.taes attentados, eu poderia apresenta-la e com 
ella reclômar que Blaz Coronel fosse chamado a depor a 
verdade. ~Ias a simples declaração em uma carta particular 
é prova bastante, dado mesmo que ella indicasse os compro
mettidos? " 

Demais, eu tenho demonstrado que o art. 2o cornprebenrlo 
os crimes. de que se trntu,e já ponderei, no meu primeiro 
discurso. que fôra impolitico ou desairoso á republica espe
cificar taes factos, ainda quando a 20 de fevereiro tivesse cu 
prova plena de sua existercia. A unica communic~cão que 
cu tinha então era essa que se acha registrada no relátorio do 
nobre ex-ministro dos negor.ios estrangeiros. Dias depois de 20 
de fevereiro o general 0·1.0rio recebeu um offir~io do comman
dunte militar do Juguarào, do marechal do cttmpo graduado 
lopo do Almeida Henrique Botelho e i\!ello, c ness1j ollicio, 
cscripto a 22 daquclle mez, se diz o mesmo que consta da 
communicaçiio confidencial do presidente da província, a res
peito dos attentados do Jag-mn1o. Eis textualmente a infor
mação a que acHbo de refer·ir-me : 

cc Com effeito no dia 27 foi a cidade (!lo J;lguarão) atacada, 
mas defendida com bravura, ll o inimigo rechacado denoda
dadamente em tres cargas que fez, mflndando dêpois Munhoz 
a i'ntimaciio junta por cópia sob n. 2. á qual respondeu o 
coronel que podia continuar a execução do plano dê ataque 
áquella cid~de, porque a guarnição de seu comrnan:Jo jàmais 
se entrPgana rendendo á f,,rca suas armas, e que o cornman
dante das forças seria o rcspÔn>avel do sangue que corresse e 
dos mflles supPrvenientes á republica 

cc No dia seguinte (28 de janeiro) pela manhii retirou-se o 
inimigo, roubando pela fronteira algumas casas. e levando 
al~umas cavalhadas que pôde enconll·ar. e al~uns ewravos. 
cujo numero ao certo ainda me nii_..n foi possivel s~bor. mag 
que, segundo informações, a que dou credito. não excedeu 
de 40, dos quaes me consta já se ter apre5entado- grande 
parte. >1 

Oe sorte que o governo imperial censurou me e praticou 
um acto de inaudita severidade para comigo. porque lhe pa
J e r. cu 11ue os assassinatos e oll'ensas ao pudor praticados 
pelas forças de Munhoz ficárão fót·a do alcance do art. 2", e 
uern as informacões officiaes fallã.o em taes attentados. nem 
o mesmo governo imperil:d cuidou de averigua-los, de colligir 
as provas nect>ssarias para que os invasores do nosso tetTi· 
torio fosset~l punidos pelo governo oriental, a cujíl autoridado 
estão sujeitos I 

E comu ó, senhores, que os nobres senadores, imparciacs 
como os considero nesta questão, porque fóra impropt·io de 
SS. EEx. o contrario, ao passo que me distribuem tantas 

consuras, não repartem tambem algumas com os Srs. ex-mi· 
nistros do gabinete de 31 do agosto? Os nobres senadores, 
que censurão o acto de 20 de fevereiro, vêm todos á carga 
emada subt·e o negociador, e entretanto puupão absoluta
mente os Srs. ex ministros, aos quaes estou aliás ligado neste 
ne~ocío por mais de um vinculo de solirlariedade.l 

A discussão do art. 2. 0 para mim está esgotada. Se as 
razões que tenho pr·oduzido não convencêrão ainda os meus 
illustrados antagonistas, ó forçoso que eu renuncie á preten
cão de convencê-los. 
• Vamos á segunda deficicncia do convenio-a liberdade dada 
aos prisinciros de Paysaodti que faltárão á sua palavrà. 

Jú ponderei ao sen<ulo que, segundo a declaração do gene
ral l?lôres. houve intento ·de impor essa condição aos prisio
neiros de Paysandú., mas qne tal condição não foi imposta 
depois que constou o fuzilamento do coronel Leandro Gomes. 

O Sn. S1L vEmA nA ll!oTTA : - lia participação official do 
almirante. 

O Sn. PAnArmos : -Não examinei a participaçiiÓ do almi· _ 
rante, cujli palavra muito respeito; mas ó preciso cm todo 
caso ouvi-lo, porque póde ser que elle estivesse equivocado; 
escreveu sob a impressão do primeiro accordo, sem attender 
<t que, depois daquelle facto lamentavel, gs prisioneiros forão 
soltos sem condição. 

O Sn. SrLVEI!lA DA nloTTA:- V. Ex:. sabe que a parte 
official do Sr.. visconde de Tamandaré foi demoradc1. . 

o Sn. PA!l.\NUOS : -Dado, porém, que os prisioneiros re
cebessem a. liberdade com essa condição, não está provado 
que elles tomassem armas em Montevidéo contra o Drasil. 

O Sn. DrAs VrmnA:- V. Ex. atiirma isto? 
O Sn. PARANHOS:- Vou dizer a razão oor que assim me 

exprimo : a iuformação que ouvi ao general Flores é que, 
senão todos, a maior p?.rte de3ses individuos não forão para 
Montevidéo. · 

O Sn. Dus VmmA :- Refcl'i·me aos officiaes prisioneiros, 
O Sn. PAnANnos:-Admittido que todos fossem •..• 
O Sn. Srr..vEnu. nA MorTA:- Não em preciso que ÍIJssem 

tortos, para o argumento bastava que fossem alguns. 
O Sn PAnArmos:-... e que tivessem faltado á sua palavra 

que razão ponderosa bavia para tanto rigor contra indivi~ 
duos <!Ue nenhum mal nos fizerão em Montevidéo, e isto de
pois de ~esultados tão importantes r.omo os .que procuro tornar 
bem salrentes nos olbos do senado, depors de um triurnpho 
tão completo como foi o do Dt·asil? Seria um contraste tris
tíssimo essa severidade para com homens obscuros, pot·que 
entre ellcs não havia nenhum que fosse notavel, pelo menos 
não tenho noticüt disto. 

O Sn. DtAS VrmnA: -V. Ex. dev.~ saber qtie entre elles 
havia pelo menos rlous offidaes notaveis, aquelles a quem 
Aguirre nomeou depois da tornada de l)aysandú.. 

O Sn. PA.nA.Nnos: -· Nüo erão not<lvcis, V. Ex. está mal 
informado. · 

Seria um contmte tristíssimo, dizia eu, essa severidade 
depois da paz, compnrada com a clemencia de que usamos 
em l'iJysandú.. 

O Sn. DrAS VmnA:- ~~m Pllysanrlú o Sr. visconde de 
Ta mandilré era vencedor e em Montcvidéo V. Ex. era sim
plesmente negociarliH'. 

O Sn. 0TToNr :-0 Sr. visconde de Tamanrlaré ~oltou os 
prisioneiros, por11 ue talvez estivessem amea~ados da mesma 
sorte que levo Leandro Gomes · 

O Sn PAnANrros : - A que vem este elogio do nobre ex
ministl'o dos negocios estrangeiros ao Sr. almirante vigconde 
do Tarn11ndaré? O nobre ex-ministro ha de ver· que os elo
gios que faz ao Sr. visconde de Tamandaré não me tirão o 
son1no, que eu os ouço com prazer. 

O Sn, FEnnEIRA PENNA : - O governo hão approvou esse 
acto. 

) 

. ·' 

i, 
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O Sn. PAnANuos : - Que bella doutrina a do Sr. ex-mi
nistro dos neg-ocios estrangeiros I O almirante podia ser ge· 
neroso, o diplomata não !'Onde já se viu semelhante prir.ci· 
pio, que os genllraes podem ser generosos a seu bel pr11zer, 
e que os di~lomatas não o pt.dem ser, ainda quando a huma-
nidade e a, politica o .aconselhem? . 

O nobre senador é que está nos seus ap;ut~s um pouc? im
pert'nente, porque niTo ouve a minha argumentação, tnter
rornptH a!UJge:-se com ella. Se ror acaso estou fazendo u~a 
pessirna defe:;a da causa que me Interessa, para bens ao nob1 e 
senador, que fica victorioso ..•. 

O Sn. StLVEIRA DA l\1orTA: -A defesa não é má, a causa 
é que é ruim. 

O Sn. PAn.~Nrros:- .•.. se, porém, a força dos meus ar
gumentos ou antes os factos que estou exhibinrlo em minha 
defesa, e 'para conhecimento do senado e do paiz,des~or?não 
a fragil argumentagã~.~ do n?hre senador, tenha p·•cl~nci~ e 
alegre-se tambem com o trmmpbo da verdade e d;~ JUstiça. 
(apoiados). 

O Sn. SILVEIRA DA ~loTTA:- Isto é o que eu quero. 
O Sa. Du.s VmmA:_..:. E' ~ que todos nós desejamos. 

. lUas 12u não. pretendo contestar que o nosso nlmirante pu
desse fazer o ·que fez. Dbservo sómente que, t:Jnrlo-se pro
cedido assim em Paysandú, não podia eu prever que o gover
no imperial quizcsse CllUSil muito divma em nionLevirJéo, de
pois da paz obtida sem o CffiiJrego da força, e quando o nobre 
e;,;-ministro dos negocios estrangeiros me havia dito, refe
rindo se ao fàelo de Paysandú: cc Não foi prudente soltar os 
prisioneiros, devêrão ficar presos, sendo tratados durante a 
guerra com a benwvolencia q1te nos caracterisa, dando-s~·lhes 
a liberdade sà áepois de terminado o con~icto. '' Quando 
o nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros ~e !lxpremia 
assim a respeito do facto de Pi~ysar1dú, ~nada recommendi~- O Sn. PARANrros:- O nobre senador, segundo o seu aparte, 
va relativamente ao nosso ullenor proceduilento em n!ontev1- queria que eu suspendesse os effeitos do couvenio de 20 de 
déo, podia eu exigii' o contrario ? fevereiro. para que o Sr. Villalba drsse uma sal~a · ~ ban-

Eis. aqui a unica deficiencta, se o é, que eu reconheço no · deira brasileim. Mas o que rapresentava o Sr. Vill~lna, .a 
convenio ; porque de certo esse facto não póde set· capitulado não ser a faccão vencida em ~lontevidéo ? E nem 1sto re
entre os crimes exceptuados no art 2°. ~Ias é e~ ta uma res- pre>entava elle: porque não foi candidato dessa facção, e estava 
ponsabilidade que aceito de muito bom grado ; aceito-a pe- desligado inteiramente della. Afim de restaurar a paz do seu 
rante Deus e. perante os homens. paiz, afim de evitar que as desgraças de Pays~udú se re-

u~rA voz :-E póde aceita-Ia perante a nação brasileira. produzissem na capital ria republJCa, elle, candidato dos bo
mens pacific,>s de A!ontevidéo, se apoiou no elemento es-

A. t~rceira deficiencia é o facto da bandeira. Houve uma trangeiro. Não representava os vencidos, e, aindil quando os 
eatisfação dada por este insulto, e da?i tiro~ o_ nob-re ex- representasse, não se póde sustentar que a salva dad~ por 
presidente do .conselho uma consequencia grav1ss1ma contra e5se cid1\dão valesse mais,· como satisfacão ao Bras1l, do 
mim. ~ue a salva daria polo chefe supremo da republica, o general 

Primeiramente examinemos o que foi estipulado a respei~o Elores, em nome de. toda a nação ol'iental. 
desse facto. Estipulou-se uma demonstração de honra e ami- Senhores, a ca~aa do Brasil não ~inha descid_o ás p_ro~o:ções 
sade á bandeira brasiteira, que lhe foi dada por meio de uma de uma luta p~rttcular ; não quenamos 1u~Ilhar mdlVI~Iua
salva de 21 tiros. !idades, quenamos demonstrações de respe_Jto ao Brasil, e 

O nobre senador pela província de Goyaz, co·mmenta~do demonstracõas dadas em nome da nacão onental, por quem 
aquella satisfação, disse: cc Uma salva destas não tem 1m· as pudessê dar. Recordo-me que, quando Luiz XIV ,qui~ que 
portancia, muitas vezes se dá por mera cortezia nas relações 0 doo-e de Genova, em 1 G8i, fo~se com qufltro dos prmc1paes 
officiaes dos povos. 11 Mo disse o nobre senador por Goyaz, senadores render-lhe homenagem no· palacio de Versalhes; 
mas Íotlos sabem que mais de um conflicto, mais de uma pelo insulto feito ao seu embaixador, foi consequente na sua 
CJ.Uestão de honra entre as nações tem sid_o solvidas p_or ~sse exigencia: pt~ra que a satisfação n~o perdesse o seu valor, 
meio. Posso cit'1r eie_mplo de nossa propna.casa: haJa v1sta exiO'iu que. 0 doge que fosse perdt-lbe perdão voltasse 1J. 

o conflicto que occorreu -·ha annos em P~rnambuco com o exe~cer 0 mesmo cargo, apezar da lei perpetua que tirava 
consul francez. essa dignidade ao que se ausentasse por um momento se 

O Sn. SILVEIRA DA nioTTA:- Como remate de outras sa- quer da cidade de Genova. : . 
· f O nobre senador por Goyaz, porém, querJU que Vdlalba 

tts ações. désse uma salva á bandeira brasileira, como. satisfação de 
O SR. PARANnos:- Mas, se a nossa questão em ntonte- governo a governo, e que dahi a alguns instantes se retirasse 

vidéo era tão complexa, como o nobre senador a quer redu- para deixar 0 Jogar ao general Flores, reconhecido por nós 
zir·a esse incidente? Tenho aqui a opinião do gabinete de e por elle como presidente da republica 1 o nobre senador 
31 de agosto sobre a satisfação que o nobre senador julga· entende que uma salva dada, em taes. condições, pelo Sr .. 
de tão pequenaimportancia. O nobre ex-m·inistro da fazenda, Villalba, fóra mais .honrosa para 0 .Brasil, do que essa que 
quando interinamente dos negocias estrangeiros, d:•e.larou a recebemos do general Flores, CO!lJO chefe su~remo da repu
proposito da salva offerecida ao general Flores no Uruguay, blica: é uma opinião contra a qual protestarüto _e P.rotestão
que tacs demonstrações :_não se fazem senão ~or motivos muitas outras em nome do bom senso, e da d1gmdade do 
muito ponderosos, e em VIrtude de ordem superiOr. Entre· Brasil. 
tanto a salva á nossa bandeira, o quo poderia ter sido d~da Além dessa satisfacão, estipulei em protocollo reservado 
com maior solemoidade, se não fo~sem as circumstancias que os indivíduos QOm~licad_os no f~cto da bf!.Udeira serião 
que ponderei em out'ra occasião, para o nobre senador por. expatriados, mas que 0 Sr VIIlalba na? era obr1gado a fazer
Goyaz não :valeu nada. · lhes logo essa intimação (é este o sentido da estipulação), se 
. Além dessa· satisfação estipulou-se em protocollo reser- por ventura olles se retirassem espontaneamente do pai~. E 

· vado. • · • foi 0 que aconteceu, como era de prever e estava na consCJen-
0 S.n SILVEm A DA. MorTA : - Valia àlguma cousa se fosse c ia de todos. . · . 

dada por Villalba. Os indiciados, como autores e complices do acto grossetro : 
0 Sn. PARANnos: ..__ Ah 1 ia escapando-me este arb,.umento: a que alindo, emigrárão espontaneamente,_ já P,Orque não po-

v • · dião supportar em face do se~s adversarws mter~?S, e de.:. 
valeria, se fosse dada por illalba. Senhores, como é possi- seus inimigos externos, a humilhação da derrota, Ja porque 
vel sustentar semelhante proposicão? Em virtude do accordo teinião os conflictos sempre inevitaveis em taes circumstan
de 20 de fevereiro o que era o Sr. Villalba? Descia á condi- cias Os responsaveis pelo insulto, que certas imaginações 

. çüo de um particular. · muito exagerârão, não P?dem _voltar ao seu pai~ sem novo 
O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- Esta· é que é ·a questão, accOI·do entre o governo 1mpenal e o da republica. O que· 

V. Ex. está zombando da gente. · falta é estipular o prazo dessa medida, se o governo impe-
. O Sn. PAnArmos: -Estou argumentando de boa fé, com rial não se dá ainda por satisfeito. . . 

inteira convicção, como o nobre senador póde argumentar. Qual foi a impressão que produziu, não só entre hrasilei-. 
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ros, mas entre estrangeiros, esse facto ~raticado dentro do 
urna praça sitiaria. 

O Sn. SILVEinA n,~ MorTA: -Não estava sitiada. 

ferencia com o nosso almirante, tendo do ceder em parte ao 
parecer deste? Como vem o Sr. ex-presidente do cGnselbo 
dizer ao senado que ha prova dA deslealdade na opinião que 
emitti cm despacho reservado, compnradã com o meu proce-

0 Sn. PAnArmos:- O facto (o nobre senador não está dimento ostensivo perante o estrangeiro? · 
bem informado) deu-se depois do sitio <! bloltueio i o não O nobt·e ex-presidente do conselho, se pudesse julgar-me de 
rendeu aos seus autores senão maior dograda9ào moral. danguc frio e com imparcilidade, em vez de contradiccão, 
Causárfio asco esso e outros excessos praticados por nossos. veria em todo o meu procedimento ostensivo e reserva.do a 
inimigos na agonia de sua impotencia. mais perfeita coherencia. A verdade incontestavel que delle 

O nobre ex-presidente do conselho notou aqui uma con- resulta é que, além da garantia que pnra o nosso triumpbo 
tradicção da minha. parte i e desta supposta contmdicção a em l\!ontevidéo nos podia dar a presidencia do general Flo1·es, 
respeito do facto da bandeira, bem como de outra, tarnbem eu entendia que, a par deste resultado, nos doviamo~ mostrar 
imaginaria, relativa ao caso de Goyo Sur.rez, S: E,., concluiu gc11erosos, niío por mero sentimentnlismo, mas no inte1·esse 
por estes termos: cc Hto resume o tino e lealdade com que do Brasil, no interesse de suas relações com aquelle estado, 
procedeu o ministro·do Brasil. >> pois de outro modo a paz seria ephemera. 

Vejamos, porém, o que passou a esse res.peito, e o Passemos ao facto de Goytl Suarez Eu havia communi~ 
senado fará depois applicaçào do ameno conceito, .com que cado aos nobres ex-ministros que·o fusilamento de Let.ndro 
obsequiou-me o Sr. ex-presidente do conselho. a quem melhor Gomes se attribuia ao coronel Goyo-Suarez i e o que me res-
o merecer. pondêrào SS. EEx.? »Iostrárão-se tão indignados, o félclo 

Em officio reservado manifestei ao governo a minha opinião lbe.s causou urna impressão tão profunda, que recommendá
sobre a importancia que devião ter aos olhos do Brasil ven- rito-me reclamasee a punição'daquelle official do exercito do 
cedor esses desvarios cornmettidos em Monteyidéo, e que ~;en~ral Flores. Evidentemente o pensam eu to do governo era 
muito concorrêrão para o nosso pacifico triumpho, tanto des- escoimar-nos inteiramente, aos olhos de· todos, da responsa
crcdito lançáriío sobre os seus autores i mas não pensava do biiirlude daquelle facto. 
mesmo modo o nosso a !mirante n. respeito do fncto da ban- n:.1, quando o despacho do nobre ex-ministro dos negocios 
deira. Ouvindo o parecer do Sr. visconde de Tam11ndaré sobre esl · .. Jiros chegou-me áa mãos, o general Flores, como os 
o acto de '2(} de fevereiro, assim como o parecer cb nosso no~. '" ;;eneraes, já esta-.;ão em mat·cha para montevidéo; só 
general de tura, e achando inteiro accordo da parte do Sr. avisw: me com elle depois da recepeão dessa despacho, na 
marechall\lenna :Barreto, boje barão de S. Gabriel, reconheci vi lia da União. Então pensei que uma· exigoncia contra oco
que o nosso almirante divergia, reclamando, pelo dito insulto, ronel Goy~ Suarez, não era conveniente, já pelas rnzi'ie·s que 
maior satisfacào do que a que eu ja tinh11 esLipulado. attenuaviío o facto do fuzilamento (dando-o como bemaveri-

Isto passoü em uma conferencia verbal ; é, portanto,. guado, o que não affirmo nem contesto), já porque o general 
possivel que eu não conserve de memoria os termos precisos Flores nos havia dado uma satisfação, arredando aquelle offi
do parecer do nosso almirante; mas creio que era este: cial do exercito que marchou para Montevidéo. 
além da salva, elle queria a demissào dos principaes autores Considerando eu que a cxigencia era muito impolitica, e 
do facto, e a expa!l·iação de todos. que não entrava nas vistas do governo imperial causar um 

Pareceu-me que niTo devia exigir, sem ordem do governo grande desgosto e por acaso levantar um conflicto com o ge
impcrial, a demissão de militare:;, que nào podem perder suas neral Flores; considerando que o governo imperial, ao mnn..: 
patentes senào em virtude de sentença, e de um membro da dar-me esse despacho reservado, deixou o seu cumpri
côrte suprema de justiça, cargo tambem vitalício e de elei- mento a meti arbítrio: como em casos analogos fizera, pela 
cão das carnaras legislativas. Convinha, porém, quanto me confiança que até 20 ele fevereiro lhe mereci, julguei· que não 
fosse possível conciliar, em ponto tão sensivel ao pundonor devia cumprir o despacho tal qual.. Mas os meus escrupulos 
nacional, a:minha opinião com a do Sr. almirante; e neste de lealdade me levárào tambem a não ·râltar de todo áexecu
intuito, além da demonstragiio de honra á bandeira, o que cão do qu~ me fôra récommendado. O pensamento do governo 
em todo caso julguei necess<lrio, eslipulei1 como já expuz, êra, como já notei, declinar de nós ll responsabilidade do 
a expatriacão dos compromettidos. (acto de Paysandú, e tambem podia ter em vista evitar que 

Eis a contradicçlio notada pelo Sr. ex-presidente do con- factos analogos se repetissem em niontevidéo. Conseq)lente
selho: é a difr'erenca que ba entre a minha opinião indivi· mente entendi que bem procedia, declarando ao general FM
dual, que mnnife~têi em officio reservado ao governo impe- res que .o referido facto havia causado grande pezar ao 
ria!, e a opinião que ostensivamente tive de sustentar perante governo imperial, tüo grande1 que elle me ordenára solicitasse 
o estrangeiro, para ir, tanto quanto o permittia minha a punição do coronel Goyo Suarcz ; mas que eu, por um lado 
consciencia, de accordo com o nosso almirante. Não fazendo. attendendo á consideração que ao mesmo general Flores me
esta Uio sim pies distincçiío, confundindo o que eu cxpnz re- recia aquelle official da rHpublica e aos bons serviços ~este1 
servadnmcnto ao governo, como opinião individual, com o por outro lado considerando que elle general Flores Já nos 
que julguei necessario reclamar do governo oriental, o Sr. tinha dado uma satisfacão, arredando-o. de Montevidéo, limi· 
ex-presidente do conselho julgou-se autorisado para apostro- tava-me a manifestar âquelle sentimento do governo impc
phar-me, dizendo: cc Para vós, houve e não houve insulto â rial, cm cumprimento do seu despacho. 
bandeira. Sustentastes neste officio reservado quo não houve Por este modo consegui prud~>mtemente os fins que o go
insulto á bandeira, porque um simples panno com as côres verno imperial tivera ou pudera ter em vista, que era, repito, 
de qualquer nacão não é seu pa\'ilhào; entretanto exigistes pôr a salvo a nossa responsabilidade e prevenir accidentes 
uma satisfacão por esse facto, o que, no vosso ponto de vista, semelhantes em Montevidéo, se tivessemos de ahi entrar por 
fôra de:::hum'anidade l )) meio da força. Consegui i~f.o sem os inconvenientes que tra-

Vê V. Ex., Sr. presidente, o perigo sério em que estive ria a exigencia, impossível de satisfazer, da puniQào de Goyo 
durante quatro mezes, servindo sebre 11s ordens do nobre ex- Suarez. 
\)residente do conselho : elle nào só traz á luz da publicidade O nobre ex-presidente do conselho, desapaia;onado como 
o que cu lbe disso na confiJencia franca o lAal de um diplo- estava, porque elle só viu voz em grita, geato irado, e não , 
mata para com o seu governo, corno até argumenta por esse sei que mais, em mim, pensou qua eu tinha manifestado ao 
modo, entendendo que um neg·ociador não ó muitas vezes general Flores o teor do despacho, para tornar odioso o go~ 
obrigado a modificar as opiniões que desejára poder sustentar, verno imperial, quando aliás eu lambem tinha lamentado e 
e que manifesta ao seu governo na correspondencia reser- reprovado o facto, e o nosso almirante.primeiro que todos o 
vada I havia feito em Paysandú l · 

Não viu o nohwex-presidente do conselhu que não sus- Consegui, senhores, o fim que se pudera desejar, sem os 
tentei perante os Srs. Flores e Herrera y Obes minha opi- inconvenientes que traria comsigo ·a execução litternl do des~ 
nião individual, mas .a opinião que resultava da minha con- pncho do governo imperial. A nossa responsabilidade, a res-
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peito do facto de que se trata, estava rosalvada perante a geral de Portugal, que tinha a seu car~o interinamente 
opini~o publica do Hio !la Prata i nossos proprios inirnigos1 consulado brasileiro: alguns permanecê r ão em Montevidéo 
nas suas diff~rentes versões sobre.a morto de Leandro Gomes1 outrovctiJ·arão se livremente para Buenos-Ayres. 
reconhecêr·ão que fomos estranhos a esse triste successo. A respeito dos attentados commettidos pelas forcas dt 

Eis-aqL1 tem o senado o procedimento que o nobre ex- ~Iunhoz, de que tornou 11inda a fallar-me em seu ultimr 
presidente do conselho juntou á supposta contrndicção sobre aparte o nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros, cumprr 
o facto da bandeira, para. dizer que estes dous r actos resu- razer, o que descuidou S. Ex., averig-Utt·los, para saber ac 
mião o meu tino e lealdado. O senado e o publico. que já' certo qual a sua naturezfl e gravidade I A priori não se pódr 
estão h<.bilitados para julgar entro o Sr. ex presidente tJo asseverar que tac5 excessos fossem autorisados por esse 
conselho c o ex-ministro do JJmsil no Rio da Prata1 decidiráõ general. 
se tão ofiensivo conceito me podia ser applicado, ou se deve Quer o senado saber o conceito de que mesmo entre hra· 
caber a outrem com mais justica. · · zileiros gozava o g-eneral Munhoz? Passava por um homem 

St'nbores, o senado aca,ba de" ver a que se redu.zem as· tres honesto e moderado. A ordem do dia que elle publicou, o 
deficiencias apontadas no acto de 20 de rovereiro ]leio gabinete de que o marechal Lopo. mandou cópia ao general Ozorio, 
de 31 de agosto. Os atlentados de ~Iuni.Joz estão, por decla- nilo contradiz osso butn conceito. Segundo esse documento, 
rações solemoes, e já convertidas em actos, do governo nem o governo de Montevidéo ordenou feitos de barbaridade, 
oriental, compreheodidos no art. 2° do convenio. O insulto á apezar do furor da sua inrprensa, nem o general Munboz 
nossa bandeira teve uma satisfaeiTo, a·meus olbos muito con- os autorisou. Não leio toda a ordem do dia, porque ha nella 
digna, e como·tal támbem aceita por muitos brasileiros, não . palavras que não podem ser pronunci;\das por um ht:asileiro, 
menos illustrados, nem menos briosos do que os Srs ex-mi- mas lerei quanto é bastante para comprovar a n110ha as-
nistros do gabinete de 31 de agosto. O facto dos prisioneiros sercão : -
não merecia tamanho escarcéo, porque opiniões muito compe- c( O general em cbefe do exercito da vanguarda da Repu
tentes entendem que, ainda qutlnrlo o facto Sll désse tal qual blica Oriental do Uruguay- Soldados r Vamus pisar o ·ter
o governo presumia, não b<tvia razão para tanto rigor contra ritorio que o imperio do Brasil nos ha usurpado; é necessario 
aquelles indivíduos. . que com o nosso valor e patriotismo reconquistemos seu do~ 

Não obstante, póde-se ainda dizer: cc Fostes generoso p:tra minio, fazendo tr·emulélr nossa bandeira e dar liberdade, etc. 
com o inimigo. » Sem duvida alguma1 mas es~a g(merosi- cc Companheiros ! Só vos recommendo o respeito a todos 
dade era digna do D~asil ( GJJOiados), era aconselhada pela os vizinhos pacificas e famílias, como o haveis observado até 
humanidade e pela politica (apoiados). . aqui. quer sejão bmsileiros, como de qualquer outra nacio · 

o Sn. DIAs VmmA :-Não houve generosidade) houve con- nalidadc. pois cumprireis as disposicões do superior governo 
descendencia. da ·republica, e o~ desejos do vosso general e amigo.- Ba

zilio nlunhoz.-· Janeiro, 20 de 186ti.>J 
O Sn. PARANJIOS: . ..:.. Ó nobre sea:J.dor por ~li nas Geraes 

censurou essa generosidade, que se nota em.nosso procedi- O Sn. VISCOl'iDE DE JEQUtTINJIONIJA.:- Isso não'prova nada. 
mento, generosidado muito louvavcl, que ha de ser util its O Sn. PAnArmos: _ E 0 aparte de v. Ex. prova de mais. 
nossas r~laçõos com aquelle estado, se com as nossas pro- Eu não pretendo provar com este documento que 1\lunhoz seja 
prias desconfianças, e com as nossas incoherencias, não innocente i o npnrte do Sr. visconde, portanto, tambem nada 
quizermos com effeito reduzir a uma têa de Penelope a nossa contesta. O que pretendo mostrar é que a ·presumpção não é 
politica com o Estado Oriental. contra elle · 

O Sn. SILVEIRA DA n!oTTA :-Já estão reduzidas. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONJIA:- Nem dá presumpção 

O Sn. PARANHOS:- O nobre .senador p~r ~Iioas Geraes: a favor. 
censurando a nossa bem entendrda generosidade, disse-nos: 
cc Soltárão gritos ferozes, os bomans de Montevirléo, peàião O Sn. PARANHOS:- Elle gozava de bom conceito, não se 
contra nós o punhal, a forca, um Quinteros) mil Quinteros.,, apresenta ordem de autoridade superior determinando os 
Mas) pergunto eu, os factos correspondêrão a esses gritos? referidos altcntadoa, e de sua ordem do dia se vê que taro-

O Sn. DIAs VIEtnA :-Os de Jaguarão não correspon- bem n1io os autorisou. 
dêrão ? O Sn. ~tmnEmA PENNA: -II~ uma· informação do presi-

0 Sn. PARANHOS :-Trato agora dos !actas de ~Iontevidéo; dente do Rw Grande a esse respeito. ·· · 
a respeito dos outros já disse exuberantemente. O Sn. PARANHOS: -As nossas inform~ções até boje tam· 

Durante a invasão franceza na Hespanba, em 1810, ob- bem não articulão que taes nttentados se déssem, como bem 
serva. o visconde de Martignac em sua historia da revolução pondera o nobre senador pelo Amasonas, mas o Sr. visconde 
hespanhola de 1820, as juntas populares tambem soltárão de Jequitinhonba só considerou a questão por um lado. Se
griLos ferozes contra os seus compatriotas favoravGis á ai- nhores, o nosso procedimento na villa da União, se ainda 
li anca estrangeira; um dos tribunos dizia que o melhor ar- carecesse de justificação, teria a seu favor o valioso exemplo 
gun'Íento contra seus adversados era o cutello do algoz ; do governo argentino. O governo argentino, que tinha coo
outro lamentava quo estivessem reunidos durante seis rnezes vencionado com o do Dr·asil auxiliarem-se mutuamente para 
sem 1ue uma só cabcca houvesse rolado pelo chão E, em a solução dos seus confiictos com o governo de Montevidéo, 
verdade, observa aquclie escriptor, para honra ua llespanha, o governô argentino que nos prestou muito util concurso cm 
dava se o escandalo quo lamentava o segund:> daquellcs fu- toda essa pendencia) como nos aconselhava que procedes-
ribundos. oradores. sem os, e como procedeu e !I e por sua parte? 

Nilo nos deixemos1 pois, levar por taes vozes da colera e Apenas restabeleceu-se a paz da republica, e o general 
da excitacão. A f;Jccão de ]lontevidéo recorria n esses meios Flot·es assumiu a cadeira da presidencial o governo argentino 
para incuicar forca ·a excitar o fanatismo dos seus, que po- deu por findo o seu. confiicto com o governo de !Iontevidéo. 
dião esmorecer at1te o seu descredito .e a nossa superiori- .llaslárão duas notas reversaes, concebidas em termos muito 
dade. Neste intuito aprovoiti\rão-so das desgra~as de Pay- benevolos, para que se passasse uma esponja sobro os factos 
randú, e ~obretudo da morte de Leandro Gomez, a quom ele- que dctenniuárão o rompimento das relações entre os dous 
várão ás honras de horóe e martyr. estados. 

O facto não correspondeu, felizmente -para a humanidade O pensamento do nosso alliado de Buenos-Ayres se mani· 
e para a civilisarJão,á ferocidade ria im~rensa. Os brasileiros. festa francamente em sua resposta ao novo governo de Monte
e havião muitos· residentes em Montevidéo, ~ão so!Trôrão ali vidéoi mas as palavras da Naçiio Argentina. que ó considerada, 
grande violencia. Alg-uns forão chamados ao serviço das em taes assumptos1 como orgão do governo dos~ u paiz e que 
armas, mas conseguirão immediatamente ser p9stos em li- sem duvida recebo delle inspirações. revelão meloor aquelle 
herdade, por intervenção do encarregado de negocios e consul pensamento. Vejamos como se exprimiu a Nação Argentina, 
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ao publicar as notas que derão por termin::tdo o conflicto que 
intcrrompêra ns relações amigaveis dos dous go.v~I'IIOS : . 

cc Empenhado o transacto governo do Moutevideo .n!t poli
tica dese1'nOada o aggressiva que o arrastou â sua pci·diçfio. 
tmlou de millquistar-se com o governo nrgentino, como fez 
com o Bmsil. As injul'ias que o governo. do Aguine nos 
havia ii·rogado, darião Jogará cxigcncia do mui seria rcpa
racão em outras circurnstancias. 

~c Tomar, porém, o comportamento do passado governo de 
~lontovidóo como uma injuria de n. cão a nação, fôra respOI~
sabilisar o povo oriental por del(ctos que clle não ham 
corumettido. Assim que, o governo argentino wio podia dar 
a esses factos um alcance intcrnacion!ll, os~eratiJo fundad~'.
meilte que qualcruer governo, que represent<isse os votos 0 os 
interes~cs orientaes, se aprcsoaría a dosapprovar acluelles 
d~sregr_amentos o a re,.tabplecrw os vineulos que·sempre de
vêrão existir enlrfl ,J;,: s paizes vizinhos e i1·mu.os. 

cc Msim succedeu. Uiu dos primeiros passos do go~cl'llo do 
grnerallflnres foi diri~ir unmnot<J ao governo argentmo, res
tabelecendo as ir•terrompidas relações, e rlcs~ pprovando toe! os 
os actos e todas as medidas dtctadas COIJtra e~ta republica 
pelo ex-governo do íHontevidéo. · . 

ccAruelhor ~atisfilcilo que pudem. cnber ao governo argentino 
nesta quest<1o, ó a êondemnagii.IJ dm;g!ls aggmvos, feit~ pcllls 
que realmente representão o sentiutcnto do povo orwnla!. 
!>ublieamr,s em seguid<~ a nota do :;ovemo provisorio e a 
roJpllStil dQ governo argentino.» 

.Eis o pensumcnto fi<l! do govemo argentino .... 
O Bn. Dus V minA: -De que daLt é? 

O Sn. PAnANnos: -A publicac:IÓ tem a datu de 10 de 
março ; o aetíl official, portDnto, é mwto anterior ú noticia 
de minba demissão. 

O governo argentino assim procorlcu, não tanto por gcnc
rosiíladll, como [1e!os conselhos de uma bã politica. Ello uiio 
qur,ria tirnr todo o partido possi~cl da derrota de seus inimi
g(s,nãr, tinha cm vista burnilhar os vencidos, o I !Java tambrm 
pam o futuro, e via que,sc acaso procurasse cimentar.os odios 
de uma parte rla nacào oriental contra o povo argentino, ac
cummularia elemen-tos para novos conflictos cntr<l os dous 

-estados. 
Esl.es sentimentos dovêrüo prevalecer igualmente no go

verno do .Brasil, e seguramente prevaleceri;Io, so os nobres 
ex-minist1·os, depois de 20 de fevereiro. não se deixassem ai'
rastar pelo cspirito demasiadamente p~rcial de alg-uns guer
reiros. Os triumphos tambem r.mbriag:1o, e é este um dos 
ttrandes uJConveniente~ da guerra, os arrastamentos quo 
muitas vezes nos !e vão além dos limites do razoa vcl e do 
justo I 

Citou-w aqui uma carta particular, que eu escrevi em 
data rle 1 G rfe Fevereiro ao nosso almirante, o 81·. viscond11 
de TamandJró. quando me achava na vi!la da União. E' 
cart~ de tJUe niiu deixei cópia; foi escripta ;~ccclcradumentc 
e na maior intimidade. Nes~a carta partienlar, cscripta a 
terceiro, que o m1 Lro ex-ministro dos negocias estrangeir0s 
a11Ui nos leu cm piU'tc, e fez circular pelos bancos desta 
casa, lã-se o segUinte: · 

cc lia uma cartil de um dos clH:fes de Munlloz, quG manda 
ao Le(JI pctra quo faça publicar, confessando que a sua gente 
:;aquiou e violou famllias no Jaguarão : com taes bandidos 
e.scus directores não póde ma is IJavor trnnsacção. Don tem 
o demon8trei ao general l?lo:·cs, o creio que o Sr. Chai-
gneau ba de reconhecê-lo igualmente. '' · . 

Destas palavras concluirão os nobres senadores quo eu de
via estar úe accordo intoinunento com as opiniões que elles 
aqui tem sustentado l V Ex. e todo 'o e ena do hilo de con
vir comigo em q11e não se póde julgar do procedimento de 
um agPnle diplornat!co p1.r um c~ci·ipto desea natureza, por 
uma idéa enuuciada de passngcm cm carta particular e ripres
sadameoto Pois aquelle juizo em a ultima expressão do 
exame das cit·cumstancias? N<To. i\las não pensem já os no
bres senadores que eu quci·o declinar a responsaoilirlade do 
que disse na carta particular que escrevi ao Sr. almirante 
visconde do Tamandaré. 

O Sn. SILVEIRA DA ~loTTA .. :- Um diplomata não escreve 
ú pressa. 

O Sn. PAnANrrqs : - Un1 diplomata nuo tem licença de es
crever a pressa a um seu collega e amigo particular, uma 
carta quo não tinba por ti l dar juizo sobre o modó por que a 
nossa fJUCBtão do ntontevidéo devi~1 ser ~·~solvida ? Real~en
to esta discussão ha de ser mUito edificante para o pa1z o 
para todos os nossos agentes diplomaticos. 

O Sn. SILVEIRA DA 1\IoTTA:- Apoiado l 
O Sn. J>,\HANUOS : -N<lo retr·acto-me do que ali disse, cs

tcj:1 cc.;to o nobre senador por Goyaz. O que quero é resta
belccm· a veraado do meü ·pensamento, interpretado arbitra· 
riamente pelos meus antagonístas. 
.O que se contém litteralmente naquelle paragrapllo da mi

nha carta particular oscripta ao Sr. almirante,? Quo com 
A~uirre, IUuuhoz o eeus sequazes jú nrro havia transacçilo 
posoivel. Qual o pensament:) que se contém nesta ~roposição? 
Que nrro podbmos aceitar soluçãrl que deixasse Aguirre e o 
partido blanco no poder. Eis o meu pensamento. 

O SR. Sn.vrmu DA MorTA:·- Não pódo sor. 
O Sn. PAnANnos: -Não póde ser I Passe mais este apar · 

te, poi·true o senado e o paiz serão juizes entre nós. Mas de
vo sempro pondemr ao uobre sonarlor que elle não tem o di
reito, qm:ndo se trata de iuterpretar o que escrevo, de pôr 
em duvid<~ a inf.clligencL: que dou ás miullas palavras. Passe 
o a~arte, c paseem quacSíJuer ou!ros semelhantes ; discutão 
os nobres senndo1;es com toda a liberdade, ponbão quantas 
ver.es quizerem em duvida a minha palavra. Os nossos juizes 
nos fo.rilo justiça. 

O Sn. OrroNr : - O que se duvida ó que se possa dar 
esBa iutelligeucia. - ' · 

O Sn. PAnArmos :-Eu repito as palavras ... 
o Sn. SILVEHIA DA moT'fA:- v .. Ex. está impertinente. 
O Sn. PAIIAN!~os:- Se estou, é porque V. Ex. mo tem 

contaf!,i:tdo. Repilo as palavras textuaes (lendo) : cc Com taes 
hantlidos e seus directores nií.o póde mais havei' transacção 
possível. '' Pois, senhores, houve t1·an,~acção com A.guirre e o 
partido blanco? Nilo cahiu o partido blanco e o governo desse 
partiJo? . 

O,.Sn. SILVEIRA DA Moru: -E Apparicio e Munhoz? 
O Sn. PAnArmos: -E Apparicio e ltlunoz I E' a cansada 

questão do art. 2° do conve;iio. O meu discurso mostra que 
este aparl~ nada significa contra o que acabo de expor ao se
nado. l'asso, pois, adiante. 

Al1egou-se ainda que o nosso almirante manifestara-me, 
qnando chamou-me de ~fontovidéo, as condições com que elle 
aceitaria um ajuRte pacifico, e que essas condições forão taro
bem communicadas em conferencia verbal ao almirante frán
cez, o Sr. Chaignoau. 

A communicação por escripto que recebi;'do nosso almi
rante consta de uma carta particular. Repugna-me estabe
lecer <H! ui uma discussão entre mim c o nosso almirante; 
não me parece isto conveniente. No meu primeiro discurso 
evitei tudo quanto podia manifestar rltlsaccordo entre o ex-ple
nípotcnciario e o <dmirante brasileiro, não tanto por dcfe
reucia á sua ·pessoa, como po1· ter em consideração o impor
tante cai'go quo elle continúa a exercer no Rio da Prata. lUas 
os nobres ex-ministi·os, o nobre senador por Goyaz e o nobre 
senador por !Uinas-Geraes forção-me a dizer alguma C'01.lsa a 
respeito de minhas relacõ'cs com o nosso almiranlf!, o Sr. vis· 
condB de Tamandaré. • 

O Sn. S1LVEIIIA. DA. ~Iorn:- Fi!llei nesse facto a respeito 
rio uutm cousa; nlio ubl'iguei n V. Ex. a entliH 'nessa dis
cuBsão ; se entrar é por sua conta. 

O Sn. PAnAl.'mos: -V. E~. contostou·mo que eu tivesse 
porler·es o que eu fosse competente para negociar na villa da 
União ; como, pois, não trouxe a pessoa do ulmíranto à 
nossa discussão? O nobre ex-ministro dos negocias estran
geiros disso me que nito tive na devida considerão o parecer 
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do nosso almirante, e leu uma carta particular cscripta ao 
mesmo Sr. alrniranto, bem como um despacho deste, refe
rindo o que pas~ám entre elle e o almirante francez; o nobrfl 
senador P"r ntinas-Garaes tambom, a par do muitos elogio5 
ao nosso almii:ante, exprobrou-me que não cedesse o logár a 
clll' .•.•• 

O Sn. ÜTTONI:-Não exprobrei. 

. O Sn. PAnArmos:-.... por c~~eguinle estou obrigado a 
d1zer alguma cousa a esse respeito, o di-lo-hei, espero, sem 
inconveniente para a cnusa nacional. Il:l poucos instantes que 
observei ao nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros que 
os elogios que S. Ex. fizesse ao Sr. visconde de Tamandaré 
seriilo por mim ouvidos com prazer. E de feito, toda a ar· 
m:tda sr.bo que professei sempre estima e consideracclo .ao Sr. 
visconde do Tam~ndaré, o qual, por sua parto, hÔnruva mfl 
com o titulo de amigo. Aceitando o encargo de ministro do 
Brasil no. Rio da Pmta, manifestei no nobre ex-ministro dos 
negocios estrangeiros que não receiava conflicto alrrum com
o nosso almimnte, porque conhecia o seu c;;racter ~ tramos 
amigos partirmlar~s. PortrLOto, dii minha. parte niio pod~a 
hav~:t:. e não llouve, · senão muita defcrencia para com o 
Sr .. vts~onde .do Tarnandaré. Esta deferencia, porém, não 
podta 1r ate ao ponto de renunciar eu ao cumprimento de 
meus deveres ou de humilhólr-me. Respeitei a linha IJUO do
marc:tva as attribuicões do ministro e as do almiranle. 

Elle. porém, segundo manifestou-me cm uma de noss:as 
convet'5ações, desde 181.3 ou 1815 crê que um general em 
chefe, dtJsde que comi!Ç:lo as opem\.ões de guma, é o unico 
competente pam decidir da opportuniiladc e condições da p;lz ; 
que o diJJlomata desde então só pódo intervir como consc
lbrJiro. ~esde o sitio de Payti:;ndú (eí'tas explir.ações ~ii.o 
nccessanas. porqutJ nlguns dos documentos lidos. fazem rPftl
renciét. a um desaccordo entre o alruirantc e· o ministr·o) 
eu percebi. ou antes reeeei alguma desintelligenr.ia entre 
os dous principaes ageiltes do Brasil. Este receio nasceu· 
me de algumas cartas que f.r'tHJUei com o S1·. vi~conde rln 
!amandaré, antes de nos avistarmos em .Buenos-Ayres; c 
COlilo o conllicto, qua eu pr1wia, não podia cldx;Jr rlo srir 
nocivo á causil do que· ansbos nos ar:.bavâmos encrrrrflR'itdos, 
sempre ceherenLe ('lill minha !'1·anqueza e lealdado, apr·côsci-

1 me a communiear ao governo imperial as minhas [lpproilen
sões. Aconteceu, poróm, que, voltando 8 Ex. de P;.ysandú, 
aqur:!llas impressões rlesvanecêrão ·Se, julgando cu t1Jr encon. 
trado (e creio que e[ectivamonf:o encontt:ei) no Sr. visconde 
do Tamandar4 o meu antigo amigtJ. Na primeira occasião 
que se mo ofl'creccu, e5crevendo de Fray .Bentos, a uma 
hora da noite, depois de ter uma conferencia com o general 
l?loros. communiquei ao nobre ex-ministro dea negocias 
estrangeiros aquelle, para mim, feliz successo, declarando a 
~· Ex. que minhas relações com o.f:k almi1·ante, quer par
tiCUIHrcs, quer officiaes, estavão no melhor pé. 

O Sn. DIAS YmmA: - Apoiado. 

o Sn. PAnANIIOS:- Nestas disposições de animo perm:l
neci Desde então fiquei tão longo do p1·esumir um conflicto 
de competenciu com o nosso almirante, que, communicanrlo· 
me elle, em dias de fevereiro, a resposta que dera ao ministro 
do Ilalia, o Sr. Ba!'bolani, l)uando este pediu a suspensão do 
hostilidad~s cm Dlontcvidéo, eu lhe manifestei qu.c suare~
posta me parecia muito acP.rtada, não pensando que ncsm 
resposta estivesse tacitamente compl'ehendiJa a sua antiga 
idóa de ser cllo o competente para decidir da nossa questuo, 
nos termos cm que ella então se achava: só depois, quaudc 
advertiilo por elle na villa da União, é que vi que S. Ex. 
havia dito ilO Sr. Darbola.ni que mo chamaria só para ouvir 
o meu c()nselho. 

Na occasiào em que eu tt·atava com o general Flores e o 
Sr. Berrem y Obes, quando convoquei os nossos gcneraes 
para aconselhar-me com clles, e manifestar-lhes õs férmos 
em que se Hchava a negocia cão já encetada, foi que o Sr. 
visconde de Tamandaré decli\rou-me que não OJ!j julgava 
competente para essa nego.ciacão ; na sun. opinião, cllo era 
o competente. Discutimos ; eu· referi-me ás instrucções que 

recebi do governo imperial, o ue que este remetlou cópia ao 
Sr. almirante.; ás comm~nicaçõe'i em qutJ o nl!bre ex mini~
tro dos nrgoc10s estrangetros, segundo declarou·mr1 cm mais 
de um despacho, fez sentir ao mesmo SI·. alná;Jnte que a 
direcção politic~ da guerra me comp1tia exclttsivamente; e, 
por fim, appellet para os meus plenos poderes. 

Desdo que alleguei ostar habilitado com ·podere.; firmados 
por Sna Mngest:.Jdo o Imperador, o Sr. visconde ·do Taman
daré desistiu da sua reclamação, declarou qnejá se não quei
xava de mim, mas sim do goventn imperial; teve alé a deli
cadeza de dispensar a exbibicão da minha carta uo plenos 
poderes. O incidente termiuoü, o por· nós ambos foi logo 
communjcn.do ao governo imperial, para que providenciasse 
qua;1to ao futuro. 

Pensava eu qu9 o nqsso bravo almit·nntc não tinha ruziTo 
alguma n:~s suas oxigencias, mas 11gora vejo que o nobre 
senador por Goyrtz pensal'ia como elle. Felizment~. porém) o 
governo impel'ial não aHegou essa incompetuncia, não julgou 
que houvesse da minha parte usnrpaçãn drJ attribuiçõ:~s p~r
tencentes ao almirante E juizos muito illu~trados nr.sta casa 
tnmbcm e'tão de accordo comig"o em reconhecer tlue tra
t'lndo-so rle um acto cssencialmrmte poiitico, não de uma 
convcnçii.o militar, mas de uma convenção ern que era neces
surio ter em vista variilS e importantes consideraçõrlS politi
cas. o negociador competente era,o ministro e niio o general 
em cbefe. 

O Sn. SrLVEIIlA DA Th!OTTA:- V. Ex entendia que devia. 
ser política, elle entende:I que devia ser militar. 
. O Sn. PÁnANnos: - ThJas, julgando-me eu o compl'trnto, 
faltei por ventura iÍ deferenr;ia devida ao uo~õo almir<mte? 
O nolm ex-minist.ro dos estraugeiro~ di~~e m(J. cc Devi~is ter 
em consider~ção as UIJiniões dn almil·anle; '> m11s acasfJ niío 
as tívo eu C (I] Cl!n:;idcracilo? Ter em consirJp.racàu serra su
bordimtr.~ne a e I lati? EÚ tlevlil seguil· a minha C;lllsciencia ou 
a d·J almir;.ntP.? Se errasse com elle, .levar··me-hiilo em 
G1Wta P-Sl·t circumst.lnci;f? 

Ü_ COnfliCtO foi· me muitO I!I~SagradHVeJ, pela estima flUO 
eu votava ao Sr. viF-coudo de Tamanrlaré, e porque nos ar:.ha:
vamos em presença d(J est.raugeiro; mas cu est1ve tão longo 
tle querer cau~ur o menor rlesar ao nosso almimnl.e, que 
ctwguoí a dize r· lhe: cc Se V. Ex. declam niio estur pelo quH 
ou thc1·, entrego ·lhe a neg·ociacão. porque neste cus o minha 
re.~pomabilidê\de ficará sal vi~. »·Eu'tinha a responsabilidacle, 
não podia declina· ln. •alvo se nosso almirante dis~esse: cc Não 
estarei por i:;so. " Elle, porém, não annuíu a esta minha pro
posta, porqtHl tinha ouvido ant~s que cu estava munido de 
plenos poderes firmados pelo Imp~rador. 

Ouvi, pois, as proposições do illustre almirante ; e, se os 
nobres senadores attenderem bem âs opiniõe~ delle, verão 
que erào as mais mo, lera das. Seu pensamento fixo (posso 
prova-lo com a carta que elle escr(Jven me) era que o gene
mi Flores fusso o presidente da l'f:i!lillica, que cab.isse 
Aguirre e o partido /itanco e que os f!l -is inllueutes da fac
ção €ntrincbeirada em lHontevirféo, inctusitamente os prisio
neir&s de Paysanrltí, se~ retira~sem · por algum tempo do paiz, 
não como ca~tigo, mas como meclida de segurança; ,porque 
a prc~en~;~ delles podia trazer conflictos, e parocia incotnpa· 
li•1el com a conservação da paz publica .. Ora, isto que ~!lo 
queria realisou-se, porque todos os· membros do part1do 
btanco fugirão logo de fiionlevirléo, como todos previão. 

O Sn. DIAs VmmA :-Para onde ? 
O Sn. PAnANnos: -Para Buenos-Ayres, para Entre·UfoS 

e para a Europa.. 
O 81:. SILVEtnA DA MoTTA:- Estão com o Lopes. 

. O Sn. Jonnr :-D.evião ser mand11dos para a costa d'Alrica? 
O Sn. PAnArmos::- Assim, fiquem certos os nobres Ee· 

nadores de que niTo era possível que ou, quo não conhecia o 
Sr. ntenna Barreto, hoje bat·ão de S. G11briel, e delle fiquei 
amigo, .como seu companhe~ro naqucllíl Caf?panha, paru todos 
!UCrlt~rla, 1~eno~ pnr<~ m1m, segundo a Justiça do ROVtlrno 
mrpwal, desse mtenctoualmcuto o monor motivo do queixa 
ao Sr. visconde de Tamandaré, de que~ antes em amigo, e 
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amigo que com elle trocava sentimentos de muito sincera o 
JJrofunda estima. 

Sempre fiz justiça ao me~ocirnento do Sr. visconde do Ta
mandaré; sempre reconheci-lhe bravura, honra, lealdado e 
dedicação. Agora so os nobres senadores me perguntarem 
se na armada ó elle o unico que possue tão preciosas quali 
tlades, direi que niTo. Conheço na nossa armada outros gcne
racs dignos emulas e competidores do Sr. visconde de Ta
mandare. 

O nobre ex-presidente do conselho tove tnmbcm a ameni
dade de declarar-me que fui infeliz uas minhas citações his
toricas. S. Ex., porém, foi não só infeliz, mas ató este ri!. 
l<'oi estflril, porque o nobre senador fez os gastos do erurJi"ção 
do sou discurso com as minhas pobres citações; não trouxe 
uma de sua escolha para i!lustrar o seu discurso. 

O SR. ZAcnARIAS : - Accrescentou, dando a Dumouriez a 
qualificação de traste. , 

O SR. DiAs VmmA: - Isso niTo é censura que valha a 
pena. 

O SR: PARANnos: -Foi infeliz o nobre ex-presidente do 
conselho, porque entendeu que não se póue citar um facto 
l1istorico sem perfeit:t identidade do circumstancias,. sem 
que em turlo e por tudo se po~sa juxlapor ao caso em 
questão. Ora, este criterio não é o melhor, V. Ex., todos 
os nobres senadores que me ouvem Mo de reconhecê-lo. 
Quando se diz que o homem tem seus pontos de seme
lhança com os animaes, não se quer dizer que o homem 
seja identico aos irracionaes Quando se diz que os zoophy
tos"tem pontos de analogia com os vegelaes, sendo que até 
:-:e chamão animaes-plantas, não se quer dizer que os zoophy
tos sejão identicos aos vegetaes, Cumpria, pois, ao nobre 
senador ver qual foi o ponto de semelhança ~ue procurei. 

Quanto a Dumoul'iez, o meu simile consi5Liu na circums
tancia de ter elle, depois de uma campanha em que prestou 
alguns servicos, pedido Jicenca para irá capital do seu paiz, 
c ser este intento mal visto pelos seus arlvmarios politicas. 
Este foi o unico ponto de somclbança que invotluei ; o por 
este motivo devia o nobre ex-presidente do conselho pôr pelas 
ruas da amargura o pobre finado Dumouriez ? 

O Sn. ZAciunus : -Que pelo menos foi sempre liberal, 
teve este merito. 

O Sn. PARANnos:-Estarei eu acaso obri~tarlo a soccorrer-me 
da autoridade de Lamartine,mesmo da de 'fbiers,que são mais 
indulgentes do que o Sr. ex-presidente do corJselho, 11ara rei
vindicar a verdade bistDrica em favor do general fr11ncez? 
S. Ex., depois de deprimir a memoria de Dumoureiz da ma
neira mais cruel, disse : cc Era um .~traste >) l Senhores, 
quando eu ouvi lla boca de um ex-presidente de conselho de 
ministros esta palavra-traste .•• 

O Sn. DIAS VmmA :-Que se importa V. Ex. com esta pa
lavra, que não sahiu no diecurso? Para que está alterando 
os factos ? A expressão foi retirada. 

O Sn. PARANHOS :-V. Ex. não está autorisado para decla~ 
rar que a exprcssilo foi retirada, todos a ouvirão. 

O Sn, ZAciiAIIIAS :-Causou horripilação. 
O Sn. PARANHOS :-Tenho, pois, o direito de dizer e devo 

dizer que, quando ouvi essf\ desusada exp1·cssão, senti tal 
repugnancia, que discuti entre mim so devia responder ao 
discur·so do Sr. ex-pr·esidente do conselbo ; e se me resolvi a 
faze-lo, foi attendendo a que S. Ex. é membro desta casa: 
desceu: ha pouco, de um logar tão elevado como ó o de pri
meiro ministro do Brasil, além de quo ou não falia va só mente 
)lara 8. Ex., mas tam.bem e principalmente para o senado e 
para o paiz. · 

A mesma infelicidade teve o nobr·e ex-presidente do conse~ 
lho, rccordilndo o facto de Chateaubriand. l?oi procurar as 
relações de estima ou de antypatbia de Luiz XVHI para com. 
aquelle ministro, e pl'ocurou essa relação quando queria co_
mig-o desmentir o boato que so propalou com referencia á 
minha demissão. Voja V. Ex a contradicção flagrante .. o no-

bro ex-presidente do conselho protestou contra aquelle boato, 
e ao mesmo tempo trou~e uma circumstancia oe analogia 
que não estava em meu pensamento, e. que poderia autorisar 
o boato. O mou simile eu o achei na fórma da demissiio, e 
trouxe-o para mostrar como a({Uelle homem eminente quali-
ficúra um acto do mesmo quilate e valor. J 

Posso, portanto, repetir, com toda a razão, que o nohre 
ex-presidente do conselbo, cm seu discurso de tres mezcs 
e vinto dias (o meu, segundo S. Ex., foi só de tres mezes) 
mostrou-se não su infeliz, senão ainda esteril, em materia 
de citncões histo-ricas. 

S. Ex. passou dahi a dizer-me : cc N<lo :fizeste3 cousa al
guma em vossa missão di~lomatica. >> Por aqui deve ver o 
nobre senador por Minas- Gllmes o grande valor da queiJa 
carta particular em que o nobre ex-ministro dos negocios 
estrangeiros, querendo douor-me a pilula da demissão, re
c~nbecia-me servigos e prornettia que não ficarião esque-
Cidos. -

O SR. DrAs YmmA : -V. Ex. h a pouco disse que protes · 
tava contra quem procurava interpretar as suas intencões, e 
<~gora está interpretando as minhas. . • 

O SR. PARANrros : - Perdóe-me ; V. Ex. e o nobre sena
dor por Minas· Gemes dísserão que a queiJa carta era tudo 
quanto se preci5ava para attenuar o facto de uma demissilo 
que a todos sorprendeu, menos aos íntimos do ministerio de 
31 de agosto. /' 

O Sn. DIAS VIEIRA: -Para que lião se chamasse rude o 
meu acto. 

O SR. PAnANnos: ~Ora, o lenitil•o que se continha nessa 
carta era o reconhecimento de alguns servicos que esta pobre 
indivi!lualitlade teve occasião de prestar' no Rio da Prata; 
mas vem o nobre ex-presidente do conselho e diz-me : cc Na<h 
fizestes, porque nem a passagem de nossas tJ·opas pelo terri
torio de Corrientes consegui,:tes, entretanto que nos havíeis 
dito que a esse respeito não tivessemos cuidado. » 

Nilo venho allegar serviços, se os prestei ou não, a opinião 
publica do meu paiz o julgará; quero só explicar o Jacto da 
passa.~em pelo territorio do Conientes. · 

Senhores, ao priucipio eu suppuz que o transito pelo ter
ritorio de Corrientcs, na pnrlo occuparla pelos paraguayos, 
wio nos seria recusado; e que a declaracão de casus belli 
feita pelo governo argentino ao Pr.raguay referia-se a tmi
torio argentino de que os paraguayos não estive~sem de 
posse; era outrosim minha convic~ão que-a posse dos para
guayos se estendia desde Candelaria até á margem· direita 
do Uruguay. -

O SR. Jo:rmr :-Não chega. · 

O Sn. PAnANnos :-Era minha conviceão e tinha boas ra
zões para isso, porque, durante o dominio de Rosas, desse 
ten·itorio, e contra a VOJlt<tdo do dictador, os paraguayos 
se correspoudião comnosco por via do Rio·Grande do Sul. 
Fundado neste precedente, e em documentos paraguayos, 
nos primeiros dias da minha missão escrevi aos Srs. minis
tros, niio em despacho mas em carta, que não tivessem cui
dado áquelle respeito Logo, 1JOrém, que se mo apresentou 
o n1omento r! e conhecer as verdadeiras· disposições do g-o
verno argentino, apressei-mo a manifestar aos nobres ex
ministros as duvidas que surgião da parte do governo argen
tino para o nos50 transito por' Corri entes. 

O go_verno argentino nos havia declarado que a violação 
do sou territorio pelos paraguayos seria casus bel/i ; estava 
preso por esta declaraç<1o, que era conb ecida do proprio go
verno do Par<-~guay e do corpo diplornatico, mas oão pensei 
que elle sustenlaEs9 que a occupaç<IO paraguaya não compre
hendia toda a facha de territorio entre o Paraná e o Uru· 
guay. Entrei· nesta discussão, mostrei os fundamentos quo 
tinha para a conviccão contraria, ma·s tive de ceder, porque 
o governo ~~rgentino· conservou -se firme na sua opinião, que 
era confirruada por uma carta corographica impressa em 
lrrança, sob os a uspicios, ao que parece, do ~overno para
guayo, pelo cx-consul francez Draycr, que serviu na -A.s-
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sum~çã~, carta em que os limites da occupaça:o Paraguaya 
cm C~meEtes não chegão á m~rgem do Uruguar.. 

Fo1 entao _que pude commumcar ao governo Imperial que 
não ern poss1vol obter se do governo argentino seu consenti
mento á no~~a passagem por aquolle territorio, observnndo 
que fô1·a melhor ter-se )vitado a dcnegllcão ao I,ara"uay 
admittindo-se desde o principio a concessão para ambos o~ 
belligerantcs. 

~las não parei aqui; creio mesmo que pensei mais n:l cam
panha contra o Paraguay ·Jo que os nobres ex-ministros. 

accusadores. Ostentem-as os nobres ex-ministros descansar 
á sombra de seus louros ; eu fico satisfeito corri esta con 
vicção, quo ninguem ·liorlcr{l abalar-me:- Se o bem-estar 
o futuro da gemção actual estão irremediavelmente sacrifi 
cados, não o ~o:ão pelos erro.s, pela. imprevidencia ou pai 
xões do ex-m1mstro do Bras1l no R1o da Prata. (apoiados 
muito bem I ) · 

DISCURSO PTIONUNCIADO NA SESSÃO DE 30 DE JUNllO DE 1865. 

O Sn. DrAs VmrnA:-Constantemente V. Ex. pensava mais (Discussão do projecto ~a .carnara dos Srs. deputados qu~ 
naquillo do que os. ex-ministros. approva a concessao {etta a José Jacomo Tasso Junior e 

S 
João Edewin Roberts para explorar terrenos mincraes nos 

O n. PAnANnos:- A correspondencia official t1hi está e sertões limitrophes das provincias de Pernambuco e Pa
ella dará testemunho do zelo do ex-agente diplomatico e 'do rohyba.) 
zelo dos ministros que o demittirão. -

Como eu ia _dizendo, tratei l go u.e franquear~n.os uma pas- os~·. II•'el'I'eia•a Peuna:- Na sessão rio 1° de setembro 
sage~, _que nao fosse a das cabecCII'as do Pepm-guassú (na de 18Gi, achando-se este projecto em 3n discussão, requeri o 
pro~m<l'!a. ~o Paraná), e que 110 mesmo tempo não ferisse as adiamento a t.lm de que fosse examinado pela illus[re com· 
s~sceptlbihdades do r,ovorno argentiuo. 'frabalbei neste sen· missão de fazenda. 
tuJo; e pa:a consegUII' o meu empenho mandei 0 nosso con:;ul Vendo t1gora com pezar que o seu parecer não res'olve as 
geral,, resuJenttJ em Bueno~-AyrQs, á p1·oviucia de s. Pedro duv.idas que expuz, peço li.cença pnm com todo o respeito 
do Rw:Gl'ande do Sul, encamgando 0 de dar explicações devtdo âs suas lu~es répet1r- em re:mmo o que ~ntão disse, 
verbaes ao respectivo presidente sobre um esboco de planta começando pela ICilura dos :elos do poder executivo a que 
que. lhe remelti, afim de que elle ordenasse a explom~ão que se refere o me~ mo projecto, afim de que so torne mais clara 
podta. dur-nos se~u~ança da project~da passagel?· a mioha exposição. 9 nob_re ex-m1mstro·-dos _negoc10s estrnnge1ros, que me As condições annexas ao decreto n. 2JH de 27 de julho 
est~ ouvmdo, sabe de quanto fiz:a esse respeito; e quando eu de 181>9, pelo qual se fez a conce:são de que se tràta, s[a 
devta crer que, procedendo assun e espon taneamcntc dava assim concebidas: (Lendo.) ·· 
pr~va de zelo _Pelo serviço publico, fazia o po~sivel p~ra co. cc 1.tt Fica concedida a José Jacomo Tasso Junior, e João 
adJuvar. a acçao do governo, vem o Sr. ox- presidente do coti- Edewin ~oherts autorisação para por si, ou po1· meio do uma 
selho d1zer-me em face: cc Nada fizestes 1 )) companbra, explorarem por tempo de cinco annos, a contar 
~ SS. E Ex., cm verd~de, fizor~o. tudo quanto poditi-o e desta data, as minas de ouro que descobrirem am todos os 

dev1ão? Cabe·mc por mmh~ v~z rJm;l"iJ'-lhes.esta pergunta, terrenos dos sertões·lim!tropbes d~s rn·ovincia~ de Pernam
como representante pela provtncn de nfato-Grosso. Dizei-me buco e Parahj·ba, o bern assim· a~ minas de qualquer outro 
Srs. ex-ministros, que prnvirJencias tomastes ein soccorro mineral que descnbdrem nos mesmos sertões, e no mesmo 
da infeliz pr~vincix. de ~I~to-Gr·osso ? (apniados,) Ou do os- prazo desiguaráõ o togares em quo lhes convier minerar. 
tava ess~ legliío, cuJa dtv1sa cra....,Delcnda Humaitá que não "2.a Escolhidos e designados os log-ares para seus trabalhos 
impelliu o ~abinete de 31 ~o ~gosto durante quatro lal·gos de mineração ser-lhes-hão nellns conceuidas, salvos os direi
mezes, e. de1xou aquella provlllcta entregue a seus fraquissi- tos de terc~il·o, até 1o0 datas mineraos, ~s quaes Eerão 
n~os.recursos? llois, .Pa~a nomc~r-se um pr~sidente rie pro· medidas c demareaJas ua fórma das leis q11o regem a mine
vw_cw, que era a pr_rmc1ra rned1da, era precrso que 0 minis- ração, correndo por conta dos concessionarias ou da compa-
terlO despendesse mms de quatl'O mezos ?! · nhia as despezas respectivas. 

cc 3.a Se a mioaJor de ouro, prata, cóbre ou chumbo, cada 
O Sn. JonrM :-Os destacamentos dos 9,000 mineiros onde uma data será do Hl,i50 braças· quadradas, segundo a base 

estão? de 225 bmças quadradas por trabalhador, estabelecida no 
O SR. PAnANrros: -Quando torlos os coracõcs brasileiros § 3° do art. 66 do alvará de 13 de maio de 1803. tomando-se 

. s~ C?ntristão do' aban~ono cm que foi deix~da aquella pro- o termo médio d~ trabalhadores na fórum do § 2° do art. 7° 
vmCI.a, do tempo perdtd_o desde 20 do fcvercrro, da imprevi- do me~mo alvaní. Se porém for rle outro qualquer minera! 
dencm com que se re.umu todo o nosso exercito em ~lontevi- ou producto chimico natural, a data terá o dobro destta nu
déo, sem plano de c~mpanba e sem general efi'ectivo; quando mero de bracas. Na ·concessão de dat~s de tm·as diamantinas 
estes e tantos outros factos estão mostrando a infclicid;11fe se observara· a legislação gera!. . 
do gab~nete de 31 de nggsto, vem o Sr. ex-p·residente do con· cc 4.n Expirado o prazo de que trata a condição 14 , se os con
selho d1zer me que r.u nada fiz, o que elle merece os applau- ccssionarios ou a companhia uiio tiverem preenchido o numero 
sos da nnção· llrasi_leiJ·a 1 Porque tanta presumpçilo? Pelo rlo lõO datas dentro do mesmo pmzo, não poderão mais .obter 
decreto dos volunlnrws? nla$, se eu recorro ã nossa collccciio a concessão das que faltarem para o preencher, salvo se den
do leis, ahi acho que já cm 1831 tivemos corpos de volurlta- tro rio dito prazo as tiverem requerido, indicando os logares 
rios, que em 1812 tivemos o denominado- Voluntarios im- que houverem e~plorado. ficando úbrigados a demarca-las 
Jleriaes. Não poderei, pois, com mais razão relürquir a S. Ex. dent1·o de um anno, contado do dia em que lhes forem efl'ecti
quc aquella itléa niio é nova, que o gabinete de 31 do a"osto vamento concedidas. 
reclama para si uma p11ternidade que não ó legitima? "se a cc U.a Nas datas assim co 1cedidas lerão os conccssionarios 
iuéa não é nova, não ó tambem certo que o resultado rio de- ou a companhia a faculdade de exclusivamente lavarem as 
creto, como disse o Sr. conselheiro Zacharias, é principal- minas que se dc:scobrir. Esla faculdade durará por espaço de 
mente devido ao patriotismn dos brasileiros, cujo ent!Jusias- 30 ano os, os quacs principiaráõ a correr da. concessão de 
mo é arlmiravel, apezar de tantos elementos contrarias ao cada uma das d<Jtas. · 
bom exilo de sua dedicação? , cc S.a A ninguem será licito aproveitar-se dos trabalhos feitos 

O Sn. DrAs VmrnA: -Ainda mesmo daquelles que susten- pelos concess1onarios, ou pela companhia, antes ou depois 
tàrão que só o recrutamento é "'Ue podia dar soldados. desta concessão, nem tão pouco perturba-los, ou minorar 

'1 dentro da área das datas concedidas. 
O Sn. PAnANrros: --Talvez que os nobres ex-ministJ'OS cc 7 a O$ cmprezarios ou companhia poderão aproveitar-se 

julguem que o seu grando merito inventivo est<i em formar do todas as madeim existentes t>m terrenos devolutos, com
um segundo exercito de olficiaes, quando só prccisavamo5 de prehendidos nas datas, de que precisarem para a construccilo 
soldados I · de edificios, pontes o ost1·adas, que forem necessarios pãra 

lUas, senhcrcs, eu não pretendo nogar:as glorias dos meus seus trabalhos de mineração, assim como poderão desnpro· 
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priar os terrenos de domínio particular em que. existirem 
minas de ouro. 

cc B.a As minas do ouro, prata, cobre e chumbo ficaráõ su
jBitas aos impostos actuaes, o aos quo por lei forem de-
cretados. ' 

«H. a Quanto a outros mineraes ou productos·chimicos na
turaes, .ficaráõ sujeit?s os concoss10narios ou a companhia 
a~s onus que forem rmpostos por lei: excepto nos prim(~iros 
t·rnco p.nnos, durante os quaos não pagaráõ imposto nenhum, 
ou para_ expl~~ar on p~ra lavrar, ficando, porém, entendido 
que serao SUJeitos, assrm nestes mesmos ciAco :.~nnos, como 
em t<'Jdo o tempo ás drsposições da lei ou regular~entos do 
govomo no que for ,concernente a regular t!SSa rnrneraç:1o, 
u_u esta seia nos terrenos devolutos, ou nos de domínio par-
trculnr. . 

cc ·to. Aos emprezarios ou companhia fica concedida isen· 
ção dos direitos de importação pora os rnatoriaes e instru
mentos que mandarem vir clo estrangeiro para os trabalhos 
ue exrlol'í1Çi10 ou n;inet·açiio. 

cc 11. E~ta concessão lic:1rá dependente da npprovação da 
assembléa geral legislativa. JJ • 

O decreto n. 3.260 de 28 de abril de ·JSGí diz o seguinte: 
rr Attendendo ao que. me representou José Jacomo Tasso 

por si, o na. qualid:Hle de concessionaria de Joiio E·it!Win 
Roberto, e de conformidade com a min!J.a immediata resoltl
çiio de28 ele setembro do anno findo, tomada sobre o parecer 
tia secção dos nego cios do imperio elo con•elho de estado, exn · 
r:tdo ern consultil de 2i de ngos~o do mesmo atmo: Hei por 
bem prorogar por cinco annos o prazo do igual tempo do 
privilt>gio concedido ao referids José Jacomo Tas.~o. o seu 
socio João Erlewin Il.oberto por decreto n. 2,4H d0 27 de 
jalho de 18o9 pHa explorarem os lognrcs dos sertocs limi
tt·nphes das províncias de Peraambuco e da t>Mahyba onde 
l!w scr!io concedidas as datas mineratls de que tml.tt o mencio
llado decreto, pam hvra1' as minas que descobr·ir. JJ 

A proposiçRo dn camara dos d~putndos que ngora entra de 
11ovo em discussão com o parecer da illu:il,rc commis.;ão de 
fazenda é concebida nl'stes ter·mos: (Lendo.) rc Ficil. approvado 
o rircreto 11. !l210 (:3260) de 23 de abrilu!Lrrno que prorrJgou 
por 1:l armos o prar.r1 conce.dido a Josó Jacomo Tasso pelo de
creto n. 2,Hi de 'f!.j de j11lbo de 18li9, para explorar os lo
gar<•s flos sertões das províncias da Parabyb;1 e Pernambuc(,J 
onde lhe forão concedidas datas minoraes, ticando di~ pensados 
os direitos de importação dos objectos introduzidos para are
f~rida exploraç~o, bem com.o os de exportação dos pr'oductos 
mineraes que forem extrahuhs. )) 

Para justificar o ;:.dinmento JlCir mim proposto em 1SG1 
pourlerei ao senado que esta nropnsiçfio da cutm canBm não 
vinba acompanhada do documento 01Jgum que esclnrecesse 
a materia, frlltnndo até a cópia aut!1~ntica uo decreto de 28 
de abril, (JUC deveri,l ter sido enviadit :i assemblóa g0ral com 
a consulta do consdho de estado a qne se refere, p~ra que 
se pudesse conhecer o estado da empreza, e os motivos que 
justificavão a prorog-~çüo do pruzo concedida pAio governo. 

Depois disso verífiquei qu~ a mesma. proposiçiio 'tivera ori
~em cm um simples artigo additivo á lei do orçamento, 
;:presentado na outra camam em sessuo de ·w do junho de 
1Süi, approvaao no dia 18: e depois separado para ser re
mrttido ao senado. 

Tarnhern apontd a inexnctidão que me pnreeia h:1 vcl' no 
projecto, dizendo - onde lhe farão co,nccdirlas datas min.e
raes -, qunndo a efi'cctividarfu dessa conccssiio estava, como 
está ainda hoje, dependente da escolha e designaç:io rios lo· 
gnros proprios pat·a os trabalhos da mineração, na fórma das 
con dicões 2n e 4. a 

l)otiderci, finalmente, e foi este o principal obJecto de mi
nha impugnn~ii.o, que a proposição, isentando os concessiona
rios do pugarnento clos direitos de export~c:1o dos productos 
minernes que forem extrahidos (entro os Í!uaes se iuclucm 
inquestionavelmente os diamrtntos), não só am]Jiiava a con
ces5ào feit<t pelo governo, mas fazia-lhes um favor de que 
não goza vão' outl·as emprezas scmclhitntes, vendo-se pele 
contrario que !ln concessãO feita a Luiz Bouliech, para uma 

empreza tão util a0 imperio, como ó a exploracão das minas 
do carvão de pedra das margens do J<lguarão, • impôz·se-lhe. 
pela 13a das condições anncxas ao decreto de 6 de fevereiro 
1~0 1.8G3, a obrigação . d•l pugar ao est.a~o 1i 0[ 0 do pr·oducto 
lrqutdo da lavra, em dwhcrro ou em mrncrallavrado, servin
do do base o preco por que o: te for vendido no mercado da 
cidade do Rio-Gránde. · 

O pa cer da ilh.rstrc commissão, que agora discutimos, em 
vez de Solver as duvidas por mim suscitadas, ainda mais ns 
nugmonta, parecendo·me até quo ella se equivocou na intel
ligencia de algumas condições com que o governo fez a con
eessao, como passo a mostrar. 

Diz a illuslro commiss:1o: (tenrlo) rc que orrtr() as mesmas 
condições ba a de isenção dos direitos rle exportação e mais 
impostos para todos os mineracs e productos chimicos, com 
cxc~pçno do ouro, prata. o cobre. (Condição 9. a). j) So con
~ulto, porém, a letm desta mesma condiçiTo, cuja. Jeitur11 o 
senado acabou da ouvir, vejo qus nem uma. palavra contem 
sobro a exportação, limitando-se a isentar os concessiona rios 
por e~paço do cincv annos sómente do pagamento do qualq.u.er 
imposto, ou 11am explorar ou para tam·a1', o que é certil
mente cousa mui diversa da exportacão dos minemos que 
ex trabirem. • 

Diz mais a i!lustro commissiTo: (lendo) rr que pelo rlecreto 
n. 3.210 de 28 de abril foi a CO!iCessilo prorogurla por cinco 
annos em fa:vor de José .lac~;~mo Tasso, incluindo portclnto a 
isenção dos di1·eit0s rlo expotta,ção, com excepção do ouro, 
prata e cobre; e que, sendo estas ci:msulas de iscncão sujei
tas á approvaç:io da •as'sembléa gwd lcgi~lativa, ·acamara 
dos Srs. deputados, approvamlo-ns, estendeu a isençao dos 
impostos de exportação sobro o ouro, prata e cobre. iJ 

Ha aqui o mesmo engano ~ue já nótei a respeito dos im
postos de exp(lrtí1i;ilo, S()hre os quaos não s~ encontra clausula 
algumn na coHcess::to feita pelo gorcrno. limitanrl'l-se a C()ll· 
fiiÇi.ÍO 9:L íl. ÍS~Otill' dO pagamentO d~ qualqut!l' Íll1[JOStO i\ 
~>xplornçuo ou lavra, (not0-se bew a exploração ou lavra, o 
não a exportação) de outros_, mineraes que niT.o sejão our·o, 
11ra t;t. cobre e chumbo, e devendo as minas destas nuatro 
ficar sujeitas, como é ex~ressa n~ condição sa, aos im[Íostcs 
actnaes, o aos que por ler forem decretados. . 

Diz ainda a illustre commissão: (lendo) cc que havendo no 
decreto n. 2,4.H a de.laraçrr.o de que n;~. concessfio das datas 
nos terrenos diamantinos se observará il. Jegisli:ÇilO gr.~l'rd, 
rhwe cntcndcr·se que descobertos tambem diamantel3, não 
Linbiio os conc~ssionarios daquelle decreto, nrm aquelle 
em cujo favor fgi prorogado, direito a outra concess;lo 
de datas de terras tdém da (1ue é outrogad:~ pela lrgislaci'io 
respectiva, e nem á isenção :de direitos para exportação· de 
diamantes. >, -

Quanto á· primeira parte estou inteir11mente de n•~cordo: se 
enb~i~tir unicamente a clausula final da condição 3~, ficará 
fóra de duvida que os coucessionarios não poderão obter terre
nos dium<1.ntinos cm extensão mai0r do •JUC aqnella que pam 
quacsquer ouiros arrcndatarins ou companhias està,m;:rcada 
na legislação especinl que temos sobre esta mil teria. Quanto, 
porém, á segunda p.'JJ'tu, n:Io posso concordar com. a illustre 
commissão, por parecer-mo evidente quo a disposiç1io final da 
proposição da outra camara, concedendo a Tasso a isfnção 
dos direitos ele exportação dos prorluctos mineraes que forem 
exl.rabidos compre!mHie inquestjonavelmente . os diamantes, 
aliás sujeitos _ao imposto de 1!'2 °[o pela legislação geral que 
so acha cm vrgo1·. 

Em 186i, quando discutimos pela primeim vez estaques
tão, observou-me o nobre senador pelo Pará, membro dít 
commissão de fazenda, que a outra~ ernprezas semelhantes j:í 
lravia o governo cont~erlido a isenção dos direilos de exportrt
ção, e com eiTeito c:ncont1·ci eu exemplo disto nas cnndições 
annexns ao deerclo n. 3,:100 de 20 do agosto de 1864, pelo 
qu~\1 se coneedeu a João Antonio do ~limnda e Silva privile
gio para explorar minas de ehumbo; estanho e outros mine
raes (rndaes, diz a collflição 111 ) na serra do Jporanga, da 
província de S. l)aulo. Esta ismrciTo, porém, está ainda de
pendendo de npprovação da assenibléa geral, e ·eu creio quo 
bem difficil será nchar ruzõos que a justificjuem1 mórmcnte 
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se se pretender fazer extensiva .aos diamantes, como no caso 
de que agora tratamos, continuando entretanto a pngat· im· 
postos d_o exportaÇiío,· nfio só os extrahidos de quaesquer 
outt·as 111.1nas, mas tambern os productos da lnvoura o outros 
generos do paiz. muito mais merecedores desse favor. · 

Obset·va. finalmente a illustre com'injs~úo que não docla-. 
rando expressamente a resolução da outra cnmam que a 
isenção dos direitos de exportação seja por todo o prazo de 
trinta nnnos cc como requereu o concessionaria Tasso, rlevo 
entender-se a nova concessão nos precisos termos do decreto 
prorogado, com excepÇi10 ~ómcnto de ser llxtensiva á expor
tn~ão do ouro, prata c cobro a isenção que por aqur.llo rJe
creto era limitada nos putros mineraes, e que assim entendido 
o decreto, e limitado a isen~.1o dos impostos de exportaçiTo 
aos cinco annos do prorogllçil.o, p,uece á mesm<t commissão 
que póde ser approvada a resoluçüo. >> • 

Ora1 s~ a proposição da outm camara póriH dnr lognr a 
duvidas arlmit.tinrlo diversas intelli!jíinCias como w infero 
destas me~mas obsr1rvanões da illustre commiss;lo, se par!l 
ser fielmento exocutarto o doct·eto do governo qno se trata do 
approvar pareco~lho necessaria esta explicacfio, entendo 
que ella não deveria limitar-se a da-la no seu parecer, mas 
sim. ofl'erccel' uma emenda que Wnasse m01is clal'o o proprio 
proJecto. • 
· Por estes motivos terei o desprazer de negar-lhe o meu 
voto. s.e n~o ouvir explicações que mostrem a improcerloncia 
das olJJer.çoes que tenho apresentado. 

DISCURSO PllONUNCIA.OO NA SESSÃO .DE 30 DE JU:l!IO DE 1865. 

o Sn•. mns "Wi~i.-a :- Levanto-me1 Sr. presidente, para 
tomat· em consiueracão as censuras qu~ os nvbres senadores 
que têm tomado pa17te tanto na 1 a como na 2a .9iscugsfio do 
parecer que se discuto, dirigirão 110 miuisterio de 3 r de 
agosto, qHcr em.relação ao modo como apreciou este o.con
venio de 20 .de fevereiro, quer a respeito do outros actos do 
me~mo ministerio. Comen~.treí, porém, o meu discurso pela. 
resposta que prometti dar· ao honrado senador pela província 
de S. Paulo. 

S. Ex. antes de emittir a sua opinião sobro o convenitJ de 
20 de fevereiro, julgou conveniente fv.zer algumas obs~rvt~ções 
para o !'ffeito de predíspôr o senado a comprohender melhor 
o alcance politico daquelle acto internacional; assim estabe
leceu alguns parallelos ontre a politica do impcrio e a d t 
confederação Argentina; preconisou a previdencia o tino 
do governo daquella rupublica, e· deplorou oB erros commot-
tidos pelo governo imperial. · 

Disse S. Ex. que em princípios do anno passado, quanclo 
já o estado d&s nossas relações com a republica O!'ieitLal do 
Uruguay não era satisfactorio, o presidente da confeJeraçilo 
Argentina deu-so pressa ern mandur para osta cOrte um habil 
ministro em commissão extraordinaria,· o qual fez nbor_turas 
a respeito da convcniencia de uma intervenção conjuncta, para 
l11var a paz áquella republica, e constituir ali um governo 
quo désse gamntias ao Brasil o ao Rio da Prata1 e pam qtte 
promovesse por o~sa occasião o tratado definitivo de paz. 

Devo ponden:r ao senado que a proposta que o illustre mi
nistro argf'ntino fez ao go.verno irupe!'ial, em maio do anno 
passado, foi para a negociacão do tratado complementar da 
convenção pt·eliminar rle pai de 27 de agosto de 18'28, indo
llcndentemente do concurso da re_Publ_ica Oriental do Urug~a y. 
Esta proposta, apezar da convemencta de lovilr-se a effo1to o 
triJtado em questão, não podia ser pelo governo imperial arl
millida, em consequencia do estipulacões expressas e positi
vas, reconhecendo no estado Oriental do Uruguay o direito 
do intervir na celebração do tratado complementar da con
vencão do 1828. Refiro· mo no tratado de 12 do outubr•l de 
18tH o ao accordo de 3 de setembro de 1857. Nesta confor
mtdade respondi á nota do illustre ministro argentino o 
Sr. ~larmol 1 de 20 do mé\io, se me não ongano1 ponderan
do-lhe mais quo estava por assim dizer pendente ainda o tra
tado de 2 de janeiro de 18li9, celobrado entre o imperio, a 
confederação Argentina o a repubiica OJ'icntal do Uruguax, 
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sobre o mesmo assumpto, isto é, o complemento da co1 
ção preliminar de paz de 1828. . 

Comqunnto não fossem já então boas as nossas rel; 
com o E~tado-Oriental do Uruguay niio tinhão ainda cbe 
as nossa_s divergen_cii~s ao ponto de autorisar o justific< 
conformtlade do dtretto das gentes, uma intervcncão abc-
doeidida na politica interna daquelle estado. • 
9 governo imperial es.tava convencido qu_e o da repu 

Onental do Uruguay havia de tomar na cons1deracão men 
as justas reclamações que urgido pelas circuniõtanciaé 
mandara fazer por um enviado em missão especial, c 
ultimo appello nmi~avel; que o propl'io intemsso de 
termo á luta _civil qu~ l~vrava na c~mpanha, o n:\ qual te 
vão parle muitos Lmsiimos dos restdentns na Banda O ri e 
aconselha!'ia o govet·no da republica á chegar u um acc 
honroso com o· do imperio ·sobre essas reclamações, acc 
~em o qual não poderião as nossas relações continuar c 
anteriormt'nte. Infelizmente não dou clle ás palavras do 
viado .bri!sileiro o apreço que merecifio; não quiz atte 
aos ponderosos motivos pelos <ruaos o governo imperial 
berára o ultimo appello amigavel, e contra o que deviv 
esperar re"pondeu éls nossás justas solicitações com 
acrimoniosa: reconvencilo. 

Apezar· de semelhí.uitc procedimento, o ministro brasilc 
persnatlido d·e q11e a paz interne~ facilitava o bom exitc 
suarniss;10 1resolvondo parte das diiliculrlades existentes e 
o imperio e a ropublica, interveio, como o Eenado sabe, c 
juntancnte com o das relações exteriores da republica 
g-cntina, o Sr. D. Rufino Elisnlde e o rle Sua Magesi 
flritannica resiuente em Buenos Ayres o Sr. Tbornton, ç 
il. pacificação da republica, com_o zn.e~iador entre o presidt 
A.guirre o o general O. VeuancJO t•lol'cs. Davamos por: 
facto solemne testemunho de que o irnperio natla mais r 
tendict do Estado Oriental do UI'Uguay, além da s:1tisfaçãc 
suas justas reclamações, e do bem-estar dos brasileiros r' 
dentes naquclle estado. 

As tentativas de paz, os esforços tão r.obremento em1 
gados para a cessação da luta civil 1 frustrárão-se ani 
capricho e a obstinaçüo do presidente Aguirre e da frac 
exaltada em que ~xclusivamento se apoiava em ftlontevid 
Forca:.era que o govemo.imperial 1 como foz, determinasse 
seu· euviado cm missão especial que proseguisse no obje 
principal desta 1 .e fizesse a apresentação do 1t!timatum 
termos das suas mstruccões 

A nota do ministro h1:asileiro, contendo esta grave reso 
cão, foi devolvida por um modo insolito, declarando o ; 
verno da republica qull era inaceitavol, e não podia perma, 
cer nos archivos orientae·s I Em taes circumstancias a 'dig 
dade do imperio não podia aconselhar outro alvitre senãc 
de intimar as ropresalias,confprmo a comminação estabelec' 
no mesmo ttltimatum. -

Posto que constrangido ao emprego de meios que segu1 
mente nilo se poderá deixar de cunsidera1· violentos, nito qt 
aind<L o governo imperial intervir nos negocio~ ii)tet·nos 
republica Oriental do Uruguay; nem, Sr. presidente. co 
sinta o ~onado que eu diga, represalias permittidas pelo c 
reito internacional e executadas do modo mais brando, cor 
Corão a8 com que encetam0s a nossa acção coercetiva. pode 
constituir intervonção na politica interna do Est~do Orientr 
tiobamos unicamente per fim constranger o gorerno a dar,n 
satisfação, ou a chegar a um accordo honroso sobre as noss 
justas reclamações. ·· 

Infolitmento as primeiras represalias não bastárão para 
fim que tinbamos em vista, a reluctancia do presiden 
Aguirro e dos seus associas lev;.irilo-uos á augm~ntar a vi 
lencia dos meios empreg~tdos para a coerção ; e só quando 
gumTa propriamente dita tornou-se inevitnvel foi que o g 
verno imperial cogitou de intet·vir directa e efficazmente pa 
o rostabolccimento da pn da republica Oriental do Ú1·uguil 
como meio do conseguir a solução completà das su1 
questões o difficuldadcs com aquella republica. .. 

Em tnl conjuntura os compromissos, e as relacões de b'c 
intolligencia em que estava com o governo da cônfederac~ 
Argontioa o porventura o interosso politico do Rio da Ptât 
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aconselbavão ao i~per.io á não tomar-sobre .si semelhante 1 além disso pelos embí\raços que nos oppunh.a a gravidade das 
rcsolugiie, sem l!r1me1ro consultar a repubhca Argcutina nossas relações no Hio da Prata, que absoma toda u attenção 
sobre a acção conJuncti\ de ambos os governos pam aquello do ~ovorno imperial. 
fim Reunido o congresso foi seu primeiro cuidado tratar exclu-

A propria segurança do impcrio impunlia-lb'e o dever do ~lvamento das qucstQcs existentes entre a repualicã do Perú 
intervir, abandonando a neutralidade que se havia prescripto e a llespanba. O governo imperial depois do ha1•er manifes
cntre o g-eneral Fl0rcs e o governo de Montevidéo, para frus- tado a sua opinião sobro os motivos allegados pelo almirauto 
trar os' effeitos da alliança deste governo com o da republica Pizon para elfectuar a occupacão lias illlas de Chincba;dt1pois 
do Paraguay contra o imperio. !.lo haver olferecitlo á republiéa do 11crú seu apoio moral 

Cumpria-lhe, portanto, tornar bem patente as suas vistas para que não vingassem principias attentatorios da uutonomia 
peranta o governo argentino que, como o do imperio, é ga- dos estados americanos; _depois mesmo de ter procurado 
rante da independcneia e integridade da rcpublrca 0l'iental ofi'erccer sua mediacão par·a que as questões entre aquella 
do Uruguay, e evitar por este modo queixas e dilliculdades republica e a B.espánlla tivessem uma solugão honrosa, não 
para a hypothese da sua intervenção isolada · podia sem quebra da neutralidade que lbe cumpria manter 

Mas, disse o bonrado senador: cc O general nlitre então re- entre as dLLns nacões amigas, fazer-se representar no con
cusou a intervenção conjuncta e fez muito bem, porque suas gress'o naquella ôcca:'ião. 
aberturas não tin!Jão sido acoitas em tempo pelo geverno im- O governo imperial sabia que outras potencias, tanto eu
paria!» que imprevideritemente as repellira, accrescentando ropél!s, como americanas, tinllão offerecido sua media~ão á 
que deste erro do governo brasileiro resultára o haverem~se llc$panha que esta julgava de sua dignidade não resülver a 
os negocias no Rio da Prata complica-do o o sermos nós ohri questão no ponto a que havia cbeg,tdo por via de arbitramento, 
gados á guerra e aos grandes sacrificios que estamos fazendo. e estava sem duvida alguma no seu direito. 

Apezar do modo como correrão as cousas posteriormente, Além disto ao congresso reunido em Lima não compare-
não estou convencido, Sr·. presidente, que devesse em maio cerão tambem represen!antes dos E5tados- Unidos nem da 
do anno passado o governo imperial de sua parte faltar a confederação Argentina. O mesmo governo do Chile, que foi 
compromissos solemnes, sem factos que podassem justificar um dos primeiros á adherir ao convite do Perú, para a reu
o seu ,rrocortiment~, contri.buindo . com ~ da confederação nião daquelle congresso,· declarou desde logo que não sujei
Argentwa para se 1mpôr a republica Onental do Uruguay taria a decisiiO do mesmo congresso aS suas questões pen
um governo, e concluir-se o tratado definitivo de paz, sclll o dentes entre a republ'icá Argentina o da Bolivia sobre li
seu concurso e auditmcia. O governo imperial não tinha mitos. Por outro lado, o governo peruano que aliás em prin
ainda então razões bastantes para se afdstar ua. politica de cipio tivera o pensamento de convidar para essa reunião 
abstenção que elle sempre observou como regra. apenas as republicas mais vizinbas do Peru, quando s.e di-

. rigiu ao governo imperial para que este adberisse á formação 
O Sn. PmENTA BmlNo:-NiiO podia ~cparar-se uma cousa do congresso, enviando-llle cópia da circular que passúra 

da outra: a intervenção do tratado definitivo? sobre este assumpto á alg·uns dos governos das republicas 
O DIAs VmmA: - S. Ex. ainda disse que o illustrc gene- hispnno-amcricnnas, á reconheceu anticipadamente, que. pot· 

ral Mitre nos havia dado uma licão no modo éomo, forcado a motivos especiaes, isto é por ajustes especiaes com o Perú 
apanhar a luva que lhe atirou Úepublica do Parrguay, pro· c com outras republicas confinantes, ao imperio não conviria 
ceuêra ali appellando para os partidos, solicitando o apoio tomar par'te em deliberações muito importantes, como as 
de todos, procurando harmoilisar a todos para o e[eito do relativas ao arranjo das questões de limites. 
sustentar a dignidade olfendida da rcpullliCa Argentina, A' perspicacia do senado não póde escapar sflgurameüte os 
ao passo que no imperio pro euro u-so dar á guerra exterml o inconvenientes que poderião resultar para o imperio de sujeitar 
caracter de uma questão de partido, deixando-se de appellar ns suas questões de limites á decisão do congresso, de que se 
para o concurso de todas as opiniões . trata, quando os territorios que antigamente constituião na 

Sr. presidente, esta arguição ou censura como foi formu- America as possessões da Hespanha e Portugal· não podião 
!ada re5peita mais ao ministerio actual do que úquelle de àli ser representados com igualdade. Mas penso com o bon· 
que fiz parte; deixarei,. pois, tiOS nobres mi~istros pelo que rado sen~d?r,que ainda quando não pudesemos ~u .não de.ves
toca a este ponto o defenderem-se desta argmcào. , semos SUJettar ao congresso nossas questões do hmites, amda 

O que posso assegurar ao senado é que o m"inisterio de 31 assim lucra vamos em que nelle fossem assentados principias 
de agl)sto, apezar das circumstancias dilliceis que atravessou, gcraes e bases seguras para a solução de questões dessa na· 
dos obstaculos e embarasos oppostos á marcha de sua admi. tureza. 
nistracào, não praticou um só acto de violencia contra a O S1t. PmENTA BuENO :-E de outras. 
Jiberdádo individual. Ainda mais, estando pela invasão es· 0 Sn. DrAs Vmm,~ :-Demais, senhores, sou partidario 
trangeira do nosso territorio autorisado ató para suspender dessas reuniões; ellas approximão os povos; desenvolvem 
as garantias constitucionaes, não usou se quor, de medidas suas·relações; resolvem muitas contendas; e nós. tendo na 
de rigor para levantar -soldados e preparar a d~fesa do paiz. America uma missão muito importante a preencher e re· 

Senhores, a nossa organisação politica não é a mesma lia solver... · 
confedcracão Argentina: ali i existem estados independentes 
posto que· confederauos, cada um dos quaos deve, em c ir- O Sn. PmENU BUENO :- Apoiado· 
cumstancias, como a da invasão de Corrientes, prestar o seu O Sn. Dus VmmA :-... devemos assentar em principios 
contingente militar para debellar o inimigo ; nós aqui, posto que regulem o direito publico íltnericano; nossas circum
quo dividido' em provincias,formamos um só e unico estado, stancias são dilferentes das da Europa, exigem que muitos 
c desde que o governo falia aos brasileiros, tem fali ado a dos principias ali admittiuos soíl'rão aqui modificação. 
todos os partidos. (Apoiados.) Eu,por exemplo,entendia de toda conveniencia qué além da 

S. Ex. notou ainda que o governo imperial houvesse uarlo uti possilletis do te1upo da iutlcpendeucia, para base do solu
ullimar.Jente uma resposta, que pelo menos ó protclatol'ia, ao ção das questões de limites, se assentasse tambern em outros 
convite para tomar parte no congresso am(lricano que se principirls. rruo igualmente servem para evitur conflictos, 
reuniu em Lima, e com a proficiencia que lhe é habitual, principalmente entro as n<Lções da Amcrica e as da Europa ; 
desenvolveu perante o senado as vantagens, que,pondo-nos á refiro-me, Sr. presidente, a dous assumptos, a respeito dos 
frente desse pensamento, podíamos auforir para as nossas quaes sinto não poder entrar em longo desenvolvimento. 
relacõcs exteriores: S. Ex .. P'lrém,foi injusto com o governo: Um rlelles é o da nacionalidade do nascimento Este prin
Ee lesse com atlencão o meu relatorio veria que, longe de cipio ainda lia ue ser causa de muitas contendas entre os os
sEr um pretexto para afastar daquelle congresso um di- tactos americanos c os europeus. Os ostauos europeus, como 
plom•lta brasileiro, o motivo expcndido, pelo 4ual o imperio o senado sabe, tem superabundancia de população,. e pre- · 
deixou de ser a IIi representado, é procedente e justific:Hlo, cisão ató certo ponto de favorecer a emigração ; os estados 
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americanos. pouco populosos no geral, luerü.o realmente com t'ndido a que, quando o nosso exercito achou-se ante 
a acquisiç~o de trabalhadores, de cnpitaes, de luzes. e muros do ~lonteviJéo já não raziamos a guerl'a só por nó 
de cívilisação. Cumpn{lhes, porém. nttender a que sua na- para nós; tinha mos então um alliad l, o general ll!ore~ 
cionalirlade não se prejudique no fim da segunrJ.a ou terceira que a alliança nos impunba deveres a que não porliamos f. 
goracão. O estraogeiro que procura. o abrigo de um paiz tar sob pena do deshoUt'a e de inconveniencia diplomatica. 
tem "se:l'ura.msnte direito de uaofruir todas-as vantagens Considerou S. Ex. que o fim da allian~a não podia dei;r;: 
oíÍerecidas pelas leis desse paiz; não póde, porém, levar sua de ser o encargo para o Brasil de coa{.dr a capit:d da rep 
pretn!Jcão além disso, nern pretender f(Ue povos que n<lo publica, o unico ponto que não se achava ainda sob a jut·t 
estão âinda bem educados e desenvolvidos se vejão privados dicção do genrral Fl~res, a que se lhe rendesse, reconhecen• 
de cidadãos que são reconhecidos como taes por quasi senão o governo de Rlontevtdéo o poder do nosso alliado. 
todas as constituicões americanos. . O!·a não é isso o gue consta da nota que em data de 19 t 

Outro pri~cipio que coilvinha estabelecer e q~e jà tem pr~- ;anmo ... · . 
'VQCado. confllctos, e ba. d~ provoca-los por muito tempo, diz O Sn. l'mENTA BuENO:- Não se refit·a ao que consta. 
respeito A' reclamações rliplom.tticas por denegaçüo Jo j,us- ' . . . . . , . . . 
tioa. Esta maleria mio pôde ser nrt maior parte dos estados O Sn. DrAs YIEtRA: - .•. dtrig.m o mw!s.tr~ brasileiro < 
americanos regulada. corno é na Europa. Quem conhece as governo. argent.Ino e tambem da Circular dtr!gtda po!· elle < 
grandes distancias e a falta de luzes de muitas localidades coqJo diplomattco. Nesses. docu~entos so define prem~amen 
longínquas, não póde adrnittir que 0 governo est,ja contra 0 o p~r~sarnento do governo tmpe.nal; .nelles se t_ornou bem e. 
direito, contra a raz~o e contm ajustiça, sujeito a indemni· pltci~o que:daqucll~ ~ata ~m ... drante I.a~1os co.~Lmuar a. g~err~ 
sações e a repre~aiias, a pretexto de denegação de justiça e!npi e~endtda pa!a ~ epar~çao dos at>gravo~ q.ue nos twh, 
da parte dos tribunaes. · sido fettos, contribumdo ao mesm_o tempo de .tccor~o com 

Senhores, não é só na America, na Europa tambem se general Fl~res, _a quem re~onheCiamos como belhgerant· 
pensa que pelas· denegações de justiça procedentes de sen- para a pactficaçao da republica. 
tenças ôos tribunaes civis 1 o estrrtngeit·o como o nacional O Sn. PIMENTA .BuENO: - Cessacão da guerra civil. 
não tem o direito de pedir ao gove\no indemnisa~õe:9, esg_o- o Sn. DIAS VmmA: _Estes fias. não erão tão acanhados 
tados ~odos os recursos q~e as leis con~erem.: Seria, P0,1s, permitta-se-mo a expressão, como aquelles que aprouve ar 
convemente e acertado que_ algur;na .provtd~ncia s~ toma~se nobre senador dar á nossa allianca. 
de m'Odo que, por àenegaçao de JUStJça, as tndemn1sações só • 
podassem vingar nos caso,; de prezas, porque nclles rege o O Sn. PniENTA .3UENO:-Concordo com V. Ex., digo qur 
direito 11as gentes. A ntJção a quem pertence o captor cbama um era entrelaçado com o outro. 
o negocio a si e o decide ; o governo tem acçilo directa e O Srr •. DIAS VminA.:-Sr. presidente, por esse manifePtc 
immediata sobre os tribunaes que julgão... . declaramos com toda a franqueza e legitiman:10s aos olho~ 
. O Sn. PIMENTA. DuENO : - Tribunaes politicas. da confederação Argentina e dos outros estados estrangeiros 

a nossa intervenção apoiada no direito das gentes. 
O 811. DIAS VminA. : -. · · e por consequencia. póde res- Por essa intervenr.ito nós não contrabimos a obrigacão de 

ponder pelas injustiças pralicad~s por esses tritunaes, o que collocar Flores 011 presidencia da republica Oriental ; c"ontra
nao póde fazer em relação aos tribunaes civis perfeitamente himos 0 devP.r de pacificar a republica, levando até .~ionte
independentes. - vidéo as nossas armas; mas, ainda que alliados ao general 

Pensando deste modo, não podia deixar de magoar· me ao Flores, r.ão fazíamos a guerra para 0 fim de colloca-lo na 
ver que o nobre senador tinha supposto de minha parte o presirlencia da republica. Presidente, senhores, ba de ser 
prop(Jsito de não mandar um enviado ao congresso ameri- aque!le que a republica eleger, pacificado 0 estado. 
-cano..... E d' 

O Sn. PmENTA. BuENO : -O relatorio d<l V. Ex. é muito 
resumido. · 

O Sn. Dus VIEIRA. : -Pelo contrario preparava até ins. 
trucções para esse fim i as nossas ciroumstancias no Rio da 
Prata é .que vierão p6r ~storvo a isto. Digo ainda : pensei até 
que o diplomata que tmssemos de mandar, devia ser um 
homem que ás qualidades inherentes ao cargo reunisse a de 
importancia politica no paiz. . 

Não occulto ao senado que, como o nobre senador tambem 
entendo que o Brasil devia cbamar a si este congresso pura 
trabalhar aqui na côrte ; por~m, dado o primeiro passo pela 
republica do Perú, não podíamos mais aventurar esta idéa, 
sobre tudo quando pelas nossas circumstan_cias, apezar de 
sermos segunda potencia na America e primeira na America 
do Sul, ainda não dispomos de suillcientcs recursos para des, 
empenhar o papel que nos cabe na politica. externa ameri
cana . .Não podemos continuar mais na politica de isolamento 
em que temos vivido ••.. 

O Sn. PumNTA DuENO: - E que nos tem sido fatal. 
O Sn. DIAS VmmA : - . . . • é nece1sario que occupemos 

o logar que nos pertence pela acção1 pelo movimento, pela 
protecção e pela repressão. · 

O Sn. PIMENTA. BUENO : - E pelas ·sympathias. 
O Sn. DIAs VmmA:- E' a proteccão. 
Tenrlo•me assim defendido das arguições que no pream

hulo de seu discurso me fizera o nobre senador pala provín
cia de S: Paulo, passo a acompanha-lo nus suas observacões 
sobre o convenio de 20 do fevei·eiro. • 

Disse S. Ex. que a maior parte dos erros na apreciacão 
de5se importante documento procedem de não se ter bem "at-

O Sn. PIMENTA. BuENO:- 'u 1zia governo provisorio. 
O Sn. DIAS VminA:- O governo provisorio quem o dava 

a Flores não oramos nós, era o seu caracter presistente de 
bAlligerante, reconhecido por nós e por todos. 

O Sn. PIMENTA. Bmmo:- Concordo. 

O Sn. DrAs VIEIRA:- Se, portanto 1 o facto àa allianga 
nestes termos não soffreu contestação alguma da parte da 
confederacão Argentina e das potencias estrangeiras; ee, in
dependentêmente das investidura nossa o general Flores peio 
seu direito de belligerante entrou ria jurisdicção de Pay
sandú. 

O Sn. PmENTA BUENO:- E de Montevidéo. 
O Sn. DIAs VmrnA:- ..• pergunto, quo motivo podia op

por-se a que, reudida nlontevidéo, assumisse o nosso alliado 
tambem ali a jurisdiccão que ja tinha no resto da repu· 
blica ? • 

O Sn. SILVEIRA DA MorrA:- Apoiado. 
O Sn. DIAS VmmA:- Se houvesse nisto inconveniente di

plomatico, este inconveniente ter-se-hia mànifestado ante
riormente. 

O honrado senador i!ludiu-se (peç_o lic~nça para usar do 
termo) quando persuadiu-se que por mvestidura de Villalba, 
em virtude do convenio de 20 de fever·eiro, foi que o general· 
Flôi·es a5sumiu a juri~dicção na capital da republica. Que 
faculdade tinbaVillalb1t para isso? Nenhuma. O ~eueré!l Flôr·es 
entrou em ~lontevidéo por uma capitulação ; Villalba não re
conheceu a legitimirlade do seu poder i. e o que fez foi rcn-
dei'·Se e entregar a praça, porque não podia resiRtir. _ 

Deste engano do nobre ·senador resultou asseverar S. Ex. 
que para o BJ'asil era indiil'erente quo Montevidéo se rendesse 
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a disr:riçiTo ou medianto condições razoaveis. Se a ent1·ega O Sn. PnmNTA BuENo : -Pelo que me tor-a, eu não dis!!l 
de Mu;•t• viil~o re tive~11e Vlll'itic;ulo á rtiw·icão, assumiria o senão que elle julgava deficiente. 
~rneral F~6res, como já disro. a juri~dic\:fitJ que lho competia 0 ~ ~ ~~ 
Cll!no belii!;Cri,l.•te até ljUO tiVtl~Be lol!'aJ' a. eleiciio de flre~i- l.."lR. '-'ILVEinA DA iuOTTA:- Nós é que fomos entregues " • á discrigão. · 
dt•nte, na fórm:. da COJJstituiçào daquelle estado·; e de ae,~or-
do com o sou allíMio decretaria a amnistia e outros ac:los q S~. DIAs Vmml\ (lendo):- cc Comtndo o governo im
cn!lrlucentc~ i\ f!acific,lção do J.!alz e rtJConciliação da famil1a pcr1at JUlg?u o convenJO di' 20 de fevoreiro deficiente por não 
OJ'Jeutal, tudo Isto ainda Cúm mais meritlt do rrue como ·e haver dovtdamente attendido a gravo~ ofr'en5as commettidas 
e~tabeleceu no ?Onvenio, porque era um acto espontaneo c1ue !lO ult_imo pcl'Íodo r!a administr·ação Aguirrc, tacs com_o _as 
nwgut~m porler1a considerar como ,1ma conce~são arrancada ttuyuaiJficaves corrcnas do general Mu11oz o corouel ApparJcJO, 
por qualqu~r fórma. que m~ndados pülo govenlll de Aguirre para exercer :lctos elo 

Ora. a. terminação da guerra civil por osso modo seria Je vand~11Jsmo contra ~ população inofr'ensiv;1 rio-grandense, 
certo mUlto l,llai~ sati5factoriél aos sentimentos do nosso ex1~r depois de um ataque mfructifer·o sobre a cidade de Jaguanio, 
~ito e ar~arla q~e siti:tva e bloqueava ;~quella cidade. Que commettêrão em suas immediacões os mais horrorosos atten
Jnconvtm!entes d!plomatJcos poJiiio da lu resultar? Alguma tados;. o insulto irrogado á b·~ndei1·a nacional e o insolito 
reclamaçiló por parte tl:t confederação Argentina? Eu já disse procedtmcnto dos prisioneiros dtJ Paysandú, que, sob palavra 
no senado que se aqueile governo tivesse de fazer recla de h?n:a, postos em liberdade por um 11cto generoso do chefe 
rnaeões as teria feito quando lhe commurlicamos a nossa al- brasrluJro, recolhendo-se a Montevidéo cmpunhárão de DúVO 
lian"ça com o general Flô1·es. a~ armas contra o imperio. 

Desta OXfJOSÍÇiiO ninguem se persuarla que eu condemnaria cc Sem embargo dusta deficiencia, considerando ~s vanta· 
o convenio,se elle tivesse sido feito sob condicões razoaveis. gcns remltm~tes do convenio, o g')verno imperial prestou-lhe 
O nobre senador. $ilf!ilZ CLOmo é, quando falloú em tbese de o seu a~sontrruento e approvacão. )) 
condições, acCJ·escentou a estas o epitheto de razoaveis ; a As expressões de que me servi riii:o autorisiio a trarlucção 
questão p~rtanto está ~m saber se :;s condições apres!lntadas que o nobre senador lhes deu em o seu discurso. Eu não 
para a venficação do convenio de 20 de fevereiro forão ou disse ahi que o convenio era defficiente, ·por não ter estipu
não razoavei:$ em rel<±cão aos nossos interesses e ú nossa po- lado a condemnacüo que devião soffrer os autores desses at-
stgiio no Rio da Prata: tentados. • 

Todos sabemos que posteriormente ao primeiro ataque con- . O _Sn_. Pl~r.ENTA .BuENO :-Eu disse por não se tar atlenrliuo 
tra Paysandú sofi'J·eu o Brasil insultos e offensas graves !lo as cruninal!aades. Não.fas:amos questao de palavras. 
governo do Aguirr&,que mandou queimar na pmca publica por 
mão de algoz, os tratados em que existia a assignatura im- o Sn. DIAS VmmA: - Não é questão de palavras ; o qne 
perial ; autorisou, contra os usos da g-uerra admiltidos por eu disse no relatorio é isto : cc por não se ter attendido devi
todas as nações civilisadas, não hostilidades, mas 0 assassi- riam ente a graves offensaS.ll Admitto quo a puniçii.o dos crimes 
nato o roubo, a violacão de mullleres nas nossas fronteiras devêra ser feita, não por Villalba, mas por ~'fores, que Íit 
em Jaguar·ão; fez arrastar pelas ruas a nossa llandoira, to- assumir a jurisdi~çüo, ou pelo presidente que for nomeado, se 
mando parte neste attentado ministros de estaclo, magistratlos, porventura até então não se tiverem effectuado as reparações. 
generaes etc. nl~s. era. deyer que ~os impunha nossa propria dignidade o 

exigir pnmmo de V!llalba a reprovaqão solemne de taes 
o Sn. T. 0TTONI:-Poeira da guerra... actos, o que, como o senado sabe, é uma espccie de ~atisfa-
0 Sn SIL"-'EIRA DA MorrA:- Como disse o nosso ex-ple- çao que não podia ser dada por outro. A nossa: dignidade, 

nipotenciario. . ·: exigia que não tratassemos com Villalba mesmo sobre as 

O S 
condições de entrega da praça, sem que elle c~mpris~e 

n. DIAS VmmA.: -Isto posto, e achando-se a cidade aquelle dever de honra, ou entrro deveríamos ter Sido mais 
de nlontevidéo sitiada e bloqueada pelas forças alliadas, rigorosos. 
quasi lo das ou pela maior parte brasileiriLS, deviamos admit · Tem-se dito que fomos generosos, e que isto é uma gloria 
tir quaesquer proposições do Sr Villalba sem que primeiro para o Brasil; mas,senhores,não cabe o nome de generosidade 
elle reprovasse todos esses insultos? (tipoiados), haveria ao facto de não pugnarmos pelo dever que nos impóe o brio 
alguma llumilbacão para o Sr. Villalba em cumprir um dtlver nacional (apoiados), cabe-lhe 0 nome de contloscenclencia. 
de honra para tôdos os governos que se prezão, qual seja o (Apoiados). , 
de reprovar s.emell!antes actos de vandalismo ? . • . · 

O Sn. VISCONDE D.E JEQUJTINHONIU : - Fraqueza. 
O Sn. T. OrTONI. -E quo houvesse. 
O Sn. SILVEIRA DA. MorrA:- Não quizerão dar satisfagão O Sn. SILVEIR,\ DA. nloTTA : -E' sem duvida alguma fra-

ncllhuma e o conseguirão. queza. 
O Sn. v1scoNDil DE JEQUITINHONIIA: _ Esta é que ó a O Sn. T. Orro:u: -E quando taes receios erão infun-

verdade. dados. .... , · 

O Sn DIAs VIEJHA:-, •. Entretanto, não se cuidou disso 
na convencão, mas tão sóillente da reconciliar.ão da familia 
oriental. (Apoiados). • 

Disse o honrado senador cernas ora este o dever do repre
sentante do Brasil, porque sendo o general Flôres nosso 
alliado, e~a nossa obrigacão cooperar para se lhe entregar a 
praça e depois entendermo-nos com elle a respeito das outras 
questões. )) 

O Sn. S1L vmnA DA ~loru :-Subordinar a causa principal 
ú accidental ... 

O Sn. DtAs VmmA :- Primeiramente, senhores, tenho de 
protestar contra a intelligencia que o bonmdo senador e 
alguns .outros membros dtl casa tlim dado ú parte do meu 
relatorJO em que eu fallo a. respeito do convtlnio. 

Senhores, eu já disse uma vez o turno a repetir, que as 
expressões ror mim empregadas no relatorio sào, que o go
verno julgou deficiente o convenio. 

O Sn. DIAs VnlJRA. : - Generosidade, e esta mesma até 
certo ponto conúemnavel, comprehendo eu que foi o acto pra
ticado pelo visconde de Tam<mdaré em Paysandt1, dando liber
dade aos prisioneiros sob palavra. 

O Sn. T. OrroNr: -Este facto já está provado. 
O Sn. DtAS VmmA:-0 nobre visconde de Tamandaré, 

permilta o senado que diga, uma das nossas glorias nos ulti· 
mas acontecimentos do Rio da t>rata (apoiados) •• , 

O Sn. T. OrroNr dá um it parte. 
O Sn. DIAs VmmA:-••• Tinha subjugado completamente 

pelas armas aos nossos inimigos; não podião estes ofr'orecer 
a menor 1 esistencia ; esta vão inteiramente ao seu dispor •.• 

O Sn T. 0-rroNr:-Elles o confessárão. 
O Sn .. DIAs Vmrn.A:-... e excessos commettidos por 

alguns aliJados Ievarli'io-no á essa generosidacle mandando 
em paz os prisioneiros, e exigindo apenas da parte delles que 
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dessem palavra de honra de nll:o tornar a pegar em armas 
contra o imperio durante a guerra. 

O Sn. T. 0TTo.rii: 7 Até isso se contestou aqui ... 
O Sn. DIAS VIEIRA :-Entendo, porém, que não se póde 

denominar generosidade as concessões de um negociador, 
que não estava seguro da efficacia dos meios, que tinhamos 
a vencer. 

O Sn. SILVEIRA DA l\IoTTA :-Não podia fazer generosi
dades .. 

O Sn. DIAs VIEIRA :-Entretanto tem-se preconisado muito 
as vantagens que nos resultár<Lo da entrega da praça sem 
resistencia ; houve até quem calculasse em dous mil o nu 
mero dos brasileiros cujas vidas forão poupadas ; mas, se
nhores, a vroceder esse argumento, scguir-se-hia que nunca 
dóviamos fazer a guerra. (Apoiados). 

O Sn. 'VISCONDE DE JEQUITINIIONITA :-De certo. 
O Sn. SILVEI nA. DA n!oTTA: - Deviamos mandar capuchi

nhos. 
O Sn. DIAS VmmA: -Desde que lá fomos e estavamos 

preparados pan, a luta ••• 
O Sn. SILVEmA DA l\Ioru :-Para que missões especiaes I 

Os capuchinhos bastavão. 
O Sn. DIAS VmmA :-.•. ·a questão não era essa, mas 

saber se as condicões oil'erecidas erão satisfactorias. 
O Sn. viscoNn~ nE JEQUITINnol'inA : - Ós proprios que 

assim se exprimem riem-se. 
O Sn. PIMENTA 'nuENO :-Eu rio-me do riso. 
O Sn. SILVEinA DA MoTu : -lia de lamentar muito esse 

glorioso combate naval de que veiu a noticia hoje, antes ti
vesse vindo algum convcnio •.• · 

O Sr. VISCOl'iDE nE JEQUITINnoNnA: -A argucia tem muita 
força. 

O Sn. SILVEIRA Dl MoTTA:- Isso sim. 
O Sn. DIAS VmmA : - S. Ex. nos disse que o convenio 

de 20 de fevereiro tinha, pela cxcep~ão do art. 2•, aeautc
lado os intt:Jresses brasileiros,' que era este o unico dever do 
nosso neguciador, porque o mais devia ficar á genet·osidade 
do general Flores. 

O Sn, PIMENTA BUENO: -E' minha crença. 

estivesse obrigado a satisfazer os damnos e reparar as o 
s~s causadas aos bra8il~iros pelo governo do Estado Ori( 
nu o era preciso convem o.~ •. 

O Sn. PIMENTA BuENo:-Sem duvida. 
O Sn. DIAs ymmA..: e que estava, portanto, preve 

Ludo quanto podta respeitar ás nossas exigencias. 
. O S_a. PIMENTA .BuENO: -Era preciso que o convenio 
Impedisse. 

O Sn. DIAS VIEIRA:- Fóra então escusado que o n· 
enviado interviesse, ••• 

O Sn. PmENTA BuENO : -Precisava-mos resalvat' os d 
tos do5 alliados. · 

O Sn. DIAS VmmA : -- Eis aqui V. Ex. chegado ao P• 
que eu desejava.jConcordo com V. Ex. em que o mini 
elo Brasil devia intervir no ajuste da paz iuterna da r· 
blica ..... 

O Sn. PIMENTA BuENo:- Sem duvida. 
O Sn. Dus VmmA :- .•.• porque eramos alliados do 

neral. Flores, e não só por colloca-lo na presidencia. s, 
condtções assentadas entro elle e Vilialba não fossem sa 
factol'ias para esse fim o ministro brasileiro tinha o deve 
se oppôr ~ ellil.s, porque o fim principal não era entrega 
pres1deucta ao geueral Flores. 

O Sn. PmENTA BUENO :-Estamos de accordo 
.o Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONIU.: - Püc;licar a rei 

bhca era um dos fins. 
O Srr. Dus VIEIRA : -Ora, se elle devia intervir no acc 

do, pergunto, porque limitou-se a acautelar ... 

O Srr. :YISDONDE DE JEQUITINilONHA : - Acautelar magi• 
mente, porque não está acautelado. 

O SH:.DIAs_VmmA:.-:":a punição que o general Fio 
est~va Ja obngado a mf!'lngtr pelas oft'ensa~ e in~ultos fei 
ao .Brasil? Não era melhor que aptoveitasse o convcnio p: 
estipular a punição dos far,tos poste.riores ao ultimatum, e 
notas de 28 e 31 de janeiro ? 

O Sn. !'mENTA BoENO: -Esse compromisso veria em ar 
separado? , 

O Sn. DIAS VmtRA:-No mesmo ou em acto separado, c• 
tanto que se aproveitasse a occasiito para estabelece; 
compromi~so; era indifi'eronte que a quflstão terminasse r 
um acto so, por dous ou por tres. 

O Sn. DIAS VIEIRA: - l'ler~uoros, antes do analysRr mais 
detidamente esta proposição do honrado sen~d9r, direi que : 
questões tão graves, como são as que respl1Itao ás relaçõeB 
de dous estados, que ainda ha ·pouco estiverão em guem1, 
interessns tão importnntes, pede a prurlencia que nunca se 
deixem á generosidade de um dos alliados, ou dos generaes 
com tTuem se trata. 

O Sn. PmENTA llUENO:-Digo - em acto separado - p 
que ,V. Ex:. lla de concordar curnig-o que o compromisso n: 
havw de ficar dependente de Vilhlba · 

O Sn. visco~DE DE JEQUITU!UONnA. - Para que, se posso 
fazer por mim ? 

O Sn. DIAS VmmA:-E' isto qur.~t.ão de fórmn. 
Ora, perg-unto eu, tendo-se limrtado a intervencão tlo n; 

n~stro do ~rasil uoicam~n!e a acllutel:~r n~ art. '2o· a repre 
sao dos cnmes commettidos contl'iL o .B:·aRtl, não tenho I'azr 
de acoimar de duficientc o convAnio, porque o nosso ageni 
diplomatico deixou a generosidade do general Flores a pt 
ni9ilo desst~s crimes? 

O 'sn. DIAS VmmA :-E V. Ex. niio nos apresentou um só 
motivo, uma só razã.o pela qunl convences~e ao scnado.ou que 
pelo menos me pudesse convencer, do qull o accordo de 20 de 
fevereiro não devia abranger duas partes, uma relativa á re- O Sn VISCONDE DE JEQUITINRONUA : -Foi caudatario d 
conciliação dos orieutaes o outra concAr·nento á questão ex- nosso aldildo. 
torna entre o Bra~il e o E,tado Oriental. 

Pareceu a S Ex. que ora isto inutil, porque, quanto ás O Sa. PRES!IlENTE:- Pe~o attençiio. 
reclí,macõcs anteriores 110 1tltimatum, tínhamos as not"s re- O Srt. DIAS Vmm11 : - Pnm mim ó inr.ontAstnvel a defi 
versaes."d~ 28 e 31. de janeiro, e pel~ que toca aos fact!lS cienw>_do convenio. ~.o I!OVttrn•l impPdal Dilll pndi~ deix~ 
acootecHios depoi~, Implicitamente devramos reconhecer que de manifestar e~ta Oflllllào: quando trnhf m~~ de p•osegu1 
o no~~l) alliiido estava obrigadu á essa roparaçilo. Portanto, 

1

.11,\ gur'rm C·•ntra o Paragu .• y no~lt1 cmp~nU\J de h.·nr·a p:1r 
dig_o eu, se no convenio era ir;utd qu,ll•iU6r <1slipulação para o q_ual. tanto te~ns ae!'l:<ol~iln n~_ Rillltm:Pnt.o~ de p~td;•t_iRm 
sutt~fação das nossas rcclamHeiJes ou rio quaesquer outros o rl!gnulade nacJ.OOi~l, enl 1mposmel ê!tltutttlr o prtilW.liH ti 
comprou.bsos com o gonorai FJó, es relativos ú gucr·r·a entro 1 que ~~ pa<~ ~ava Jubileu para tu.Jo. 
o Brasil o o Estado Oriental dCI Urugtwy. tumbem n[o podia r .o ~mJnmuso uevoJ• do g-n v orno naquellas circum~tancias 
prejudicar ao imperio a falta rlo art. 21, se porventum o/ pnncipa·I!J~nte quando f'I'<t fo1·çado a m~nifestar· desrle log• 
nosso ministro não tivesse intervindo nesse acto. a sua opuui'io, levou-r~1e a um acto que me ru~tClu píizar 

O Sn. PIMENTA BrrENO dá um aparte. de que fehzm~nte mo !Ivrqu . o nobre s~'uad~r pe~,, provincit 
de l'tlc.to-GroStiO, pala llii.meJra por fJU., dt'ir.UtiU esse as 

O Sn. DtAS VIEmA:- V. Ex. disse q11e para quo Flôt'l.l3 sumpto. Entretanto cuido que procedi du modo di~:no demilr 
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e deli e. DJanifest.ei-lhe em c~rtn particular pezar pela exo
neração; agradeCI-lhe os sorv1ços prf:lstados ao paiz, decla
rando serem tae~ qu_e a deficiencia do convcnio não 
podia fazer esqueee-los. Apezar disto o meu neto foi aqui 
tachado tle. ruue,_ sendo no~avf!l que se julgasse quo, se 
n~ruella ~1an1festaçao fosse fe1ta n~ rne~mo -acto, poder-rne
h.m serm d_e escusa; escusa que alitts houve, porque a noti
Cia da dem1ssão do honrado senador por Mato-Grosso foJ dada 
pelo Dia?'io Officíal em seguirl<t a um artigo, no qual se des
corria sobre o convenio, da mesma maneira que eu descot·
ri<, na carta. Elltretanto olvidou-se est;~ circumstancia para 
acoimar-se o ministro de rudo, e não sei que mais I -

O Sn. PARANHOS: -Que importancia tem isso? 
O Sn. SJLVEinA DA nloTTA:- Tem toda a importancia. 
O Sn. PAnAMos: -0 governo achou honroso o conve-

nio, e o declarou ofliciulmeote. 
O Sn. DIAs VunnA :-O ~overno nunca achou doshonroso 

o convenio, c este aparte recorda-me o ponto da competencia 
do nubre senador pal'a celebra-lo, 

Na opinião do nobre senador pela província do S. PAulo 
visto quo não so tratava de uma c~pitulaçiio militar, mas si~ 
de um acto diplomatico ou politico, o competente era o mi
nistro do Brasil, e não os nossos generaes. 

O SR. SILVEIRA. n1 niorrA:- Rude achei eu o acto, mas 
não achei-o injusto. 

O SR. DJAS VmmA :-Já que cheguei a este p.onto, con
sinta V. Ex , Sr. presidente, que cu uiga duas palavras a 
respeito da retractação do Diario 0/ficial, e do quo se ser
virão alguns uobrea senadores para arguir o governo por não 
ter demittido o redactor daquella folha. 

Sr. presidente, por essa f:l.lt 1, I.)Jiiís involuntaria, foi pu
nido desde Jogo o reditctor prlo sitnplcs facto de se vu.r for
cado a retractar se. A falta foi iuvoluntaria, porquanto não 
Êó attondendo so á anciedadQ que aqui havia de noticias do 
Rio dà Prata, como á necessidade de contrariar noticws 
inexactas, estava convencionado que o nosso plenipotenciario 
mandasse directamente á redaccão do Diario O(ficial as no-
ticiu. · 

O SR. SILVEIRA DA MorTA : - Ah I a noticia foi m<:ndada 
por ~lle? 

O SR. DIAS VmmA:- Aconteceu que tendo o redactor 
do Diario Officiat recebido na manhii do dia 3 do marco a 
noticia que lhe foi mandada pelo nosso plenipotenciario : .. • 

O S1t. PAl\ANIIos :-Por intermedio de quem recebeu elle~ 
Por inlermedio de V. Ex. . 

O SR. viscoNDE DE JEQUITINHOJ.\"IIA (ao orador) :- Con
timíc, tudo não é passivei dizer-se. 

O Sn. DJA.S Vmnu.:- .•.• e niio tendo-se ::tvistade du
r;mte o dia com nenhum dos ministros, deu no Supplemento, 
. que sahiu á tarde, as noticias taes quaes as recebeu directa~ 
mente do Rio da Prata e por letra do nobre senador pela pro-
vincia de niato-Grosso. . 

o Sn. SILVEIRA DA nioTTA : - }luito bem I ba I muito 
bem! 

O Sn. DIAs VmmA :-Este fac!~ prova, 'sr. presiaente,· 
que entre o governo e o nobre senador pel,1 província de 
n!ato-Grosso existia a maior cordialidade (apoiados) ; prova 
qu& dcpositãva nclle o ministerio toda a confiança. 

O Sn. PAnANnos: -As noticias da legacão erão remettí
das a V. Ex. pilra dar-lho~ o destino couveniente; V. Ex. 
recebia as noticias e as mandava píira o Diario 0/ficiat. 

O Sn. DIAs VmmA.: -As noticias vinhã.o com endercco á 
redacçilo do Dia rio 0(/i.cial . ..• (apoiados.) • 

O Sn. VIscoNDE DE JEQUITINITONÍIA:- Notem bam·. 
O Sn. DIAS VmmA: - .-... e na occnsiiio em que foi 

recebida a do que se trata deu-~e-lhe logo o destino que 
tinha. O nobre sena der sabe. que a correspondrncia official 
que chegou na ocr.asião era volumosa: exigia leitura séria 
o reflectida; depois tin!Jão os ministJ·os de reunir-se em con
selho, o que os occupot~ aló quit~.i 7 horas da noito, e as com
municacõe;; forão recebidas depots das 11 horas da manhã. 
Só á nóito ó quo encontrei me com o redactor do liiario 
O!ficiat e soube da publir.acão feita. 

bto deu ln:;,ar a que o rédactor perlisse a sua demissão, 
mas entendemos quo para punição bastava a relract;tcão que 
devia npparecer uo- dia seguinte, a qual é sernpro iim acto 
desagradavel. . 

O Sn. SILVIlmA DA. niorrA: -Para que se faz carga ao 
governo, se a noticia foi enviada pelo Sr. P~ranhos? 

A esta proposícão se prende o que o honrado senador pela 
província de .lUatÕ-Grosso disse relativamente a plenos pode
res, que S. Jk affirmou, as;;im como instruccões para 
arrue_lle act?. ~o to~ até S. Ex. que eu tivese. dito: quando 
fallet na pnmetra discussão, tjue não me mett1a nesta ques
tão, porque o hoitrado senador havia sido chamado pelo 
Sr. visconde do 'l'amandaré. Ora, eu assim me exprimi in
tencionalmente, porque S. Ex. rH1o tinha ca1ta de crenca; 
os plenos poderes, como o senado sabe, fazem parle das 
cartas de crenqa, e dci'Vcm ser nclla inseridos, posto que or· 
dinariainente se expeção em separado sob a fórma de cartas 
patentes; em regra, os plenos poderes nilo vigorã.o sem car
ta de crença, salvo para os ministros enviados aos congres
sos, ou quando os plenos poderes autorisão negoçiagão com 
governos, junto dos ([uaes os ministros a quem são expedidos 
já estejão acreditado,s. 

Não quero dizer com isto que os plenos poderes e as in. 
strucções que tinha o nobre.senador lhe davilo competencia 
para negociar em Montevidéo; tinha essa competencia . 
assim como a tinha o Sr. visconde de Tam:~udaró,em virtude 
de seu cargo. 

O Sn vrscoNnE DE JEQUJTINITONUA: - Corno beliger•mle. 
O Sn. DIAS VmmA: - Como chefe d:t nossa esquadra, na 

phrase dos juristas. era ali considerado potencia subalterna, 
e o seu caracter officiallho da. v a o direito do negociar a c a· 
P!tuli]Çfio da cidade, independentemente de autorisagão espe
ct,al para esse fim ... 

O Sn. PmENTA BuENO : - Nito havendo outro . 
O Sn. DIAS VmmA: - ... e tanto o nobre senador pela 

provinci t de Mato G1·osso reconhecia que não estava <mtori
sado, que a primeira vez que fallou disse que negociára o 
convenio ad re{erendum, o que é prova de que considerava o 
acto por elle praticado, como verdadeiro sponsio, sujeito á 
approvação úo govr.rno imperial. 

O Sn. PnmNTA lluENO: -Eile disse isso om outro sentido; 
V. Ex. bem sabe o sentido em que elle disse. 

O Sn. SILVEIRA DJ MoTTA.:- Qual era? 
O Sn. PnmNTA llUENO : -E' que, quando um ministro 

não leva poderes para definitiva. e peremptoriamente resolver 
as cousas, ·seu acto fiea sempre considerado como ad re{e
rendura. 

O Sn. SILVEIRA DA ~loTTA:- Mo não se chama ad refe-
rendum.. . . 

O Sn. DIAS VmmA.: - Pnsso agora â contar a historia dos 
plenos poderes, afim de justificar a convicção em que estava. 
O nobre senador. nas conferencias que teve comigo antes de 
partir, fallou-me na conveniencia do ser habilitado pam in
tervir em qualquer negocio que se desse a respeito das nossas 
questões com as republicas elo Uruguay e Parag-uay. Declarei 
a S. Ex. que entra v a em duvida a respeitp do Uruguay, por
que pilo aconselharia que se dosse uma carta de crenga para 
Agu1rro. -

Passou-se isto, mas S. Ex., depois de estar no Rio da 
Prata, escreveu no mesmo sentido, expressando-se por tal 
maneim quó eu não podia deixar de mandar-lhe os plenos 
poderes, sob pena de revelar desconfiança, que não tinha. 

Jledi então a S. Ex. que suggerisse elle mesmo o meio de 
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dar esses plenos poderos sem carta de crença, achando-se 
então o governo do Paraguay em rompimento aberto com
nosco, como o do n!ontcvidéo, e S Ex. ponderou que os 
plenos poderes redigidos cm sentido geral bastavão ao seu 
propoBito. . 

He.cordo-me d•l que o nobre senadot· disse: cc Autorisado 
estou eu para entrar em qualquer negociagão; em virtudõ 
das cartas que tenho recebido, posso negociar ad rc(eren
llum; mas é melhor plenos poderes, porque me dá m~is pres
tigio, t;tnto mais que aqui já se põe em duvida que eu esteja 
habilitado para taes negocia(1ões. >> Expedi, pois, os plenos 
poderes . 

Note-se com tudo que isso se passou muito antes do resol
vido o bloqueio e o sitio de Montevidéo ; e na minhil OJlinião 
depois de bloqueiaoa o sitiada uma cidade os verdadeiros 
representantes dos governos hclligerantes S<io os seus gencraes 
de terra o mar. Na bypoth,se o representante era o St. vis
conde de Tamandaró, porque o general do exercitu brasileiro 
lhe estava subordinado. . 

Disse o nobr~t senador pela provinda do S. Paulo que a 
capitulação niio foi militar; dê-se á esta capitulaciTo o nome 
que se quizu, chume·se diploinatica ou politica·,. o mto é 
que para poder effectuar-se, o governo de Montevidéu preci
sava dirigir-se ao almirante, um dos belligerantes. 

O Sn .. P,\RANrros : - Que queríiTo dizer estas palavras-a 
direc~ão política da guerra lh~ pertence exlusivamentc? -
Neste sentido escreveu V. Ex. ao «lmiranto a meu respeito. 

O Sn. DIAS VmmA :- Essas expressões rruerião dizer que 
ao nobre senador c~bia o resolver o ataqu~ contra a capital, 
e escolher para isso a occasifio mais oportuna, ouvidos os 
chefes das forças. 

o s~. DIAS VIEIRA : ....:. Sei que o ~overno inglez na OCCi 
si<1o de dar o seu assentimento á carttulacão de Paris, pr1 
curou restringir o alcance do art. 12 fixando-lhe uma it 
telligcncia particular, a pretexto ue que aquelle acto só rc 
solvôra as questões militare~. mas fô·lo por eonveniencia 
tendo susci !ado mesmo na Inglaterra semelhante proceuimentr 
a maior inuignação. 

O Sn. PmllNTA 13um:io: - O mesmo du·[ue de Wellingto 
disse que não admittia capitulações políticas. 

O Sn. DrAS VmrnA: - O proprio Luíz XVIII serviu·S• 
de um dos artigos dessa capitulação pam evitar a destruicãt 
da ponte uo Yena,; é fóra de du.vitla quo Talleyrand queretÍdt 
preserva-la do furor dos prussianos, que comoçavão a des 
trui-la .... 

·O Sr.. PnmNTA Bu!lNO: - Disso que o rei ia sentar·s[ 
em cima della. 

O Sr.. DrAs Vem A : - • • • • procurou Bignon para per 
guntar-lbe se na capitulação não bavia-algun~a; disposiçã? qut 
se pudesse invocar· contra semelhante bosuhclade ; B1gnoJ 
indicou-lhe o art 11 e nessa conformidade, a pedido dt 
mesmo Tayllerand,redigiu a uuta enviada ao ministro prusso, 
pura o effeito di\ frustrar o projecto do marechnl Bluchu. 

A. hora já está finda, Sr. pr.csidento, mas eu ainda não 
estóu cm meio da analyse do discurso do nobre senador -por 
S. Paulo. 

O Sn PIMENTA BuENO : - E cu o ouço com muita satis
fação 

O Sn. Dus VmrnA :-.Assim peco ao sena rio que tenha 
a bo~1dade de ouvir-me por mais álgum tempo, em quanto 
termino essa analyse. . 

O nobre senador entendendo que o convenio era só relati-
0 Sn. PAnANnos :-lsto pertencia aos generaes. vo á paz interna, embora contra esta opinião proteote o facto, 
O .Sn. DIAs VullRA :-Ora, á vist'l do que acabo rle ex- o nobre senador por niato-Grmo, o general Flôres e seu 

pender, pergunto se esses plenos poderes tinhiio sido enviados mini~tro, por(rue todos elles declarão, que riaquelle acto re-
ao honrado senador para o acto do convenio ? suHáriio duas vantagens, a paz interna e a paz externa ... 

O senado vê que não. Entretanto foi essa a razão allega1la O Sn. PmENTA IluENO : - Apoiado ; re.sultárão. 
pelo honrado senador para responder ao Sr. viscondll de 0 Sn. Dus VmmA : - •• ; dis~e que a excepção estabele-

- Tamandare, como respondeu, quando se triltou do convenio! cida no art 2" do convenio tinlm acautelado todos os nossos 
O illustre almirante com razilo julgou-se mcnoscabado pelo interesscs,de maneira que 05 crime• a. que me referi no rela-

f.tOverno de seu paiz acretlitando que par,\ aque!ltl acto d d 1 • 1 1 l t 'b 
tinhão sido dadas Í!lslrucçõe:> ao nobre senador, quando as torio po em ser Lo os prot:essa .03 e JU gac os pe os n unaes 
instruccões e plenos ·poderes não tínbil:o sido dados para da republica. 
'convenéões naquellns circumstancias. O Sa. PiilfllNTA IluENO : - Sem du' ida. 

!tias,· ainda que, no rigor da palavra, não se podesse con-· O Sn. DIAS VllltnA :- Protenrle o nobre senador que nas 
siderar como puramente militar, tt cnpitulaQfio de W de fe- depredações de Munhoz e Apparicio póde-se muito bem dis
vereiro, não sei que seja estranhavel que militares possão distilJguir o quo é crime comrnum daquillo 11ue ó boslilidade, 
intervir em uma. capitulaçilo que tambem se considera po- 0 que os CI'ime:> communs de qiJc iie trata embora pmticados 
lítica ao mesmo tempo. em territorio estrangeiro, a republica tPm, segundo o di-

Pelo menos a cnpitulagão de Paris de 13 de julho do 1815, reito das gentes jurisdicÇJ.iO para julga-los, . · . 
nogociada entre os commis:arios do govarno provlsorio e os Não pretendo coute~tar a doutrina , o quo dJgo é que sem 
generaes dos exercitos alliados que sitiavão a capital... lei anterior, que o nutorise, duvido que possao ser esses cri-

• O Sn PAnANrros :-Essa fui puramente militar, depois mes processados e julgados no Estarfo Oriental. 
houve á negociagão po)ilica. O Sn. PnmNTA Ilum~o :-E'. preciso distinguir os crimes 

O Sn Du.s VmmA: -N<t•J ha tal, o ajuste para essa capi- puramente iudh·iduaes dos crimes commettidos por uma força 
tulagao, negQciada cn tre os commissarios do governo. pro. publica. · . 
visorio, um rJos qunes ora o Sr. Ilignon, mini~tro dos nego- · O Sn. D1,~s VmmA :-Além dos tratados, que so considera 
cios estrangeiros o os gc"nerars sitiadores Welligton l!l.3iucbu, como formando o direito das gentes positivo, consiste este 
abrangeu interesses de ordens diversas; iutere~ses milita· es, direito aas opiniões dos escriptores, nos ares tos dos trib·u
municipaes c tambem políticos como a amnistia, (IUO fez naes. etc , mas a estas opini<ies, a estas decisões, embora 
objeeto do art. 12. · re~pcit:1veis, n<1o ~o .dá o valor do _lei, todas as na.çõe~ para 

ll<t diversos apartes. poilerem punir o~ .crm:es commettulos ,fóra do tem tono tem 
0 Sn. PmENTA BullNO :-Nós não esta vamos no mesmo julgado ueccss•1rto lei expressa antenor, salvo alguns casos 

caso ' exccpciunae>, como os delictos commettidos no estrangeiro 
• . ,.. ! pelos empreg~ulos pub!icos, os quaes delic.tos são d~ compe-

~ Sn. DrAs Vn;;m+ .-Concordo com~ nobre s~nador: ndo tencia exeluma da let pes.,oal de cada paiz; os dchctos pre· 
havia motivos para rsso, nem Isto tem Hnportancta desdo que parados cm um tl·rritorio e comruettídos ou prolongados em 
o gov.erno app1:ovou ~ acto; ma~ como. n.a casa so fallou a outro; 0 crime de piratada, porque no alto mar todas as 
respeito, cu quiz ma1ufestur a mmha optnião. I navõeB tem jul'isdicção i os crimes com~1ettido~ a bordo das 

. O Sn. PIMEI1TA Dmmo : - V. Ex. conhece capitulações · embarcações de fiUer~a, ~orl(ue estas · sao consideradas como 
politicas, por exemplo, na Prussia, etc. etc., onde nno entr11o fazendo par~e do tem tono da nação a que pertene~m, qual
generaes, · 1 ~uor qu~ seJa o Jogar em que se achem ; e os dolictos. pra• 
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ticados cm territorio estrangeiro occupndo por tt·opn ou exer
cito da naeão. 

Em rela-ção aos crimes commcttidos pelos soldados neste 
ultimo caso, que é o que mais se approxima da bypotbese 
ee que nos occupamos, cumpro distiog-uir o caso do occupaç<io 
do ,caso de passagem em consequenciu de operações tcrnpo
rams da guerra, ou com licença. 

O Sn. PnmNTA lluENO:- Estado amigo ou inimigo ou 
neutros. 

o Sn. DIAS VmrnA:-Ora, a passag-~m das forças do mu
noz e Apparicio pela nossa ft·onteira foi rarida, o eu tenho 
(litvida, se, querendo considerar-se ern sepal'ildo das hostili
dades a violaf!ão de mulheres, os a$sassinatos e roubos por 
elles praticados, póde ficar a republica jurisrlicnão interna
cional para puni-los como dilictos communs, visto que nilo se 
trHta já de crimes ou delictos militares da compctenci<t ex
clusiva da lei pessoal de cada paiz. 

O Sn. PiMENTA .BuENo:-Fíca. 
O Sn. Dr.1.s VrmA:-Eu pelo 1)1Cnos não penso que a occ~

pngão ternporaria cm r!rt~do do op~rafJÕCS de g.uer_ra S('JU 
JJi:l~tante para mudar a jumdrcgão nacwnal do terrrtono. pela 
do estado occupnntrJ, ou torna-la commum sem. uma ler ~~u~ 
consagre expressamente isto; e no caso de neces:Hdade pe~rre1 
auxilio ao nobre ministro da justir.a para defender a nJinba 
opinião, que é tambem de S Ex. 

O Sn. PnmNTA BuENo:-0 projecto que aqui ouvimos é 
cousa diversa. 

O Sn. PAnA.Nrros:--Elle sustenta a nossa opini~o. 
O Sn PIMENTA DuENO: -E Y. Ex ha de concordar 

comigo. 
O Sn. SILVEinA DA MoTTA:- E' prociso legislar ainda 

sobre isso. 

O Sn. DIAS VIEtnA: - Entendo que delictos communs são 
aquelles em que se dá a violaçrro dos princípios da moral 
uni~ersal; são aquelles quo, como o roubo e o homicídio, 
sfio reprovndos em toila a parte; ora, se os rl(1lietos das tro
pas de IHunlwz e Apparicio siTo os de violação de ~uiiJeres, 
roul1os, etc., pergunto so es~es actos por ~orem delrctos com
muos, podem ser· desligados da cnnnexrro que tem com ns 
l10stilirlades das for~as (jl!C passárão em Jaguarão ao mando 
da queiJes generaes? 

O Sn. PJMnNTA .Bun·o : - A jurisdicção os acompanhava. 
O Sn. Dus VmmA: -Acompanhava-os para os actos que 

praticassem como militares. Desde que o nobre senador se· 
para aquillo que por sua natureza é bem difficil de separar
se, sujeitasse a uma duvida bem fundada; se esses cr·imes 
conwmns têm do se~uir a regra geral, isto é, se são runidos 
conforme o principio fundado no (orum ddicti_ Jos romanos, 
ou se, segundo dir·eito dfls ~:cutes, sem lei antenor· qne esten~a 
á elles a acção de lei penal da re1lublica Oriental do Urugnay. 

O Sn. P•nrENTA Bmmo :-V. Ex. ba de concordar comigo. 
O Sn. DIAS YHmtA : -I.; to prova que da parte do naento 

llrasileiro dtWiil ter havido exigencia de rl~eJ.:;ra~ã.o E>xplicila 
rio genarnl môrBs sobro o assumpt?, não uhst;lnte não haver 
a menor duvida ácerca das bnaF. wtflnções do mesmo gono
l'Í111 nilo era conveniente ;10 imperio limitar-se a esperai· di'lle 
a puniç5.o desses cri r~~~~, porqu~ nã1> dependo ri: sua vontade 
s6 o inflin~irem os tr·rbunues orrontaes r~sa puruç:Io. 

Oar-mrl-hia por m<lÍd satisfeito se a rcpar·açilo ri~sses cri
me~ se cffcctuasso rio outr~ mHneir·a-pela rc~pr·ov11r~o o pela 
ncpurtacão po1· al1~um tempo, desses indivíduos Dlim rlo evitar 
mesmo complicações e rlifficulunrle,; r~·ultantes do pro_ce~so. 

Crmcor1lou o nobre !ienador· por S Paulo que são crrnmo
~os tanto OR qml insultúrão a banrl~ira, como os prisi onciros 
de Paysandu que po1·ventm·a se achosscm cm Montevidóo com 
ns armas na m~o. mas nisto somos combatidos pelo nobre 
sanador por ~lato· Grosso. 

.O Sn. PIMENTA DuENo :-Elle não combateu. 

O Sn. DIAS Vmnu:- O nobre senador por Mato Grosso 
tanto entendia que não era delicto commum os insultos á 
band'lira quo, p.:~ra poder nesta parto satisfazer ás reclama
ções ) do almirante, julgou conveniente fa7er um accordo 
particular, que ficou secreto. 

A respeito dos prisioneircs, S Ex. julg-ou-os isen~os de 
culpa; entretanto que o nobre senarlnr por S. Paulo concor
dou em que era um crime contra a moralidade publica o 
facto daquello que, libertado sob palavra, lança mão das 
armas contra seus bemfeitores. ntas, para illudir a questão, 
o nobre senador •... 

O Sn. ParENTA BuEixo : -V. Ex. diga -para declinar. 
O Sn. DIAS VmmA : - •... ou para declinar··. 
O Sn. l'mENTA DuEiiO: --Estamos cm um repto honroso. 
O Sn. DIAS YmmA : - .. _. o nobre senador disse qull 

ni'lo era possível tornnr-se eiTectiva a punicão, porque não 
tinbão dido vencidos, subjugados na guerra; • 

O Sn. PniE:"i'TA BuENO :-Não combatêrão. 
O Sn. DIAs VmmA : - Primeiramente, o nobre senador 

sabe que para a violaçéio da palavra dada niio se exige só 
o combate,basta ter-se armado contra. 

O Sn. J>I~ÍENTA DuENO :-•Isso é tentativa. 
O Sn. SILVEIRA DA nioTT.&.:- Tentativas tambem são 

crimes. 
O Sn. PmEiiT& lluENO : - Quando ~êm começo de exe

cução. 
O Sn. SrLvEmA DA MoTTA:-Andar de arma ao homhro nã:o 

é comego da execusJão? 
O Sn. DtAR VmmA:- Sirvo-me do testemunho do nollro 

sanador por nlílto· Grosso. S. Ex. declarou gue nas linhas 
sempre houve fogo. 

O Sn. PIMENTA .BuENO:-nias as linhas niio são eiles. 
O Sn. VIAS VmmA:~Podião estar lá. 
O Sa. PmENTA fiuENo:- frias V. Ex. não tem cm·teza. 
O Sn. Das YmmA:-NITo f,JflO f{uestiio sobre a natureza da 

pena para a sua puni!):"Io, sou dos lJUe se contcntrro que o 
Sr·. Viiblba tivcsso ropt·ova.dn taes actos. Assim fieavilo sa
tisfeitus Oó justos resenLimentos nacionaes por esse facto. 

O Sn. PAnANrros: - Ell~ reprovou tudo quanto os oulros 
tinbiío feito. Q~1er V .. Ex. rcpi·ov,tgão mais solemne do que 
a que elle fulmmou contra o seu antecessor? 

O Sn. DIAs VmmA:-Da omissão de um compromisso sobre 
os factos de que se tem occupado, nilo podia seguramente 
deixar do resultar uma cspecie de desgosto rrue!' do paiz, 
quer principalmente no exercito e armadiL. 

O Sn. PAnANrros :-O exercito ficou satisfcitissimo o a ar
mada tamhem. 

O Sn. DIAS YIEmA:- Não ncbo possivel c1ue militar·cs quo 
sitiavão umil praca, e tinbão convicção de sua superioridade, 
fica~Rem satisfeitôs vendo o sitio levantado e os seus adver
sarit>s ~11hircm sem dar-lhes o pmzcr de vir depOr suas armas 
per11llto e!les. Ji\ nz ver que Ví!!alb;r.nrro pôz a mínima duvida 
em entn•gat· as armas aos estrangeiros; a uOs é que niio r]uiz 
entrega-las. 

O nobre senador po1· Illato·Grosso disse até que o Sr Vil
l:ilba, n:io tendo inlluenda para. domrnar a guarnição da 
praça, fo! iicbar verdade.ir·n apoie, na população estranl!eirn; 
de manemt que nem llvomos a vantagr!m de qutl aquclle 
acto pude!<~e doaai·rnar as odiosidades politicas e fortalecer 
assim o prosl.igio do novo governo do general Flores. 

Tenho ainda muito qufl rlizer, Sr. presirlenttJ, mas deixarei 
para oulr<~ vt·z a resposta daci outras arguições em que ainda. 
não 1(\fiUC't. 

Antes, vorém, de terminaL' não posso deixM de dizer algu
ma cousa, quer ao bonmdo senadot· podlato·Gt·osso, quer 
ao honratlo senado1· pela província da .Bilhia, o Sr. conse-
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lheiro Zacbnrias, em relacãó ás censuras que fizerão ao meu vemo-, com antecedeucia, por votacão dá casa. e por interm 
distincto collega o amigo -o Sr. ilx-prosidento do c~nselbo. dio da mesa. • 

Nãil dnvo tomar parte uo repto para que o convidou o no- · . O meu honrado amigo, com a fmnqueza propria do se 
bre son;Hior pela Ba!Jia, porque fôra falta_de cavalhoirismo caracter, fez a leitur·a de todo o commentario com que. 
do minhn.. parlo roub·tr ltO nukre ex-presidente a honra de no~Eo enviado acom{Janbou o convenio; o nnhro senador p(. 
medir-se com tão esforcado lidildor, como é o nobre ~~nadar M:1to-Grosso prot<JsLou contra a leitura de uma porte rless 
pela Bahia; mas se co"ntinm!l' a moles tia do meu digno col- cummontal'io; mas não sei quo inconveniente possa resulln 
lega, comprometto-mo d~~do j;í, na outra vez que ~aliar, a para nossa:> relaeoes corn a confederação Argcntma da puhli 
discutir cxteusamonte com o nobre senador po\a Balm. cac<lo dessa pattê. E' relativa a um juizo particular do nobr 

Pelo que toca ao nobre serldllor por nlato-Grosso, que seriador, o S. Ex. já declarou que fóra escripto rapidamente 
aliás podori<l ter alguma razão para se expressar com mais com precipitação. 
algum calor,. sou obrigado a ~izor-lho _que as expressões 
proferidas pelo meu honrado amigo, relativamente ao que O Sn. Pl:UilNTA.DUimo- Mas é uma questão de confi 
t!zera o nobre senadot· por Mato-Grosso cm Buenos· Ayrcs, dencia. 
cotendião-se com referencia <i gloria e aos louros que S. Ex. O SR. SILVEIRA DA ~IoTTA:- Esse papel era confiden 
julgou quo, os ex-ministros, por inveja. ou não sei que, cibl naquelle tempo ; mas hoje, que o coovcnio é acto con 
querião arrebatar-lhe. summado, perdeu esse cMacler. 

O SR. PARANnos : - Nunca disso tnl ; serei immodesto 
mas nüo a esse ponto. O Sn. P.HANrros: -Não apoiado-; no2sas secretaria: 

têm oficias ostensivos e officios reservados. 
O Srt. SILVEmA DA MorrA :-Deu a entender que. o mi-

nisterio tinha ciumes de sua !'luria. O Sn. DIAs VIEIRA : - Aquelle não cm reservado senã' 
para o acto do convenio. V. Ex. é testemunha de que ain,lr 

O Sn. DIAs VIEmA :-Nüo digo que 0 nobre senador ti- boje, no principio do meu discurso, combnti a doutrina rless· 
vesse inteucão ele dizer tanto ; mas da 1 a vez que fallou, to pico. Pllra mim Iu1o podia haver receio de !{UO a confedc 
quer nos géstos, quer no modo por que se dirigia ao nobre t·aç<lo Argentina pudesse embaraçar-nos no Estado Ot'iental; 
expresidente do conselho e a mim, rov~lou um desrJe~t~ fóra no caso de ser a pi·aça entregue á discrição dos ai lia_ do_s, 
do commum; suas palavras á rcspetLo dos ex-mimstros 1 ll'Jó 
Podião ser tomalias em scnticlo diiTerente daquelle que o porque nessa lypoti.Ieso, 0 genera ' re5 entrava na. JUJ'lóe 

llicçiio adquirida anteriormente, ex-vi do seu carncter de 
uobre sena:lor lbes dava; conf•JBSO que desconheci o nobre belligerante; nós não lhe da,·amos investidura nenhuma, 
senador tanto mais,. quanto no meu rclatorio proporcionei-lhe Portanto, creio que estas poucas palavras serão bastantes 
occasião para não pensar que.desejavamos, coartar-lbe os para desculpar-nos. 
meios de defesa. O nobre senador por Mato-Grosso, :Linda possuido de des-

E esta referencia, Sr. presidente, recorda-me um ponto cm peito, arguiu o meu honrado amigo de tei' sido infeliz e es
que mo tinha esquecido de tocar; a contradi cção que se tem to ri! na apreciacão das c i tacões histot'icas feitas por S. Ex. 
querido achar no relat•1rio, compal'ando a parLe em que se Lembro, porém,· ao nobre se·nador que o meu honrado amigo 
consigna a deficiencia do convenio, com a outra em que se não tinha por fim fazer parada de Jittcrato, nem necessitava 
trata elos efi'eitós do mesmo convenio. Quiz ser fiel á nar- de comparar o seu procedimento com o do qualquer sumnu
racão dos factos, não podia deixar de referir o juizo do go- dade européa, eslava, pois, dispensado de referir novos 
verno imperial, quand<i fallei da celebração do co~venio, e factos; para o seu elfeito bastava-lhe apreciar a analogiil 
tratando dos resultados desse acto tambAm não podia occul- que o nobre senador tinha achado dos factos que citou. 
tar ao corpo legislativo o que se havia feito na repu- O Sn. ZACIIAniAS : -Confundindo-se com Fénelon, Cha~ 
blica, e dava testemunho de que não nos tiramos mal da teaubriand c outros. 
lealdade do nosso alliatlo o general Fl6res. 0 Sn. DrAS YmmA : _ s. Ex ao terminar 0 seu dia-

O Sn. PARANHOS : - Isto já é um bom principio de jus- curso disse que se acaso o meu honrado amigo <lchava que 
tiça. olle nada tinha feito na confedcragão Argentina, S Ex:. pela 

o Sn. DIAS VIEIRA : _ Contei, como ia dizendo, Sr. pré· sua vez, o tanto mais que erá senador pela província do 
sidente, que o nobre senador procurasse deferJder-se, escoi- Mato-Grosso, julgava-se autorisado para dizer tambem que o 
mar-se das censuras, 0 que mesmo se collocâsse em hostili- ministerio de 31 de agosto nada havia feito para defender 
dade aberta, mas que viesse prescrutar-nos as intenções, aquella província contra a invasão do estrangeiro· 
as~ienalar ao acto da demissão motivos pequeninos e estl'il- Na coosciencia do paiz deve estar a impossibilidade em 

v 'lh r 1 que se via o gabinete de 31 de agosto do acudir ao mesmo 
nhos, realmente maravi ou-mo, e con esso ao sennr.o, que, tempo á inv11sâo do Mato·Grosso e á guerra do Uruguav. 
tendo de I·esponder em se~>ui'da ao nobre senador, fiz um J 

c Na consciencia de todo o paiz estão os embaraços, que as 
grande esforco para poder manter-me na posição que enten- distancias oJrorecem até para a communicac.ão do correio. 
dia que o méu dever do ex-ministro ainda me obrigava. ,. 

Censurou-se ao nobre ex-presidente do conselho e a mim o SR FERREIRA PENNA :-Eu fui 0 primeiro a reconhecer 
por termos lido perante o senado documentos pertencentes à isso. 
secretaria de estrangeiros. Aceito, Sr. presidente, a lição do 
nobre senador pela Bahia; sentindo apenas que S. Ex. não O Sn. DI,\S VmmA :-Na consciencia do paiz deve estar 
me tivesse advertido quando eu fallava, porque naturalmente;~ que todos os esforços empregados na luta do Estado Oriental 
pnlo veso anterior seria levado a obedecer-llle. tinbão mais ou menos remotamente relacão com a defesa de 

mato-Grosso, porventut·a mais efficaz e· mais rapida pela 
O SR. PARANnos:- V. Ex. não leu integralmente. nossa fronteira do Sul 
O Sn. DrAs VmmA.: -Peço a? senado, para comigo e pnra Pela fronteira do norte, além do não termos os aprestos 

o meu honrado collega, ex-jJrosidente do conselho, a mesma nocessarios e di~tlonivcis para enviar, não podíamos com a 
indulgencia que o nobre senador pela BabirL concedeu ao celeridade que ex:igião ofi'ensas tão graves man?ar gente 
nobre senador por Mato-G1·osso. suficiente. O gabinete de 31 de agosto, Sr. presidente, foz 

Disse elle que S. Ex tinha siúo arguido e defendeu-se; e de sua parte quanto lhe ora possível, quer activando os go-
o que fizemos eu e o nobre ex-presidente do con~elho? Não vernos das províncias vizinhas para enviarem soccorros, 
fomos arguidos de um modo descommunal? Recordarei que quer mandando dinheii·o e outras providencias. O gabinete 
eu não defondh só a pessoa do senador que ora se dirige ao t1e 31 do agosto teve de fazer um grande esforcei para não 
senado; defendia tambem o governo, e o espaço que me ficava afastar-se cJo plano que bavÍ11 adoptado para a êampanha do 
para ro~pontler ao nobre senador era tão petJUeno que não Uruguay) nã1) obstante os clamores e queixas do Mato-Grosso; 
comportava o pedido de informações e do documentos ao go. . Ex. comprehende que é preciso ao homem de estado um · 
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grande esforço para não se deixar vencer pelos impul~os rlo 
CO!'IICITO· 

O· nobre senador por Mato-Grosso até a respeito dos vo
luntaríos chegou <t dizer que isso mesmo era devido /lO pa
tl'iotismo elo paiz, e não aos esforcos do governo. Com efi'cito, 
S1·. presidente, a não ser o patriótismo dos brasileiros, não 
teríamos voluntarios ; mas devo ponderar uo nobre senador 
por ~lato Grosso que esses voluntarios que de tão longo e 
com os maiores sacrificios, abandonàndo gozos e (amilin., 
têm acudido ao reclamo da patria, são destinados exacta
mente para a defesa da parte do imperio que S. Ex. figurou 
abandonada pelo ministerio de 31 de agosto, estes vol'unta
rios attestão o pensamento do governo tle nacionalizar a 
guerra que temos de sustentar contra o P<~raguay Esses 
voluntarios ainúa at.testão que o governo, na luta que teve 
de manter com aquelles que só confia.vu.o no rect·utameltlo e 
n~ tropa de Jinlla, alcançou um brilhante e inesperado 
trtumpho 

Portanto, posto que devido ao patriotismo da nacu.o, a 
organisaç.'Io dos corpos de volnntarios não deixa de sê r um 
serviço assign::llado do gabinete de 31 de agosto. (l!luit as 
apoiados ; mutio bem, muito bem.) 

O Sn. T. OnoNr : -Isto é innegavel. 

o denodado, olle converteu o s'eu navio, posto que improprio, 
cm M1\ouraçado, o a próa em e~porão, quebrou os vapores 
inimigos e decidiu da victoria. E' mais uma prnva da supe
rioridade, que os cncouracndos devem ter além rlo mais para 
tal manobra. Segue-se, pÓréll'l. que jã p.Qr seu poso, ji para 
maior velocidade e vigor da impulsào ou m·ietada, é essencial 
'JUO tenhilo macbinas de vapor de grande força. 

Sinto· não ter conhecimentos p1·olissionnes para poder cx
pressat· bem minhas idé;1s; mas basta Lili' bom senso, o ler 
íllguma cousa do quo so tem escripto para perceber 
bem que o~ encoUI'~Cíldos, para que sejiio boas ma~ 
chinas de guerra. pa'ra que def,•.ndão bem suas gunroi
çiJeg, ou os diversos pontos true protegem, e sobre turlo para 
que possão alcanç.u o i~limigo, e eifectuar a manobra de !JUe 
trato com toda a efficacw, demandão grande força Sem Jsso 
são machinas muito secundarias, mormente no rio Paranã, 
cujas aguas tem muitas vezes um curso de mais de quatro 
milhas por hora. 

.Entretanto o que estamos vendo? O governo faz construir 
em nos~o ai:senal dous encouraçados, e quiwdo se tem posto 
tanto rlmlleJro fóra, assentou de economisar nas duas ma
chinas desses vapores. Destinarão-se para elles· tluas já 
usada~ e de pequena força, para que nada saia perfeito de 
nossos estabelecimentos, para que porventura precisem de 
reboque, em fim para que a vida e o sangue dos bmsileiros 

- 1 86~ nào tenhão meios cfficazes de defesa, cruanto mais de ataque l 
DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSAO DE 0 -DE 1ULll0 DE 1 J p Q ara quando se guarda o JJOm senso? uando se adoptou 

o S•·.' Pimenta Ducuo: - Jliel ao pensamento que o risco, ou proporções, quando sA poz a quilha no estaleiro 
outr'ora emitti, não me occuparei senão de assumptos que te- ·n~o se sabia jà qual a força precisa da machina? E porque 
nhão connexão com a guerra. destlo então não se tratou della, ou não se encommendou? 

Começarei, pois, por eipressar em meu nome, e, so 0 se- Julgo-me, pois. autorisudo a accusar scmelbanto inercia, 
nrrdo pçrmilte, t:tmbem em nome do senado, um voto de reco- como tal, e nté como falta de, bom senso; como cau5a que 
nhecimento, de elogio e de ai to louvor á divisão da nossa pó de importar perda de virlas e de sangue dos brasileiros. 
esquadra que está csli1cionada nas aguas de Corricntes. OutJ·a censura. llluitos offieiaes de marinha, conforme as 
(Apoiados geraes). No dia 11 de junho, cru frente do Hia- circumstancias, preferem a btindayem á couraca. Custa me
chuelo, essa valente divis;lo por büix:o do fogo, por entre as nos; quando o navio não tem de bater· se, se"rvc ,!]e· lastro, 
b!tlas, no meio do ferro aguçado e cortante conquistou para pódo t~1· a densidade que se quizer; e em todo o caso é um 
st um floru.o de lout·os e ofl'ereceu bellos tropbéos de victoria g1·nnde meio de defesa·. 
á.nossa patritt (muitos apo-iados) i é, poi>, justo que deste re- lia pouco tempo o combate entre o A/abama e uma corvo
cwto os velhos senadores do imr>erio dirijão em seu nome e ta blindada dos Estados-Unidos ainda mostrou que a blinda
em nome da patria um voto 1e saudacão ao bravo general da gem não é inf~rior à couraca. Entretanto o nosso governo 
Mmada o Sr. llarrow (muitos apoiàdos), ao valente com- nem della se lembrou para a'nossa divisão naval do Paraná-! 
mandante do-vapor Parnahyúa, o Sr. Ameli() Garcindo (mui- Olvidou que ali ella nfio se póde retirar muito de terra, 
tos apoiados), ao Vdlente commandanto da corveta Belmonte, que ha de pa!sar pelos canaes a tiro de pistola das barr·an-
o ~r. Abreu (muitos apoiados), a todos os commanrlantes; cas, sujeita a todo o estrago das baterias do inimigo. Nem 
P?Js. que o facto de ter encalhado o Jequitinhonha em nada umn de nossas embarcagões foi blindada, nem uma dispõe -·
diminue a bmvura do Sr. Secunrlido (muitos apoiados) i em nem sequer de uma camada de correntes para guarnecer um 
summa, a todos os oiliciaes, soldados e marinheiros naquella do seus lados 
estação naval, como a verdadeiros heróes. (Afuitos apoiados· A Belmonte sofi'reu por isso 37 rorubos, e esteve quasi per
muito, bem! muito bem 1} E' justo que, quando elles lere~ di da ; nossa esquadra toda ficou muito deteriorada, e canse
os nossos JOI'naes, vejão como sua bravura repercute em que~temenle dezenas, senão centenas, de vidas preciosas de 
nossos corações. (Dluitos apoiados. J offic~aes, soldados e mnrinb.eiros forão postas cm perigo. Ora, · 

!'~ndo c~mprido, 81·. presidente, este primeiro dever, eu pergunto: não tenllo o direito, como representante da nacão, 
adtc!onarei um outro voto, c é que clles saibão que nós com- de queixar-me de tanta incuria? • 

·partilham?s com clles a dór. da perda, a saudade de seus Porque a previsão, o exemplo àlheio não serve de liciTo, 
com~nnhe1ro.s mort~s no serv1ço da honra c da gloria do nem ao menos p~ra a imitação? Quer V. Ex. saber uma· das 
llrasd ! (1t/!kt~os apowdos; muito be·m.} causas por que Isso nilo se fez? Segundo estou informa do é 

A estas 1deas, porém, Sr. presidente, associão· se outras porque não ha ferro sufficiente em nossos arsenaes l 'l'em'os . 
que, por amor mesmo desses bravos, affigem a ímaginacão, ministros quo mandão intimar seu ultimat·um, que no entre
e sobre as quaes não posso deixar de chamar a seria atlen- tanto ~,tda propáriio, que nem ao menos prevôm quo sem 
ção do nosso governo ferro nao ~e faz a guerra l Estas palavras que profiro v;alein 

Não basta, senhores, que os brasileiros tenhü() reconhecida novos elogios à bravura dos nossos mílrinbeiros e soldados. 
bravura, não basta que dediquem com satisfaeiTo a sua vida Se o Brasil ~ivesse a fortuna ~e ter sempi·e ministros dignos 
ao serviço da patria ; é preciso que o governo do Brasil rlelle, o gemo, a bravura, a dedicacão brasileira irião ai11da 
poup.e ~ssas vidas preciosas, a eiTusão do generoso sangue muito avante. (Apoiados.) • 
brasJie1ro, quo não olvide os exemplos, as medidas que ou- VozEs: -Isto é verdade. 
tra? nações empregão para estes fins ; que estude, e lhes dê 
meios cffic:tzes de ataque e defesa. O Sn. SrtVElllA DA MoTTA: -·Temos appellado mais para 

Sr. \ll'esHiante, à ínspiraçilo sublime, á manobra do habil as balas de papel. -
chefe lla1·roso, a ella em grande parte se deve o triumpbo que O Sn. PnmNTA BuENO: -Uma outra censura. Sabemos 
alC?IlÇilmo~. Em canal apertado pelos bancos do rio ·earaná que o~ vnpores de guerrn de out1·as nações, e mllsmo vapores 
a tiro do p1s~ola das baterias e fuzilarias de terra., atacada po~ que nao suo de guerra, como os da companhia do Amazonas, 
f~rças superwres, talvez nossa esquadra não colbo~se as g!o · t~m um aparelho fac ii, uma torneit•a collocada na caldeira á 
nas que colheu se não fosse essa cfficaz manobra lntelligente (}Ue se adapta uma manga de gommll clastica, e que e~so 
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apparelbo,além de outros serviços a que se presta, é uma das 
armas mais poderosas e terríveis que ha contra aabot·tlagem; 
ora, porque nossos vapores do guerra não Mo de usar desse 
melhoramento que, segundo me informão, importa em 200H 
ou 300fi para cada vapor? Na abordagem que soll'r·ernos em 
Riacbuelo essa arma não podia ter poupado muitas vidas 
brasileiras? Creio que Bim. 

Com as idéas da guerra associa-se uma outra, que a cxpe
rienciá actual manda attender. Ha certas fabricas, certas 
mafluracturas que os governos devem su,;toutat·, não na espe
ranca de que seus productos custem mas baratos do que os 
productos similares estrangeiros, mas porque interessão á 
defesa e honra do paiz e para que na occasião de uma lut:~. 
não se vejiio em difficuldades como se vê agora o govemo 
do .Brasil i emfim., para que o encouraçado construido em 
Franca, o armamento que demandamos de algum outro paiz, 
ou o proprio ferro, não so considere contrabandos de guerra 
ou commercio que quebranta a neutralidade, Pois bem, neste 
caso está a fabrica de ferro de Ypanema. 

Dizem os entendedoresque,á excepção de algumas minas da 
Suecia, não ba na Europa minas de fmo mais ricas do que 
a de S. João de Ypanema i regula de 70 a 80 °[o, é quasi 
ferro puro, e excellente. 

O Sn, T, 0TTONI: -Em Itlinas ha de 90 e mais. 
O Sn. CANSANSÃO DE SINIMnu' : - A distancia é a grande 

questão. 
O Sn. PIMENTA BuENO (ao Sr. Ottoni) :-Eu fallava em 

relaçiío á Eurqpa i em todo caso são minas riquis8imas e 
de excellente quallidade de ferro 

Ora, boje qul3 temos uma estrada de ferro de Santos até 
Jundiaby, l!oje que está vencida a mór parte da dificuldade, 
porque não bad6 o governo cuidar desde já de tirar um t·amal 
da fabrica de Ypanema, ou directamente a um ponto conve
niente das approximaço.es ele .Juncliaby, ou fazendo sua escala 
por Itú? Creio que a distancia será apenas de 12 a 13 leguas. 

A empreza que tomasse á si a cpnstrucção dessa estrada 
- foderi.a obter grandes lucros. Começando do Ypanema nara 

tu ou Jundiaby, dali mesmo tiraria todo o ferro necessario 
para. os carris, assim como para todó o demais material ne
cessario para o serviço da estt·ada ; e conforme o contrato, 
que fizesse restaurando a fabrica, poderia tambem ltrgo depois 
it· _deduzindo vantagens p,ara si e para o paiz dos pro duetos 
do ferro. • 

O caso é que no estado de guerra não rios faltaria mais 
o ferro e teríamos estrada prompta para transporta-lo ao 
porto de Santos, teríamos sortimento de balas e porventura 
ali mesmo se poderia crear alguma outra fabrica de arma
mento. 

Ainda uma outra censura ao minis!erio. Agora mesmo um 
dos nobres senadores expoz suas idéas sobro o ataque pre
sumivel da villa ·de S. Borja. Eu direi que não duvido nem 
um instante da probabilidade desse ataque. Com efrei to, a rim ira 
a falta de direcção e de previsão ou de plano que ha em 
relacão á fronteira do Uruguay. Ra cerca de dous mezes que 
os paraguayos occupão o povo de S. Thomé na margem 
direita do Uruguay em frente da villa de S. Uorja; que 
estão avistando esta e se11arados della sómente pela largura 
do rio de 60 a 70 bt·aças. Ha cerca de dous mezes que por 
ali está uma força inimiga de 10 a 12 000 homens, e que o 
governo acredita que ella não passará para o nosso territorio 
por falta de canôas. 

Pois bem, creio que o governo engana-se; os paraguayos 
tem em Itapúa 300 canoas de guerra á maneira de prancbas, 

·cada uma das quaes acommoda 30 homens. O terreno de 
ltapúa até S Thomé 6 uma planicie seguida, por onde essas 
canoas. podem ser conduzidas não só em carros, como puxn
das a laço por cavallos. Quem conheí:e os campos do Rio 
Grande sabe com que facilidade isto se pratica tambem ali. 
Portanto. nada é mai5 facil aos paraguayos do que collocar 
em S. Tbomé uma porção sufficiente de canoas, prancbüs e 
chatas' e no dia aprasado tomar conta d!l S. Borja . .Baslão 100 
canoas para em uma madrugada c na primeii·a viagem des
pejar 3,000 homens em nosso territorio, e 12,000 em quatro 

viagen3 no que gastarâõ qu~ndo muito meia hora, porque 
como já disse o rio é estreito 

A' vista disto, na verdade admira como uma ~e nossa 
forças se acba ha t:lnto tempo demorada em Bagé, o outr' 
no Ibicuby, onde ella nada tem a fazer I 

O Sn. JomM : - De!enda incuria nostra. 
O Sn. PIMENTA BuE~o : - Que gloria teremos nós de Íí 

desalojar o inimigo, que certamente não esperará por nossa~ 
forças, depois que elle tiver saqueado e arrasado es~a bella 
pqvnação? O bom senso niio inspira que é melhor evitar a 
invasão e proteger as familias, que aliás terão tanto a sof~ 
frer, assim como suas propriedades e fazendas? 

O Sn. Jonm: -Ha muito gado e cavalhada em S . .Borja. 
O Sn. PIMENTA Bmmo: -Ainda quando os paragua-yos 

não possão internar-se palas campanhas circumvizinhas, 
basta a. desçolasão das fa~jlias e o insulto para que se 
deva evrtar tão lamentaveltnvasão. 

Parece, Sr. presidente, que no Rio Grande do Sul nem ha 
plano\ nem previsão, nem direc!)ão para a defesa da fron
teira. Parte do exercito morre quasi abandonada em alguns 
bospitaes ; ba queixas dolorosas contra o fornecimento de 
viveres ; ba emüm faltas e anarcbia que contristão 

Tendo, Sr. presidente, na 111. discussão do voto de gragas 
manifestado minhas idéas sobre a solucão da nGssa questão 
no Estado Oriental, tendo concluído quê censurava a demis
são dada ao ministro do Brasil acreditado no Rio da Prata, 
Corão minhas idéa.s impugnadas pelo nobre senador ex-presi
dente do con>elho de ministros, e depois pelo seu illustre 
eollega ex-ministro dos negocias estrangeiros Eu agora pro
curarei sustentar minha o~inião, não por que»tão de amor 
proprio, mas porque o assumpto envolve rel11ções internacio
naes que julgo de bastante importancia para. o paiz, tanto 
ma.is que ;tlgumas dellas talvez dêm occasião a algum de
bate; é, portanto, conveniente que se esclaregão. 

Para guardar algum methodo no que tenho de expOr, 
acompanharei em uma analyse rapida, primeiramente o ais
curso do nobre ex-presidente do ·conselho, e depois terei a 
honra de dirigir-me a S. Ex. o seu illustre collega. 

O Sr. ex-presidente do conselho não está presente, e eu 
sinto quando me dirijo a algum de meus collegas que não 
esteja na casa i servirá, porém, isto de mais uma razão 
para que, como devo, impugne seus argumentos com toda a 
delicadeza e com todo o cavalheirismo que devemos empre
gar sempre uns para com os outros. · 

O Sn. DtAs Y mm A : -E de que elle é merecedor pelo 
seu distiocto caracter ...• 

O Sn. Ptii!ENTA .BuENO: -E' de que sem cluvida elle 
é merecedor. 

Pondo de parte as considerações que S. Ex, fez no pream
bulo de seu discurso - direi que elle entrou na materia 
examinando o preambulo do convenio de 20 de fevereiro, e 
demonstrando que todos os artigos desse convenio, á excep~. 
ção do 2° que deixou para examinar depois, forão ajustados 
e dizião respeito sómente á reconciliação e paz dos orientaes 
entre si. 

S. Ex., depois d1l ler cada um dos artigos, terminou de 
novo concluindo que nada era mais claro e positivo do que 
isso, que em taes artigos nada se dizia a respeito das offen
sas graves feitas ao .Brasil posteriormente á declaraÇão da 
guerra .. 

Estou de perfeito accordo com S. Ex., salvo o exame pos
terior do art. 2°i mas no que não posso estar de accordo com 
elle é na conclusão que tirou. 

Na verdade, a conclusão logica que o nobre senador devia 
deduzir, era que a convenção dos orientaes entre si só dov_ia 
versar sobt·e suas relações, sua reconciliação e paz, emfim 
sobre seu acC<Jrdo i mas S. Ex. olvidando a sua propria 
ns~erção, concluiu, <JUe esse convenio era defficiente para com 
o Bt·Hsil, ou por outra, que as offensas feitas aci Brasil, de
pois do ultimalttm, ficavão por elle impunes. 

Tal consequencia, perdoe-me o uobre senador, é estranha 
20 
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e inr~dmissível: cumpre necessariamente distinguir o que é 
nccô!'do dos ori6ntaes 11ntre ~i para terminar a guerra civil, 
para entregar a cidade ao general }{IÕI'es. rlaquillo que é 
que~tãu entro o Drasil e a republica. São dous assumptos ou 
entidades ú parte que cumpre não r.cwfunrlir; era ma teria ex
tranha que dever· ia ser tr;ltarla. em 8CJHt.rado o em que VJI!olba 
n~o tinha nem devia ter voto, porque nfio dependíamos, nem 
devíamos depender de sua vontade. Neste sentido a ·argumen· 
ta~ã.o do nobre Ax ministro dos negocios extrangciros foi 
muito mais J,,gica ou plausível. 

Dessa coufucii'i.o foi, como j4 oulr'ora disse, que procedeu 
a má dJrecç<io ministerial, e tambem a eontJ'ndic~~ão em que 
o nobre ex-presidente do conselho teve nt•ce~sariamcnte de 
laborilr. Com e[dto S. Ex., depois de ter lido o cornmcnt;,rio 
que acomrP•Ohtill o conveoio. d)~se que e~ te era dcfictente, 
prirque mlo littendia Íl8 offeu~a~ r~ilas 1\0 llrnsil, e respon
dendo á objt>cção que lhe perguntuva porqu~ não pedira ex
plica.,:ões, accrescent,,u quri só S•• pede cxplicaçiio d;Jquillo. 
que é duvidoso, o não rio quo é claro e evt,lento PortiJnt:J, 
pura S Ex.. a d~fieíencia importava porventura preterieão 
dos direitos rio Dn1sil e não sómente ul~-:uma pequena de
mor• rara gar.ntt-los em acto >(lpararlo, plirque por isto só, 
a demissão sHia mais que infundada. . 

Qlfllf'C1JdO, pllrém. responder a outra objecção que lbe 
perguHtH va porque não reclamou do general FlorP.g essas 
satisfações, respondeu que se o governo soube Jog-o depois 
que e!Je estava danrlo as satisfações, r•ara que exigi-las. 

Já em outro tlipico do seu d:scurso S. Ex. tinha dito qu11 
o governo n;lo podia advinhitr 11uo o general FJôres tr;•tHsse 
de dar tftes R:ttbfações antes de reclamadas, que se o fez foi 
naturalmente porque, como allia1:o sincet·o que é, comprehen
deu que o .Brasil não podia deixar de exigi -las,· embora o 
convenio nada tivesse providenciado a e>te respeito. 
. Ora, da comparação disto com a certeza e evidencia indu

bltavel em que S Ex. estava, devo concluir que se não la· 
horava cm contradicção, pelo menos laborava em desarmonia 
de suas idéas com os factos. S. Ex. devia ter duvidas, que 
não tinha; não devia ter a evidencia que presumia, por 
outra, o nobre senador mesmo viu-se m. necessidade de con
fessar que seu juizo ou previsão era infundada. Verificou-se 
o que diz o nubre presideute do stmado, e é que algumas 
vezes não sabemos ter duvidas e outras vezes não sabemos 
ter eviden~ia. 

Ne~ta parte, pois, S. Ex encarregou-se de destruir seus 
propnos argumentos. 

O Sn. Dus VIEIRA: -Não apoiado, quanto á argumen
tação. 

O Sn. PmENTA llUENO :,_,Eu tanto devo entender que o 
nobre ex-presidente do consclbo suppunha que ebsa era a 
dcilicienciil rlo convenio, que ella importava preterição dos 
direitos do .Brasil, que julgaria oJfendê-Jo atfribuindo a de
mJssuo á questão de simultaneidade de algum outro acto de 
garantia, desde que nosso alliado não oppunha duvida 
<).lguma. 

.Fui por isso mesmo que eu disse que a apreciacão que o 
ministcrio fez do con veuio foi erronea, que confunaiu o que 
respeitava só á guerra civil cóm o que respeitava aos direi-

. tos do llr;lsil, questão esta que formava outra entidade, 
outra ordem de cousas, que não dependia nem da mesma 
data, nem dfl Villalba, ruas sim de nossas relacões ou allümca 
com o gen1~ral FlOres. • • 

Acompaltliarei ag-ora a S. Ex no exame do art. 2°. S. Ex. 
disse que nem a IPtra nem o espírito deste artigo comprchen
dem a~ ufl'en,as feitas ao llt·asil depois do ?tltimatum. A ar
gumentação de que usou para demonstrar isto é inadmissí
vel, não só porque não so póde sustentar perante o direito, 
como porque prejudicaria os proprios direitos que S. Ex. 
queria defender. Isto ó tão exacto, que seu proprio ex-col-

. lega, u Sr.f-\x-ministro dos negocios estrangeiros, não aceitou 
a a1·gumentação, e, pelo contrario, usou do doutrina opposta. 

Os atteutallos do Jaguarão, e os outros estão positivamente 
tanto na Jetnt. como no espírito do dito 41rtigo; elle diz expres
samente que ficão exceptuados da amnistia os crimes com-

mnns : pois bem-hontem -o nobre ex-ministi'O dos nego cios 
estrangeiros definiu muito bem o que são crimes communs na 
phrase do direit0 intenwciunal-são aquelles ~ue oiTendem á 
moral universal-, o codigo da humanidade, que ~ão consi
derados t.1es por todas as nações que po1· isso se achão puni
dos na le~islação de todos os pov.os, co.mo são o homicit.lio, as 
offonsas a bonra, os rouLos, a ptratarta. etc. 

Como o nobre ex·mini~tro dos negocias estr~ngeiros está de 
accordo nisto, nao preciau citar a autoridade de diversos 
escriptores do direito das gentes, que tenho aqui a mão o por 
isso :Jccrescentarei sómente que essa denominação de crimes 
communs é adoptada pa1·a distingui-lo~ tambflm dos crimes 
especiae8 e particulares it cada povo, como sejão os delictos 
politicas, religi~Jsos, policiaes. etc. 

Oru, desde que os attentados rio J11guarão se refBrem a 
assassinatos, roubos, offensas à hon1·a. ~esde que o~ outros 
se referf.'m tambem á infr,wgiio dr1 preceitos do direito uni
versal das gentes, está claro tjue são cJ'imes communs, e que 
por consequen cia cs!iio positivumcnte na letra elo art. 2°, e 
que. portanto, o general Flôres está autorisado a dar-nos as 
respectivas satisfações. 

S Ex.,para demonstrar que isso não estava nem ao menos 
no espit·ito do art. 2°, disse que a lei criminal é essencial
mente territorial, e que por isso não alcanga os dclictos 
commettidos fóra do p;.iz, accrescentando que não encontrava 
em escriptor nenhum a ficg;io territorial de que cu me apoia
va pHa que so dessem effeito8 jurídicos a uma occupa~JãO 
militar resultante da invasão passageira e fugitiva de um 
bando de salleadores. 

Se esta opinião de S. Ex. fosse exacta, se a lei penal do 
Estado OrienM niio pudesse na hypotese vertente alcangar 
os crimes commcttidos 110 Jagl1arão, o resultado logico c ne
cessario seria que não tinbamos direito de pedir ao general 
FlOres tal puniQãO. 

V cja o senado 1(como uma proposição erronea nestas mate
rias tira direitos ao paiz Na verdade, depois de uma decla
ração destas, como podedamos dizet· ao geneml Flores que 
elle devia fazer uma cousa cont:·a o direito, e tal que nós não 
faríamos em identidade de caso ? 

Felizmente essa asserção 9 inexacta, o direito sancciona 
nossa pret~nção : a ver.dadeira theoria e pratica geral das 
nações é dtversa e prevulente. · 

Quando os escriptores dizem que a lei penal é es~encial
rn~nte territori<tl dizem sómente no sentido, de que todos 
que habitão no territodo estão subordinados a ella, tanto 
nacionaes, como estrangeiros, salvos sómente os casos de ex
terl'itoriabilidade. Não quero, portanto, dizer que a lei penal 
não possa em alguns casos alcançar os réos que tenhão com-
mell.iuo crimes alêm dos limites terriloriaes. . 

Ua duas tbeorias para duas hypotheses differentes. 
Ha o principio da jurisdicção pessoal do estado, que acom

panha a seus subditos, ainda em paiz estrangeiro ; e ha o 
outt·o principio, ou ficção do direi to das gentes que considera, 
como _prolongamento do tcrritorio do estado, •> logar fóra do 
paiz em que estão suas forças de mar ou terra 

Se na campanha oriental encontrassemos um brasileiro, 
empunhando armas contra o Brasil, embora o crime fosse 
commettido em paiz estrangeiro, nosso exercito nfío teria 
duvir!a de captura-lo para ser punido • 

O Sn. DIAS VmmA:- Nem o Sr. ex-presidente do conse-
lho ignora isso. . 

O Sn. PmENTA BullNO:- Não digo que ignora, o que 
digo é que sua argumentação foi inexacta, e estou analysan
do-a pctra o fim a que me proponho. Eu pretendia citar ar 
legislação de diversos povos, de que se vê, com clareza, a 
procedencia do que ~ti logo; mas. como o nohre ex-ministro 
dos no~oci~s estrangeiros está de accordo 1 por brevidade, 
passare! admnte . 

A thcoria que serve para o nosso caso é a 2. a O direito 
internacional considera o torritodo de uma nacão prolongado 
além de S(ms limites natumes em tree hypo'tbeses : a 1 a é 
sobro suas aguas territoriaes , no que não me demorarei, 
porque nilo intereasa â. nossa questão ; a 2~ ó sobre os navios 
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nacionaes, ou sej;Io de commercio no alto mar, ou scjão de 
guwa ainda nos portos estrangeiros ; a 3a, finalmente, yer~a 
sobre o logar occupado pelo exercito da nação em temtono 
estrnnRciro ; esta é a quüstão vertente. . . 

Na linguagem intei'Oacion?l, ou por ficção ~o d.Ire!t? das 
gentes. um exercito estrangeiro goza de <lYtemtombihdade 
em outro paíz dive.rso do seu, ou por outra o Jogar em ~ue 
elle I>isa ou seja em marcha ou em acampamento, conside
rHe co~o um prolongamento da sua propria palria durante 
a occupacão. O exercito representa a força de seu ~overno, 
tem em si orgnnisada a jurisdicção, confor~1e as lei~de ~cu 
paiz, apresenta um caracter public? especial gue nao pode 
obedecer scnãn á sua soberama nacional ; sem Isso, ou desde 
que tivesso de obedecer á autoridades estrangeiras, deixaria 
ele ser o exercito do seu paiz, é justamente o mesmo que o 
convcz do navio do gue'rra, dentro de portos estranhos .. 

Se elle está em territorio amigo, o governo deste. po: I~t~
resso reciproco respeita o principio; se elitil. em temtor.IO Ini
migo, certamente não pisa ahi para obedecer ás autondades 
territoriaes. 

. E8ta é a doutrina de Wattel, Jiv. 1• cap. 19, § 216 e 21~, 
da Ort.olan, vol. 1o pag. 223, de Wheaton, de Heffter, Azum, 
Foolix, emfim de todos os autores do direito das gentes, 
Faustino Relias tratando desta ficcão e da extensão da acção 
criminal expõe muito bem a materia. . . . ., 

Algumas nações têm exp,·e;;sado o pnnc1p10 em suas lei~ 
positivas. A lei franceza de 22 de setembro de 1790, em seu 
art. 3° diz o seo-uinte :· cc Em tempo de guerra, estando o 
exercito fóra do~"~ reino, os militares que o compõe, ou as 
pessoas quo estão adjunt.;s ao seu serviço, quand? incor
rem em delicto~, (embora iodividuaes), poiem ser JUI.gados 
pelil justiça militar. A lei de 13 hrumaire do m.mo lJo, em 
seu art. 1°, estabflece para as tropas da rerJUbl!ca fÓI'a do 
territorio della conselhos de gueml peru;aner!tes, aos qu~es 
suje1ta íis pesf:oas adjuntas a~· exe1·cito. Assim é que a JU
risdi~gão da França, e exclusivamente, ella acompanha seus 
exercitas, fóra do estado em tempo de guerra. 

Outro tanto acont!:!ce mesmo em tempo de p~z. . 
O demto de 21 de fevereiro de 1808 é assnn concebido : 

todo o militar que marcha com seu corpo em um paiz amigo 
ou noutro, que for prevenido de qualquer delicto, c!eye_ ser 
sujeito ao julgamento do conselho de guerra, da d!VIsao a 
que pertencer. · . . . . · . 

Estes são os verdadeirOs pnncipiOs da matena, observados 
geral monte quer haja lei. positiva, q~er não, ~em pod~m .aer 
outros, porque o contrano i~1portana re~unc1a de dire~tos 
soberanos. Concluiremos, poiS, que o deiicto que o soldado 
commette em sua marcha mais ou menos rapiúa, ou ~m seu 
acampamento mais ou menoB demorado, é commetlldo em 
torritorio provisoriamente de seu governo, e, portanto, deve 
ser punido conforme as leis e tribunaes deste ·-

Se ial principio não vigorasse os generaes não )lOclerw.o 
responder nem por si, quanto mais por seus excrcilos, ou 
pelas operasões da campanha. 

Para clarear molho1· a theona vamos a um exemplo nosso. 
Ouanrlo o exercito brasilfliro penetrou no Estado Oriental. 
!{u;~ndo foi bater Paysandú. e Monli'Vi.d~o, al~urn o e 11~~ t'~.~~ · 
rana que qualquer autoridade admmistrativa ou teJf!Lon<~l 
do Uruguay ext•rcessc jurisdicçiio sol.JJ·e os no8~os soldados? 
Não por cei·to. Hesulta dahi que so um soldado no~:;o com
mettesso um assassinato, um roubo ou um outro Cl'lmc e se 
recolhesse ao nosso exercito, as autoriilarlcs uaquelle paiz =~ 
havi;lo em tempo diri~ir-se ao nO$SO general pi! ra oh ter a. 
puniçii_o do soldado deliuquenle. Appliquemos outro tanto 
aos orwntaes. 

O Sn. T Or<rONI:- Erão bandidos. 
O Sn. PIMENTA DuENO: -Deixemos essa expl'CSEão, que 

não parece propria do nós. · 
O Sn. 'f. OrTONI:- E' do Sr. Paranhos. 
O Sn. RoDRIGUES SILVA: - nlas em carta particular. 
O Sn. J>umNTA .BuENO : - Em actos publicas eu a censu

raria, 

O Sn. T. 0TTONI:- E' a verdadei-ra. 
· O Sn. PnmNn lluE"NO : -Não me parece : esta~ exprer 

sõlls só podem eervir pam rerresaJi;,s. essa força de orientaE 
cnmpuuha-se de mais de UiOO homens, r.ra rlil'igida por gt 
nerac~, levava sua bandeira, o porquA meia du.zia de soldél 
dos, quebrando a disciplina, prat.icá; ão t•1es attent;H!os, é po1 
ventura justo dai' a esse exercito o nome de baodi.los? Que 
reriamos em caso semelhante que o nosso ~xercito fosse assi.-
tratado? · 

Cnntinuando na demon"II'ú\Ção que filzia, direi qne não b; 
muito tempo virpos o principio de que trato app\icado en 
nosso porto. Em 2i rio junho de 1861 uma praça da fraga!' 
ingleza Esmeralda matou na bahia desta côrte o imperia 
marinheiro Vicente Ramos Ferreira, o governo diri~iu sm 
rcclnmaçilo ao commandante, que consentiu que o criminos' 
vie~se á tena para proceder se llóJ. inquirição; devendo 
porém, depois voltar,, como voltou rara bordo para ser. p~ 
nido na Inglaterra, visto que não tmha Jogar a extradicça1 
porque nenhum governo fnz entrega de seus proprios subditos 
mesmo principio que tanto se applica á forç11: ernbarcad< 
como á forca em torra, cobertas ambas pelo pav!lhii.o de sm 
soh\lrania. • · 

Do que fica exposto derluso que o nobre ex-presidente dr 
conselho não demonstrou.nem pouia rlemonstrar,que o art. ~· 
fosse inaplicavel aos attentados do J,tguarão ; pelo contraru 
tau tu a letra como o espirita desse ·artigo dominão esse: 
factos 

O Sn. T. OrTONI:- O ministro Castro disse o contrario. 

O SR. PmENTA BuENO:- Não temos qufl arlmittir o con
trai·io,e tanto isso não procedo, que o general FlOres declarou 
que tratava de punir esses crimes. 

O Sn. T. OTTONI:- Apenas averiguar. 

O Sn. PmENTA DuENO:- Não admiro que o ministro Cas
tro tivesse duvida ácet·~a da competencia quando o nosso 
proprio ex··president.e do conselho .teve, co1~o ~cabamos de 
ver; o que ueve porem prevalecer o a theon~t e priitJca ver
dadt:Jil':l, que tenho referido, e que se póde amda robuslecct· 
com novos argumentos. 
. O Sn .. DIAS V miRA: - A theoria que V. Ex. tem exposto 

até agora é sã. 
O Sn. PmE.NTA BuENNO :-Nem podemos, nem devemos 

admillir outra. 
o Sn. { 0TTONI: - nras nào é a doutrina do ministro de 

Flóres. 
O Sn. PmE.NTA lluENO : - Concluiremos que elle errou em 

ter duvida 
O Sn. T. 0TTONI: -E por isso ficámos sem satisfação 
O Sn PIMENTA DrrENO : - Pois o nobre senador ha de. 

acr,mpauhar-me oa exigencia dellas. 
O Sn. 'f. 0TTONI: - Apoiado. 
O Sn. PIMENTA lluENO : -Nem dig-amos que ficámos sem 

satisfações, pois que ellas estão afiançadas. 
O Sn. SILVEinA DA UuTTA: -Mas isso é depois. 
O Sn. PnmNTA BmlNO: - Uma vez que sejao dadas, 

pouco importa que fossem exprcs~amente gar11ntidas no con
venio 

o Sn. SiLVElllA DA morTA; - Thlui(o bem. 
O Sn. T. ÜTTONI : - E' isso mesmo. 
O Sn. PniEN1'A lluENO: - Dastão-nos o art. 2° e as suas· 

cousetJUf'!Icias : demais urna cou~tt é diMJr que não se mencio
nou o facto, o outra qtte se preteriu o direíto. 

O Sr.. SILVEIRA DAnioru: _:No futuro nós o acompa
nharl)mos. 

O Sn. PumNTA. .BuE.No:- Nem o governo oriental, delu
cidada a matoria, poderia oppôr duvidas. 
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O Sn. DIAS VminA:- Sora mais conveniente o exame da 
legisla~:;1o oriental. 

O Sn. PmENTA IluENO : -O governo oriental nao póde 
seguir outros princípios . Sua legíslaçiio pódo ser omissa ou 
não quanto a se.us ~ubr!Ito~ que se a~:harem cm est~do e_:;· 
trangeiro como simples part.JCulare3, mas m1o quanto a ficçao 
do que tratamos; porque o direito das gentes é um o unico 
para t•1dns as nações, e o principio que clle estabelece ó o 
t!UO tenho sustentatlo. 

O Sn. T OT·roNI: - Elles é qtll3 negiTo. 
O Sn. PmENTA BuENO : -Deixe-os negar; o que importa 

ó o direito .... 
O Sn. T. 0TroNr:- O que me importa é a satiEfaçao 

exigida. 
O SL~.. PIMENTA BuENO : - llois exijamos o cumprimento 

deU a. 
O Sn. SILVEmA DA 1\'IOTTA :- llavomos do principiar? 
O Sn. PilllllNTA 13uENO: - Como principiar? Ainda que as 

satisfacões esti vPssmn detallmdas no convcnio, não teríamos 
de espêrar a realizaÇão ? 

O Sn. SIL vmnA DA MoTTA : - Mas estamos am dcsac-
cordo com o Estado Oriental. · 

O Sn. T. 0TTONI : -A nota do ministro Castro. , 
O Sn. PmENTA BuENO: -Essa parto da nota foi como que 

retirada. 
· O Sn. 'f. Ü'rTONI : - Eu não sabia. 
O Sn. PIMENTA Bum10:- E' o que resulf.a do procedi

mento do general Flores, desde que elle diz que vai tomar 
conhecimento dos factos para o fim reclamado. 

O Sn. Su,VEIRA DA MorTA: - A nota tem outros as
sumptos. 

O Sn. PmENTA DuENO:- O que. eu disse é que foi reti-
rada, que não prevalece nessa parte. · 

O Sn. T. ÜTTONI : -Eu entendo que diplomaticamente 
não foi retirada. 

O Sn. PIMENTA BUimo : -Não tenho rcmedio senão ler 
a not<L 

O Sn SILVEIRA DA. Th1oTTA. :- Para mostrar que foi reti
rada? 

O Sn. PnmNTA BuENO : - Quo senJo foi retirada directa
mente nossa parte, HO menos Jkou ella sem proc~dencia, 
pois que o gen_c~al Flores, poudo de parte essa duvida, an-
nuiu ao qu() exigw-mos. . . . . 

A nota é a seguinte : cc nlmist.~:IO de r~J,~çõc1 cxt?riOrrs. 
cr]lontevidéo '12 de marco de 186ll -Sr.mm1stro. -Submet
tidas ú consideracão do ·governo provisol'io as manífestnções 
que V. Ex'. se1;viu-fe fazer-me, relativamente ao procedi· 
mento de D. llasilio Alunhoz, S. Ex. o governador. apf~zar 
de haver já exrerlido as suas ordens, para quo <quelle inrli
vit!uo seja trazido ú esta ciJado, afim de responder sobre os 
fitClos ~ue se lhe imputiio ; atlen{len:lo nos n~vos desejos 
manifestados por V. Ex. renova, nesta da ta, as d 1 tas ordens, 
mostrando assim a sinceridade r.om que qu~r Siltisfazer aos 
justos reclamos de V. Ex., com quiuJto os factos que parecem 
'condernnar o citarlo :Munhoz tenbão tido Jogar cm territorio 
llrasileiro e portanto fóra da jurisdicç~o .da repu~lica, l!'os
tranrlo assim por ou~ro lado, que esta. disposto a cumpm os 
deveres, que a justiça e a mor<il publica reclamão. -Saudo 
a V. Ex. etc. etc.-Carlos de Castro.>> 

'
1ê.so. pois, que e~sa duvida foi Jl?Sla de .lado, o quo o 

genci·al FlOres declara que os presumidos dehntlucnles rcs
ponillll'áõ pelos factos, rle que são indiciados, como exige a 
jmtiça o a moral publica. Foi por isso ~lesmo qu{J outr'ora 
eu disso que esta nota hnnra o general. Elia está de accordo 
com outra que o Sr. Paranhos leu, e que não vem no re-
latorio · 

O Sn. DIAS Vmnu.:- Vamos a applicanüo das doutrinas 

emittid;1s por V. Ex. aos attontados commettidos pelas tropas 
de niunhoz e Apparicio. 

O Sn. PIMENTA BuENO: - Com umito gosto salisfa~o ao 
nobre senador. 

Desde que é t'xaclo o g-eral, na tbeoria e na pratica, o 
principio que julga o territorio occupado .por. moment.M o~ 
com demora por um exercito, como temtor10 da nacJOnalt
dade deBte, ~egue-se qu.e qual.q~wr delicto .q~e os solda.dos 
commettão, ou sejiio drd1ctos m.J!Itares ou CIVIS, se co.nside
rilo commettidos no seu territor10, e, portanto, na orbita da 
jurisdicgão e competcncia do seu governo. Consequentemente 
os dt~lictos perpetrados pelos soldados de niunhoz ...• 

O Sn. T. 0-rTONI :- Pclus officiaes tarnbem. 
O Sn. PIMENTA BUENO : -Pois seja ~olo5 olllciaes lam

bem... estão pendentes da ac!Jão e compe~cncia das leis e 
do governo oriental como se fossem commettttios dentro do 
proprio teiTitorio di\ republica, . 

E. se assim n;io fosso, uma vez ou e não se dá cxti·adiCgão 
dos subditos proprios, ficurião ou Íülo impunes ? 

o Sn. T. ÜTTONI :-E' contra isto que protestamos. 
O Sn. PumNTA llUENO ·: -Se assim não fosse •.• 
O Sn. Dus VmmA:- A questão é saber se.,· 
Ü Sn. PRESIDENTE : -Attenção. 
O Sn. PmENTA BuENO: -Porque V. Ex. não permitte.o 

nparto, cu cedo do meu direito para ouvi-Io. . 
O Sr:. PllESIDilNTE :-Não, senhor. 
O Sn. ZAcnAnrAs :-0 regimento nir~ é direito particular 

é direito commum, não se poJe, renunciar. 

O Sn.. DIA.s VmmA. :-Eu torei a palavra outra vez. 
O Sn.. PmcNTA BuENO :-0 nobre senador exeministro dos 

negoci(ls estl'~ngeiros parece qu~ fil~ a nppl!cução. do~ prin
cipias d~dozidos dependente do lei onental. So assim e cum
pre distinguir o CilSO da ficção de que trata mos dos casos 
em que ella senão dá. . . _ 

No c11so da ficcão do prolong~mento do temtono nao ba 
necessidade de Je'i positiva, porque, como já dbse,nem um es
tado dcmitte de si os direitos de sua soberania, e a conse
quente jurisdiccão de conhecer de todos os actos praticados 
pelos soldados ·cobertos por seu pavilhão ou encorporados 
a seus exerci tos. 

No segundo caso em que seus subditos estão cm paiz .rs
trlingciro como simpl!~s particulares sem gozar da extcrnto
riabilidade, eu tão sim, é du mister lei, para que posão ser 
punidos,parR 'que SP crie a compet'!.ncia por factos praticados 
fóra do territorio; mas essa não é a nossa bypothese. 

No entretanto se não fosse aquelle outro principio restaria 
recorrer a este. oífel'ecer reciprocidade, ou ver taes crimes 
não punidos! E' mais umn. das razões por q~e eu julóava 
inconveniente o impropria a expre~são de bandidos. 

Esta sef.(unda theoria é cousa distincta, é a bas'l ~a exti·a
dicç;1o para os crimes communs: o da·punição e~cepcwnal dos 
crimes commellitlos pelos subdi.to.s PfOprws fora _do estado, 
asmrnpto sohl'e que o nosso muustcno dos negociOs estran
geiros expediu a sua circular de 1847. 

Deixando-a,· pois, porque ó estranha a questrro, concluirei, 
~uc o nobre ex-presidente do conselho nao teve razão alguma 
na argumentacão quo empregou para allegar que o nr~ .. 2° 
do convenio era inaplicavel por sua letra. e por seu espmto. 
S. Ex., pelo contr11rio; é quo feria os direitos uo Bra8il. 

Itlenos razão ainda teve o nobre senador na out1·a argu
mentação que empregou co.ntr.t esse mesmo _artigo: sem 
querer laborou em grave eqUivoco. 

Tratando-se só e unicamente de crimes communs, não 
versando nossa questüo sen;lo ácerca destes, S. Ex. deixou-os 
de parlo, e foi occupar-se dos deliclos políticos .. Chamou em 
seu apoio a opinião do Sr. llerrera; entendeu que ~~ssa 
parlo o artigo nada valia; emfim, attribuiu-sc atésimphc1da· 
de e mystilicação ao ex-rniuistro do Brasil! ~Jag senhores, se · 
tudo is:o estava fóra da questão, se nada tiuha com .ella, 
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se a materia de crimes politicas não podia importar senão ao I a Confederação, ta.lvez não se animasse a invadir a pro
general Flôres, para que toda essa argumentacão impcrti- vincia de }lato Grosso. 
nente? • Rias, dado ainda o caso dé que declarasse a guerra aos 

Do que S. Ex. devia tratar era dos crimes communs ; sobre alliados, estes terHto ganho cm tempo e nJ promptificação 
· esta especie é que devia citar as palavras do Sr. llcrrera ; de seu~ recursos militares, de modo que boje já poderião 

mas certamente nenhuma encontraria que favorecesse seus estar em AssumpSJiiO poupando muitos sacrificios. 
argumentos. Portanto, podemos sep~rar do discurso do nobre Todavia, niio me demorarei sobre esta materia, porque 
senador tudo quanto disse a esse respeito, porque non etat póde haver pormenores que eu ignore, e emtim é facto con· 
hisl ocus. sumado. 

'fllrminarei esta analyse dizendo que sinto que o nobre ex- S. Ex. disse quo não podia concordar qno se considerasse 
presidente do conselho denominasse o exercito orientallJue indilferente que nlontovidéo FC Bntreg-asse a ·discricão ou 
invadiu Jaguarão como um bando dr. salle:idores. mediante a capitulação de 20 de fe\·creiro, tanto mais ·porque 

O Sn. T. OTTONI : - São palavras do nosso enviado ex- se.ndo a entrega. feita á discriyão não precisavall!os que 
traordinario. · · VIII alba tl·ansf?lt.tisse o go_verno ao ~cncral Flóres,. v!sto que 

. este por seu dJre1to propnCJ de bell1gerante assumma o go-
0 Sn. Roonwur.s S1L YA:- Em carta particular. verno desde 0 m·Qmento da entrega. 

O Sn. PIMENTA BuENO :-Essa oxprcs-ão não devo partir 
da boca. de quem acaba de deixar o poder. 

O Sn. T. OnoNI: -E dos que acab;to de ser diplorn•. tts. 
O Sn. PmENTA BuENO: - Nem rue parece propria da 

tribuna. 

Eu, porem, notarei á S. Ex à improcedencia do seu ar
gumento. Se o general Flilrc;,s era desd11 eutão quem devia 
assumir o governo da cidade por seu direito proprio de bel
ligmnte cm guerra civil, segue-se que á eiie é que se de
veria fazer a entrega á discriçiio, tanto mais quando era 
nosso alliado e quand1) nós nos dirigíamos á esse mesmo fim 
de entregar-lhe !> governo. 

O Sn. DrAs VmmA : - Niío fo1·ão simples hostilidades os Se a entrega á di:crição fo9se feita aos dous alliados o 
factos praticaáos pelas foruas de ntunlJoz e Aparício. Brasil imm,díatamenle ft~ria o mesmo que fez a respeito de 

O Sn. PmENTA .BuENO: -Concordo com o nobre scn:ulor 
que forão delictos, mas dahi não se póúc derivar t~quella 
uenominacão. 

Paysandú, isto é, entregaria á Flôres·. Ora, eu_ não vejo em 
que isto fosse maiB glol'ioso do que a capitulação de 20 de 
ftJvereiro. Esta pelo que respeita ao Brasil foi á discrição 
do nosso alli<ulo, que ficou auloiisado á dar-nos todas as sa
tisfacões que forem justas, e pelo que respeita á amnistia e 
outrás eslipu!acões rel;;tivas aos orientaes entn si, isso para 
nós é pcrfeitaménte indifi'erentl'. 

Quando eu disse que, sob o ponto de vistas diplomatico, a. 
entrega, como se fez, era preferível a entrega ú di~crição, 
deix:;ria de ter mais de um fundamento? 

Estou d'e nccorrlo com as opiniões dos cscriptorcs m:1-
dernos; de Wattel, Silvestre Pinbeiro, Whe;.~t(ln c [llltl'os 
em que perante a civilisação actual -não devemos consi· 
der·ar a propriedade do inimigo, res hostium - como p?'imi 
capientis : a guerra não é meio, não nutorisa o invasor a 
enrirruecer-se, de8truindo as fortunas parlieulw·s, e muito 
menos a ofi'ender as ~essoas sem necessidade. A devastacão 
só éjustificavel quando se torna indispensavel para as oiJe· O Sn. DIAS VmmA:- Pcl:l inconveniencia de nossa intcr-
rações da guerra, o mais só póde ser praticado por povos venção ? A ser isso dar-se !tia de~de a nlliança. 
harbarns. O ~n. Pm~>N'l'A BuENO: -Embora S. Ex. dig-a que não se 

No entretanto o nobre senador concordará tnmbcm que demonstra dos documentos que nos obrigassemos á entregar 0 
durante a luta os generaes.que cummandã9 as forças são os governo de Montcvidéoaogeneral Flôres, todaviaessuclausula, 
unicos juízes da necessidarte. de lançar mão ou não do gado, esse empenho nosso, transpira do espírito desses documentos. 
cavalhada e outras propriedades dos particulares. Díra, po- Desde então porleria objectar-se que feriamos a. co.nvenclio de 
rém, S. Ex. que as offensas ás pessoaR e á honra mio estilo 1828, ou 0 art. 4o do tratado .de 184G, designando ou iriipondo 
nesse caso, que isso em nenhuma bypotbesc merece o titulo 
do hostilidades. Mas eu re~pondcrei que a denominação ent1o pessoa para 0 governo. 
é do crimes commun5, é de criminosos, mais restricta aoe O Sn. DrAs Vmrú: -)las isto não está ·de accordo com 
delinquentes e não ao exercito. as idéas de V. Ex. 

Passarei agora a fazer algumas observações sobre o Jumi- o Sn. PmENTA BVENO:- Posto que eu entenda que o 
noso discurso do nobre ex-ministro de estrangeiros, houLem ar·t. 4o do tratado de 46 não é applicavel á bypothese, posto 
proferido. que o governo at·gentino t;tnto pen~a tambem assim, que pro-

- S. JEx., sem combater minba opinião, lim!tou-se a dar as propunba a acção conjuncta: e que não uos fez objecção 
rnões por que o gove:-no imperial não tinha 11ccitado a in- alguma.... . 
tcrvengão conjunc:ta proposta pelo govel'flo de Buenos-Ayres. . 
Uma dessas razões era por·nrro !JUerer aquelle governo ~Ct>a- O Sn. Du.s VIEIRA: -O mesmo aconteceria coro a en .. 

tre!!'á á discric.ào. rar essa ac!1àO conjuncta do tratado definitivo de paz: a outra L 

era o pensâmento em que o governo imperi:d ainda estava de O Sn. PmENTA llu~>NO :-Todavia. ent· ndo que a entre-
não intervi• militarmente no E~tado Oriental. ga do r,ovemo pcl'o proprio Vilialba tira todo o pretexto ás 

Quanto à primeira direi IIUC ainda creio que seria possível objcccões, o importa para o Brasil muita gloria. 
convencer ao governo argentino que convin!Ja pacificar pri- Demais é predso n<io olvidar o elemento da guerra civil; 
meiramente o Estado Oriental, estabelecer ali um govl·rno ·é preci~o não desconhecer qud VJilalba podia dizer-nos o se
que ofi'er~cesse g:~r~ntia, para cuidar-se depois rlo tratn.rlo guinte: cc A .vos~o re~peito, llra~il, eu me ent:ego á discl'i
do paz. Es_te admrltla demora, ao mesmo tempo quo a pactfi· ç<io do general l'lóres, vosso aliJado ; entendei-vos com elle 
caciio se fazia urgente. . como quizcrdcs. Nilo tendes, porventura, intetra confianca 

Quanto á segunda ponderarei que o Brasil o a Confede- nelle a resprilo de vossos direitos e interesses? Se tende·s, 
racão Argentina são os garantes da indcpendencia oriental, entfio porque quereis impedir que os orientaes estipulem 
o obrando conjunctamente levarião comsigo muita força mo- entro si algumas garantias para minorar os males da gu·erra 
ral e material, e o[erccorião garantias a todos, assim como civil h> Pois bem, que resposti1 plausível dariamos a Vil-
meios promplos de terminar a qucstiio !alba? 

As nações estrangeiras nito poderi<Io suspeitar conquista Perguntou ain~a S. Ex. porqua o nosso ex:-mini~tro nlio 
de territorio algum, nern receia r delongas ou prejuisos ao exigiu quo Yillalba, antes de enlreg-ar a cidade, manifrstasse 
seu commercio. O Estado Oriental não teria osperancas de sua reprovaçiio, pelos attentados posteriores ao ultimatum. 
possibilidade de resistencia. • . ltesponderei primeiramente qne ainda CJUílndo pudesse isso 

O proprio Paraguay, vendo o Brasil desde logo alliado com ter Jogar S. Ex. concordarâ comigo qne tal deficiencia não 
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seria motivo sufnciente pam a rlemissrro que é o objecto do 
nossa questão. E direi mais l{llfl julgo cousa muito sccun· 
daria: a entrega do inimigo por si só basta. E demais St\ exi· 
gissimos ossa 1:eprovação .. Porque ni1o exigiri<tmos tambcm n 
do~ actos antenorr,s ao ·ulttmaltLm, que motivárão a guerra? 
'l';Jivcz so diga que em rclitc;1o a estes bastava a nota de 28 
de janeiro do general Flôres. Mas entiTo eu direi <JIHI em r~
laç<1o aos postel'iorcs tambem basta a l10nm o a allianÇa do 
me~mo general. Em summR, a querer-se essa reprovação de
veria ser do Aguirre, e ninguem dirá que deveríamos impos
sa-lo do governo para esse e[eito. 

S. Ex. disse ainda-não questionaremos só sobro o acto 
do conve~io ; estam?s de accôrdo do 11ue fo~ negocio só en
tro os or1entaes, mas porque nessa occas1ilo não ~c con
signou por escripto, nilo se firmou expressam~ntc ;1 gal'antia 
do repressão dos factos uiLeriores ao ultimatum? Houve, 
pois, deficiencia ou de um acto sepamdo,ou no com• enio ••.. · 

O Sn. Dus V1EmA; -No convenio, visto que só houve 
este instrumento. 

O Sn. PnmNTA 13u~NO:- Esta m·gumcntnçiTo póJe pare
cer procedente; pelo menos ó L em formulada. 

Entretanto esse acto do garantia entre quem deveria ser 
p:lssado ? está claJ'<J que só entre o llf'llsil o Flôres, porque 
ninguem o faria rlcpendente de Villalba. Drsde ontão <'ra 
indiJTerente que se formulas,e no mesmo dia ou depois, flirci 
mais, que se exigisse tal acto do gener>~l I7Jôres, desde que se 
sabi;L que elle n<ll'll!unHt duvida tinha em satisfazer nossitS 
Justas exigcncias. 

O Sn. DrAs VrEmA: -Podia fallecer, podia haver muitas 
outras bypothefes. 

O Srr PnmNTA nu~;No :-Sim, senl10r, concor,Jo cm qun 
se pudessem dar essüs hypftbescs, mas S. Ex. conecr,l:i rá 
tarllbem que por isso ~ó não deveria ter logm· a demiss;io e 
sim instruccões ou ordens n~sse ~entido. ' 

O goveruô estaria em seu direito dizendo .ao ministro bm· 
sileirõ que poderia occorrar· ;tlgumu eventualidade, e quB 
por esse motivo dcmand;tVIt nrn documento escripto. 
. Só no cast) c~ que (J ministro n~o culllpri~se a5 in~lrucções 

so então padcna ter log-:tr a demrssrro. 
Nott1 mais S. E:-:. que essa r.xigencia, ao menos t!utllito a 

data. niio apareceria, se a entrega do ~lunlcvidéo fosse fcil<t 
á discrição. 

O Sn. DIAS V1sm,~ :--Se fosse sem condições. 
O Srr J>nmNTA Durmo :-Pnl'lrue seniTo houvesse o ~elo 

do convenio n;lo ee arl!uiria a rlefi1ciencia, o cont.inuilriamos a 
confiar na honra e lealdade do nosso ailiado. O que. porem, 
corta toda a questilo é que nunca verificou-se e3!'C acto os
cri to e o proceder do general Flores tem demonstwclo que 
ellcl era desnece~sario. 

Creio, que estes erão os principaos topicos rio discurso do 
nobre semtdOi'. 
- Tocílrei H gora em algumas ob~crvações feitas por um ii

lustre senador pela Bahia: npezar de saber apreciar os seus 
talentos, el!e permitlirá que eu procure sustentar minhas 
opiniões. . 

S. Ex po7. em duvida a nl!i;\nca entre o Brnsi! e o general 
Vlórcs ; não viu em nota de 28 do janeiro senfio um acto uni
l:lle.rar, que nem exigia rccipt·ucidarle, e dahi dc,luziu que 
fitltanrlo a baw para minha aJ·gurnrntaciio toda ella C11ducava. 

Reapouderei que do~de q11e o governô brasileiro, des•l11 que 
o nosso minblro uo Ilio da J>rata, df!•de que o gl•ncra117lôms 
ass~verilo qae exi,f.tl a alliança , nó~ não devemos po-Ja rm 
fii!VIda. e que portanto a hilso do mrnha dern,,nstração su~
siste. N11o convéru mesmo pôr· cm duvida essa allinnea, p0rque 
iseo valeria pôr em duvida o direito que ternos ·dÓ roclnmal' 
:-atisfuçõos pelas ofl'ensltS posteriores ao ullimatum.-DoJtde 
dirivaremos e~se direito - nilo sendo ela allianca sen·lo dos 
principias geraes do direito das gentes? • 

O Sn. ZACIIAniAS : - Qual ó o titulo e a data dessa 
alliança ? 

O Sn. PIMENTA. BuENO : - A data delle necessariamente é 

anterior á 28 de janeiro. O nobre senado!' sabe bem que uma. 
cousn é ullianca o outra ó a fórrna ou clata desse aceordo. A 
alliança póde ser celeiJrarla em fórmn. de um tr·atado, em um 
simples protocolo, ou mesmo por uma convenção não escripta. 

O Sn. ZACHAIIIAS: - Itlas a data em quo se fez esm 
allian~a. 

O Sn. PIMENTA DuENO : - Eu l'•lSpondcrei que estou pre
vimcnte cstnbelecenrlo alguns princípios para isso. 

Supponha que a alliança fosse tratada por uma convenção 
nfil\ cscripta ; desde que os alliados reeonhecem que a con
tratúrão1 ella é ua mesma maneira obrigatoria e sagrada. 

O Sn. ZAcnAnrAs : - Thlas tem uma data. 
O Sn. Pnm:~r.~ BullNO : - Desde que a convenção não ó 

esct ipta. eu não posso dc,i:;mtr a !lata: mas posso concluir 
qull é anterior a n.ota do ·28 de jauoiro, porque esta é um 
resultado della. 

O Sn. ZAcrwms: - I\las o gcncrttl Flores n;1o admitte 
outra que níio sej~. a do 28 de janeiro, diz que é donde se 
derivilo todas as suas.obrigações. · 

O Sn. PnmNTA llur.No: -O proprio general Flores é 
quem diz no priuci pio dess:t nota que a alliança eutre o .Bra
sil e elle e~ tá feita. 

O ik ZAcnAmAs: -A alliança é um mysterio, desde que 
nfio se refere só á nota de 28 de janeiro. 

O Sn. PnmNTA lluENO : -~ias se elle mesmo é quem diz 
que ella est<i feita ? 

O S<~. ZAcnAmAs : -E' um n1odo de dizer; elle tambem 
di~se que está foliada com sangue. 

O Sn. PmENTA l3uENO : - Sem duvida que cllo referia-se 
a um acconlo anterior. 

O Sn. ZAcrrAnrAs : -Não ba accordo nenhum. 
O Sn. PIMENTA P.umw: -Necessariamente ba um accordo 

wrbill antel'ior. Os talentos do nobre senador bào de rece .. 
nbo~er quo o general Flores n:io pegotria na penna JHU'a re
di;.;ir a not<t de 28 de janeiro ·sem um accordo prévio,nem Wo 
poÍico o nos.~o mini.~tro rrspoudoria com a sua nota rcversal 
senão fUra e"se accordo. 

A phraEo cm que está rcilig-itla e~sa nota é porventura 
aconselhada por convcnieucias dfplomulicus. 

O Sn. ZAcnAniAs :. -A minha questão é o titulo e a data 
da alliança. 

O Sn. rm~s!DENTE [ao orado-r) : -Eu tenho estado sempro 
a olhar pttra V .. Ex .. e V. Ex. não quei' olhat· para mim. 
Queixo fllij disto a V. Ex. (Hilaridacle.) 

O Sn. PnmNTA llusNo :-Eu tclllho muitn honra em olhar 
para V. Ex. ; mas no intervo.llo não po~so olhu para algum 
de meus collega~ '? . 

O Sn. rnESIDENTE : -Foi uma simples queixa que fiz, 
O Sn. PnmNTA Dur;:NO:- Eu obedeço. Concluirei, pois, 

que a nnta de '28 de janeiro prCSUJJpÕtl convenç'oo anterior, 
do que ella não é S(mào um acto osteusivo ; e, mnborfl diga 
que não exige cornpen~u~iío senão a d;~ justi~a do Brasil, 
basta esta pam que elle seja attendido cm suas. justas (·xi
gcncias, e bso é o que a rfnrm·sallbe afiança. 

O SR ZACriAIIJAs:- Não diz que é pára colloca-lo na 
eadeil·a, comu V. Ex. disse em seu discurso. 

o Sn. PnmNTA Bur;:NO : - Eu não disso que eslava cs-
cripto ioso. . 

O Sn. ZAcuAnrAs: - Disse que o fim da alliancu era col-
loc:\-lo na cadeira. • · 

O Sn. l'umNTA lluENO: - Disse que esse era um rios fins, 
nem isso pó de ser donegado. nem as conveníencias diplotna
ticas se OJl·põem a ess:\ usscrção. 

J~l!a prome.ttou-nos us reparações que exigíamos sob a 
condtção de vtr a ser o governo de todo o estado ; a nota do 
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nosso mi~is~ro r~sp011dend~-l~e aceitou . o compromisso sob 
essa conthçao ; tmharnos direito de des~Jar um governo que 
nos ullercce~se garantias. e n<~s circumstaneias dadas t<~m
bem o direito de contribuir para t1bto firn. Para que p~is ha
vemos negar aquillo que qual1tuer razão Elustrada percebo 
claramente. ·· 

O Sn. ZAcrrAniAS : - A minha não ó esclarecida porque 
não percebo tal allian ça. ' 

O Sn. PJMEl.'ITA DuENO: -Quando a imprensa estran~eil·a 
não nos denega esse direito como duvidaremos nós mesmos 
delle? E o facto por si m!l~mo não o demonstm? 

Couperatúos para i~so ... 
O Sn. ZACIHRIAS : __; Para collocil-lo na cadeira presi

dencial - ó o que não ,,odiamos fazer pelo tratado. 
O Sn. PmENTA BusNo :-S. Ex. o Sr. ex minist1·o rios ne

gocios estrangeiros· collcordou em que nenhum de nossos 
trat<>.dos nos obstava nas cirí!umstancias dadas. O tr;1tado de 
46 ~~o .é applíca~el. á hypotbf.1~e, ne.m o Brasil por elle 
sacnficana seus direitos e seus JUStos llililresse~ de bellige
rante. 

Note maiR S. E.x. que o que .se passou não pÓ de SQr. expli
cado p~r uma sunp!es ll$Socwção de guerra, e só snn por 
uma alliança e complicação da guerra civil. · 

O nobre senar\or reproduziu tambem outra observacão e 
fili que nosso ex-ministro não devêra ter intervindo iio ~c
corda de '20 <le fevereiro, nem tão pouco feito referencia. ú 
nota de. ~8 de de janeiro. O nobre senatlor é consequente com 
sua opmtão, desue que entende que não havia alliança. 

O Sn. ZAcrrAnHs: -Comba-ti a allianca nos termos em 
que V. Ex. definiu-a, no terreno em qué a collocou tanto 
que copiei suas palavras. ' · 
. O Sn. PIMENTA. B_usNo: -:- ~ara mim b~sta que haja al

!Iança para persistir na opmtão que manifestei em favor da 
Intervenção do nosso ex-ministro. Quanto á referencia á nota 
de íl8 de janeiro. elle já explicou satisfactoriamente o por que 
della 

Sr. president.e, a hora está dada, não quero fatigar mais 
o senado, por Isso concluirei de novo que a demissão foi in

. justa, além de impolitica. 
- O.demitt.ido foi u~ illustre cidadão que tem prestado no· 
ta.vets Stlr.JÇOS aO vatz quu é notavel por seus talentOS e por 
sua honradez ; pots bem, so elle tem o pezar de ver que ai· 
g~ns .membros do_ senado acompanhão as censuras do mi
msteno, que tenha a compensação da opinião de outros que 
reconhecem que em sua missão continuou a prestar 'bons 
ser~iços a se.u pa!z. (Apqiados). 
No~ negocw:: diplomaticos, nas missões como a do nosso 

ex·mÍ!Jistro,, é ÍflCil ac.har ~efe!tos, depois de terminados os 
negocws; e porem mutto dJffic!l resolvê-los na occasião da 
negociação. Quando elle em lUontevidéo tratava. do r.onvenio, 
quantas considerações,· quantas irlóas quantas previ~ões não 
actuarifio sobre seu espil'ito para ter~inar logo a luta orien· 
t~l? A ces~ação da guerra Civil, a liberdade do nosso exer· 
~Ito, o contin~ento oriental, a guerra do Paraguay, tudo isso 
Importava multo. 
. O demittido é um senador do imperio; o o ministerio por 

dtversos a.ctos semel.hantes tem tido o gosto do dom.onstrar 
que essa mrc~m~tancta n_ão merece consirleraçiio. Dir.lo que 
está no seu dtreJt~? Po.Js eu respondet·ei que isso aconselha 
aos s~n~dor~s a nao aceitar cmpreg·os de demissão ad nutum 
do mmisteno. 

~li est.á? nobre se~ador. pela provincia do Amazonas, que 
foi .demttttdo da presidencJa do Mato Grosso muito sem cori
monia, sem. a.Ltonção alguma a seus importantes serviços. 

Se o muusterto entende quo não deve tet· consideracão 
pa~a com os senadores. julgo que estes respond1jráõ bem "re
g~tt~ndo. ta.es emprego.s. Pela parte que me toca, direi ao 
lll!n!sterio que prezo !llats o meu cargo de senador do que de 
mimstro, porque prefiro ser representante vitalício da nacào 
do que membro temporario do poder executivo. • 

DISCUUSO l'RONUNCIADO NA SESSÃO DE 3 DE JULHO DE 1865 

@. S1• .. tDanulicio Borges :-Sr. presidente, por occasi<: 
de d~scuttr-se o voto de g.mças pedi ao governo llnperial qr 
s~ d!gnasso lançar S!la~ vtslas sobre a administração das prc 
vmct.as, com cspecwltdade sobre a. da provineia rio Rio d 
Ja~etro, que tenho a bl)nra de representar nesta casa. 
. fratando do apr~sentnr as razoes em que m~ fundava par 

dmg1r e~sa supphca ao governo imperial, enunciei. de ur 
n~odo mutto geral,. al~umas proposi~ões, c demorei-me Jlrin 
ctpalmente a respetto de tres factos relativos á admiuistracã· 
rle~t~ provinci~: !stg é, a _suspensão da camara municipai d 
Mart~á, a demtssao do mmto honrado e intelligente prometo 
publico da coroa1:ca. de lt~borilhy, e ~ P.ortnrir~ pela qual ' 
governo da jJrovwcia havta· ordena elo a dtrectona de fazenrf; 
(JI!O proced~ssc executivamente contra o geneJal J N. Cas 
tnoto, alcançado com o C!,fre proviucial, dizia elle e com , 
caixa do corpo que havia commandado. ' 

O senado recurdar-sA·ha de que, na occasião em que et 
~ratava d~ demonstrar estas proposições, frequ~'ntemente nH 
Inte.rrompia o nobre S!w.adot· pela provincia rl'tl P.trá, quem· 
ped!a prov~sl rr~e exJgta factos, ~em os qu.aes. minhas pro 
postções, dtzia S. Ex., não pa~sartiio de mera declamacão . 

Nes~a occasião declat"ei ao nobre 8enador, actual'pre~i 
dente da prov!ncia .do Rio de Janeiro, que levantava a luva 
o que proporctO!I~rta a S. Ex. occasiiio azada para discctit 
comfgo a admullstração c!aquelJa prnvincia administrarão 
Sr. presi~ente, que e.lass~fiquei de. per5cguid~ra c rancorõsa; 
de esbanJadora dos diJlbeiros pubhcos e finalmente de havei· 
eri!!;ido a diffamação cm systema de governo. 

Forão Bi'1.a~ as theses que apresentei, e que me propuz de= 
monstrar perante o senado. Sendo assim senhores mal tenho 
p~did.o com~r~benrler como, em todos ~s dias qu~ PC segui
rao a essa discussão, o nobre senador se apresentava tão 
sofl'rego, notando, sempre que se levantaTa cada um dos 
oradores que tem fallado nesta discussão, que não fosse eu 
que tivesse tomado a palavra. 

O meu rct~aro niiO era sem fundamento ; eu me havht 
c~mprometl.ido CClm S. Ex:. a discutir as the~es que formu
ICI, e S. Ex. sabe que a palavra d;\da vale entre cavalleiros 
que se P.rezão. Quando isso não fosse bastante, Sr. presi
dente, tmha S. Ex. fiador infalivel no profundo respeito que 
lbe consa~ro. E qu•1_nrJo tudo fosse ainda pouco, o nobre se
?,ador sabta que o ~1eu cntnprom_iss? havia sido tomado pe
Iante o senado, CUJO decoro e d1gnrdade a cada um de nós 
cumpre acatar e de~c~der. Assim, eu ~ão pod!a faltar, ·e, 
port~nto,. a soiTregUJdao de S. Ex. não tmba JUStificacão .. 
. N.ote o ~enado, com:> eu disse ha pouco, S. Ex oiro que

na. pro postções vagas, queria a demonstracão de tudo quan
to eu ~vançaya ; por conseguinte, eu não podia correrá tri
buna ImmedJatamente, porque tinha necessidade de procurar 
documentos f{lle fossem irrecusaveis ao presidente da provín-
cia do Rio de Janeiro. . 

Sr. pres!dente, no correr do discurso que proferi a ultima 
vez que tiVe a honra de occupar a attenr.ão do senado eu 
di~se .q~e o pr.esidente da provincia do Rio de Janrliro h~via 
ale engi~O a dt.tramação em systema de governo. S. Ex. mos
trou-se mcommodarlo com esta palavra estranhou que eu a 
en_Ipregasse em relação a um collt.~ga; ~as, senhores, eu nao 
sei se o repa~o do nobre senador era bem fundado, porque 
se a pal.1vra nao pud~sse ser empregada no parlamento, por 
certo V. Ex. me tena chamado á ordem; nem eu sei qual 
seja_ a palavra, a não .se~ ~ssa, com que eu possa explicar a 
ac~ao pela qual um mrhviduo procura abater, escurecer a 
fama de outro individuo. ' 

P~rcorrendo os rliccionarios da língua portugueza não ~n
contr? O?tra palavra para substituir a palavra-diliamar,
que stgmfica ~Irar a fama de um individuo. Por conseoouinte 
quan?o eu ~Jsse. que a ~1esidencia da provincia do t-Rio de 
J~nw? havJa erigido a dlil'amaçlio em systema de governo 
~ao. y1 nesta palavra ne_nhllma o !Tensa ao caracter pessoal, 
mrlmdual rJo nol>re presidente daquella provincia; mas se ~ 
nobre senador entende gue ~sta palavra, por qualquer modo 
que possa ser tomada1 1mpnme em seu caracter o mais pe· 



1.;' 

r\' 

!' 

i60 A PP EN DI C E; 

queno vislumbre de oirensa, declaro ao nobre senador quo a 
Ntiro immediatamente, porque meu fim r:Hio é faltar ao res
peito ao nob1·e senador; mas examinar pcmnte o senado con. 
forme prometi, e conforme o exige o nobre-senador, os actos 
do empregado publico, responsavel perante a opinião e po-
rante a le1. . 

Permitta-me tnmbem nesta occasião o nobre e illustrado 
senador pela província de minas que eu mio deixe passar sem 
reparo uma proposição qu~ pareceu dirigida ao orador, que 
neste momento occupa. a tnbuna. 

Alludindo ás proposições que eu havia enunciado na casa, 
disse o nobre senador pela província de ~linas-Geraes : cc O 
presidente da província do Rio de Janeiro havia de pagar caro 
sem duvida o ter consentido que a província votasse do modo 
livre, por que Yotou. >> Allllrlia S. Ex. ao orador que tem a. 
honra de se lhe dirigir neste momento? Se assim era, per
mitla S. Ex. que eu lbe diga que sua proposição era mal 
cabida, porquo cm rrcciso que S. Ex. tivesse ouvido as pro
vas dos factos por mim allegados para, depois de destrui
los, poder affirmar que as censuras que eu fazia no parlamento 
ao presidente da província do Rio de Janeir.o, era uma pu
nicão infligida ao nobre senador pela província do Pará por 
ter consentido que a província do Rio de Janeiro procedesse a 
uma eleicão com a maior liberdade. 

Liberdãde do eleição, Sr. presidente I Liberdade de eleição 
na província do Rio de Janeiro I 

O Sn. VISCONDE DE lTADORAHY: -Apoiado. Que irrisão I ..• 
O Sn. CANDIDO BonGES: -A qucstiío acha-se adiada. 
O Sn. Souu FnANCO : -Já o senado a julgou livre. 
O Sn. FEnilEinA PllNNA: -E' bem feito que aquelles que 

votárão pela separação ou~ão isto. 
O Sn. CANDIDO Bonm;s:- A questão acha-se adiada. 
O Sn. PRESIDENTE : -A queEtão neste ponto está decidida 

pelo senado. 
O Sn. CANDino BonGii:S :-V. Ex. perdoe-me; nós temos 

ainda de decidir a validade ou não validade de alguns collc
gios eloitoraes, e desde que cu provar que em um só col!egio 
houve violencia, ninguem tem o direito de fallar na liberdade 
da eleição da província do Rio de Janeiro. · 

O SR. PRESIDENTE:- Acho que a quesWo geral está de
cidida. 

O SR. CANDIDO BoRGES :-NilO contesto, e por isso restringi 
a minha proposiçiio. Repito : desde (fUO cu provar que em urn 
só collegio houve vioJencia, ninguem tem o direito de fallar 
em liberdnde de eleição; ora. V. Ex. concebe que um collc
gio não annulla a eleição inteira. 

O Sn. SouzA FRANCO: -10 ou 1'2 eleitores para 2,0001 ..• 
O SR. CANo mo BoRGES :- Em tempo o nobre senador h a 

de recordar-se de que tratou do combinar e assistir a reu
niões elcitoracs na capital da província do Rio de Janeiro; o 
nobre senador ha de reconhecer que ás 1 O horas da noite do 
dia 2~ (ao menos me consta isto) escrevia cartas a autori
dades convidando as para que fossem a palacio entender-se 
com S. Ex 

O Sn. S~uzA FnANao·: -Não assisti a nenhuma reunião, 
não escrevi uma carta. 

O SR. CA!'DIDO DonGES: -Sr. presidente, confesso Qa 
V. Ex. que minha posicão ó de ilspinhos. Neste Jogar eu de
sejára ter ae elogiar s"empre o nobre senador quando não 
fos!le por nenhuma outra razão porque é brasileiro como eu; 
eu quizera achar em todos os seus actos motivo pa1·a mil 
louvores, mas tenho deveres a cumprir e não posso deixar
me dirigir por esse sentimentalismo quo t~ nto condernnou o 
nobre senador pela provinciil da Bahia, curvando a ello os 
deveres que me são impostos pelo posto de honra em que 
levanto minha voz neste momento. 
· Se se tmtasse, Sr. presidente, de uma questi1o individual, 
puramente minha. eu,ainda quando visse amontoados os actos 
arbitrarias do nobre senador, provavelmente passando por 

olles imitaria o filho de Noé, quo vendo o pai embriagado na 
praça pub.lica despojou·se de sua cap.a, cobriu ·O com ~lia. o 
passou adiante; mas não, eu tmto dos lllteresses da prov1ncw. 
dv Rio do Janeiro, sou obrigado a defendê-los. Portanto per
mitia o nobre senador que cumpra o meu dever, certo de 
que, como já disse, não pretendo offendê-lo. 

o Sn. SouzA FnANGO :-Tenho-o até provocado a esta dis
cussão. 

O Sn. CANDIDO BoRGES :-Não ouviu o senado que o nobre 
senador acaba de affirmar que não assistiu a· nenhuma reu
nião eleitoral e que nilo escreveu carta nenhuma a autori
dades ? Sem duvida; mas então do quem é esta carta? (111os
trando uma carta.) 

O Sn. SouzA FRANGO :-Leia.. 
O SR. CANDIDO DonGES (lendo):-cc Illm. Sr.-Preciso Íi.tl

lar-lhe, para o que pAço-lhe o obeequio d~ cheg:tr esta noite 
ou amanhã (era o dia da reunião do ccJllegw) a esta sua casa, 
na ma da Fonte, etc. >> Esta carta foi entregue ás 10 horas 
da noite no dia 21 ele março pela ordenança de cavallaria 
Jesuino Pinheiro do Carvalho . . . · 

O Sn. SouzA FnANco : - Eis-ahi o que contesto; a quem 
foi dirigida? 

O Sn. T. 0TTONI :-A data da carta? 
O Sn. CANDIDO BonaEs:- Não tem data, mas foi dirigida. 

ao distincto ex-subdelegado da freguezia. de ltaipú o Sr. José 
Cardoso Franco. , 

O SR. T. 0TTONI: - Ah I podia ser objecto de serviço. 
O Sn. CANnmo BonaEs:-Sim, era um serviço, que se pre

tendia arrancar áquellc cidadão, e a seus distinctos compa-
nheiros daquella freguezia. . 

O subdelegado de Itaipú: senhores, não pôde comparecer 
em casa de S. Ex. ás 10 horas da noite, porque os caminhos 
estavão pcssimos ; lastimou até que a ordenança caminhasse 
duas leguas para entregar-lhe esta carta ; mas de manhã 
apresentou-se ern palacio, e S. Ex. perguntou-lhe: cc Tem já 
combinado os nomes em que devo votar, c seus compa
n~leiros ? >> Sim, respo'ndeu o subdelegado, V. Ex póde dis
pôr de dous nomes ; mas um reservo para mim e meus com
panheiros ; é uma divida de ho,Jra, é uma homenagem de 
gratidão ao cidadão que por tantos annos e tão distincta
mente presidio a província do Hio de Janeiro, o Sr. conse
lheiro Luiz Pedreira do Couto Ferraz.>> S. Ex. então tornou: 
cc Não é possivel que mude· de opinião ? Não aceito dous 
nomes, quero tres. >> Achando repugnancia, accrescentou : 
cc Vá-se embora que não preciso de voto nenhum. » . 

O Sn. SouzA FRANGO:- Que de historias vão ahi I 
O Sn. CANDIDO BoRGES:- Retirou-se o su.bdelegado, não 

votou nos candidatos de S. Ex.; mas poucos dias depois estava 
demittido I .... . , 

O Sn. SouzA FnANco:-Que de historias I 
O SR. CANDIDO BonaEs:-0 nobre senador costuma sempre 

refutar os factos desta maneira. 
O Sn. PRESIDENTE:-V. Ex. h a de permittir, simplesmente 

como observação, que eu diga que não acho regular que 
sobre cartas particuf"ares se fundem accusacões, todavia o 
nobre senador pó de continuar. • 

o Sn. c.~NDIDO BoRGES : -Como v. Ex:. tem consentido 
por mais de uma vez a leitura de cartas ... 

O SR. PRESIDENTE:-Não me parece parlamentar fundarem
se accusações sobre cartas, e muito menos sobre convorsa
cõcs confidenciaes ; mas emfim não desejo tolhQr a liberdade 
do nobre senador; infelizmente h a procedentes a esse res
peito. Eu acho contrario á regra pal'lam@ntar a exhibição de 
uma curta, para sobre ella se fundar qualquer juizo de um 
senador, qualquer deliberacão do senado. 

V. Ex. póde continuar. • 
O Sn. CANGIDO BoRGES: -Eu sou docil âs observações 

de V. Ex. mae ... , 
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O Sr~ Pn~siDENTE:-W uma sim~les observacão para re
servar meus princípios conio presidente do seuaJo. 

O Sn. CANDIDO BonGF8:- V. Ex. não estava inhebido de 
conservar essAs princípios sem fazer·me reflexão alguma, 
porque a responsabilidade é toâa minha. 

0 E' R~ PIIBSIDENTE :. -Em algúm tempo se hão de realizar 
~sses princípios, quando o regiftlento tiver as regrae neces
sarias para que as discussões sejão encaminhadas como de-
vem ser. • · 

Eu luto nesta cadeira com precedentes de tal orílem, que é 
(reciso acabar com ell'es por meio de regras rejjimentaes. 
. O Sn. CANDiDo BoR.GES: -Sen.~ores •. para cortar a questão 
o senado faça de. conta que não h a carta. 

O Sn. SouzA FuANGO :-Eu lhe dou Jicenca para ler mi-
nhns cartas uma por uma. • 

O Sil. T. OrroNz: _:.Muito bem i (Ao cràdor.) O que 
fuais quer.? . 

O SIJ. SIL VEIR.A.. DA. Moru : - Desde que ha consenti
mento do autor, ~ão ha duvida que p'óde ler. 

O Sn. So.etA FRANCO : - Não quero que se fique acre· 
ditando que ba cartas quo me podem comprometter. 

O Sn. PRESiDENTE : -Não pretendo pôr pêas ao orador i 
quero apenas apresentar aquillo qlie eu entendo que deve 
ser uma das regras do senado. 

O nobl·e senador pód'e continuar. 

O Sn. SouzA FuANco:-,.Se o Sr pi'e'sidente não consente 
na leitura de minhas eartas, V .. Ex. mande-as pOr ria im
prensa; tem este outro meio, publique todas. 

O Sn. CA.NDIDO BonoEs:- Até aqui não havião cartas, 
agora posso publica-las pela imprensa I ... 
. O SR. S'DuzA FIIANCo:-Por · isso mesmo que não as tenho 
é que digo que as publique. 

i6f 

dado c foi nessa occasi~o que eu disse que na província d' 
Rio de Janeiro até se havia erigi,lo a Jifl'atn4ção em sy~~e~~~ 
de go.verno. E~ pergunto ao nobre . presidente da prov10cr 
do Rto de J.anetro em quanto e com quem está alcancado t 
gerieral Castrioto ? • 

O Sn. Souu.FnANCO:- I:.erei os documentos. 
O Sn. CÂNDIDO BonliEs : - Estâ alcancado com a thesou

raria provincial e com a caixa, ou simpleimente com a caiu 
do 'corpo, ou com a thesouraria? · 

ó Sn. Souu FnA~Cíl : - Com ambas. 
O Sn. CANDIDO BonaEs: -A divida que existia na opi

nião do nobre senador, se exi~lisse, não podia ser senão uma; 
isto é, se os dinheiros recebidos ·do cofre provincial havião 
.sido distrahidos da sua applicação, sem dar entrada na caixa 
do ~:arpo, a divida eta com o cofre provincial; mas se os di· 
nheiros tinhli.o entrado para a: caixa do corpo e então sidu 
distrahidos, a divida era com a caixa do ·c..,rpo e não podil!. 
ser ao mesmo tempo com o cofre provincial. 

Entretanto o nobre senador para manchar a reputação desse 
distincto general, que não se havia prestado aos manejos 
eleitoraes na ultima eleicão, assentou faze lo responsaYel 
perante a opinião publiêa por dividas que realmente não 
existião I 

O .Sn. SouZA FnA.DICO: - Fall·ei em eleição ao general 
Castnoto 1 · 

o Sn. CANDiio Bon~ES: -Eu não sô contesto a exidten
éia da divida com o cofre provincial,. como contesto a exis· 
tencia della com a caixa do corpo que o general Castrioto 
commandava então ; e e daloroso, senh~res, que um militar 
distincto, carregado de serviços, no ultimo quartel da vida, 
quando penliava ter para legar a seus fiibos uma fé de. o.fficin 
que attestava o brio de seu caracter, e sua irreprehensivel 
conducta· na vida militar, visse de improviso sua reputacão 
lançada nas .ruas da amargura, embora por nma administraÇão 
pouco cautelosa do cumprimento de seus deveres. O Sn. éANDIDO BoRdEs:-Esta não é de V. Ex.? 

O SR. 'f.. OtroNL:-Não é ·sobre a questão; c qual 
data? 

"a O Sn. Soun FuNco:- Mais de dous presidentes já o 
11 havião chamado a Gontas por isso. . 

• O Sn. CANDIDO BondEs: - Vou mostrar ao senado que a 
ô Sn. êANDIDO BoRGEs. (rindo-.MJ:_:_Abl Não tem data •• , portaria do governo provincial não tinha fundamento. 

O Qobre senador mesmo havia de pOr data... Ha muito tempo, Sr! presidente, que o digno general 
Cootinuando, Sr. presidente, o fio de minhas idéas. e commandante do corpo não merecia as graças de certa!! admi· 

deixando de parte para occasião opportuna a questão elei- nistra9ões provinciaes, não digo jâ do nobre senador, mas 
torai. . • mesmo de alguns de seus predecessores ultimos. 

Em consequencia disto nomeon-se uma commissãó para 
examinar as contas da iaixa do corpo; essa commissllo diz, 
S. Ex., dllu o seu parecer i mas infelizmente e~se parecer ó 
um segredo,· é um mysterio ·impenetravel, não foi publicad.,, 
ningoem sabe delle, De repente, porém, apparece no Cor· 
reio Marcanfit uma portaria mandando proceder executiva-

O Sn. SouzA Fn.A.Nco:- Peço-lhe quo declare quaes as 
reuniões eleitoraes a que assisti. 

O Su. CANDJno BoRGES:-. , ., declaro que sorprendeu-mc 
n reparo que fez S. Ex. ácerca de uma pala.vra que eu havia 
empregado, que até não achou parlamentar; mas note o 
senado que S. Ex., tão escrur,uloso na escolha dos termes 
que emprega para designar não só as cousas como os ho
mens, não po:: a menor difficuldade em declarar ao senado, 
em plena discussão. que os documentos obtidos da camara 
municipal de Maricâ não merecião valor, porque ali não 
baTia camara, navia servos que obedecião ao J?rllsidente 
tlella I Não posso deixar passar sem prt.ltesto rnUittl formal 
semelhante proposição. (apoiados.) 

O Sn. Soou FRANCO : - Eu nãa usei da palavra -
servos . ..:.... 

O Sn. CANDIDO BonGRS : - Estâ no se11 discurso. 
. O nobre senador tão amigo dos principias liberaes; de
fensor tão denodado das liberdades do povo, não duvida mi
mosear, quando lhe. convem, os eleitos do povo, com o 
titulo de servos, e até com o de inimigos do Brasil I Dei· 
xemos porém de parte este monopolio admira vel de libera
lismo e de patriotismo, e vamos ao exame das questões que 
me propuz discutir com o nobre senador perante o senado. 

Notei, Sr. presidente, que o nobre senador expedisse a 
portaria pela qual mandava proceder executivamente contra 
o general J.N. Castrioto, alcancado, dizia S. Ex., com o 
cofre provincial e com a caixa do· corpo que havia comman-

monte contro. o general Castrioto. · 
O Sn. SouZA FnA~ao • -Jtei de ler o parecer ao senado. 
o Sn. C.ummo BoRGES:- o g~óeral Ca&trioto, cerno que 

desorientado por semelhante facto, porque não se podia con
siderar deve~or â fazenda publi~a, trata de indagar qual é a 
divida. pela qual se aeba compromettido com ella ; e para e~te 
fim dirige um .requerimento ao actual presidente da província 
em &x:ercicio, pedindo ~ue a tbesouraria de-fazenda certifique 
qual é essa divida. O v1ce-presidente da província despachou 
o requerimento em 19 de maio do cerrent~ anno, e a certidão 
passada pela thesouraria de fazenda diz que a divida pela 
qual se.'ilcka responsavel o general Castrioto é relativa a 
forragens pedidas para aRimaes do corpo. 

Escuso ler os papeis extensamente, porql\c receio fatigar 
o senado i mas aqui estão as certidõGs, pedem set' cxamiua~ 
das por quem quizer. (Mostrando papeis.) . 

O Sn. SouzA. FRANCO:.- Hei de ler .. 
O Sn. CANDIDO BoRGES: - .Mas sempre vou ler a certirlão 

da thesouraria, porque talvez o nobre sena~or cncon tte uclla 
armas para bater-me, eu pelo menos mclhorCI! bases para a 
sua defesa. 
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Diz a certidão (lendo): cc Certifico ·(rue· o âJc,\nce verificado per iodo justamente em que se diz 'ter-se ·dado' o desfal!zue, isto 
nas contas do co·rpo poliCial d~sta provínCia contra o suppli- dtl outubro de 1859 a fevereiro inclusive de 1861. · · · 
cante, e de que trata a peti~ão retro, provém de':fó'rragens S..tbe o senado por conseguinte que í1 divida é de forragens 
pedidas para caval~aduras sacadas indevidamente, ·corno se e foi contrahida de outubro de 181:i9 a feyereiro de 1861; 
vô da nota n. 13, que acompanha o relatorio da cominissM sabe por esta certid~o quaes forão as qr1antias ~u~ forão en
do fazenda, encarregada da 1iquidaçilo das ditas contas, cuja tregues ao tbtJsourmo do corpo pelo cufre provmc1aL Agora 
nota em seguida ~e trnnscreve na parte relaLiva á prct~nçao vej11mos se essas quantias ti verao entrada na caixa· do corpo. 

, do supplicaute.-N. 13.-Nota dos officiaes que commandá- Ar1ui está um requerimento dirigido ao vice presidente d:t 
ráo o corpo policial dur·aute o tempo em que· forão sacadas proviucia, pedindo que pelo corpo policial se mandasse certi
forragen~ para cavalgaduras·mortas ou de~appareciJas, e para fic11r quaes erão as qtHntias quo tiuhao entrado .na, caixa 
algumas que. ti verão praça posterioriueote á data. em que se desse C?rpo, durante o periodo em QL!e se coutrahiu .a sup
comP.çou a tirar vencimento para eUas . ..;.;.Para an1maes mor- posta d1v1da, mez por mez e companhia por companhra. ·· 
to~ ou desapparecidos-Coronel João N Castriolo, de 22 de Não leio o requerimento para não fatigar o senado, mas só 
outubro de 18.ã9 a 16 de marc6 de 1860 (1ti7~900); de 1-3 a certidão passa-da em virtude do despa~ho do actual 'ViCe
lle abril a 30 da maio de 1860 (60.$SOO); de 16 de agosto presidente, de 19 de maio proxiíno passado. 
de 18GO a~ i de março de 1861 (1:260.$). Somma (l:li~2~tOOJ. E' esta a relação das divmas quanti<~.s que o corre provin
-Pa.ra ammaea ant~s de terem praca: de 1 cJe:Janeiro a 16 cial e1itrcgou ao tbesoureiro do corpo policial, no período em 
~e março de 1860 e de 16 de ago.stÓ a J.i de março de '1861 que se d1z ter-se dado o désfalq'Ue, bto é, de outubro de 
(274$200); resultando de·tod.as estas sommas a totalidade 1859 a feyereiro de 1861, importando em B3:073a5oo. 
úe (1;816i)300), de que trata a ordem do Sr: director de fa- Mo posto, passo a mostr·ar que essas quantiils eotrárão na 
ZCJ)da. '' caixa do corpo policial. l)ara este fim apresento a seguinte 

'foll)QS, poi;, que em 1G mezes a divida imporlou cm certidão passada pelo corpo policial; cm viltude de despacho 
1:816~300. . de 9 de maio dado pelo vice.presidente ·da p'l~ovinda (tendoF; 

O Sn. SouzA .FRANCO: - Por quem está assignada a cnr- «Em cumprimento do respeitava! despacho retro. certifico 
tidão? _. . que revendo os livi·os 9 mais papeis das coutas do conselho 

O Sn. CANDioo BonoEs: - A certidão está assignada pelo. de admiuistração do dito corpo, dellas consta que nos mezes 
Sr. JoaquimBernarJioo Vellow, to olUcial, servindo de cllefe abaixo mencionados derão cn~rada na caixa do citado con
da 1a seccão da contadoria de fazenda da provincia do Rio de selho por companhias, as quantias correspondentes a cada 
Janeiro, e··passada em virtude de despacho do actuá! Sr. vice- um dos ditos 1c11ezes, perLcnc~ntes a forragens, acompanhadas 
Jlrcsidonte da província, datado de 19 de maio ultimo. de guias assignadas pelos respectivos commandantes de c~m-

Agora que o senado sabe qua_l·ora a origem da divida, isto paubias, e rubricadas pelo official enc~rregado de asconferii\ 
é, 'lue era de forragens, tratarei de mostrar quaes forão as a saber: . 
quantias que a !besouraria entregou ao tbesoureiro do corpo. Mez e anno 4, com'~'~. Tota~ 
A certidão obtirla em virtude do despacho do director de Ja- 1 a tomp. r 
zonda de 5 de maio ultimo diz o seguinte: Outubro 181:i9 1 :492~50'0 1:529$500 3:022.$000 

cc Em virtude do despacho retro certifico que o thesou- Novembro » 1:411~~00 1 :~28$000 2:839$~l00 
reiro do corpo. policial desta província recebeu pela thesou- Dezl'mbro " 1 :426~000 1:4l'.ii~500 . ~:880.$500 
raria da dir~ctoria de fazenda, segundo as respectivas rela- Janeiro 1860 1 :66·2,$000 1 :609~700. 8:271.$700 
cões, nos mezes de novembro de 18l:i9 a marco de 1861, para Fevereiro " 1:516~200 1:568$400 3:084.$600 
pagamento de forragen5 que vencêrão as prácas de pret na-

1 

Marco " 1:618~2;!0 1:639$200 Q:2B7í~i'Oô 
quelle período 53:073~~00, a saber: em 1859: no me:~: de no-

1 
Abri1 u 1:327~600 1:584~000 3:111~600 

vembro, vencimentos de outubro 3.022$, sendo 1:492$500 
1 

Maio )) Hii:i~~OOO 1:603~200 3:157~200 
11ara a 1a companhia, e 1:529~500 para á ln; no de do- Juuho )) 1 :ã 12,;)'000 1:566~0()0 3:07'8$tl00 
:tembro 2:839fin00, sen.do 1:UIH500para a ta e H28$ para I Julho )) 1:l'H3~800 1:604.${00 3:H8~200 
a 4~~.; em 1860 no mez de janeiro 2:8SOR; sendo 1:426$ para 1 Agosto " 1:636.$800 1:623~600 õ:260.$i00 
<t 1 a companhia e 1 :45i~l:i.UO para a {a; no mez r) e fevereiró : Setembro " 1:1566~000 1 :i:i 12)3000 3:078$000 
3:271$700, sendo 1:662$ para a ta companhia e 1:609$700 · Outuh1·o )) 1:606$t00 1:581.$000 3:187.$200 
para a 4.k; no mrz de março 3:0849600, sendo 1:516$200, Novembro " 1:601~i00 1:621~800 3:~23$200 
para a ta 'cumpailhia, e 1 :n63HWO pa1·a a 4a; no mez de abril ' Dezembro )) 1:670$400 1:689$000 3:359$i00 
3:257$4.00, sendo 1:618$2~:0 para a tacompanhia e 1:639$200 .Jane-iro 1861 1:6!3~i00 1:618~200 3:231$6oO 
Jma a 4•; no mcz de maio 3:111#600. sc'ndo 1 :52/QfiOO par.t l~e1·ereiro )) 1 :4-H~800 1:138$200 2:883~000 
a 1a companhia e 1:58~$. para a 9_a; no ruez de junho -·-· --.-
3:157a2o0, sendo 1:ü3i9 pàra a ta companhia e 1:60iJS'2uO Somma;...... 53:073~500 
iJ"ra~ a. 4a; no mez dll jt!lbo 3:078$, sendo i:ã12H para a « Outrosim, certifico que dos me~mos livros consta ~ue, 
ia compauhiae 1 ::iGG$ pum a 4_a; no mez de a{{ODIO 3: H.8~~00, quando o Exm. Sr. brigadeiro João Nepomuceno Castnoto 
seudo 1:Bi3fi8UO 11ara a 111 cumpaullia e 1:60i#i00 pilra. foi reformado em 14 de março de 1861, exi~tia em· caixa por 
a 4.1; no mez. de setembro 3~260fli00, sendo 1:636HSOO saldo de todas a11 dcspe~as que corrêrao por conta do con~e
pa~a a 1 A companhia e i :G2a$600 para a ;ta; no mez de ou-: lho de adminstr·açã·o até o fim de fevereiro do mesmo anno, .a 
tuhro 3:078fl, ~eodo t:oGG.~ para a 1a companhia e U12S quantia d.e 12:7509})81i8, iucluindo nelb a de 2:808~987 de 
para a 44 ; no mez de novembro 3: 18jS200, sendo 1:60tia2oO 

1 
saldo das despezas com forragens. Como nada mais constasse 

para a ta com11anbia e 1:581$ para a~~~; no mez de de-
1 

mandei passar o presente em que me assigno. Quartel do 
zembro 3:223$~00, sendo 1:60!$400 para a 111 companhia e corpo policial cm Nitherohy, SO de maio de 1861:i.- Josino 
1~2lfl800 para a ~a; em 1861, no mez de janeiro 3:·359#,00, : Jo8é de Azevedo. " 
lií.lndo 1:670$~00 para a 111 companhia e 1:689H para a 4a ;.' Ora, confroutando·se esta certidão; isto é, as quantias 
lJ.O mez de ievereiro 3:231$600, sefldo 1:613P 100 para a entradas na caix:1 do corpo mez por mez e companhia por 
1a companhia e 1:618$200 para a «_a.; no ruez de março companhia, vô-se que combina com a certidão passada pela 
2:8Sat~. Sílndo 1:H4H800 para a 1a companhia e 1:438a2oO the~ouraria, isto é, com as quantias que a thesouraria en
para a {a. E pa1·a constar passei a 11resento certidão. Ar- uegou. · 
coivo da directoria· da fazenda, 2 dejunbo de 1865 .. -João Se, poid, as quantias que a tbesouraría entregou mez por 
Ant,ndo de Oliveira. · • mez, dia por dia, tiverão entrada na caixa do corpo mez 

Ei2 aqui, Sr. presidente, a relacão das diversas quantias por mez, dia por dia, companhia por cJmyanbia, isto é, a 
. qu~ ~ cofre pr~vi?ci~l entregou a·o the~oureiro do ~orpo de qu.antia de õ3:073n~oo, e se, o que. s.e onconl!·~u na 
.p~l~c1a d~ proYmc!a, tmportando no perwdo que se d1~ que a ca1xa do corpo, era JU~tamento a mesmtss1ma quant1a de 
dmda foi c~utra.htda em &3:073$500. Quanll!ls recebidas no 53:073fl500... . . 

-'· 
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O Sn. SouzA FnANGO':- Niio eo encontrou nada. 
O Sn. CANo mo BoRGES:- AssPguro ao senado que esta é 

a verdade, ou então as repartições de fazenda mentem ••• 
O Sn. Soou. FRANGO:- Não ~e encontrou cousa ne

nhuma. 

cial, abolindo os Jogares do maj~r e de capitlifs,á proporgAo 
que vagassem ; mas em virtude de. uma reforma fe1ta elll, 
31 de dezc~br~ do mesf!lo anno, e de que teve participaçli~ 
o gcner~l ~astr10to no d1a t.o de janeiro de 1861,. o gov~rn~ 
da. provmc!a não esperou as vagas, reformou logo o maJor,. 
quatro c~p1tães. e dous suba!t~rnos; a~olindó ess~s Jogares 

O Sa. CANo too BoRGES:- .•• porque .a certidão da direc- mandou Immediatamente parllcJpasão disso ao cómmandant6 
toria d~ fazenda está aqui, aqui entre miobas mãos. do corpo. . . · · 

O SR. Soun FRANco :- Isto é de um anno e quatro me- Portanto 0 comniam!nnte do corpo via-se de um momento 
zes, e nos ~3() annos.? · par~ outro apenas com o ajudante e o. secretario. Então ex

pediu o r~ em pnra que . os tenentes que esta vão em destaca-
O Sa. CANomo BoRGii1~:- Como isto. é admiravell O nobre me~tos VJessem tomar conta do commando das companhia!', 

senador, Sr. presidente, que tem a mais rara habilidade enviando sargentos para to~nar. conta do commando dos des· 
para embaralhar todas as questões, sem responder a ne- tacamentos entregues até então a esses tenentes. 
nhuma. Agora já não trata da di vida pó r que!mandou proce- V· Ex:. concebe a desordem que podia e devia haver no 
der ex-cutivamente contra o. general Castrióto; e sim de corpo quando esses officiaes desapparecêrão do re~qnté e !o
uma outra que pela primeira vez diz ser de 30 annos. r~o substituídos ~o r outros que não conbecião nada da ·admi-

O nobre senador que roi restaurar as finanças daquella . mstraç.ão respect1va. . · 
desgraçada província, se sa.,bia que havia dividas de 30 an- Não foi tudo. Em março de 1860o general Castrioto reco
nos, porque perdoou essas grandes dividas ? Porque mandou JJeu ordem do governo provincial para ir examinar os desta
proceder á cobrança da pequena divida e deixou a divida de camentos ao norte da provinêia1 devendo demorar-se por 
30 annos? Isto não tem resposta, senbow; ou a. divida dos algum tempo na cidade de Caui.pos:' onde se dava algum desa
taes 30 .annos é um romance, ou o nobre presidente da pro· socego que podia tomar côres politicas. Voltando dabi a 17 
vincia deixa 'de zelar como lbe cumpre os dinheiros confiados de, abril recebeu ordem para ir inspecciol'lar os destacamentos 
á sua fiscalisacão. ao ~ui da província, para onde partiu em 5 de maio. Ein 1 

Mas w·io. qúe este aparte escapou a. S. Ex. na sofreguidão de Junho .tornou assento na assembléa legislativa provincial 
em que está para defender-se; na:o havia outra divida, se- de que era membro; e só a 16 de agosto reassumiu o com
nbores; porque se a houvesse o procedimento do nobre sena- mando ; sabindo ainda em servico para a vílla de. btangara~ 
dor seria o•Jtro. · tiba a 2 de Janeiro de 1861. · • · · · · · 

Agora cumpre-me fazer uma observação, Sr. presidente, . Por consequencia, vê bem V. Ex; qúe uma on oútra -,cz 
porque desejo que o senado recoribeca que eu tratei de ave- era passivei que se desse um ou outro peq11ena engano de 
riguar .os factos com a m•is perfeita "imparcialidade .Nilo du- que o com mandante não estava ao facto ; mas depois que . 
vido que uma ou outra vez se encontrasse differenca entre os elle · voltava e . examinava minuciosamente, os negocios do 
dinheil·os dados em um mez pela tbesouraria província! e os corpo2 desempen.hava sempre com a intellige·ícia e zelo que .. 
dinheiros que deviiio ser dispendidos nesse mesmo mrz pela lhe sao reconheCidos as funcções de seu cargo. ·. .. · 
caixa do corpo. Explicarei a razão ~o senado. Tenho, pois, demonstrado, Sr. presidente, a illlprocedencia · 

No fim de cada mez o corpo pedia a quantia nece.ssaria da accusação lançad'a sobre aquelle digno brasileiro. (apoia
para·rorragens, contando, supponhamos, com 100 cavallos dos.) 
que·tinba; no 1° do mez a tbesouraria pagava as forragens Passarei a outro assumpto. 
de 100 cavallos. Mas o corpo tinha apenas o casco na capi- . Ha ~m facto, Sr. presidente, sobre o qual eil não insisti
tal da província; 10 cavallos estavã(', por exemplo, em Pira- na ma1s se o nobre senador não tratasse de o reproduzir lio 
hy, 50 em-Campos, õna Barra Mansa, etc , morrião cav,•l- senado, facto que tlim sido discutido já em ambas as cama
los óu extraviavão-se e a parte não chegava e nem podia che- ras; ma~ S. Ex. entendeu dever re~ropuú lo e com côres um 
gar ao corpo no mesmo momento em que taes factos tinhão pouco od1osas para as pe~soas neUe envolvidas · quer~> fallar 
logár ·; de maneira que e•te tinha rt1cebid•• forragens para da suspensão da camara municipal de Maricá. ' . .. 
100 cavallos quando realmente não tinbão senão, por ~xem- S. Ex. f~z ~arga áquella cam~ra, censurou-a, achou que 
pio, 80 ou ~0. . ella era crJmin05it por dous motivos unicos: primeiro pela 
· O Sn SouzA FnANCO :-E guardava o dinheiro. falta ~o respost~ á Circular que S. Ex. lhe enviou ; segw1do 

por nao ter enviado voluntar10s. -' 
O Sn. CANnmo Bonaes :- E guardava o dinheiro! Eis . -

ahi porque eu disse, 8r. presidente. que a diffr1mac<io se cri- O Su. SouzA FRANGO:·- Pela não execucão das orden·s. 
giu em systema· de governo na provi~c1a do lHo d~ JaiJe_iro 1/. O Sn .. CANDII'O BonGES:- Vou provar 0• que avancei com 
O aparte do nobre senador demonstra. a .verda~e de m1nha as propr1as palav~as do nobre senad .. r na portaria expedida 
IISseveraçi'lo, por~ue mostra um desr.JD Jmmoflerado de •.•• ! ao promotor publico, afim de proceder contra a menciOnada 
~e defender-se, nao quero prescrutar e menos envenenar as . camara. · 
mtencões do nobre senador; mas o senado aprecill o aparte 1 , • . 
do hÔnrado membro. · . · 1 O SR FERREIRA PENNA : - A.. portaria de suspensão . 
. Se o nobre senador examinasse o que se passa. nas rapar-

1 
O Sn. Cummo BonGEs: -Nessa portaria em que o no-

tlçõe.s da pro~incia havia de ter reconhcciJo qu~ no mez, bre senador sem duvida d~v_ia reuoir todas a; provas que ti. 
prox1mo segmntll o excesso, que não er.a despendido com as nba contra a camara mumcrpal, provas que devião servir de. 
forrage.os, entrava para o cofre provinci,al.; e d~ste logar so-! bas.e ao processo, S. Ex. apenas articulou falta de resposta 
Jemne wvoco o honro~o testemunho da drrectona de fazenda 1 á Circular e não ter acamara enviado voluntarios 
da provincia do Rio. de. Janeiro. Estou certo qu~ ella não I 'Vou lêr, por~ue S: Ex. nega a C<lda: passo mesmo .aquillo 
con.cordará com o aparte do nobre senador ; mmtas vezes, 

1 
que escre.ve. E1s-agm a conclusão da riotavel pórtar1a de 3 

~ai~ de cem vezes, sempre, ~ dinheiro volta.va ao cofre ero- de maio de '1865. (Lendo.) .. · 
vmc1al, .P~rque os cavallos tmhão-se extraviado ou !lJOr~Ido, I <c ~emetta-se ao. Dr. promotor publico da comarca cópia 
e a adr~;nmstração do corpo não guardava. esses dmbe1ros, i' das Circulares, cerlrdil.o de qae não liverão resposta, e outra 
como d1z o no.bre senador. de que não consta na sect·etaria que o presit.lente e vereado-
~lém disto, ~era possível mesmo que o ~en~ral Gftstrioto res da camara supradita,tivessem •.•.• ,,. . . . 

mm tas. vezes na~ fosse e n~m P.ude~se ser mtc1r~do do que I O Sn. v1scoNoE DE ITABORAUY :-Leia toda · 
succed1~, por Circumstancms tntmramente albems. de sua I 0 8 n.- S , · • 
vontade, como vou mostrar. R. uuDRIGUES ILVA:-E melhor. 

Pel~ lei n .. 1,1U do 20.de. setembro de 1860, a assemblé.a, O SR. CANomo BonGEs: -Bom, leio a portaria tocl.1 0 
automou o governo pri!vmCJal para reformar o corpo poli- V. Ex. verá os fundamentos com que o nobro prc~idonte 
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do Rio do Janeiro, homem tio di.stincto p<Jr seus ~nl1eci- O Sn. CANnroo BoRGES (continuando a ler) rr •••• dé P,.l\w. 
rnentos jurídicos, e sobre tu~o por seus sentimentos Jiberaes, triotismo individual e nomeado pela prosidencia a queiJo mesmo, 
llu~pendeu um<t carnara municip(ll. tenente-coronel p11ra presidente do conselho de designRcão dos. 

Diz e JWbt·~ senador na sua p,ortari.a : (Lendo.) l!'u,ardas r;tacio;naes pnr~ corpos destacado~, que preenchessem 
rr A constituição do imperio tendo, no seu· art. ·H.?;, no município a lllcum1 dos voluntarios, forão ainda o prcsi~ 

fixado a todos · os bràsile!ros a obrig~ção de pegí\rem em dente da çama,ra municipal co1·onelllJanoe! Ribeiro de Almeida, 
ílrmas para sustentar a 1ndependenC1a e integridade do como presidente do conselho de revi'Sta, em .sua qualidade 
im[Jerio, e defendê-lo de seus iQim,igos ex_ternos e interno.s, de fficial mais graduado do município, e o seu immedialo 
tere a mais estrondosa sancção popular em todos os angulos em votos D.omi.ngos Lui.z de Abre.u Rangel, como presidente 
llo Brasil: a. prrJ'rincia do RiQ d~ J~neiro mostrou-se digna de da camara municipal, os ngentes da despe.rsão do contin~:ente. 
~u.a reputaçilo concorrendo com cêrca de 8_,000 pra9as para de guardas naciooaes com que o. municipio dev~ra concorrer 
~ullrra contra o tyranno llo Paraguay, e co.m m~10s pecu para os. corpos. destacados. \ 
11iariM pllra coadiuvar o \hesou.ro e ~an~er as familias dos Toda esta seria. de omissões e commissões contrarias aos-
bt:avos d& patria. . wect>itos da con~ti.tuição do imperio e leis em ~i~or, chama 

· •1 A este gera.! pron.u,nciamen.to do mais acrisolado patr~o.- sobre o presidente e vereadores da camara mumCJpal de Ma-. 
tis~~o as rari.~si~as excepções constituem factos isolados de ricá a acr,iio. das leis penaes ... ». 
Je~a nacionn.!iilade, e quando commettidos, e de propo5ito. » RecomÍllenrlo muito a leitu'ra desta peça ao nobre ministr(}, 

Note o s.enl}.do como o nobre senador prescrutava o inte da justiça, porque sem duvida S. ~x. ha de tirar daqui ex-
rigr da con~l3ien,cia alh,eia. cellente malería para a responsabilidade Mura das cama~:as. 

municipaes. 
o; Sn •. S.ouz.\ Fn.\NCO:-Tinba factos. • (Continuando a ler) « .... e. usando da attribuiç<io que me. 
O Sn. C.AliOlDO BoRGES (continuando a leT>). confei'e o§ 8° d11 art 5° da lei de 3 de outubro d<~183i, OS· 
cc ••• por autoridades uu corporacões publicas, não devem suspendo do exercício de suas funcções e mando responsabili-

passnr desapercebidas sem que ·a sancção das leis os sar como incursos no art. 15i do codigo penal, além dos 
attinja o fulmine, senão pbysica, moralmente. » mais que tiverem incorrido. ». 

t< Senão pbysica, moralmente. » Veja V. Ex. os princi- O. Sn. PntEN~A BuENO : -:- Podi.a 0 sen.ado i~ para a cadê.a. 
J!Íos Jiberaes qu,e professa o nobre ~enad.or. po~ ess~s prillCipios. (apoia_dos.j• 

O Sn ,l<'snnRJ.RA PENNA : - Isso. é. horrível! ' O Sn. CA.NDIDO BoRGES (continuanclo a. ler) : - te Remet-
O Sa. CANDJ.Do BoRGES (contin.uando a ler):-« Não respon- ta·S.e ao Or. p.romotor publico da comarca cópia das circula

dendo a nenhuma das circulares da presidencia com data de 20 res, cer.tidão de que não ti.verão resposta, e ou~ra de que não. 
tle janeirot 9 de março e 8 de abiíl; não dando um sé passo ·consta n.a secretMia que o presi,dcnte. e vereadores da ca-. 
DO sentirio recommendado de estimular os sentimentos gene- m.ara supradita tivessem engaja~o, remettido ou. coadjuvado. 
rosQs de seus munícipes, e de tornar effectivos os arrolamen- de qualquer fó.rma o engajamento ou. r~messa de algum vo
tos da voluntnrios. e SU.\\ remessa para a capital da provi.ncia, Junt;,ri.o da p.atria. Cumpra-se. Pal~cio do governo da pro
para cujaq despezas a collectoria tinha as ordens necessarias, vincia do Rio de Janeiro, 3 de maio de 1863,-]/ernardt de .. 
a camara municip.al da villa de Maricã, comarca de ltabo- Souza Franco.». . 
rahy, t~rnou-se o alvo de todos os reparos, e deu causa a Veja V. Ex., Sr. presidente, a seria de accusações que o. 
censuras pungentes sobre a desigualdade nos sacrificios de nobre presidente do Rio de Janeiro dirigiu contra. a camara. 
11angue entre elle e os outros mumcipios da província. municipal de Maricâ. Entretanto S. Ex mesmo estava tão 

_ rr ~em .o presidente da r.amara e vereadores em sua ~o- pouco seguro desta~ accu.sações que não s~ atreve~ a. 
s1ção of.lic1al apparecêrão figur~ndo em qualquer a~to pubhco mandar remetler cóp1a dellas ao promotor publico para ma.
pa~a o fim de promover .o engaJamento de voluntar~s, e nem taurar o processo de responsabilidade; limittou-se aos fact'ls 
liel,ls no.mes como partiCulares figurão/ no engaJamento e de não haver a camara respondido · á circular e de não 
remessa de voluntarios, ou da olJerta de donativos para os 1 mandar voluntarios i de modo que não responder ã circular. 
o~t~r, sustent~r, fardar ou arma~. » • _ • da S. Ex. e niio mandar volunta!'ios erão dous crimes p,11los. 

Até é um crime não ter ronco.mdD com dmbmro .. ( Conh- quaes a cama r a municipal devia responder J. · 
m~ando a lêr.J · 0 s p B c· · •. -

~ E 'o populoso município de Maricá desappareceria de en- 'n. IlllE~TA UEno: - , nmes mcursos na cons~Jtut-
tre os outros da província nesta solemnc festa de patriotismo ção 1· .... (apowdos.) . 
e rledic(lcão, se o tenente-coronel Joaquim Mariano Alvares O Sn .. CANDJDO BoRGES :-Qaando o governo ordena a uma 
de .Ca5trô, apoiado pelo juiz municipal e tenente Cunha, não camara que proceda a nma eleição, ou que proceda de tal ou. 
ti~esse, çonseguiorlo superar a despersuacão das infiuencias tal fórma a este ou aqoelle respeito, creio que . o que está · 
lia l.Q,calid~.de, obtido eogaiar e remetter • 2.9. voluntários da estabPlecido geralmente é a camara immediatamentf! publicar 
patria. » - . i5so em editaes; .não está estabelecido respond~r ao· go.verno, 

A este re~p·eito até ajudo a S Ex. i chegão quasi a ~O; nito é e!se o co8tome. Fui presidenta da camar.a muoioipal da 
n:ro forão só ~9 ; e digo, Sr. presidente, antes q11e m'e es· côrte 4 annos, e nunca rtlspondi aos avisos do governo sobre. 
que.ça, que o. nobre senador sempre confessa que de nlaricá taes assumptos; a respo~ta erão edl.taes affi~ados 110s Jogares 
vierão 29. filhos daq.uelle município, numero qne eu elevo a mais publicos, e os jornaes e o governo nem uma só vez me 
40 .. o que posso provar com· o Correio Mercantil. · advertirão de que tivesse. eu faltado a meus deveres. ·· 

Entro~an~o, mais tarde, S. Ex.., esquecendo-se disso que Mas suppunbamos que era dever. rigoroso da camara res~ 
nfirmára, mando1,1 abrir recrutamento em ~faricã f!Orque não ponder, supponbamos que tinb.a fàltado a esse dever de que 
envio~ voltmtarios l.De sorte que. foi uma das VIllas infeli- não podia eximir-se, que havia incorrido em um crime .... 
zes em· qt,t.e S .. Ex. ma~do.u abnr r~crutamento apezar de dar 0 Sa. Soun FRANco :-Era preciso comecar por uma. 
volnntarJOs l Fique mai! 1sto consignado como uma prova . . - , 
elo& sentimentos Jiberaes que çaraeteriiião o nobre senador. O SR. YISÇ.ONDII DE ITA!kOilAnT (r.~ndo-se) :-E boa I ..• 
( Çontinu,ando a ler.) O Sn. FERREIRA. PENNA: -Na portaria nem se declara os 

rr A camara municipal não ss mQveu. diant~ dest.e arrojo .. nomes dos vereadores suspensos l 
O Sn. nAnÃo DR S. LounENr.o :-Arrojo? O Sn. C~Nomo BoRGE~:--:- •••.. v~j~ V. Ex,. que, tend~ a. 

, · · ~ ' _ . província do Rio de JaneirO 33· mumcipiOs, responderão ã Cir· 
Q Sn. C.ANomo BonoEs :-Não fallo da redacça~, deixo-a colar de S, Ex , mas não mandárão voluntarios,' as camaras 

~as~ar. · de S. João da Barral Parabyba do Sul e Pa~aty. . 
O Sn. SoçzA ~nANe o: -Talvez ros!e arroubos, é crrQ de, Agora note-se mms, IJUe estão nas mesmissimas mcums· 

~~pr~são.. · ·· · · · · ' · · tanci.as da cawara. de Maricã., isto õ,. consta i:l.a secretaria d.o 
' . 

l~l 
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• 
~overno por certitllio p1r ella passada , , e qu tenho 

'tlntre as mãos, que não rPspowdérllo á portaria do Sr. Souza 
Ji, anco .nem manrlárão volunt11dos lll c11maru de Nitberoby. 
J1eLropoliil, Estrella, Nova Friburgo. Maeabó, Rio Claro, 
Dmdlansa. S. João du Príncipe: e. Santa Maria M11grlalima, 
c estas. genhores, não Corão su~pensas, nem reprebendidas, 
1,1ada Foll'rerão l 

Pois se era isso um crime 'parll a cnmnra municipal de 
nlaricá, tinha o nobre presidente do Rio de Janeiro o direito 
do amnistiar as outras camnras municipaes . .inclu!tvamente 
a do .N;.tberohy que commeUeu tambem. esse crime? 

Certamente ·qu.e não. (qpoiaclos). 
O Sn. Pur~rn:A Bur;:No·: - E' lima liberdade que eu não 

e~.Lend.o. 

enç~o e a um rcformadó para ·o· conselho . de ne-vista infri6-
gindo portanto ald de um modo positivo e ~(aro. ·' 

O Sn. Souu FnA.-co :- 'IIlfrin~ido a lei?· 
. O' Sn. CANDr~o BoiiGES : ·- A pergunta· do Mbre eeoador 
Já e~ tá respondida. E porque, senhor.es, S. Ex. iofringin assim 
a le1? Porque o commendador Alanoe) Ribeiro de Almeida 
não se arre1a com o pomposo ·titulo. de li.beral e o nobre se· 
nador queria na presidencia do conselho àe qualificacão um 
liberal com que &e entendesse, embora a lei lhe determinasse 
o co~trario, por.que, como já diese, na ad!llini~tração do nobre 
presidente do R1o de Janeiro niio ha le1 superior a sua von.-
tade. · 
. E~tá; pois, Sr. presidente. explicada a nomeacão do te~ 
o ente ·cor~nel Castro, officlal effectivo de maior graduaeão 

O Sn. 'VUCON.DB o.&. ITABORABT: _ Liberdade de agora. para presidente do camlhiJ de qualifica~o. Este offiCial 
(apoiados.) , qualificou 50 guardíls nacionaes para o destacamento que 

devia marchar para o eul do 'imperio; e riote .V. Ex. note 
O Sn. C&NDID.O Bona.Es :-E porventura acamara munici·- o senado que em um município tão liberal; como o 'nobre 

· pai de .ltlaricá d:eixou de cumprir as ordens do governo 1 Os sen~dor disse que ó o município de .Maricá, esses guardas 
motivos da portaria de suspensãO') é que 3 cil'mua municipal naCJonaes eriio todos conservadores I ·· . : . · 
não respo~deu nesse offi.cio nem publicou editaes; mas tenho O S11. SouzA FuNéo: ~Quanto! .Yir;ra:o? Creio quê na-
uma certidão da sessão da camara em t1 de fevereiro se&· nbum aindd. · , · 

.sã_o em que .ella delib~ou que se ;•f\lxaasem noa logar~s pu· · · 
.bhcos os ed1taes a que all11,dia s. Ex. O Sn. ÇANnroo. Bono~s :..:...v~u·re&pond.er. Já di~se a V. Ei 

Portanto, nenhuma das accusacões dirigid&s contra a ea- :ue não v1rp aqui com o deseJo da aesusa-lo, sinto até fa- . 
mara mu.nicipa.l de ~faricá póde ~=er sustent~da. ~ê lo. · · · · 

l\Jas, ~1sse amda o, nobre s.enador, 6 isto é que en quizera O conselho d~ qualificaçlio, Sr. prési4ente, em virtude 'de 
q?e S .. Ex. provas~e, que 0 presi!)ente da camara municipal recl~maçõas ~e1tas pelos guardas aacionae(,que elle havia 
do Mar1cá, o commendador Manocl Ribeiro de Almeida. dis- qualificado, d1spenseu 1~; do resto a maior parte appelloo . 
~u~diu aos seus CO·!pUnicipes de assentarem praça de volun- para o con:•elbo de r~mta, e este eonselbo dispensou 12. 
t~nos, e como pre~•deot.Q do conselho de revis.ta tratou de Agora ·8er1a necessano que o nobre. sanador pudesse provar 
d:,:;pensar a. guardas n,acionaes que 0 conselho de qualifica- perante o ~enado que os 1i guardas dispensados pelo conse-
ç~o ti~ha des'ignado para marebarem · lho de revista não o devi:to ter sido. . , 

Ora., s.enhore~, pó,de-se dirigir uma accusação deste genero Não quero fatigar o senado com a leitura dos motitos qna . 
n;~ ~ap1tal do R.1o de Janeiro e t~o proximo da capital du im· t~ve.o conselho de revista para diapensar: estes guardas na
pe~JO? S~ o I)obre senador estivess~ de presidente, por t:ltem-. cwnaes ; porém assef!uro, sem. o menor receio de ser co.nte~ 
plo: nas Alagóas, no Pará ou rio Am<~,zon;ts, certam.entc po.· tado pelo nobre eena~Dr,, .que, di~pensou al~ijados, di!lpens.ou 
derm proceder por semelhante modo sem que ·pudesse ser a doentes. de. molestms JncuraveJS,. etc.... ISto é, dispeosQu 
censurad.o d!l maneira por que 0 estou fazendD. . quem deT~~ dispensar, segundo a! disposJçliei·da lei que rege. 

· .esta materlll. . . . 
O ~R. SouzA FRANCo : -=- Agradeçã.o ao no))re s~na.do~ os C.on~este o nobre senador estes facto~ para que eu Ibe. · 

representantes das A:lag~,as e do Amazo,nas. apresente é\S profaS ;, se não contestar a mmha proposi~lio~ 
, O Sn. ~ISC.fl~DE DB ITABORAat: s -L.fJnge dp ~overno geral . ficará s.ub~is&indo como mdàdeira. . . . ' 

é o que quer dizer. . . . . ' Ora, pois, se o conselho de qualifica cão nlio attendeu a 
o Sn FE · p E. , . . . disposir.ão do art. 1~1 da lei que estabelêce condicOes es.pe· 

· RREUIA ENl'O,: :- ·em refílreacu á. dts~nCJa. ciae~ pár11o a, ®signação do• guardas., determinaudo"que seJã9 
O Sn. CANDIPO .IJoRGI!S: -~.u ~oppuz que o nobre 5.enador ·qualificados, t•, os solteiros; i 0

, es viuvos sem filhos;. a~, 
~stav~ g~vernando UQ1a provi~CI,a Jon~e da. sé.de do go~e(no .·os casados.sem filhos; ID, os casados com filhos e ~o, final~ 

. 1mpe:ral, por(a,Q(fJ não env.encoe a J1Hpba ~ntenç11~; não ba m~nte os v1uvos ~om filhos,; ee·o conselho. de.quahficaçãó, 
leaJd,lde nesae morlq d,c ~.rgu~.en.tar. · . deJx.an.do os ~olte1ro~, q,uahficon os CI\Sado~. de!xando os ca-
-~las o nobre. senador teria o direito de fazer tal accusa· sados sem filhos, qualificou. os. q"Qe tiohão 1\lhos . e o. mesmo · 

çao, IJUanrlo fo1 S. EJ;. qu.e infr~ngiu a lei de um mpdo qu,e fez a respeito dos viu.vo•, devia o conselho de'rnie.tà coa-
n~o .tPm des?ulp.a, e P,ara o qual chamo a lllte.nção do nobre sentir que esses bomess marebassem ?o · ·· · · 
mr mstr.o da JUStiça.? tien.bores, o art. 2.1. da I e~ n. ~O~ de 19. o Sn SoYZJ. F'!ul'(CO ;. _Quantos marehárão t 
de ~etemoro de 1850, estabeleceu que o conselho de qualifi· · . . · . . . . . 
cnçã.o fosse co'!lllosto de o!ficiae~ da ~uarda nacional, e 0 :O Sa.CANDJJO Bon&,Es: -Compete ao P!es1dente da provmCJa 
conselho de rev1~ta do offic1a) mau; graduado de cada muni- d.•ze.lo,. porqu~ é eUe .q~em tem a. ~br1gação defazer ellec-. 
cipio, do juiz.municipal,.etc. o decreto n. 722 de 21\ de ou. t1va a d1spo:,~ao da le1, zelan.do n~,cumpnm~nto.de!la . 
tub!o de 1850 positivamente determinou que 0 conselho de E tan.to, senh~res, o nobre pre.51dente da provmc~a. de R1o. 
nlVI~la fosse composto do.·otncial effecLivo d~ maior gradQ,i!.,· de Janeiro n!o tmba b.oa Tonta.de á camara mum01pal de. 
ção do municipio.... ól ' · • • .. Maricã: ~al~ez pelo fac~o d.e s.er prcsididl!o p~lo comme~dador 

D s g F p ,
1 

• Manoel Ribeiro de Almeida; que, para punir ainda. o pres1dente . 
n. ouu RANCO : - óae ser ell'ectivo ou reformado. della, dem~t~iu o muito honrado e intclligen.te promotor p\l-

0 Sn. CA,NDIDO ~ona.:s : - Não, senhor; e pua que não blico da comarca de Itaborahy. · . . .· · 
fi1rue a menor duv1da a este respeito ouca o nobre senador a o· s 1 ' . ·· d 
leitura. do artigo do decreto, diz elle ': cc Àrt. 43. O con!elbo R. TISCO:NIIE DE TA.liODADT. - !pQ18 o. . . 
de revrsta ser~ composto do mais graduado officiat effectitJo O Sn. C!NDID.o BoRGES:- Teriao.nob"re senador demittido · 
da guarda naciOnal de cada muuicipitot que servirá.Jde presi- esse digno magistrado, porque elle t1ves!e faltado ao cumpri-
dente. ect. 11 mento de seu5 dever11s ? · ·· 

~videntemante, ~r.~bores, a lei quiz qae o o/ficial effecti~o Disse o nob~e senador : a Promovia a in~tauraçlio de pro~ 
!Dai3 graduaria pres~d1sse ao tribunal que conhece dos recursos ce~sos C~f!l~a llberaes. D Mas eu provoco S. Ex., em. nome 
mterpo~tos da! ~cc•sões dos. conselhos. de qualificaçlio. o qúe de •na thgmdade e d~ sua hollra, para que apresente ao. 
fez o .nobre pre!Jdente ao R1o de J~ne1ro ? Nomeo11 0 o[ficial ·senado 11! proras da mstauração .desses processos.: 
'fleçt;vo m~~s ~rad~J,~do pa~a pr~s1den~ da j~nta de fU!lliQ.- O !a. Soeu. P'urree: --teaho a relaçoao dellas.. 
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O Sa. Cummo DonoEs:- Allirmo qui) em dous unicos I c r,l'zer recrutamenlo ? Certamente que não; c enl.lio vê·(}., 
processos de responsabitidadé instaurados· na comar<:a de I senado qt1e o nobre senador não <tchou na propria lei cm quo. 
ltaboraby alie em um não foi. ouvid? porque o juiz de di· 11e estribavn para .. ~~sim proceder neohum gwlivo. que justili
reito não Ihe manrlou os autos com VIsta, e no outro den so ea~se eS$0 ·procedmwnlo. 
por suspeito; e note-se que ambos esses processos forã? ins- Note igu.almente o. sena rio. que se infeliz foi o ~obre prcFi · 
taurados contra conservadores. · dente do Rw rle Jan01ro quando pretenrlou rlescobrn~ quaiiJUP.r 

K tanto, Sr. presidente, o: promotor publico de Haborahy j infracção da lei org-anica rias camaras municipaes prilt•cada 
foi demittido com o unico fim de maltratar-se ou desfeitear-se pc.la camara de .Maricá. igual sorte teve quando Jlretendeu. 
o plle~idente da camara: municipal de. ~bricá q11o o presi· elassificar o crime e encnheça-1~ no art. 154 ~o codigo penal. 
dente da província do Rio .de Janeiro, no proprio ollicío em V~jamos o artigo, diz elle. cc ~e1xar de cumpm ou faz~r cum 
qiJ~ deu parte disso ao "'Overno. imperial deixou inteira- pnr exactam~nto tyualqner le1, ou regulamento ; dc1xar do 
mente de lado quasquer ~o ti vos que pudes;em ju~tíficar essa ·cumprir. o~ ~azer cumprir logo qne lhe sP-ja tpossivel uma orrle_m 
demissão occupando-se em chamar a atten~<lo do governo ou reqmsrçao lpgat de outro empregado : pena de suspcnsao 

· para as faltas em que na opinião do nobre membro a camara do emprego por um a nove m~~es. >> • • • 

havia incorrido. ·. Re~ta, pois, ao nobre pr!'sJrlente da prnvrnc1a do Rro de. 
O senado vai ver· é ·um officio dirigido ao Sr. ministro da Janeiro rlemonstrar que elle tiuba como autoridarle o direito. 

justira: (L~ndo.) ' • · . . de e~ca:rcg-ar a ~ar~ara m~nicipnl de exercer funcçõ~s ~e qu,rt. 
<< ta secção .-Palacio elo goferno da província do Rio de a l01 nao a !Javr.a IncumL1do; desde que ~ nohr~ presrdP.nte 

Janeiro, 2'2· de abril de 1865. -111m. e Exm. Sr. -Tenho ni'io rlemon~trar 1~so, segue se quo ello nao podia proceder. 
a honra, de particip11r a V. Ex. que por deliberaçãc: desta com~ proced~u para com aquella cam.ara. 
exonerei do cargo de promotor pubfi.co ria comarca de fla- Nao sou Jurrsta, senhores, mas Isto parece-me de bom. 
hor~hy ao bacharel A~tonio ~ugusto Ribeiro de Almeida, seuso ; pílfeoo-me de senso commum~ e o senso. commum &. 
por nào· convir ao serviÇO pubhco a conservação de um cm- alguma .cousa. 
pregado que, tendo .família numerosa na comarca, cst:tva O Sn ... ZAcnAnrAS : - E' a base de tudo. 
inbabilitado para bem exercer os ai'duos deveres do.seu 0 Sa 'souzA. FnANco. _E' bem de~"'racado quem nilo (}. 
cargo, sobretudo em epocha em que.· :.passados os seus pa- t m · · 't> • 

ren!es de todos os cargos. váo embarncando a accão rla e · 
administração na ·acquisic'ão d13 volunt:trios, fazendo con· O S11. CANomo BonG~!I:...;.. Flstou fatigado, Sr .. presi ... 
trast'3 com o entbusia5mo "da qúasi totalidade dos rlistrictos dente, é pesada a cruz com que carrego ne!te momP.nto; mas, 
da provincià. · · · o que hei de fazer, que remedio tenho senão leva-la ao Cal-

<c A opposiçilo da camara iimnicipal de ]laricá foi levada vario ? _ 
ao auge de não dar re~posta a nenhuma d~s circulares que Vou agora demonstrar ao ~coado que a arlmini~tração da 
lhe dirigi eobre este vital assumpto;· e de haver no conselho província rlo Rio de J,tnciro ra~got~ a consiitu'0rio. e as teis.
de revista. dos guardas nacionaes designados para o 5erví~o geraes in{ring1:u as leis provinctaes, desperdiçou, cslianjou, 
dos corpos destacados dispensado grand~~ numcro.dos que ou barateou os dinheiros publicns E' P.He o meu compro
estavão no caso de servir, segundo a informa~ão que tenho. misso para com o nobre presidente do Rio de Janeiro. e prtra,. 
Para substituir a esse' furiccionario nomeer ao bncharcl o cumprimento do qual S. Ex. me ba por tres dias provocado., 
D. Antonio de Souza da Silveira. Deus guarde a V Ex.-
Illm. e Exm. Sr. conselheiro Francitico Josó Furta rio. rtre· O Sn. JomM: - Q.ue, liber;1lismo I 
si dente do conselho de ministros. ministro A secretu rio de es- . O Sn. CANIHDO Bona,r.:s : - Peço a Deus que o nobrA se-. 
tado dos negocias da justi~a.-Bernarllo de Souza Franco» narlor me possa confundir neste.mo::rJento, proV(\ndo qu~ as. 

De sorte que, como o sena~o acaba de ver, o procedi- minhas proposiçõ.es são menos. &xactas. . . · 
mento desta camara foi a razão que teve o pre~irlente pnra Anles rlo entrar, Sr. presidente, no exame mtr~ncroso a que· 
de!J!ittir o honrado promotor public~da comarca de ltabo- vou proceder, permitta-se·m.e um serio reparo o qúe sobre 
~ah1 l e! lo cbame a attoll{~ào do senado. O nobre senador mnEtrou- · 

se tão escrupuloso;· tã.n r·i~oro5o, mandanrlo proc~rler exccu~ 
tivamenta contra ô commandunte do corpo policral da pro~ 
vincia, o g-Pneral Castrioto ·que nada deve; cntr·etanto foi o 
mesmo nolJre presidente, note o senado, que expediu uma 

O Sn. PIMENTA BUENO:- E o ministro approvou tudo. · 
O SR. Souz! FR!NCO:-: V. Ex. é que reprova tudó boje. 
O Sn. PJ!\!ENTA BuENO:- Reprovo isto. 
O Sa:· SoçzA FaAN~o:- Entre na di~cussito, 

qu~~o dr~er Isto e ma1s alguma cousa. 

portaria, cm data de 17 de fevereiro, á directoria de fazenrla, 
Sr. senador; na qual cer:tam.flnte. senão revela seu zelo pela fiscalisação 

~os dinheiros pubfi.cos. ··· L • . 

O Sa. PIXENU B~EN~:- Contra mim? . 
O Sn. Souz1 FRANco:- Não individual, politicamente. 
O, S~r C.ANJ>lllO Bons~s:- Conhece já ·o senado as causas 

qq~ ~ve ~. president.e da provincia do l\io do Janeiro, ou 
antes conhece o senado os, crimes. commettidos pela carnará 

· mupicipjll. de ~aricá.. elij, virtude dos qu11es se ordenou ao 
promotor PllPiillo a iQstaura~ão do processo rle responsabHi
dade. V.eja agora. e admire em ~tue ·se fundou o no~re 
pr~sidente: para assim 11roc~der. 
· Disse ell~ que ~ fnpdava no §; 8° do art. 5° da lei de 3 de 

Qutubro de 183i ;. lei, como o senado sabe, que marcou as 
êl~tribuições dos presidentes· de proyincia ; mas o J,.ue é que 
~1spõe esta lei, senhores ? O segumte : <r Suspen or qu;JI · 
quer empregado por abuso, omissão ou erro commettido em 
~eu officio, promovendo immediatarnent6 a sua responsabi
lidade. 

Ora, qual ê o oilicio das camaras municípaes? E' execu
tar as attribuicões, ou cumprir os deveres que llles são im
P.Ostos pela lef que as rege ; e, pergunto eu, encontrou por
ventura n.esta l'ei o nobre presidente do Rio de Janeiro que 
fosse attnbuido ás eamaras o dever de agenciür voluntarios 

Por essa por.tHría determinou o presidenta da provincia ao. 
director. rle (azenrla que « mandasse pilgnr no conJmandilnte. 
do corpo policial a quantia da 11:669$, quantia que daria 
por liquidada 1: >> ' 

Isto, 8r. prt~sidente, não precisa de commeiltarios. 
Não se quer saber cm que é que se gastou ou cm qtie se 

v.ai gastar aquellà quantia, nilo se quer saber qual 6 o fun· 
damento com que esM. quantia é entregue pelo cofre pro· 
vincial ao commandantc do corpo. 

O Sn. SouzA FnANco: -Foi em conseguencia de documc'n
tos vindos da directoria já examinados. 

O Sn. CANDJDO DonaEs:- Não é isso o que estã na letra. 
e espírito .da portaria; ,porque so taes documentos fori'io pre
sentes lt directoria de fazenda, e ella procedeu a todos os. 
exames indispensavcis, é entao inexplicavel a ordem de dar 
a dt~speza por liquid<\da Trouxe apenas este r~cto para de
mon~lrar a difi'drença que se nota no comportamento rlo nobre. 
presidente, em relacão áquclle outro pelo qu~l com tanto 
zelo mandou proceder executivamente contra o general C\ls-
trioto, · · 

Entrarei agora, Sr; p'residentc, no exame a que me propnz · 
A lei n. 1 ,1~7 de ~ de fevereiro de 18ü9 no art. 11 cs-

;., 

I 
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''tabelecen :1 duspe·za de ~:400ff çom ·o pagah1eri~o ·~o official 
uu otficiaes de gabinete do prostdonte da ;PWVH!Cia. No~e 
V. Ex. que dés1le a promulgação dessa .}el. todos os presi· 

·dentes da provioéia, sem excepção, se têm co.ntido den~ro 
dos limites delfa; entrótanto o nobre actual presidente ass1m 
que tomou conta da administração nomeou um, ollicial de 
· gabinéte marcando~rhe a grati.ficação ~de 2:4.00$, absorveu 
·port:lntu toda. a. verba; mas .dtas depo15 nomeo~ ·Um. ~utro 
· offi~1al de gí1brnete por portar.Ja de 27 do. fevereiro marcan
·do-.tbe a gratificilçào do J:2úOfl ... 

O Sn. SouzA FRANCO:-Chamei um ollicial de 'fazenda para 
servir fóra das horas e dei-lhe ·esta gratificaçào. · 

·O SR. Cumioo BuiHlES:-Peço que deixe-mo fi11larl porq'ue 
·quando o noi.Jre senador responde-r p'rdcederei do m'e5mu 
'modo. 

O Sn. SouZA. Fa.I.NGO:-Pois bem. 

·o Sn. CANDIDO llonm;:s:_:A verba 'ésta'va ·esgatada com a 
:primeira _nomeação, 2:.iOOH era a gratificação . dada por 
S. Ex. ao ollicial. que havia nomeado em primeüo ·Ioga'r; 
nomeou outro tlfficial de gabinete Pm 27 de fevereiJ'o; ma:-
cando-lbe a gratificação de 1:2oon, e dias depois nomeou 
uni terceiro, marcando·lhe 600$1 

.Bem; findo o mez, forão e5ses empr'êgados á tbesouraria 
receber os respectivos vencimentos; porém o que aconteceu? 
o primeiro empregado) aquel.e .a quem· o nobre presidente 
da proviocia !.la via nomeado com 2:400$, recebeu sua grati
ficação; cbflgou o 2°, chegou o 3°, e a tbesourari.~ d~z-lbes: 
cc Não pago.-Porqut~ não paga ?-Porque a le1 mo pro
bibe, » res;~ond·eu ellal e ·respondeu como rlevia. , 

Com eJl'tlito, S:r. presidente, o art 87 da citada lei 
n 1,127 de 4 de fevereiro de 18~9 diz o seguinte : cc Nin
I!UC ln ptre ~berá. ordenado ou gratificação pelos cofres pu
hllcos Súb qualqu~-r titulo, ou pretexto que seja se·n q·ue 
uses vencimentos esteião fixáios ou autor·i'sadus por lei. '' 
A tbesourada por tlonsequencia . procedeu bem como já 
aissc, procedeu na fórma da loi. pagando ao primeiro vorque 
Unha verba no orcameoto, e deixando de faze;.. lo aos outros: 
"«Não pago, porque a lei m'o probibe. ,. 

Note bem o senado o encadeamento do- meu raciocínio. 
Eu continuo. · 

A lei de orcamento de 1863 diz no art. 6°: « Podará o 
presidente da provincia despender até 6:000H com a cónces· 
~fio· de·gratificações ext1·aord.íoar[as proporcionadas ao tra~a:
lho feito fóra das horas do servico das. repartisões aos em
pregados da directoria de fazenda: incumbidos da tomada de 
contaS'. )) · · · · 

Promulgada esta lei, o presidente . da província mandou 
abonar por esta verba-gratiifcaçõe5 qué concedeu a alguns 
cmprêgados da directoria incumbidos da liquidar a divida da 
provincia, trabalho que ÍJzião fóra. elas horas da repartiSlàO. 

Em ·18Gi IJa lei do or1:ameuto nilo foi reproduzida. esta 
disposigilo, e então o presidente da pt'ovincia, o Sr. Dt·. 
Chrispiuiano; eni seu relatorio.diz á aSSt'mbléa pr:ovincial: 
11 Não obstante nilo ter sido consignada na lei Jo orçamento 
vigente quantia . afguma para' pagar aos 'empregados da 
directoria de fazenda gratificacões pela liquidação da di vida 
activa; com tudo, entenden~o que este ·servico é ·de urgente 
necesidade, e só pôde ser feito fóra das horâs do expediente 
ordinario, determinei 11ue se continuasse nelle pela .mesmà 
fór~a, c 'peço por iss~ a decrota~uo dos fundos precisos para 
satisfazer a essas gratificações. » 

·Assim procedeu o Sr. Çbrispiniano, e i1 assemhléa provin
cial attendeu a e~te pedido: mas, ou por que havia falta de 
empregddos nesta occasião, ou po!' que a assenibléa enten
deu dever dar ao presidente toda a liberdade na escolha 
delles, ampliou a disposição, quero. dizer, nilo lirniliJu só aos 
empregados de fazenda essas gratificações, e adoptou · o se
guinte artigo, que é o U0 da lei do orçamento em oxercicio : 
cc O presidente da provincia poderá despender até.· a quantia 
de G:QOO~ com a concessão de gratilicacões ex:traordiuarias 
propordonadas ao trabalho !oito fóra das horas do serviço 
das reparti~Oes. 11 • · 

o Sn. Souu FIIAN.co : ..:..· Es'toú jus'tiflcado; . 
o. sn:· CA~~ID'o .B'onGK! :·:_Note. o' .seriàdo a ,dítrerénç;l qii· I 

h a. en(re tis te ~rtigo c· àq~ell~ ou~tro ; a dift:~re~~:ça é q!le ~r; 
tiru caso a assembléa. proymctal· tmha r,~~tn~gido:as gr;1tdi 
cações simplesm~nte aos .empregados ,de fazenda que; se e.ni~ 
pregnssein naquelle. servrço ; neste o_utro arllg9 ell~ .. ampliou 
'a disposição, não , se limilo11 . aos ;empregad9s de fazendél, 
referiu.se aos empregados existentes que. trabalhassem fór;l 
das' horas das: r,ep~~li!1Õ~~ i. !st.o_é. clilrl~. . . . - . 

Agora que o senad~ está ·mterrado do que ~e. pass_ou a. esse 
respeito, note. o .~egumte~ :Como . ~JI.lesou.rarajl repugnou pa~ 
gar aos 2.o e 3.o oillciaes de gabmete nomei!.~Os pelo nobr~ 
senador e o c~o.~ulto!J a ta~ respeit~ ... o q~e .fez s~·.Ex.? 
Vl:'ja-se a portaria expedi~ pela prestdencaa .á t~esourá-

ria; ~~~~~i~ do governo· da província do 'Rio ~e Jaoelro, 2 .de 
ma'ri:o de 1865. ·.. - · . . _ . · 

'a 'Em resposta. ao seu officio sob n. GG de hoje datado, lhe 
declaro que entenda a disposição do art. 9: o ·_da)ei· do orça~ 
inellto em vigor- e:et~nsiva-: a trabalhos Jeitos por pessoas 
que- não sendo empreg~dos- faz~m suas yez.es. ,E par~ 
cu~prir ~inhas _ordens com a promptadão que eu recommcodo 
multo a d1rectorta, tinha eUa o meu> de lantar: a 'des11eza e,n 
a verba de eventuaes; Sem .necessidade de .mais Um Officio 8 
um_a resposta. » ... : ·: . 

Ajuize agora o senado o apar·.te que. me d~u o nobre.serJa: 
dor, declarando que chamou um; offil!.ial .de fazenda para d 
gabinete I Com effeito se era u~ offic!al, c·omo ex·p,licará ó 
nobre presidente a r.ecusa dad1tectona. de fazenda?. ~Co!Do 
explicará a sua propria portaria.. quando manda qu_e « .se: faça 
extensiva a dis~osição do art. _ 9 o a trabalhos feitos por pes
soas qae não sendo ef!!pregados fazem suas vezes? ·» .: 

Como finalmente entendeu K Ex. que tra~ando-se de um 
i11di widuo que já era empregàdo, e para o qual havia. neces.
sariamaute,Y!)rba, s& podia carregar ás eventuaes.os seus 
vencimentos.? . . 

Portanto: ·senhores, evidentemente é o chefe da provi~ciá 
do Rio de Janeiro quem diz a uma repartição fiscal;: « In
fringi a lei ; quando não .tiverdes verba para dar os ,dtnheil'QS 
que vos ordenar carre~ainas eventuaes; não ~e mcommo
deis a. este respeito; nãO quero saber de nad11, quero que 
cumpr~is minhas ordens; quando eu mandar dar dinheiro, 
dai-o I >> 

O' Sn; Soi'Ju Fn!Nc():...;;... Hei de responder a iss'o. 
O Sit. Cu\DIDG .QonGEs_.-=- Veja. o s~nado que~ l~imanda 

pagar áquelles que trabalhão· fóra das ~ra$ das .repa·r~ifões; 
e póde-se· porventura entender. que Isto se referiLtambem 
á~uelles· que não sãnrop~egado~? .Pois ag~elles que não são 
empregados . tambem t~m repartições e obrigação. de tr:.aha~ 
!lm ? Se o ·nGbre senador queria· .IDi\!ldar pagar esses ofti • 
ciaes de gabineLe por aqul)lla. verba. de gratificações ha de 
conceder ou que de manhã elles tra.balhavilo de graça, ou .q~e 
só trabalbavão de tarde) e entãa. esse trabalho era. multo 
caro. _ . . . . 

.o 811. Sou1.L FA.&Nco :'...;..Eu trabalhava das cin~:o da m·a:. 
dru~ada á meia noite\ ' ', , 

O Se. C.&Noroo BonGES : __:. E' verdade. que elles írah~lha~ 
vão ~om um pre~idente ·de forças.\éollossaes;. que ·ainda.· ?a 
poucos dias.11-qui nos tleclaró'u que fez e1~ um anno .160 dts: 
cursos ; portanto concedo que um só offic1al de lgabmeto, ou 
mesmo dous não podiao chegará aetividadc de S; ~x:.; D:)aS 
a lei era clatã. · · . . 

Contindo a demonstrar como o nobre senador cúmpriu a 
lei como efa zelodo pelds dinbeiroe. da província.. . . 

Em 3 de marco o nobre presidente da provincia do Rio .de 
Janeiro nomêa Üm desses ottl.ciaes de gabinete, l{Ue ji tinba 
vencimento illegal, p1·a ticante. da. directoria 'd'e· fazenda; e~te 
empregado novamente nomeado n;!o tira selltitQlo, senão em 
1 ~e abril, e portanto nilo trabalha.. . · 

Não. tirou seu titulo; o. quando acabou o mez foi receber 
não só sua gratificação tle official d.e·gabitiete, má~.a accu
mulação de pratieante que lhe havta dada o prestdenre da 



iô8 APPENDICE~ 

província, presi~en't~ iampre ltberal o J!nflanto inimiro das O Sa. Souu F111~so : --: Para a viagert). 
accumulaÇ~e~; a· tbeaourarla, po~em, teve elicrttpulO'S de o Sa CA!iD,IDO BoRili!:S: -E' i~so me3mO que e~tó'u dt-
lazê·lô, ·e eve .. escrupuloa · be.m.fund~doi, .Sr. p~eaidente, zendo-parA a viagem. A. U1esouraria, já escaldada cóm a 
porqne o regulamento do 1' de Jnlbo de 185S a&~nin se êx· ··h ã h · b'd · d · b d d · 
Prime: " Nenhum ell\prega.do pGder'ã ser inclur'do em· folha e repre ens o que avra rece 1 o o no re sena or,· quan o se 

tratou dos otnciaes de ~abineto, hesitou se tlevi"' dar e~s<t 
pago, sém que tenha apresentadO' á dí'r'êdoria de fazenda seu g·ratifieação extraordinaria. e pond'ero\t que 0 engenbeiro tinhu. 
titulo ou nof!leaÇilo, ··para lihi sà proceder ao cofupetent'e já uma gratiftcas:IIo para despezas 'rle viagem e ei:traordina
assen'tainenlo, o qual não iie Iarâ sem que do mesmo titulo rias, gratificag:io que sendo outr'ora temporaria tiuba pas· 
on nomeação cons~. o pagam'ent~ do sello ~ emo~ume_nt~s, sado a !er permanenfe, cotno acaliei de demo.nstrar ; 0 qu6 
bem como a data da pozie, da q11a.l 'com·eçará o eeu dtretto porém succedeu, ~enborea? O nobr·e senador respondeu á 
ao venc1mento. » tbesouraria: « P,\gue a gratifica!ifio de 200$ mensaes, du-

Ora, não tendo 'ea\e empregado tirado e apresentadt seu rante 9 tempo que estiver em Campos» •. o. que quer dizer, 
titulo, pago 11it'lolumeniost a ijireetoria de (atenda não lhe pague essa grattficas;~ão, alóm da outra addicional que ello 
quiz pagar. Procede11· ou n!o como devia a direttoria ·· b 
:de (atenda! sem duYida alguma; mas admire-se 11gora Ja ~=~::n~~ eu, s. Ex. não saBia que a gratificacão 'ild~l
o senado de qu~. chegado &ase faeto, tlio digno de elogio, ~Ío11almarcada aos cheres de districto para a ajudâ de cugto 
ao -conhecimento do nollre pr811idente da Jro~incia, S. Ex. tinha-se tornado permanente? Creio q!le não póde nPgar. Nilo 
expediu logo a seguinte pertaria que foi publicada pelo é certo que 0 nobre senador mandou d1:1r uma gratificacào 
Correio Mercat~til 'IJob o titUió 'de..:::. Expediente da./ro- aléin desses vencimentos f Creio que tambem não póde negar; 
vincia.- ic Portaria de ~ de abril mandando.pagar a J. da por consequeneia. minha argumentaçlro está em pé, o nobre 
C. Tavares, nomeado praticante dessa directória por titulo presidente do B.io de ~anlliro &abanja 09 dinblliros da pró~ 
de t do corrente, al~m dos 100$ que recebeu pelos trabalhos Tinéia . 

. no gabinete em hlarço ultimo, m&is MH ·em compeusacão do 
que lhe caberia como praticante-se tivesse tirado'o seu O Sn. Sovu FR1Nt:o:-Nao está. 
titulo desde qllo teve exoneraciio A A. N. Caldas a quem 
substituiu. • · O SR. CANbtoo Bonor:s: :-V. Ei. nlto ê juiz na Dia teria. 
· E' mesmo o 11obrll presidente da província do R.io de Ja- Ainda não é ttido, senti ores, ramos a novo facto onde a i ri~ 

neiro quem diz qUe a gratificação não cabia ao empregado, fracCã() da lei é mais grave, 'e. onde o désperdicio não se 
que só lhe pertenceria se tivesse tlradó o titul6; a consequen- limitou a 200S ou 300~, porem orçou quasi ppr 60:ÔOOH! 
cia logica pois é qae, não tendo tirado o titulo, e portanto A lei pr~:rvinci;ll h. 1.091 de !í de jan~ii·o de 181:i9 consignoií 
não tendo tomado posse ella na:o lhe podia caber: como pois a qt1ahti1L tle t9i:G81$ par,l .a abertura de rima estrada que 
mandou. o nobre presidente pagar a esse empregado ? Não fosse .. entfoncar na do !lassa Vinte, iios limites da provinciá. 
tive razão, Sr. presid~nte, quantló atlirmei !JUe se esbanja- do Rio !de Jrllleiro c01h a província de Minas Geraes; e o 
vão os dinh~iros da província ? E como o nobr·e p'residente, art. 6° da 'lei n: 1. 2 ~!í de 31 de maio de 1864. {orcaniento 
que trabalhava das 5 horas da manhã á meia noite, e por provincial para 1S61) diz o segginte : . • · 
isso preci~ou de tres orficiaes de gabinete, pede deepoo!'ar ct Erli execução da lei n. l o9 t de 5 de junho de 1859, 
um para o fazer praticante da dirllctoria do faz: ad 1 ? e clentro do credito por ella aherto. deduzirá o presidente da 

Mas vamos a outro facto. · · provibéia dá quantia consignada no art. 2• § 72 da presentá 
.A. .lei o. 1,127 de 4 de fevereiro de 1859 estabelece !I. no lei, a irnportancia precisa para a continuacélo da e.strada quê 

art. õii, o seguinte : (Lendo.) Sl!gue da ponte sobre o rio Parahyba, n:i cidade da Barrà 
« Art. 55. Para o orcam~nto plano, direcclio e inspeccão Mansa, até 11 Jogar denominado Passa-Vinte, nos limites 

das obras publicas da província, eêrâ o respectivo director desta província com a de Minas, e para desapfopriacão da 
auxiliado por seis lln~tenbeiros de districto e seis ajudantes. referida ponte e par te da estrada feita pela coriivanbia qtié 
Unô e outro~ lhe serão immedialamente ~ubor~inad,•s e ven- para isso foi encorporada naque}la, cid11de, procedend·o~~e para 
cerão a gratificação aquelles de 3:oooH, e estes de 1:6oon. esse fim nos termos da lei n. t7 de a de abril de 1835, » 

« Art. 56. Além destas gratificacões vencerão os enge· Agora note o silmUo que a disposicão deste artigo da le 
, nbeiros de districto outra addiccional de 200~ mensaés, e os do orcamenío de 1864.. em que foi re,produzida a autorisacão 

ajudantes de tOO~ para despezas de viagem'- e:ctraordJ'II&· dada· ein 1859 sil•aêha consignada em uma lei annua que 
rias, segundo as commissões em que fossem empregados.» ca1htcou qom o anno de 1864; conseguintemente era annua a 

Note agora o senado' que esta gratificacão addicional de auiorisaÇão que tiiiba o governo ~rovincial, e tanto parece 
20«1$ a um chefe de districto e 100~ aos ajudantes pare que o nobre senador estava convencido de que essa diSflOIIicãq 
despezas de-viagem e e:ctraordinarios foi transformada tam~ era annua, que ha suzr deliberação de 28 de março de 1865 
bem em permanente por deliberação presidencial tomada em exprhbe·se dô seguinte modo, para o qual chamo toda a 
1862, e approvada pela assembléa provincial. altencão do seriado.: 

Ponderou o presidente da província · qne esses engenbei~ « () conselheiro de ~stado presidente da provjncia do Rio 
ros para bem preencherem suas funccões devião estar de Janeiro, attendtlndo As Yantagens que rllsultârão, para esta 
promptos a marchar sempre que lbes fosse or~enado, e dabi e para a província de Minas-Geraes. do prolongamento da 
a necessidade de dar caracter de ptlrmanencia a um venci· ,estrada do Passa 'Vinte, aquem dG Rio Preti), por bem do 
mento todo destinado a uma despezade permanenlej foi desde disposto na lei n. 1,091 de IS de Janeiro éle 18ri9, usando da 
então que a assembléa pro~inéial tem 'totado na lei do orÇa- attribtiicão qi!tl lhe con{tJre o art. '2° da lei n. 17 de H de 
meato os fundos necessarros para essa despeza; ficou por abril dê 1Sg5, e da autori!acão coo.tida no art. &o da lei 
conseqnencia como permanente a gratificação outr'ora addi- de n. 1,282 de .31 de maio de 1864, cu;'as disposiçõ~s consi
cional. dera permanentes, resolve desapropriar, como effectiramente 

l'ois bem, o nobre presidente do Rie do .Janeiro oomêa desapropria, por utilidade publica, a pO'!lte sobre o rio Para
um engenheiro para ir examinar o Canal de Campos a hyba., em frente á cidade da Sarra Mansa e a estrada que se 
.Macahé.... · lhe segue, e que passando por terras de · osé Justiniano, José 

Freire, .Braz 'Freire, !1anoel Gomes Marcondes e Rocha Mi-
O Sa. Soun FnANCO:-=Fóra de seu districto. randa, vai terminar no campo chamado do Fortunato, e ser-

. O Sa. CANDIDO DoMES : - Era lim eogenheir11 que nio virâ de comeco x que tem de encontrar com a do Passa Vin-e 
pertencia ao districto, diz o nobre senador, mas tanto peior, as quaes Corão construídas por uma companhia que naqueUa 
porque esse distrlcto tambem tinha seu ens-enheiro, e por- cidade se encorporou para esse fim 
tanto commissionar outro era ilSb11njar dinheiro Nomêa « E porque o barão de Gua~y, representante da mesma 
S. Ex. esse engenheiro e officia á thesouraria qae lhe da companhia, e por ella legalmente autorisado, renunciando ao 
iOO~ mensaes emquanto durar a commissão: processo estabelecido pela citada lei de 14 de abril de 183:> 
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para calcular a indomnisação, conforma .. se com a nvnliação 
do engenhcirll chefe do !)o di;.tricto. que orçou o val11r d11 dila 
ponte em 22:78Uffi, e o da estrada em 33:ã07fl2HO, manda 
!linda o conselheiro de estado presidente da prov1uci!~ que se 
1Jague pela verba competente ao mesn<o barão de Guapy. na 
qualidade em que figura a quantia rle ã6:~02$2~0, impurtan· 
ciil da avaliaciio po1· elle aceita como indemnisaçiio, a qual 
será paga em âpolices da divida provincial. l> • 

Note o senado que nesta deliberação o nobre presirlcnle do 
Rio de Janeiro não citou uma só lei, seniio para infriogi-\a, 
para escarnecê-la, como. hei d() provar. 

cc O barão do Gua[Jy represP.ntrtnrlo a companhia que con· 
;;truiu urna ponte Hobre o rio l'r~rabyba, na cidarle da B"rr L 

Mans~, e parte da e~t1·ada dahi dirtglda ao Cmapato (ponto 
tio entroncamer1to rle que acabo de fal!ur) insistiu ainda na 
p1·oposta informada no relatorio de meu antecessor, da venda 
dos ses serviços pela. quantia de Uli:31 ifl200 ; e por sua vez 
prupoz tambem o capitão l?rancisco ~f,Jreira de Mattos pela 
fJuautia de 31:oooa a cessão da sua ponte no megmo rio 
Parabyba, e da estrada que dabi abriu passan:!o pe,la fre
guezi:J do Rn~ario dos Quatis, t~mbem a,é o mesmo logar 
do Can·upatu, e encaminhada ao mesmo entroncamento su
prarlito. A exiRtencia de duas e.çtradas em competencia, o 
prot,eilo actual de ambas au publico independentemente de 
saci'ifocios 71a'l'a a fazenda provincial, a citcumstancia rnv.ilo 
attenrlivel de não estar ainda desfg11ado o rnelhor traço de 
commu,nicação do Carmpato á Bar1'a Mansa, ou á estrada 
do Presidente (ainda n5o se fez) ; tudo isto, alérn de (;ttlras 
rat.õ,Js deduziveis das informações existentes, determinou
me a ter por aldiavet para melhores circmnstancias finan
ceir·as a resolucào das propostas mencionadas. >> 

Ora, Sr. prt'sirlente, é em face destas informações dadas 
por uma autoridade cujo valimeuto não póde ser posto em 
duvi~a pelo nobre senador, pre~idente da provincia · do Rio 
de Janeiro; é, em VJsta de informações tão contrarias. 

O Sn. SouzA F!Ú.Nco:- Tão favoraveis. 

Em 1° Jogar observo que a autorisnção de que sll !rata. exa~ 
rada ou contida na lei n. t28ti rie 31 de maio de 18G1. é 
lei de orcrtmento, e pürtanto annua, e não podi.-t deixar de !'e
vestir a n1esma faculdade de duração ; em 2° Joga1· tllOto que o 
nobre presidente da provincia do Hío de Janeiro ou tinha cer
teza do que acabo de dizer, ou pelo menDs duvida, porque no 
caso contrario não teria cabimento ou explicação as seg-uin
tes palavras da portaria: c< cuja dispJ.Iicão considero 1Jer
manente. >> Ora, podia o nobre seuudor' considerar perma
nentê uma disposição consignada em lei annua? E Si'i tiuba 
·duvida, competia ao nobre senat111r resolver a questão? Mas, 
Sr. presidente, faço justiça á intelliRencia do nobre senado!' ; 
não é possível, ningu·.:m póde crer que o conselheiro de es
tado, presidente da provincia do Rio de Janeiro, entendesse 
que essa autorisação nii.o Cl'il annua; vou pr·ovar 

Não esqueça o senado qu(J essa disposição foi primeira· o Sn. CANDIDO Bona~s: _ • , . dadas pelos engenheiros 
men:e consígnada n<t lei de. B de janeiro de 1859, re~ppa- da província e pelas repartições fiscaes que 0 nobre senador 
recel.l na lei de orçamento de 18li3 e 1864 ; que necessidade nem ao menos hesitou cm infringir de frente a lei provincial 
pois, tinha a assernbléa provincial de reproduzir essa dispo- que lhe prohihia de modo absoluto éssa desapropriação ! . e 
sicão, se ella não entenue~se que a di8posição era anuua? aceitanr!o 0 nobre senador 0 preço pelo qual 0 en~enbw·o 
Sê fosse permanente, bastava que a assembléa a tivesse cun- haviil avaliado ba dous annos a ponte sobre 0 rio Parahyba, 
signado uma vez e não a tivesse revogado; mas não a revo niio se recordou de qun nas informdções dadas cm officio de 
gou, e não deixou. de consig11a-Ja; porque? Porque era 9 de jun~o de 18G3 dizia 0 engenhei'ro que já naqt.telle tern~ 
annua. Isto, senhores .. não precisa de demonstração ; basta po a pont~ precisava de concertos, porque tres lançoti della 
entregar o. facto ao exame de quem quer que seja. tinbiTo arri,1do mesmo durante sua construção por ser move-

O nobre senador ri-se; mas sem duvida e5tá sendo agui- rlico 0 leito de rio c assentar ella sobre e~teios de madeira ? 
Jhoado pela consciencia, que lhe accusa a facilidade com que E corno, pois, apezur de tudo isto, e sem contar corno estado 
sem autorisação nem necessidade despendeu 56:902$200 do das finanças da vrovincia que o nobre senador tiio pomposa
extenuado cofre da província do Rio de Janeiro. mente ia restaurar, S. Ex.- desapropria a Bstrarla da Barra 

Para que o senado não pos~a. ter a mais leve duvida da Mansa ao Passa Vinte ? 1 E tudo isto, senhores, foi feito 
que a disposicão era anuua, saiba que a assembléa provin- relo nobre presider~e do Rio de Janeiro, sem autorisaçiio 
cial, depois dê discutir e v o lar a lei do orçamento frequen · para fiiZC·lo J 
temente ou sempre a divide em duas : em uma consigna as Terá ainda 0 nobre senador duvida sobre ser annua ou não 
disposições annuas e ~m outra as disposições permanente~. a disposição da lei ? Felizmente ne5te momento 0 nobre se
Foi o que aconteceu com as leis ns. 1,241 e 1219 de 13 e nador não me faz o menor aceno. 
i~ ~e2~edeem~~~e~b:~Gd!~ tSGc;_m as de ns. 1• 271 e 1,272 de O Sn. SouzA .FnANco :-Estava autorisado e felizmente 
· Ora, se a assembléa provincial, votando a lei do orgamen- fi-lo muito nutorisaclo. 
to a divirle em duas partes consignando as disposições ao- O SR. CANDJOO BoRGES:- Para que estivesse autorieado 
nuas em uma e as permanentes em outra; e se a aulhorisa- era ne•\essario, sem duvida alguma, qtie a lei lhe tive!lse 
cão de que me occupo foi por ella consignada no anno dado essa autorisaç<'io, mas eu Já disse . ao senado que na 
ae 186'2 não na !si n. 1, 271 que era a permanente, mas na de parte das disposições annuas da lei do orcamento é que estava 
n. 1,272 que continha as disposições annuas, podia ·o nobre i consignada essa autori~acão ; que em alguns annos a assem
senador considerar como permanente essa desgracada auto- bléa provincial deixou de decreta-la, restabelecendo a entre
risação ampliando o tempo durante o qual ella devia vigorar·? tanto em outros, sendo, porém, cerlo, que no orçamento vi· 
Certamente que não. Então porque razão o nobre senador gente essa disposiciio não foi incluída. 
havia de emprehender um<t desapropriacão a que ee tinbito Quer o senado 'sabet· como do modo o mais concludente 
recusado cinco presidentes antos de S. Ex.? Seria sosp01to ao se tirão todas as duvidas? Na sessão em qu~ se votou o 
juizo illustrado do nobre senador o juizo tl.$elarecide de seus orcmmento, que se acha em vigor actualmente, C8Sa dispq
antecessores, sem fazer excepcão do Sr. Tavares Bastos que siêão foi apresentada á assembléa provinci~l em 2a discussão 
actualmente oceupa a pre8idenciada provincia ? dÔ o1·camento e foi rrgeitada ; foi apresentada na ga rlh:cus-

são e·foi.ainda regeitado. Entretanto o presidente ~o Rio du 
O Sn. SouzA FnÃ"Nco :-Nenhum presidente havia despa- Jüneiro entendeu fl,~e podia considerar perma.ne~te o artigo 

ehado em contrario. re."eitado, e gastar perto de 60:000H da provrncw com nma 
O Sn. CANDIDO Bonar.:s :-Vou mostrar ao seoado aquillo de~apropriação que o Si'. Tavares Bastos di~se que não era 

que o nobre senado1· tinha obrigação rigoros11 de vêr, de exa necessaria por que o publico estava do posse de duas estm
minar o d~ sabet'. Eis-aqui o que o Sr. Tavares llr1~tos di"se das; eis aqui, Sr. pr~sirlente, a.. admi~istrcçiio ~1ue ia restau
a 3 de mmo de 18M no rolatorio com que entregou a pmi- rar as finanças do H10 de Jiln8ll'o, e1s a. adm1mstração que 
dencia da provincia ao 81·. conselheiro Chrispiniano;. era um , ü dar exemplo do cumprimento do dover e da lei. 
documento que o nobre senador dr.via ter examinado, para Mas, Sr. presidente, Cf.lmo é que o nobre senador fez esse 
não vir dizei' ao senado, como acaba de faze-lo -quo ne- pagament3? Ttnha S. Ex. no cufre p1·ovincial dinheiro para 
nhum presidente havia despachado em contrario. ' Isso? E' presumivd que não tinlla, apezar de que S Ex. 

Visse o Sr. Tavares Bastos : (Lendo) ha .de se ver em apuros para declarar que nlto tinha, porque 
22 
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hei do provar que S. Ex., ora diz que linha, ora diz que 
não tinha, de modo qu11 jnga com um pá o de dous bicos. 

Senhores, a a-sembléa vrovincial do flio de Janeiro, VO· 

tando o orçamento actualmente em vigor, lei n. 1,288 de 30 
elo dezembro ·/e 1864. con!'I::!'OOu esta digposicão no art 7°: 
cc O presi?!l~te da pi'Ovincin tica ~~utorisado ·para f1wdar a 
p;1rle da d1V1d<1 fluctuante l'llCOnhecJda por lei que não puder 
amortizar C!!ffi as sobras da receita fazendo para aquelle fim 
as opH~ções de credito necessal'ias. )) 

O nobre presidente da província fundou a divida iluc
tunnte? Em seu relatorio com que em 4 rle maio deste anno 
entregou a pre~irJencia ao Sr. Tavares .Bastos, disse o no!Jre 
senador, mew~ilmando os serviços CJUe prestou ;i província : 
cc Não pude fundar a divida fluctuaute da província. J> Mas se 
o nobre ~enador nfio pôde fundar a divida fluctuante, em 
q.ue autol'lSação se baseou p ra emittir 112 apolices provin
cwes 'l S. Ex . ..estava autnri~arlo para fazer operacões de 
Crtlrlito, mas só no caso do fundar a parte da divida flutuante 
que não amortizasse. entretanto t!eclára que niio fundou a 
divida fluctuante. mas que fez O[Jeracões de. credito! •• Jsto é 
incrível!.. Em que se fundou, pois, 'o nob1e.pre~idente para 
emittiJ' a,; 112 apolicBs? Dll'á S. Ex. porvent1Ha que reputou 
divida fluctuante os_56:902$:l00 que rlrspendeu com a ponte 
e com a estrada da Barra Ma~sa ao Passa Vinte? O nohro 
presidente não póde de modo aiKum justificar-se deste modo, 
fl~r.que a diS!IOsição da lei dizia-para fund"'r a parte da 
diVIda ilucr.uante que não pudet· ser êlmortizada-; mas di
vida fluctunnte cc reconhecida pvr lei, )) e portanto desde 
que so mostra qu~ nenhuma lei autorisou a compra da es
trada, ou que. a.le1 votad:1 em dezen!bro ?c 18H, .nu o podia 
prever uma diVIda. postenor a ella, Isto e, contraiu da em 28 
de m~rço de 18Gti, S. Ex. por certo nfio póde ler essa esca
patorta. 

Vê, pois, o senado qne o cidadão que ia restaurar as finan
ças da p_rnvincia d~ Rio de Janeiro. foi sobrecarregar a divida 
com m~1s 1_12 apohces sfm autorJSação alguma d:J lei e até 
coro 1M mUJto expressa que lhe prohibe qualquer despeza 
com obras fóra do anno financeiro em que forem ellas decre
tadas, coroo acontece a respeito da lei petmanente n. 67 da 
22 de dc7.emhro de 1831> que assim se exprime: (LeMlo) 

cc Art. 17 As despezas votadas para obras na lei do area
mento que Mto puderem verificar-se no de~urso do arino 
financeiro resoectivo, não poderão ser feitas no anno sc~>uinte 
sem no~a rlecret;Jçãr, da asse~bléa l~gislativa provinciaL) 

Se pots o orçament? actu~l~ao ~Gnsi~IHtva a autorisaçiio para 
essa de,peza, se a le1 prob1b1a du·ectamente ao nobre senador 
que emprebendesse de~pezas com obras que não estivessem 
decretadas na lei actual, embora estivessem consi<>nadas na 
lei do orçamento do .arlllo passado , como é que o ~10bre sa
nador despende quas1 GO:oooa sem autorisacão~.e vem citar 
lei~ que it:fringiu. par~ acobert~r esse pro.c'edimento que o 
l~g1slador 1mparcml nao póde derxar de quahficm· senão como 
01ltamente reprehensivel ? 

E se S. Ex. entendia que estava autorisado para proceder 
a essa desapropriação nos termos da lei n. 17 de 14 de abnl 
de 18!Hi, como é que S. Ex., com infraccão manifesta 1!esta 
lei, não se limitou, na forma do art. 2• Íil3lla a decretar a 
ve~lücação da. utilid~de pub)ica., ~ chama ; si a desapro.
pl'lação, e entra em HJUStes, mfrwgtndo tambem o art. 3o da 
mesma lei ? Era S. Ex. que devia fazer a· tran~accão? 
S. Ex. devia, na fórma da lei de 14 de fevereiro de t'835 
mandar fazer a desapropriacão pelo procurador-fiscal· nã~ 
tinha que envolver-se em ajustes. ' 

tro da just,ça que entende quasi sempre o presidente do nio 
de Janeiro; V. Ex. escute. Sr. ministro da justica; ao te que 
isto é um documento official. (lflo~trando.) • 

O Sn. SouzA. FRANco : - Lêa. 
O Sn. CANomo DonaEs :-Sim, senhor, hei de ler, mesmo 

quando não tivesse licença sua. Deu-se, senhores. uma vaga de 
tenente em uma compnnhia do corpo de guarda nncional da 
reserva da capital11a província; o commandante do corpo fez 
a sua proposta na fórma do art. 4 8 tia lei n. 602 de 1!1 de 
setembro de 18~0. e propoz um dos alfereti, o Sr. Antonio 
nlarques de Figueirrdu, para esw vaga ; essa proposta teve 
a.inda na fórma da lei a informação do commandante supe
riOr; mas o que fez o nobre presidente da província? Põe 
~ma .Ped~a e~ cima da proposta e uomêa tenente ao Sr. 
1; r~nctsco .Maxm10 Darbosa , em data .do 30 de maio 
ultnno. Inrlo este senhor pre5tar juranwnto o tomat· 
posse, o ~omniandante ue companhia disse-lhe : (( :Nã.o 
posso defenr-llw juramento, nem dar posse, porque o Sr. foi 
certamente nomeado por engano, a lei exige proposta rio 
coma1anrlante do corpo.)) O que fez o tenente nomeado ? V;Ji 
pa1·a palnc10, conta ao nobre sena·1or o occorrido, e S. Ex., 
zan.gaudo·se com o .negocio e querendo mostrar para quanto 
valia, nomêa no d1a 7 de abril, isto é, oito dias depois da 
nomeação de tenente, esse mesmo individuo capitão aggre
gado I Ora, m des~jára que o nobre ministro da justiça me 
rlisscsse em que ler se fundou essa nomeaçf[o de c;t pitão 
apgregado, CJUC posto é esse ? qual é a lei que o aulorisa? I 
E!itr~:anto. eenhorcs, o caso 'é que isto se fez; mas indo o 
cap1tao aggregado prestar juramento e tomar posse, o com
mandante do corpo não quiz deferir·lhe jurament.J não lbe 
deu posse, nem podia dar. ' 

VozEs : -E niTo foi nomeado major? (IIi/aridade.) 
O _SR. CANumo. BoRGEs:- Não, senhóres, m(llhor ainda 

q~e tsso ; esse ctdadão poucos dias depois, em 27 de abril 
fo1 reforma~o- cm capitão ; de modo que em 29 dias foi te~ 
n~nte, caprtao aggre(.('ado e capitão reformado, com infrac
çao dos arts: ~8 e 68 da lei que regula u promoção e are
forma! Duv1~ao os nobres senadores ? Tenho aqui a certidão 
passada em.vHtude do. despacho do commandante superior da 
guarda nacwn.al ~e N1therohy; o que acabo de dizet· ao se
nado se acha JUStificado nesta certidão. 

O Sn. SouzA FRANCO : - E' bom let·. 

O Sn. CANI>IDO llonoEs : - Hei de ler, não se affiija o 
nobre senador. 

Vejamos age r a o que se deu quanto á l'eforma. No Correio 
~er.cantil de 28 d~ abríl, deste anno, folha official da provin
CJa, .lê-se que (o~ re(o1·rnado o capitão aggregado Francisco 
i!Jarmmo Barbosa, tJor molestia incuravet e grave adquirida 
no serviço publico. ' 

Sem d~vida, Sr. presidente, esta reforma é-tão notavel 
como o fot a. ~omeação. O capitão Darbosa foi reformado, 
porque adqumu grave enfermidade no servico publico : mas 
pergunto, era aguda su chronica, esta enfermidade ? Se er~ 
aguda elle não podia ser reformado, e se .era cbronicu não 
podia ter-se desenvolvido nos 29 dias em que elle passou de 
alfe.r~s a tenente, de tenente a cupitão aggregado e dahi a 
cap1tao reformado. 

l'l~as o presidente da provincia diz que o reformou por mo
lestta grave •.• 

O Sn. So~ZA. FnANco : -Mande examinar os papeis da re
forma. Eis-aqui. Sr. presidente, como se restaurárão as financas 

como Ee .executa a lei; e depois,. nota-se ~ repara-se, quê e~ 
von~a. dtzer ao senado qne o· R10 de Janerro geme sob uma 
admunstração que esbanja os dinheiros da provinc:ia l 

O Sn. CA.NDIDO DonoEs: -Não nrocure o nobre senador 
mis~i~ear a opinião do senado, confesse toda a forca de seu 
arbrtrw, declure que infringiu a lei. • 

~enbores, para o actual presidente do Rio de Janeiro 
cre1~ o senado e CJ'tJia o paiz, não ba lei; não ha senão ~ 
capriCI!o Uit sua vontade despotrca. A csto nspeito eu podia 
produzir p~ovas, provas sobre provas· mas entre outras 
~p1·esentare1 à consideraç;lo do senad~ uma, que é muito 
Imp.ort<~nte. o cba!Uo par•1 ella a atteoçào do nobre ministro 
da JUSttça. Não ser por que fatalidade é com o nobre minis-

O Sn. SouzA FnANao :-Se não comotti erro, porque hei de 
confessar ? 
. O Sn. CANomo BonsEs : - O nobre senador tem conscien· 

eta .de ~ens actos ; o nobre senador quando reformou por mo
! estia wcuravel adquirida no scrviç? publico esse individuo 
tllogalmento nomeado tenente e caprtão, devia saber o quo 
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consta desses documentos e é que o unico ~ervico prestado 
na guarda nacional rla reserva por esse official em êincl) annos 
foi rondar uma noite as patrulha> ; e qual é a molestia grave 
quo elle adquiriu? llalta de vista. Entretanto essa gravo mo
ltlstia para o nerviço da guarda nacional, sAgundo Fe me affir
ma, não o priva de exercer actualmente o emprego de escri
vão dos feitos da fazenda e da provedoria. 

O Sa SouZA FRANCO: --..,.O medico que deu o attestado ha 
do saber disso. 

O Sa. CANomo BonaEs : - Tambem ha de e deve saber 
disso quem em 29 dias promoveu esse individuo de alferes a 

. capifJio e o reformou. Pois havia factos desta ordem e o nobre 
senador me desaliava para discutir com elle a ndministracão 
rlo Rio de Janeiro ? Não reconhecia no meu silencio 1:1m não 
s.ei que de contempla~ão ? 

O 811. SouzA FnANCO:--Depois das ame:tças que V. Ex. 
fez, não podia haver mais silencio, era obrig"do a vir á 
tribuna. ' 

O Sn. CANDIDO BonaEs:-Se o 1ue levou o nobre senador 
a provocar-me a esta discussão Corão ns ameacas que fiz, 
de provar ao senado as infracções de lei e os· dispcrrlicios 
dos dinheiros publicos, dou porabens á província do H i o de 
Janeiro, porque depois desta dis~ussão o nobre senador perle 
irremediavelmente a sua demissão. não póde comparecer 
mais perante a província, porque ella não poderá ver se nii.o 
repassada de desconfianc<~ e susto a presenca de um adminis
trador para quem não h'a lei, nem consideradio alguma que 
o contenha na orbita de seu dever. • 

O Sn. Souu FnANCO:-V. Ex. é que ha de mandar a 
ordem da dcmissiio, e eu hei de esperar. 

O Sn. CANDIDO BonGEs:- Quero que o senado se convença 
de que as proposições quo avancei silo verdadeiras; vou ler 
as ce1·tidões: (Lendo) 

cc 111m. Sr. commandante superior da guarda nacional de 
Nitberohy.-0 capitiTo Francisco Rodrigues do Miranda 
precisa. para mostrar onde lhe convier, de certidão passada 
pelo coronel commandante do batalhão da reserva de~tit 
capitaL da qual conste por m:wcira que faça fé : 

cc 1. o Quando foi nomeado, ~presentou titulo, prestou 
juramento e. foi reconhecido alferes do mesmo b:ttalbão 
llrancisco ~1aximo Barbosa? . 

cc 2. o Quando foi nomeado, apre5entou titulo. prestou 
juramento e foi reconhecido tenente o dito cidadão ? 

cc 3. 0 Quando foi nomeado, apresentou titulo, prestou 
juramento, e foi reconhecidrJ capitão o dito cidadão ? 

cc 4. 0 ·Quando foi reformado, e em que posto, o rJit0 ci
dadiío, porque motivos; e se nisto Corão ob~e1·vadas as for
malidades legaes? 

cc .5. 0 Que serviços prestou no batalhão de reserva esse 
cilicial? 

cc 6. 0 Se foi proposto parn tenente e para capitão e por 
(ruem : e se precedorão as mais formalidades legaes? 
. cc 7 .e A integl'il de quaesqner oilicios ou representações do 

commanrtante do batalhão da reset va ácerca da promocão 
desse official a tenente e a capitão ? • 

cc 8 o Quaesquer outros esclarecimP.ntos que possão servir 
para fazer saber se hou1·e nfi'ensa da lei a respeito dos factos 
a. que se referein o 2°, 3°, ·Í0 eGo quesitos do presente reque-
mnen to ? . 

cc E . como não pó de o supplicante obter esta certidão sem 
o despacho rle V. Ex. !lede a V. Ex. que se ~irva de mandar 
dar ao supplit!ante a referida certidào. -E. R M. -Nithe
rohy, 30. de maio de. 1865.- Francisco Rotlrigues de Mi-
randa. 1 

cc Paose niTo havendo inconveniente. -Quartel do com
mando suparior da guarda nacional em Nitherohy, 31 de 
maio do 1865. -Barão de S. Goncalo, '' 

ccEm cumprimento do todos os desp~cbos retros do Exm. Sr 
barão de S. Gonçalo, commandante superior da g-uarda na 
cional de Nitoerohy,e do lllm. ~r coronel commandante, cer
tifico que do arcbivo da secretaria deste batalhão conPta: 

cc 1.o Que o Sr. Francisco Maximo Barbosa apresentou c 
seu titulo, pre~tou jurariiCnto, e foi reconbecido alferes a 8 
de dezembro de 1859. 

cc 2. 0 Não const.t que apresentasse titulo, prestasse jura· 
mento ou fosse reconhecido tenente. 

a. e Nã.o. consta que apresentasse titulo, prestass~ jura 
mento, ou fosse reconhecido capitão. 

cc i_o Consta por coml!lunicação do commando superior do 
1 o do corrente mez, que fóra reformado no posto de capitão; 
não consta, porém, cs motivos, nem se Corão observadas as 
formalidades legaes. 

cc ~- • Consta aue esse offi.cial fizera o unico servico de 
rondar patrulhas 'uma noite. • 

cc G.o ·Não consta que fosse proposto pelo seu commandante 
para os postos de tenente e de capitão, nem que procedessem 
a taes promocões as formalidades lllgaes. 

cc 7,o Consta que o commandante do hatalhãn dirigira ao 
commandilnte supel'ior a represAntação do teor Sf)guinte: 
cc lllru. e Exm. Sr.--Tenrlo cu p;:uposto em 18 de fevereiro 
ultimo, para o posto de tenente, _que SA achava v:1go ~a 4a 
companhia, o alferes da Ga Antonio ntarcos de F1gue1redo, 
por ser o mais antigo e que mais serviços tem prestado, 
e<.mmunicou-me V. Ex. em 5 do corrent~. que pol' delibera
~ão presidencial de 30 de mar~o ultimo, fô~a noma~.do para 
tenente daquella companllia o alferes Francisco ~Iax1mo Bar
bosa ; e em data de 8, quo por outra deliberação de 7 tam
bem do corrente, fôra este nomeado capitão aggregado para 
o mesmo batalhão. 

cc NITo podendo comprehcnder estas communicaçõAs da V. 
Ex. permitta-me que exponha as duvidas em que me acho, 
tendo em vista a lei e regulamento da guarda nacional em 
vigor. 

cc Diz o art. 18 da lei n. 602 de 19 de setembro de 1850 
r1 o § 2~ do art. 1° do decret·J n. 1,354 de 6 de abril de 
1854, que a nomeacão dos officiaes subaltel'llos e capitães 
para preenchimento· das vagas deve ser feito sobre proposta 
dos cummanrlantes dos corpos e informação do commandante 
superior, exceptuando designadamente os que são de livre 
escolha do governo. O alferes Francbco Maximo Barbosa 
não foi proposto por mim para tenente nem por V. Ex:. in
formado. 

cc Dizem os arts. 59 da lei e 82 do decretl) n. 722, que o 
oilicial promovido não poderá ser reconhecido neste posto 
antes de prestar juramento e ser declarado em ordem do din. 
O alferes Francisco ~laximo Barbosa, promovido a tenente, 
sem ter prestado juramento deste posto. nem ter eu conheci- · 
meoto, foi p1·omovido a capitao sem haver vaga, e aggre-
gudo ao mesmo corpo. · 

cc Rogo, portanto, a V. Ex. queira submetter o exposto 
á comideracão do governo proviucial, para que se digne de 
reconsiderar as mencionadas deliberações, ou orientar-me a 
respeit'l do seguinte: 

cc 1. 0 Se rlevo deferir juramento de tenenttJ ao alferes 
Francisco Maximo Barbosa. não obstante n:1o ter pt·fwedrrJo 
á ~!li< ~romoção lll'tlJlt)S!<t minhrt. nem informação de V . .CX., 
como ó recomrnoudarto em lei ; 

cc 2. 0 Se devo deferir-lh•l em s••guirla juramento de capi
tãQ, ttmdu ~ido prumc.viLIO a este po~to ~em brtver Vilga. e 
anléS, ne prestar juraUlelltO de teru·ntr. SOffi O IJUtllllãO podia, 
na fórnm da lei, s11r recun~ewlu tal ; 

<c 3° Se nilu bav~>nrlo vag .• no batalhão do mi'U com
mando, posso não obcitanttJ propót' accesso para· qualtjuet· 
subalterno, aüm •Je srr aggregado ao rue~ mo batalhão, 
visto o facto occorrido com o mesmo Friincisl:o ftlaximo 
Barbnsa. cc O Sr. alferes secretario Cllrtifi.que o que constar do ar

c.hivo desto batalhão. Quartel rlo commando do batallliio 
n. I da guard~ nacional da reserva de Nithrroby, 31 de 
maio de 1865. - Francisco Antonio de Almeida, coronel, 
commandante " 

cc 4. o Se. finalmente, o official as6im aggregado fica sem
pre aggregado, ou tem de entr11r para fileim quando houver 
vaga, visto como na fórma da lei só podem ser a~o:gregados 
aos corpos os oillciaes que vêm de outros corpus, o que 
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niTo acouteceu com o que so trata Francisco Maxirno .Bar
bosn. 

cc Deus guarde a V. Ex. Quartel do comrnanrlo do bata
Jh;io 1J. 1 U!l guardas nacion;•cs dil reserva, 2fi de t~bril do 
18!W. -lllru. c Exm. Sr: bm·ão de S. Gonçalo, commtn
r!ante suprrio1· da guarda ~acional do municipio de Nithe
rohy. - Francisco Antonio de Almeida) coronel cornman
dnnto. 

cc 8. o Consta que o com mando superior communic;íra em 
t.i de abril proximo passado que o mencionado alTeres fôr·a 
promovido a teuente por deliberagii.o do governo da província 
de 30 de illílrno. Em data de 8 do mesmo mez de abril que 
por deliberil!J<irJ de 7 fôra promoviuo a c~piliio a~gregado. 
Em data de 1 do corrc11te mez que por dclibcra-!J<lO de 27 do 
abril fôra reformado no posto de ca~it<To. 

<< E nada mais consta a respeito do mencion:ldo Fran
cisco Maximo .Barbosa no arcuivo a que me reporto. Sccre· 
taria do com mando do batalhão n. 1 da guarda nacional de 
reserva de Nitberohy, 3 t de maio de 1865. - Eduardo ·A tt
gusto Raoux, alferes secretario. » 

Creio ter dito quanto basta para que o pâi7. c o senado 
fiquem subendo como procedeu o nobre senador a este res
peito •.• 

.Já li quanto bastava, para que o senado e o paiz fi1{UCm 
sabendo corno procedeu o nobre senadur a este respeito. 

O Sn. SouzA FnANClJ: -Leia a informa ciTo do comman-
dan te super i o r. -

O Sn. CANDID'O BonGES : - Eu li o que devia ler. Leia 
V. Ex. o que quizer. e niTo é capaz de apresentar nenhuma 
informaçii.o do commandante superior quo destrua ou contra
rio á representaçii.o do commandante do batalhão. 

Ainda para mostrar, senbores, a llenburna importancia que 
dava o nobre presidente da província do lHo de Janeiro á;; 
disposições de lei, notarei ao senado, que na dcliberaÇio pro
vincial de 5 de janeiro deste anno, na qual •e marcou o nu
mero e a ordem cm que devem Ci.orrer as loterias, acha-se 
classificada em vigesimo lo;;ar a loteria concedida pela lei 
provincial de '28 de outubro do 18M, lei que foi revogada 
pela de n. 1272 de 28 de novembro de 1861, art. 2, § 33, 
.Portanto, senbores, apezar da revogação dessa lei de 18U4, o 
nobre senador mandou correr a lotcna. 

O Sn Soun FtuNco : - QuD loteria? 
O Sn. CANnmo BonoEs : -A loteria concedida pela lei 

provincial de 28 de outubro de 18Uí, que foi revogada pela 
de 28 de novembro de 1861. 

O Sn. SouzA FnANco : - Correu essa loteria? 
O Sn. CANDIDO BonaEs : -lh de correr· porque está clils

sificada cm vigesimo lugar na deliberação provincial de ja
neiro deste anno ; excepto soas ordens de V. Ex. não formn 
cumpridas. 

Sr. pr·esidente, para nvali;~r-se devidamente o modo por
que tem sido administr·ada a infeliz província do Rio de 
.Janeiro, bast:l crue se tome o relatorio ili)r~sentado pelll 110· 
b1·o presidente de5sa província ao actu'il vice-pre~idente no 
rlio 10 de maio deste armo ; basta isto para conhecer·se, 
como essa 11rlministração pesa rlolorosameute sobre aquellit 
província. Puderá o nobre senador sustentar em pleno senad') 
as proposições que ~vançou ·em seu relatorio? Eu o duvido, 
senb11res; senão veJamo~. 

Disse S Ex. primeiro quo não pôde fundar a divida fluc
tuanle, .o .então noto O senado .a observação l(llO jà Uí:1 isto é, 
I{UO a diVIda Jluctuante não fot fundada, o caso uniGo em qne 
jlQdcria f;1zer operacões de credito o o nobre senador ~miltiu 
112 apolices. -

O Sr. SouzA. l(nANGO :-Não foi fundada toda. 
O Sn. CANomo BoRGEs :-0 nobre senador declarou que 

não pOrle fuu.lar a divida fluctuanto. 
O Sn. SouzA. FnANco :-E' exacto, não pude. 
O Sn. CANnmo 13onaEs :-Disse quo estnndo em dia os pll.' 

gamentos amortizou 200:000fl; mas o resto quo devia fundar 

na fórma. rla loi S. Ex. diz que n:io fundou. Amortizou ou 
fundou a divida, per·gunto ou a S. Ex? 

O Su. SouzA FnANCO :-DisEe que não fundei toda. 
O Sn. CANo mo .BonaEs :-Qual foi a parte que funilou? 
O Sn. SouzA FnANCO :-Os 200:000H em apolicos. 
O Sn CANDIDO .BoHGES:- Pcrdoo·me, então o nobre so

nndor está confe~san.:o que i.1fringiu com pleno conhecimento 
a lei, porl{UC a lei não nutori~ava a fundar senão a parte da 
divida fluctuan!e rcconlwcida pc•r lei, que não pude~so ser 
amnrlízada pelas snbras da receita, . o a lei nii.o tinha reco
nhecido e nem podia reconhecer essa dividi! que foi contrn
bida oor acto posterior, e para pagamento da qual o nobre 
presidente emittiu 112 apolim: creio que isto nii.o tem res
posta. 

O Sn. SouzA. FnANCO :-Tem torta a respôsta. 
O Sn. CANnmo llonaEs: -Então não sei fallar ou tradu-

zir portu!l'ucz. . 
O Sn. SouzA FnANCO: - Não sei qual de nós não sabe ; 

serei cu ..• 
O Sn. CANDIDO Bonm~s :-O nobre senador disse a seu 

successor que n;Io tinha podido fundar a divida fluct.uante, 
agora diz ao sena .lo que ·só conseguiu amortizar 200:000H; 
mas se o nobre ~enador ••. Bem, deixarei para Jogo. 

Em segundo lo~ar disse o nobre senador em seu relatorio 
qne não inanrlou fnzer obra nr.nhuma na provincia senão le
vado pela mais urgente nece~sidade, fazendo, porém, excep
ção, disse S. Ex. mesmo, a d~sapropriação da e5trada do 
!)assa Vinte. Dll sorte que S. Ex. mesmo reconhece que a 
desapropriaçflo nilo era de urgente necessidade. 

O Sn. SouzA F!IANCO : ~ Era de urAente necessidade: se 
n[o mandei fazer obra nenhnma senfio levado·pcla mais ur
gente 11ecessiJade, Jogo, esta era do urgente necessidade, 

\ 

O Sn. CANomo BonaEs;- .Então esta não ó a excepnrro? 
O Sn. SouzA Fr.ANC~: -E' excepção da regra geral de 

niío man:lar fazer obra. IJa rle estar muito mal escripto o 
rel;1torio; eu me acllava muito doente, mal putle escrever 
qu,ltro linl.las. · 

O Rn. CANDJDo BonGESS : -Diz o relatorio tratando da 
desgraçada de o~ propríação da eslrad:t do Passa Vinte (Le11-
do): cc Abri assim coll!rnlloica~ão reclamada geralmente o 
desJe ~nnos. >> 

Ainda a,~,,; S. Ex. não foi exact:l porque seu antecessor. o· 
Sr. Crispiniano. disso antes do nobre senador á assembléa 
provincial que haviilo duas estradas de que o publico estava 
de posse. 

O Sn. SouzA FnANCO :-Logo não entroncava ? 
O Sn CANomo ll·.lnGEs :-Não é disso que ~e trata ; o 

que digo é que não abriu communicaçlie alguma ; !~avião 
rluns communicações o dcs~rropriou-se uma sem utilidade 
publi~;a. porque della. já o publico estava de posse 

Alas, disse o nobre senador em seu relatorio quo não fun
dou o divida fluetuanto, mas pôz em dia os pagamentos c 
conseguiu amortizar 200:000;~. Rem, agora ou quizera que 
o nobre 5enarlor me dissesse como ó que se póde considerar 
que os pagamentos estão em dia, quando o que é certo é que 
a provinda. airvJa n;'io pagou a p;íLl'anlia rlb juros do gemestre 
passado á companhia rl;1 est.rada de ferro de D. Pedro II. na 
impor·tancia de 200:000,P. · · 

O Sn. SouzA Fl\ANCO :-Creio que o relntOrio falia a esse 
respeito. · 

O Sn. CANnmo llonar.s: - Facto unico, ~enhores, na pro
víncia do Hio de Janeiro, e que só podia ~or llraticado pelo 
restaurador. tias finann:Js de•s;t provincia infeliz. Se o nobre. 
senador. deixou em dia os pagamentos, como é, repito cheio 
de desgosto, que pela primeira voz a provincia do Rio de Ja
neiro deixou de acudir promptameute ao pagamento da ga
rantia de juros i\ estrada de ferro D. Pedro II? Se o nobre 
senador deixou os pagamentos cm dia, como é tlue não pagou 
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12:000$ a 13:000$ d;l garantia de juros á estrada de ferro lei, usando da expressão-·penna d'agua-estabelecia uma 
rle Cantagallo, pertencentes aos meies de novembro e dezcm- quantidade desigual e incommensuravel.., 
bro ? Se o nobre senador deixou os pagamentos em dia, como 0 s ~;: F N 
não pagou 30:000$ a ·iO:OOO$ á companhia União e Industria 11 ..,ouz,~ •nANCO :- a pratica, 
du ultimo semestre do anno passado? Se o nobre senador O Sn. CANOIDO DonGES: ~ ••. na praticn, embora aqui 
deixou os pagamentos em dia. como é que alóm desses na côrte. se use tambem de pennas de agua .. resolveu su!Jsti-
2tiO:OOO.$ rleix'm ainda 70.000$ para serem pagos, mas que tuir esse systema, e mandou collo~ar regul~Hiores que indi
não se pagão por raJta. de dinh~iro? E' nestas coniligões que quem qual a por9ilo de agua que cada concessionario coo
se vem dizer ao paiz : tt Amortizei 200:000,~, deixei os paga- sumo ; c cnlilo quer o nobre senador pelo seu regulamento 
mentos em dia >), entretanto appat·rcc que tudo está por p!l- quo, segundo a qu.1ntidado gasta se determine o quantumd,l 
gar e que pela primeira voz a província do lHo de Janeiro contribui9iio. Mas note V. Ex. quo a lei manda que esta 
d~ixou de s;1tisrazer em dia seus compromissos com a em preza rontribuig<to foss" paga adiantada; e como é oue o nobre 
da estrada de ferro de D. Pedro II? I senudor quer quo c lia srja paga adiautada. 1 quando sómento 

Disse mais 0 nobre senador cm seu relatorio que contra- depoi~ dn con~umo é qu11 se [lócie conhecer a quantidade de 
tou o prolongamento da estrada Je ferro que do Porto das <JS'Uil que se gastou? O que, pois. certo, senhores, é que o 
Caixas vai á Villa-Nova, e que fez este contrato por julga-lo rcguldmento do nobre senador está em opposinão com a lei. 
vantajoso pela sua barateza, e porque dava-se a circwns- O Sn. SouzA FnANco:- V. Ex. nao o leu, e em. todo o 
tancia de br1ver· em caixa um deposito de cento e tantos caso não, duvido aceitar a denomin;inão de máo engenheiro. 
contos. Ora, bem, Sr. presidente, do relatorio com que foi O Sn. CANDIOO BonGES : - Aind01 mais, Sr. presidente: 
11bcrta a ses5ão extraordrnaria da assembléa provincial em disie o nobre senador que, ao tnmnr conta da presirlencia do 
4 de maio de 18Gi consta a·p:1g. 11 que o Sr. visconde de Rio de Janeiro, encontrou na caixa de depositos e cauções a 
Uarbacena propoz-se a contratar esta obra por oc03:958S. importancia de 134:2a3fl JH. Desta quantia S. Ex tirou 
Consult:1dos os engenheiros da província, orçárão a obra cm 103:000$ com que pagou parte do contrato feito para a es-
294:092fl, havendo portantl) no preco da propost'l urn ex· trada de ferro do Porto das Caixas para Villa Nova. e diz 
cesso de 109:03ifl Em virtude destê facto o presidente ria que ficárão 48.9~0$ fóra os quebratlos. l\las o nobre senador 
província mandou ít commissão de engenheiros n'Jvos r.~cla- disse no seu reloturio que deixou ne~te cofre mais du que 
recímentos ordenando-lhe que reconsi>lerasse a.materia; e nelle encontrou a quantia de 17:i16$212 .. , 
com effeito, a materia ~endtl reconsíJerada, os engenheiros Ora,se de 134:000$ tira-se 103 e ficéiu 48, não posso, poi::

1 
lavrão um novo parecer em (Jue orção a obra em 318:000,;3, explicar como é que Mes 48 Silo equivaleutes a 13t qua 
La vendo ainda assim na proposta em excesso de 8U:~08,:)). existião, e mai~ li de que falla o nobre senador. · 

Ora, senhores, como é que o nobre senarlor di>se qwl con-
tratou muito barato? E~tà autorisado o nobre senador para O Sn. SouzA FnANco :-Como? 

• affirmar que uma obra é barata quando essa affirmativa está 0 Sr.. CANDHHl nonsc:s: _Disse 0 r.obre senador em seu 
em oppostcão com os orcamentos dos engenheirns da pro- rela to rio eyue 110 ·cofre província!, apezar de ficarem cm dia os 
vincic1? E'cumpre notar-se que ao exce:~so de 8ii:808S reco- p~gamootos, que jà mostrei que não é exacto, por9ue _muitos 
nhecido pelos engenheiros deve ojuntar-sc o [lroducto di\s pagamentos ficá r ao 11 trazado~. e apezar da amortrzaçao dos 
passagens e dos frétes das cargas por espa·~o de cint'o armos, 2oo:OOO~ s. Ex. deixou mais dn que achou 69:584H8õ6; 
que se dá ao emprezario, e deve-se tomar êrn linha de conta entretanto o nobre senador deixou no cofre esta quantia e por 
quo o nobre senador, presidente do Rio de Janeiro, mandou 1 l i d ll · · f 
entrel!'ar J'á 103:0001J que esta vão em deposito, da sorte que p<,g<ir o trip o ou quar ruv o e a; e se ,~sta quantia ~xt.s ra 

v !? !J por qne para pagar a estrada do Pas~a ·\ mtc forão em1tt!das 
entregou quasi um terço da quantia por que contratou a o ra. 112 apolices? 
Ora, pôde-se dizer que uma proposta aceita nestas condições 
é barata ? Como so póde chamar barata uma estrada de O Sn. SouzA FnANco : - Não entendo. 
ferro que pr.ssa por um terreno nao accidenLaLlo e quasi todo o Sn. CAriO IDO Do aGES:_ O meu argumento é que S. Ex. 
de arêa, quando fica uma milha quasi pelo me~mo preço não deixou no cofre essa qur~ntia que diz em seu relatorio 
por que ficão l!S milhas da estrada de ferro de D. Pedro li, ou se deixou não devia emittir 112 apolices, porque tinha. 
em outra qualidade de terreno? dinheiro para para pagar a desa·propriação; este me parece 

Demais1 se o nobre senador entendia que devia fazer esse muito claro. · · 
contrato da estrada de ferro de Cantagallo, por que razão ~las póile ser que haja algum engan.o nas contas do .nobre 
preterindo todas as fórmas e todos o5 hubitos da província, -senador, porque noto uma circumst:wcra no seu relatorw. O 
não mandou pôr em basta publica esta obra? por que mofivo nobre senado! tomou po~se da pre~i lenciil , m 3 de novem
fcz-ge um contra to destes sem que a província tivesse c o- bro de 186í e deixou-a em 3 de maio floste anuo ... 
n~ecimecto, porque só depois de feito é que dellil se soub~. 0 SR. SouzA FnANCO: _ A 6 de maio. 
tt contratei por quatrocentos e tantos contos? n J'l;lo havw 
concurrentes a quem conviesse fazer tiiO br.m e mais barato? O Sn. CA~nwo llonaEs: - ... entretanto compara em seu 
póde o nobre senador aílirmar que não? Sou exager;trlo, rclatorio o que havia em 29 de'outubro, cinco dias antes do 
~~·. presidente, rJuando digo que 0 pre5idente do llto du Ja- •ua entrada para à presidencía, r.oin o que exbtia no dia õ 
neiro esbanjou 08 dinlleiros da provincia? de mait), tlDus dias depois de ter passado a presidencia; 

ora póde muito bt•rn sor quo esses dias antes e dopois, dessem 
Disse mais S. Ex., ostentando os importanti~símos S!Jrviços 0 resultado a que 0 uobre senador queria cbei!'ar. 

que prestou á província, que alterou o regulé!mento rt'lrllivo 
á distribuição das aguas do rio Vi c 'ncia p 1ra fazer d11sappa- O Sn. SouzA FnANCO: - Era preciso referir-me aos ba-
rcccr as ponnasd'agua, quantidado que s. Ex. entend!l quo lancetes, e elles uão ~ão do todos os dias, são semanaes. 
é desi~ual e incommensttravt'l. mas que 11pnzar de ser íncom- O Sn. C1Nu10o Baw~s :-Creb, portanto, Sr. presidente, 
mensuravel o nobre ~enado1· pôue reconhecer que é desig-na} I que 0 nobre ~cnadot· não me accusará de ter· illudido a mi· 

Note o senado que a lei n. 1,'2il do 14 do de~embro nha promessa: .do ter· deixadG de mostrar de um modo cl~r~, 
de 1.&> I, art. 24, autorísou o presidente da proviucía a co11- evidonto e pos1t1 I' O que o nobre senador rasgou a constttm
ceder ponnas d'agua mediante uma certa quantia, o o art. 6° ;cão e ns lei~, zombou da asscmbléa ·provincial, zombou da 
do regulHmento de 18 de janeiro do 1862 estabeleceu que· âssem!Jléa geral, despordiçou os dinheiros publicas.,. 
catla concessionaria não teria direito senão a uma porção 0 Sn. SouzA FnANco :-Já v. Ex. dizia isso em 18o8. 
d'agua diar·ia que pudesse ser contid11. cm uni receptacul1) que 
apresentasse de cnpaciuade 80 palmos cubícos ; portanto ·es- O Sn CANDIDO BonGES :-•.• não teve consideracão com 
tava marcada a quantidade d'agua que cada concessionario nenhum dos direitos que a constituição garante ao 'cidarl;io 
podia consumir. Alas o nobre senador que entendeu que a bra11ilciro. Tudo1 Sr. presidente (chamo seriamente a atteQ· 
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cão elo governo para este facto), tudo estava invadido, as leis 
i,rovinci~es, como disso ha pouco, rasgadas, calcadas aos 
pós, ns leis goraes despreza~as ; o cofre provincial transfor
mado em caixa de deposito para servir cto patronato o a afi
Jbadnr:em.,. . 

O SR. SouzA FnANco :-A respo~ta h a de ser boa ..• 
O Sn. CANDIDO llonoEs: - .••• a guarda nacional prete

rida cm sua promoção, e o povo opprirnido em seu direito de 
~:leição. 

O Sn. SouzA FRANco : - Este ó o grande caso, abi é que 
está '' questão. 

O SR. T. OrTONI : -E' historia antiga da província do 
1Uo de Janeiro. 

O Sn. CANDIDO BonGES: - E como, senhores, so tudo isso 
não fosse bastante para saciar ess1J luxo de arbítrio, o ?Obnl 
~enador foi mais loo::c, escalou os degráos do throno 1mpe. 
ria! e at-rancou á coróa as prerogativns que a constituição do 
imperio havia attribuido ao poder moderador I 

O Sn. SouzA FnAt'íCO : - Vamos ve1·. 
O Sn. CANomo IlonaEs:- Causa, sem. duvida, estranheza 

a0 senado que o nobre senador fosEe tão longe I 
O SR Souu. FnANCO : - Valllos a ouvir o facto. 

·O SR. CANnmo llonGES : - E i-lo : Em portaria rltl 9 de 
marco de 1865, perguntou o nobre prcsidí'ntc da província 
ao commandante rio corpo policial em que condições se 
:1clli1va o soldndo Franci"co Severiano Antonio Pinto; em 12 
ci<lsse mesmo mez, tres dias dP-pois, o commanrlant(l respun
deti : cc Este homem é praça dest J corpo e crimin~so de tres 
deserções. )) 

O Sn Souz.>~. FnANCO : - Do corpo policial. 
O Sn. CA.r>omo 3oi\GES:- E em 18 de março, isto ó, ~eis 

!lias depois, o nobre senador expediu esta portilria: <c Es
tando com praca no 1° batalbão de voluntarios fluminenses 
o desertor do· corpo polieial _Francisco Sevcriano ~túonio 
Pinto de que trata o sru officto de 12 do corrente, fica elle 
perdo;Hio do crime do Jescrçi\o se march<tr para o Sul. l> 

(IIi! aridade. ) 
O Sn. SILVEmA DA ~loTTA: - Com e[cito esta ó rn!lilo 

crdva! 
O SR. CANilinO llonGES:- E não parou aqui, Sr presi

deHte, o nobre senador ainda achou que era pouco. 
O Sn. SouzA FRANco: - Faça o favor de ler a portaria. 
O Sn. CMwmo Dona~>s (repete a leitltra e lê mais o se

. guínte :) 
cc Remtll.ta-me Vm. a relaerro nominal do tenente c m:tis 

Jli'<H'íiS, incluídas as que teu] de p~rtir para o sulam?.nbrr., ü 

tome conduec;io para serem levados n bordo de um dos va
pores os gu<lrc1as !J!le fallár·ão á chamada nas vi;1gens ante
riores, o todos os mais que. cstiio presos Cfl!barcaráõ .r~r
dados, po1ém desarmados c so a bordo, depois da partrda, 
é que o tenente lhes enlt·e;:ará o armamento. Deus ~;uardo, 
c·tc.-Jlernardo de Souza Franco. >) 

O Sn. SouZA i?nANCo: ·- A data ó que quero snher. 
O Sn. ÚNnmo BonGES: - 18 de março. N110 cor1trnte 

Cliln esse perdão o nobnl sena:lor mandou tirnr da pri~ão do 
curpo outros presos, entre os quaes se achavão ta1!1bem de
sertores, e os mandou sentar praçfl. como volunlanos. Ora, 
pCJ'gU!J!.o cu ao senado, ao nobre ministro d11 ju~tiça, aquc_lle 
presidente Pstava em ~eu direito? E para quo niio se duv1de 
da realidade de~te facto leio os nomes dos presos. er:1o (llles: 
Josil n!ariano.Coí·i·êa, Antonio Diogo de Campos, Elisiario 
Eu~enin Pereira , nlanocl Josó Salvador, S11Jvador José 
Joaquim, Claudio Fr<Jnei~co 11e Souza e Itlanoel fiamalho Ui· 
beiro. A portaria e de 18 de março, ei la: 

Isto não tem commentario, St·. presirl:>nle, i~to serve pnra 
caractiJfisat· de um modo eloquente e torminante a adminis
tração do nobre senador; e então, 5enhores, póde alguem 
admirar-se de que administrando se semelbantemente uma 

província, possa e lia cm l1oras de pung-ente dôr entregar-s~ 
á desesperação ? Eu boje concebo, Sr. presidente a razão 
por que o nobra senador foi já expuldo do uma presidenci~, 
vondo se obrigado a emharcnr para bordo do biate Caçador; 
collccbo isto, não porque acho quo uma scen;1 igual pudesse 
em caso nenhum ser propara~a poJa briosa e illustrada pro· 
vincia do llio de Janeiro, porque ella comnosco e nós com 
ella, cntendémos que h a medi ·las de prudencia para os erros 
de todos os governos, mas que nunca as ba para as desgra
ças das revoluções. 

O Sn. OrroNI: -- Não tinbão força para o fazer embarcar 
em liíale Caçador cá no Rio do Janeiro. 

O Sn. C.ummo Bonnro:s : - N:'io se trata de uma questão 
de força, trata-se de uma questão de lei, questão de dever, 
quest:"io em 11ue t{Uasi sempre claudicão os adversarias a 
quem mo dirijo. 

O Sn OrroNI : - Atacárão o presidente na sua capital, 
com as hordas de Vicente de Paula. 

O SR. CANDIDO BonaEs : -Lamento esses factos, runs estou 
mostrantlo a causa que os prorJuziu, e acho que ern caso ne
nhum é bom abusar da paciencia dos povos, calcando aos pés 
as leis que garantem seus direitos; porque todo o sofl'dmento 
tem um termo, isto é da natut'e7n bumnna. 

Eu disso, Sr. presid1~nte, e na occasião não achei os apon
tamentos para provat· que o nobre or~sirlente do Rio rle)a
neiro havia mandado proceder cm Nitheroby a designação 
dos guardas nacionnc3 que devii'ío destac;1r para o Sul, jus
tamente no dia rla eleição primaria, afim de intimidar e 
afugentar es votantes que'devião concorrerá igreja. 

O Sn. Souu. FnANco : - Tambem houve isso em Ni
tberohy ? 

O Sn. CANDIDO BoRGES : -Como em Cabo-Frio; pensa 
V. E.x. que a opinião que a commiseiio enunciou a respeito 
tle C11bo-Frio, não so funda em documentos valivsos? 

Mas como ia dizendo· o nobre senador achou q;;e o dia em 
r1uo so devia reunir o collPgio eleitoral em N1lhe~ehy era o 
mais proprio para a designação dos guardas nacwnaes que 
deviiio marchar para o Sul; aqui está (lendo): 

cc Tendo recel;irlo a relaciT.o nominal dos olllcíaes da guarda 
naciiJnal sob o comman:io Íle V. Ex .. o vitlllo para presidente 
do conselho de qunlificação du freguezia de .S. João lla~tista 
o tenente-coronel Augu~to Fr~ncisciJ Caldas, que por ler nãp 
póde fazer parte delle, tlz na d~~igoaçiTo dos officiaes para o 
conselho tlesta freguezia e de Itaipú a alteração que consta 
da mlaç<To por cópia, a qual 6 a que fica approvada 

cc Dê V. Ex. as ordens pr.e.cisus na íórma . do que dispõe' o 
rl':creto n. 722 de 25 de outubro de 18ti0, para que os con
selhos se reunão a comecar do dia 20 do corrontu (durante a 
eleição), podendo fazê IÔ o da freguezia de S· .. Joi!o Da~tista 
ua cnsa que serviu de asylo de Santa Leopolrlwa~ ou na ca
mara municipal na fórma do art. 9 do decreto Cilado, e de
vendo tanto n. n~meacão dos ofliciaos como o dia serem publi
cadas por edilaes e i>ela imprensa. Ueus guat·de a V .. Ex.
Bernardo de Souz.a Franco.-Sr. comrnandante supenor de 
Nitherohy. )) _ 

O Sn. SouzA. FnANco :-Vr.ja o senado que de violencias 
houve em Nitberohy, e entretanto não appareceu nenhuma 
rcclilmação. · 

O Sn. CANDIDO 3onaEs:-Ainda mais, Sr. presidente .. para 
mostrar o morto por que o nobre senador, pre•irlente do Rio de 
Janeiro, zelou os dinheiros daquella proviucia, mencionarei 
o seguinte facto. 

O officiill-maior da secretaria do governo perliu a sua npo~ 
sentadoria; lbta aposentadoria foi-lbe concedida, contando~ 
se o t~mpo que serviu desde praticante ou addida até o Jogai' 
em que aposentou-se. 

O Sn. SouZA. FnANao:- N<1o aposentei ninguem na secre
taria. 

O Sn CANowo BonGE5:- Este empregadó, porém, que 
havia servido tamhem algum tempo, durilnto as tardes, o 
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APPENDICE :1.75 

Jogar de amanuenso do ;u·cl1ivo estalütico da pl·ovincia, re· 
quereu á assembléa priJviucial melhoramento de aposentado
ria, querendo que se contasse e~se. tempú que havia servido 
como amanuense do archivista, devendo seus voncimentos 
augmentar em proporção desse tempo. 

A aBsernbléa provincial poz uma pr.dra em cima desta 
petição; mns o que valia que a assembléa provincial não 
tivesse dt\ferido, se, como Cll disse ha pouco, o cofre da 
província 6 a caixa onde está derJOsitarlo aquillo que é con
signado ao patronato e áafilhadagem? O presidellte do Rio 
de Janei1·o r~formou a aposcutildo!'la desse emr1reg;Hlo. con
tando-lhe mais tr·es aunos e trcs mezcs de servico no arcbivo 
estatístico, de modo quo\ a quantia que lhe hâvia sido con
cedida na primeira 11 posentadoria, foi elevada pelo nobre se
nador a mais duzentos e tantos mil réis annuaes. 

Já não trato do facto de englobar-se o tempo de servico no 
archivo estatisco, iÍ5 tardes, com o tempo de scrvico nã se
cretaria; o q~d noto especialmente, é o desrespeito "com que 
o nobre senador procedeu para com a assembléa provin
cial, porque o negocio eslava pendente de sua deliberação. 

O Sn. SouzA FnANCO:- As aposentadorias são da com
potencia da assembléa provincial ? 

O Sn. CANDIDO DonGIIS:- Quando h a lei par·a isso. Não 
havia lei que autorisassa V. Ex. a pra licar esse acto. 

Sr. presidente, vê o senado que não foi debalde que eu. 
discutindo o voto de !;raças e encetando a discussão que vou 
term!na,r, disse ~uo solieitava a attenção do governo para a 
provwcra do Rro .de Janeiro. Eu espero, senhores, que o 
governo não deixará de altender aos gemidos de uma provín
cia rica,, illustrada, e que por sua constante dedicação a 
todas as idéas do ordem e progresso reflectido, torna·se digna 
da sua a !tenção; e se, o que não creio, o governo cerrar os 
ouvidos, fechar os olhos aos clamores dessa heroíca provín
cia ..• 

O Sn SouzA. FnA.NGO : - Onde estão elles ? Onde estão as 
representações ? 

O Sn. CANDIDO BonGES: - •.. ainda assim, Sr. presidente, 
descansarei tranquillo, tendo cumprido o meu dever, bem 
certo de que se algumas vezes os governos tomão-se cegos 
aos clamores do povo, sobre este vela constantemente o olho 
da Providencia; se os governos emlim podem negar justiça 
aos povos 4ue a reclamão, nem por isso devem elles deses
perar, porque acima da injustica e capricho dos governos estã 
a justiça iufallive\ e a miseriêordia de Deus. , 

Tenho concluído. 
O Sn. SouzA FnANco:- Peço a palavra. 

DISC!JRSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 4 DE 1ULUO DE 1865. 

O l!lr. FvnT..t.no :-Sr; presidente, a hora e~tà muito 
adiantada\ mas, receiando não poder, voltar a esta casa 
amanhã em consequencia dos incommodos que soffro, sujei
to-me a fallar com toda a desvantagem de o fazer em taes 
circumstanéias. 

Na sessão de 14 do mez proiimo passado prometti res
ponder mais largamente ás arguicões feitas ao ministerio de 
que fiz parte pelo illustrado senadôr pela província da Bauia; 
mas encontrei no discurso do meu nobre -amigo, senador pelo 
Pará., um aparte do nobre senador que quasi faz-me desistir 
do proposito em que estava Disse S. Ex. o seguinte, quando 
fallava o meu nobr·e amigo : 

• << Estou habilitado para isso) lancei a luva ao nobre ex-
!llinistro da justiça para discutir commigo e derrotar-me, ou 
eu a elle; a opinião julga isso mais importante do que o 
Pal'él"'Uay. >> 

· Qubundo li isso perguntei a mim mesmo o que me valia da 
parte de S. Ex tão subida honra, ou, não direi odio\ por·que 
é um sentimanto que não se coaduna com um coJ·ncão tão 
bem formado como o do nobre scna1lor, mas tanta n1á von
tacle, que o faz ter tamanho eml'(Jnllo na minha derrota ; 
porque estabelecer S. Ex. a alternativa- derrotar-me ou eu 

a elle-foi um floreio oratorio, visto que S. Ex. de certo nrio 
fH·esume que lwja quem o pos~a derrotar. -

mas pnr deferencia a S. Ex., por deferencia ao senado e 
ao paiz, venho dar algumas explicaçõM ácerca dM actos do 
ministel'io passado, que forão censurados pelo nobre senador, 
e de maneira éllguma sustentar um replo por amor proprio 
ou vaidade. Quando me sobr·asse vontade, que sempre me 
falta para. taes justas, não leria a força neces,aria para arcar 
com um lrdador tão esforcado e amestrarlo como S. Ex. 

Fui lambem infor·mr1d;1 de que se occupára com o meu 
discurso o i !lustrado senador pela província de S. Pémlo. NilO 
tendo tido a sutisfaçilo de ouvi-lo, e não bavenrlo sido ainda 
publicado o discurso de S. Ex., vejo.:me impossibilitado de 
oar-lbiJ resposta. · 

Quanto ao nobre senador pela provincia de ~lato· Gmso, 
que tambem se occupou ?Onl o referido meu discurso, pe~o 
ao senado, porque não veJO o nobre senad•Jr na casa, que me 
dispense de continuar nu luta a que S Ex. provocou-me. Já 
dei largamente as rnzões porque o g"abintlte, de que fiz parte, 
er,tendet:l que o convenio celebrado por S. Ex. havia sirlo 
deficie:~te, e pela que ~e víu na penosa obrigaç<1o de di~pen
s·,r a S. Ex. d<t comrni,;são de que o havia encarregado. A 
opinião publica está. mais que muito esclarecida; e, pnis, 
coutinUi>r esta discussiio hoje Stlria torna-la pessoal, e o pu
JJ!ico não ganha nada com semelhantes di.scus~õe,;. 

O nobre senador pela província da Bahia, enumerando as 
C;J.Usas que deriio togar á cr~ise de i O de setembro, mencion&u 
entre ellas a falta de b!'iiÇOS pela suppressão do trafico do 
africanos e polo emprego de capitaes em estradas de ferro. 
Sem [Jropôr-mo a discutir as causas apresentadas por S. Ex 
como as principaes dessa cri:e, porque tsnbo pressa de dar 
rcsp.osta a outros poi1tos, permitta-se-me observar de passa· 
gem que a falta de braços pólio ser causa de uma crise, como 
são todos os factos que influem mais ou menos na producção; 
mas cau~a principal de crise, não; nem tão pouco póde ter 
sido causa principal o emprego de capitaes nas estradas de 
ferro, a menos que não se provasse terem sido empregadas 
sommas immensas, e havido avultados prejuizo3 nesse em
prego, o que não fez S. Ex. . 

A Inglaterra, paiz riquíssimo de capitaes, e onde não ha 
falta de braços, tendo tido na direcção da sua politica e 
das su:2s fin~nças os principaes est~tdistas do mundo não 
tem podido evitar as .crises. Nos Estados Unidos 1 apezar dos 
bancos terem feito ext·aordinarios adiantamentos a emprezas 
industriaes e a companhias de caminhos de ferro, a crise de 
1857 sómente fez explosão depois das perturbações do com
mercio axterior. O que a experiencia tem mostrado, apezar 
de qu::~ntos expedientes se tem imaginado para evitar as 
crises, 6 a possibilidade de modifica-las a~é certo ponto; 
mas evitar completamente estas grandes catastrophes não é 
possível. Por isso disse Juglar, que ellas parecem uma das 
condicões da vida das sociedades, onde dominão o com
mercio e a ii1dustria, e Coureil!e t:ieneuil. que só não haverá 
crises, quando os homens niio forem sujeitos ao erro. 

Feitas estas ligeiras considerações, passo aos capítulos de 
accusucão do nobre senador. 

A primeira censura foi a respeito ·da suspensão de paga
mentos em virtude das medirias tomadas pelo governo por 
occasião da crise bancaria. Disse o nobre senador que a sus
pensão de pagamentos, dispensando a todos de pag-ar confun
dindo bons e máos_, só aproveitou á certa classe de homens, 
que sómente paga pelo receio do estigma do protesto. Esta 
razão, senhores, é iotlliramente improced11nte ; para que este 
argumento valesse fôra necessario suppôr que sómenta tives
sem títulos vencidosq,u a vencer nessa quadra homens per
tencentes a essa classe, que; segundo o nobr~•senador, só paga 
com medo do estigma do protesto ; isto, porem,' é uma hypo
these absolutamente gratuita e infundada ; porque geral
lneote, ou quasi todas as casas aindaas de melllor fortuna 
virão-se, polil subita contraccão dó credito e pela para• 
lysação de todas as transacções , na impossibilidade de . 
sati~fazer os seus ~pagamentos ; por conseguinte a medida 
da suspensão dos efi'eitos do protesto, preconisado pelo 
nobre senador, confundindo,. .os bons e o~ má os, obriga-
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ria os bons ou .1 fazerem o sacrificio de sua. fortuna, I dir·~cç'io das administracões definitivas. Em Franca mesmo os 
vendendo Jm1s por vil preço na occasião em que todos 05 crodores só tôm sobre 1i nomeacão dos syndic.·os voto consul· 
valores se tinhüo depreciado para escaparem ao estigma do ti v o Onde está a enormi•lado do acto qufl nomeou um fiscal 
pr?testo, ou .a se exporem a esse estigma para evitarem a pal'íl com dous dos maiores credores da massa das casas ban· 
r~rna; e murtos. nem por esta. fórrna lograrião evita-la á car·iils _fazer parto da adrninisiraçilo, de modo a poder dizer-se 
TIS ta dessa deprecração r! e torJos os valores e paralysacão de que for um act.o proprio do governo da Turquia? 
todos os negocios. Assim, o nobre senador, com o reécio de Disse o nobre senador: cc Deixassem que os juizes nomeas
favoreccr o~ bome~s de probidade dubia e no intuito de _oh- sem. )) Então a nomeação dos fiscaes por outra autoridade 
star. que ~Iles r·otrvessem o alheio por mais alguns dras, muda a natureza do acto? A nomeação dos fiscae3 pelo g-o
quen~ s~ Impozetse aos homens bens que, segundo supponho, verno é um iiCto proprio do governo da Turquia ; a nomea
constr!UJão a nwroria, o sacrilicio da ruína da lortuna, ou o ção dos fiscaes pelús juizes lôra acto muito constitucional! 
do estrgma do protesto I NiTO pos:::o conceber a força de semelhante argumento. 

Onde. está, pois, a superioridade da medida que ~uspendesse Não me dernor·arei, senhores, em demonstrar a gravidade 
os efl'e1tos do:; protestos e não os mesmos protestos? E tão da crise; mas oão posso deixar do consignar o que disse a 
ofl'e~siva do direito de propriedade era uma como a outra. e!te respeito o conselho de estado, e me dispensa 'de uma 

Drsse 8. Ex. que não foi a suspenEão dos p~gamentos, o demonstração. O conselho de estarlo, sendo ouvido sobre o 
qu~ o cons~ll~o d~ esrado aconselhou, nemelle nem outros estado !la_ praça, disse o seguinte (lendo): . . 
amrgos do mrnrsteno passado. cc ConsJtlerando a summa gravidade da crrse commercral, 

cm que act~;llmente se acha a praça do Rio de Janeiro. em 
consequenwt da suspensão de pagamento da casa bancari<.~ 
de Antonio José Alves Souto e Comp., no dia 10 do corrente, 
c hoje de varias outras, as quacs, senão são da mesma im
portancia, approxi~ão-se della, ameaçando a quebra de mui
tas caEa5 commcrcraes; 

O Sn. ZAcrrAnTAS:- Que não .foi isso o que se pediu, 
isto é, o que pedirão os hancós, nas suas representações. 

O SR. FuRTADO:- Vou responder ao argumento. 
E' uma verdade, senllores, IJUe o conselho de estado acon· 

selhou a suspcn,;1o dos effeitos do protesto; mas os membros 
do gabinete passado, com quanto tivessem a maior veneraçM 
pelos membros que compoem essa sabia corporacão, e e•ti
vessem sempre . dispostos a ouvir os conselhos dos doutos, 
reservárlto·se tambem sempre o direito de fazer sórnonte 
aqui)lo que em sua. humilde opinião fosse mais con;enicnte 
aos mteresses do parz. Julgárão que era melhor a suspensão 
dos pagamentos e preferirão esta a medida aconselhada da 
suspensão ·dos efl'eitos do protesto. 

S. Ex.. deu tarnbem uma segunda razão contra a suspen
ção dos pagamentos em seu segundo discurso, t;1o improce
dente como a primeira; e foi que o longo prazo de 60 dias 
daria azo a que nos escriptorios se commettessem grandes 
fraudes, forjando·se novas e falsas escripturações; mas S. Ex. 
esqueceu-se de que para s~ forjarrm escripturações ioteir~~ 
mentA novas fóra necessano que os segociantes velhacos Jcl 
estivessem de antcm1io preparados com livros em branco, solla
dos, rubricados e abertos, sem o que não lhes era pi'S· 
sivel fazerem novas escrípturacões sem para logo denuncia
rem a fraude . .Além disso, a escripturação commercial, ainda 
feita em livros com todos os requesitos necessnrios, não cons
titue prova absoluta, é apenas prova relativa, c com as res
tricções do codil!'o commercial; e quer esta . uer aquc!Ja pôde 
ser contestada. Por conseguinte esta razão não é procedente. 

O que era necessario era proporcionar .aos negociantes 
meios de livrarem-se dos embaracos resultantes da crise, 
augmentados pelo panico, e que â manífestacão de muitas 
quebras a? mesmo tempo elevaria ao mais ai to gráó. Um 
rlesses meros era a suspensão dos pagamentos e o governo a 
decretou. 

Em França tambam adoptou-se em 18~8 a suspensão dos 
pagamentos em consequencia da cri~e produzida pela revo
luçcio de fevereiro, embora fosse o prazo menor; e, além 
disto, forã.o autorisarlos os tribunaes a conceder aos deve
dores uma espera (sursis) até tres mezes, dentro dos quaes 
não poderião progredir as accões dos credores, etc. 

O nobre senador censurou"tambem a nomoacã.o dos fiscaes 
e dis5e set· esse acto proprio do governo da Tui·quia. Se esta 
phrase não fosse do illustrado senador, eu diria que era uma 
mera declamação. Disse mais que o governo se tornava. res
ponsavel pelos erros que houvessem nas liquidacõcs. 

Pois, senhores, acaso o go,·erno responde pe!Õs erros pos
síveis do presidente do banco que elle nomêa e dos fiscaos 
das caixas filiaes tambem nomeados por elle? 

Foi o perigo que o nobre senador ilpontou, bto·é, que o 
governo nomeando os fiscaes tomava a responsabilidade dos 
err~s. que cornmettessem 1. Na lldgica ninguem ainda respon
sabr!r~ou ~o governo pelos erro~ possiveis dos liquidantes que 
admrnr~trao as faJlencias, e elles são nomeados pelo governo. 
~a lnglaterr~ pe_la lei de 1861 ha agêntes officiaes que admi
mstrào prov1sorramento as massas fallidas até entrega-las â 

reConsiderando nos incalculaveis e perniciosissimos resulta
dos. que ~e podem seguir, . não só na capital e demais pn1gas 
do 1mperro, como no interJOr, onde tem de repercutir o abalo 
pelo qual passa. actrlalmente o commercio e todas us classes 
productoras do paiz ; _ 

a Conslderanrlo que na legislação patria era impossível ser 
previEta uma situação tão calamitosa, e que por isso não 
contém remcrlio applicavel á crise, e que a possa domnr; 

reConsiderando que o governo de Vossa Magestade Imperial 
não póde, nem devo cruzar os bracos, e ver impasslvel a so
ciedade victima de tantos dcsastrés presentes e futuros, sem 
tomar medidas que, amnistiando o passado, tranquillise os 
devedores de boa fé, e por meio de uma liquidação que salve 
o mais possível do naufragio, tambem diminua o mais possí
vel o terror· de que se tem deixado apoderar os credores; 

cc Ne:;tes termos, entendem as seccões do seu dever aconse
lhar a Vossa ~hgestade Imperial : • 

cc t.o Que por um decreto o governo determine, emquanto 
o corpo legislrttivo se não reunir, o processo especial da li· 
quidação dos banqueiros e dos bancos actuaes, sujeitando 
de~de lego a esse processo as referidas casas bancarias que 
tenhão, ou fizerem ponto em seus pagamentos. 

cc 2. o Que, na fórma re(JUerida, Vossa lUagestade Imperial 
haja ae determinar· igualmente, por decreto, que os protestos 
por falta de pagamento das letras e títulos commerciaes desde 
o dia 9 do corrente mez dentro do prazo de 30 a 60 dias, 
nessa data, não possão produzir dentro desse prazo outros ef· 
feitos que não sejão os de seguranca· de direitos contra os 
responsaveis por e~sa8letras e titulas, niTo podendo, portanto, 
dentro do referido prazo, dar Jogar ã fallencia ou outro qualquer 
procedimento judicial contra os respectivos responsaveis; e 
vutrosim, que o pagamento dos títulos commerciaes com o 
caracter de vales ou movimento de contas co1·rentes não possa 
ser judicialmente exigido dentro do mesrno prazo, dos 60 dias 
su pmrncnci onados. 

cc 3. 0 Que por meio do regulamento c avisos, attenta a ur· 
gcncia das circumstaocias, e a quasi imr;o;sibilidade de pre~ 
ver e acautelar tudo em pouco tempo, s~jão desde já dadas 
as providencias necessarias sobre o modo pratico da liqui
daCíio. J) 

Não ha duvida que chegámos a uma situação em quo as 
leis ordinarias não offerecião remetlio sufficiente ; o nobre 
senador tambem concordou nisto e o sustentou brilhante
mente ; foi opinião geral. Portanto o goVOI'no tratou ue esta
belecer urn pr·ocesso admioi~trativo, como se lhe aconselhava, 
para a Jiqui!laçao das casas bancarias: que havião suspendido 
ou suspendessem os pagamentos; era uma das primeiras ne-
cessidades. · 

Nesse processo forão resguardados os principios qu~ são 
reputados garantias ~ara os credores c tnmbem para os deve· 
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dor.es, como a des;.propriação dos bens. rlo fallirlo, o inven
tano. o balanco da verificam1o dos credrlos, estabelecendo-se 
rr.curso jurliciâl das dr-cisões concor·nHotes n esta verificnção. 
E em relacão aos inter·e;ses da ordem publica o governo de
clarou · chim o termirmutemente que aqnell\l proc~sso não 
tolhia as accões criminaus contra os fallirJos ; por· conse
guinte procuróu o mais que era possivel salvar os princípios 
que são considerados como regubdorcs da m;:teria. 

Mas tendo-se de nomear commissões liqllida.rloras e não po
dendo os ci'edores concor·rer para a eleição dellas, o governo 
determinou que 'taes comrnis~ões fossem compostas de dous 
dos maiores credore~ de cudu massa, e do um fiscal nomeado 
por elle. Ora, reconhecida a necessidade do urn processo 
administratrvo e especial para a liquidaçflo das casas banca
rins; nào podendo os credores intcrvit· nas nomeações dos 
liquidantes, p01 que haveria uma. necessidade incom pativel 
com a urgencia das cirC'tlm~l1Hlcias, não podia o governo dei
xat· de pOrá testa das commis:ões pessoas que á illustraç;io 
reunissem a imparcialidade tl indepenrlcncia necessaria em 
ordem a servirem de garantia a todos os credores, e a todos os 
interesses envolvidos na fallencia. Essas pessoas f,m1o os 
iiscaes. 

nmig-avel independente drt abertura judicial rla f;liiPncia; se 
po1·em nilo quizerrlcs, abi tendes o processo judicial; reque 
rei a abertura da fallencia )) 

Aias, desde que os credores em numero de deus tcrcr.s em 
somma c~tend~rn ser mais vrint;rjoso ou men~<s ~rejttdicial 
um <trranJo arprl{avol com os seus devedores, qual a· pre
sumpção legal? E' qu~, os que querem o arranj<• querem o 
melhor. e que se a mrnoria não cede, é do oruirrario . por 
avidez OU por OUÍO, e llilO deve O seu voto prevalecer COntra. 

" E não se podendo atacar as nomeações dos fiscnes pelo 
lado das habilitações, e da momlidade, disse-se, que eran 
ltomens politicas ·l E o nobre senador· como que deu a en
tender que eu os nomeei por essa razão. 

O SR. Z,1.cnARIAS:- A medida foi aqui defehdida assim, e 
em. resposta a isto foi que fallei. 

O SR. FunTADO: -·Nunca considerei nem podia consi
derar politica essa queslilo. lHas o serem homens políticos 
era uma incompatibilidade? Não de certo; e, pois, a censura 
é inteiramente destituída de fundamento. 8e nfio uemonslras
tcs que os nomeados niio tinhão a illa6traçiio, a intlepen. 
dencic: o a probidade necessarias. não tentles feito nada. 

E quem fur~o es5es fis~aes? Foi o meu nobre amigo se~ 
nador pela província rio 1\trá, foi o actulll nobre ministro da 
guerra, foi o actual no4re ministro da fazenda, foi o nobre 
s~nado1· pela província de Mato· Grosso, homens que offere
ciãa aos credores ausentes todas as garantiJs, de que seus 
direitos serião defendidos plenamente, e que as fraudes não 
setiüo encobertas ; homens que porlião habilitar o ~overno 
com todos os dados precisos para bem ajuizar da crise, de 
suas causas e e[eitos. 

~las o mal não feriu sómente as casas bancarias; o mal 
era geral, e pois tornava-se preciso offerecer um processo, 
um meio de liquidacão facil e oconomico. Este meio não 
11odia ser outro senão a concordata amigavel, meio que de 
resto era um facto entre nós, e que continuou a dar-se, apezar 
do decrete. de 1859 A concordata amigavel garantia os cre
dores, porque sómeute destes dependia concede-las, ou ne
ga-las.; o a ordem publica ficava garantida pelas acções 
criminaes contra o fali ido se porventura fosso criminoso. 

O Sn. ZACnAm,~s :-As concordatas amigaveis não erão 
um facto entre nós. 

O SR. FuRTADO:- Não erão um direito, orão um facto, 
disse eu. 

O Sn ZAcrrAniAs: -Com rebate da divida, não. 
O SR. FunTADO : -Sei do contrario; antes o depois uo 

decreto do 181i9 fizerão ·Se muitas concordatas. Fizorão-se 
em França, on.de ha muito rigor, arranjos amiga veis, como se 
fazião no Brasil.' ·· 

O Sn. ZAcrrAniAS : - Com rebato, não. 
O Sn. FuRTADO : -.0 ministro belga de Haussi mencionava 

em 18~8 esses arranjos, a que os credores sujllitavlio-~e com 
grandes projuizos, rcceiosos de prejuizos aind~t maJores, se 
recorressem ao meio legal da ab~rtum da fallellcia. 

Disse o governo aos credores: « Sois os melhores juizeg 
dos vossos interesses e do verdadeiro estado dos V05sos deve
dores, se quiierues entender-vos com os vossos devedores 
que suspenderão os pagamentos, ou estão iosolvaveis, fazei 
o que julgardes mais conveniente por meio de concordata 

o da maioria. 
Por outro lado, os decretos . de 1? e 20 de setembro do 

anno passado exigindo que as concordatas amigaveis fos
sem homologados pelo juiz do cornmercio dav<io aos inte-· 
res"ados um meio de obstar as concordatas frauduleotas. 

Qual, pois, o risco, se as concordatas arnigaveis depen
dião absolutamente da vontade dos credores, se a homologa
ç;io lbes dava o recurso contra as sorpresas da fraude; se 
.niio querendo os credores conceder as concordatas amiga~ 
veis devia a falleocia ser nberta judicialmente. na fórm,. do 
codigo commereial; se, finalmente, além df.l recurso civil con
tra as concordatas amigave'is, sub~istia o recurso das ac· 
ções criminaes contra o fall:do, tivesse este ou não alcan · 
cado concordata ? 
• Se aos credores não fosse dado a concordata amígavel 
como meio de liquidação, mais prompto e economico, se fi
cassem adstrictos ao· processo do corlig-o do cornmHrcio, ha
víamos de ver a crise prolongar-se de 70 a 75 dias pelo menos, 
rrue tantos são necessarios pelo.codigo até que se pos8a tratar 
rJas concordatas judiciarias, e o. numero das fallencias seria 
muito maior. Era, {lOis, a concordata amigavet o meio de 
liquidnçào mais rapir!o e vantajoso, e sem perigo algum; 
porque ficava inteiramente á vontauo dos credores, os quae3 
niio estavi.To inlribidos de fazer todas as indagaeões ácerca do 
verdadeiro estado do seu devedor e das causaS dos seus 
cmbáraços; e é claro, que os devedores que pedissem con
cordata havião do franqueJr-lhes todos os livros e papeis, de 
mo:lo que pudessem os seus credores ter conhecimento do 
seu estado, c julga-lo digno do favor da concordata; além de 
que tinhão ainda os credores todos os meios exteriot·rs de 
infor·mação que tem os credores ácerca dos negociantes de 
urna praça. · . 

Mas disse o nobre senador « Não se entendeu a bomcloga
çãt' senão· como um acto material do juiz, o qual para a ho
mologação das concordatas amigaveis limitou-se ao acto ma
terial de sommar os dous terços e dahi resultou a espoliação 
dos credores. )) Que culpa tem o governo disto ? 

O nobre senador que tinha entendido o decreto, como eu, 
isto é, que n palavra- bomolagacão- não podia ter seme
lhante sígnificacão ; o nobre senador, depois do seu primeiro 
discurso e esriecialmente no segundo, empregou todos os 
esforços para demonstrar que a homologação queria dizer 
ratificação do acto, sem que fosse licito ao juiz deixar de 
ratifica-lo, ainda quando accusada a concordata· amigavel do 
fraudulenta, de haverem figu1·ado no numero dos credores 
pessoas que não erão I · · 

O Sn. ZAGIIAnrAs :- Assim se entendeu no fôro e assim so 
decidirão to'Jas as questõe~, foi o que eu disse. 

O Sn. FunTAno :-Perdoe-me, V. Ex. até citou Azuni, 
Emerigon, e Ferreira Borges, que os cita/em -apoio dessa 
opinião ; mas é isto um erro, que hei de demonstmr sem 
duvida alguma. " ' 

Não tive opportunirlade de examinar Azuni· e Emerigon, 
niasabalanco-mo a affirmar, que nem Jlzuni nem Emerigan 
dizem que âpresentando-se uma concordata' a homologação 
e havendo credores (ruonlleguem : cc Esta concordata· é frau
dulenta, nella figurão llredores fictic:ios; não tem o numero 
legal)), o juiz deve homúloga-la. Duvido que esses emipto
res digão que apresentando-se uma concordata em taes cir
cum~tancias, arguina de fraudulllnta pelos interE>s::;ados; o 
juiz deva não obstante despre~:ar tal alleg11Çiio, e sem verifi-
car ~e· é ou nito verdadeira homologar a coucgrdata. _ 

O SR. SouzA Fll.ANGO:- NiW'é possivol. 
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O Sn. FuRTADO : - !Ierlin, fallando dabomologacão, diz 
que uma simplt~s homologação não constitue exceíJção, e 
accresCíllllil : [lendo) 

cc A sorpresa feita nesta maleria a religião dos juizes ó 
sempre reparaval; entra mesmo nas vistas do bem. publico, 
que anima os tribunaes o descobri·la; e porque magistrados 
escl11recidos e íntegros julgar-se-hão ofi'en.didos, quando se 
Jbes provar que concedêrão uma homologação que devião z·e
cusar? )) 

Rog-ron. analysnndo o art. 524 do codigo commercial fran
eez, ~iz o seguinte: (lendo) 

cc Como segundo direito commum as convenções não podem 
obrigar a terceiros que nellas não consentem (art ·J,16~ do 
cod. cir. ), e em ma teria de concordata os credores dissiden
tes, ou que não comparecem, ficiio todavia obrigados pela von
tade dos que consentem; esta derogação não podia ser senão 
o resultado de um acto da autol'idade publica, iEto é, a ho
mnloyação. A sentença de homologação, e bem assim a r1ue 
julga as impugnações, são susceptíveis. de appellação, como 
em geral todas sentenças a que. a lm não tem negado os to 
meio de obte1·-se sua reforma. )J 

E, senhores, essa dorogacão que só póde ser elfeito de um 
acto do magistrado, mediinte a. homologação~ pretende-se 
que possa e deva ser um acto praticado materialmente pelo 
magistrado I. ... 

Se a homologação fosse ou devesse ser um acto material, 
como, segundo o que disse o nobre senador, praticáriio os 
juizea, de que servirião os recursos? · 

ntas, nem é preciso recorm a autores e a direito estranho. 
basta abrir o nosso codigo comrnercial, basta mesmo, senho
res, recorrer á opinião anterior do proprio nobre senador, 
exarada.em uns autos a 27 de fevereiro deste anno. 

Os arts. 850 e 8~1 do nosso codigo do commerci.o dizem : 
cc A concordata deve ser negad<~. ou outorgada, e assigna

da na mesma reunii:o em que for proposta. Se nfio houver 
dissidentes, o juiz commissario a homologará imrnediata
mente; mas havendo os assigrmrá a torlos os rlissidentes 
collectivamente oito dias, para dentro delles apresentarem 
os seus embargos, dos quaes mandará daz· vista ao curador 
fiscal e ao fallido, que serão obrigados a conta-lo dentro de 
cinco dias. Ü$ emb;~.rgos com a conte~ta$l<lo serão pelo juiz 
cómmissario remettidos ao tribunal do commercio competente, 
no prefixo termo de tres dias, depois de apresentada a con
testacão. 

<c Da decisão do juiz commissario que homologar a con
corda ta não ba verá recurso senão o de embargos [H'Ocessa
dos na fórma sobredita: da sentença, porém, do tribunal que 
desprezar os embargos dos credores que se oppuzerem á ho
mologação, !Javerá recu1·so de appellacão para a relacão do 
districto, no.efi'eito dissolutivo sómentê.» • 

Ora, senhores, para que o codigo cornmercial permittira 
embargos e. appellação contra a ho;nologação, se o juiz fosse 
semrlre obngado a homologar o papel que lhe apresentassem 
com o nome da concordata, se a palavra homologacü:o ti-
vesse o sentido que S. Ex. quer agora sustentar? • 

O Sn. ZAcrrAnus-:- Entendeu-se que tudo isto estava 
revõgado ; é o facto do Rio de Janeiro. 

O Sn. FunTADO:- Nilo tenho culpa disto, estou mos
trando que é uma intelligenci<t absurda; e tanto é incnn· 
testa vel a op.iniãfl que sustento, e anteriormente sustentada 
P.elo nob1·e senador em algu~s auto~, não só àcerc~ do sen
Wio da palrtVI'a-homolog-açan- como quB as leis de ex
cepção rlevem entender-se restrict'llflll!lto, e que aquillo que 
ellas não revogão e:xpres~a ou virtualmente se deve entender 
em vigor; tanto esse principio é incontestava! que os juizes 
receberão embargos e appellações, não ob~tante o silencio 
dos decretos de setembro ácerca de embargas e a ppellação 
~o.ntra as concordatas amigaveis E se assim procederão os 
JUizes,~ como é que se diz que não tinbào o direito para 
apreCiar as concordatas fr11udulentas ? 

O Sn. ZAc~~nrAs:- o(,~ juizes, uns se oppuzerão aos de
cretos como Inconstitucionaes; outros seguirão o principio de 
que as disposições do codigo estavão revogadas. 

O Sn. FunTAno:- E' uma interpretação absurda, como já · 
provei. Concebo quo os juizos que entendêrão que o governo 
nilo tlevta subir da legalidade, embora o reclamarsem impe
riosamente a crise e.o !Jem publico, não quizessem cumprir 
os decretos que a!teràrão provisoriamente algumas disposi
cõos do codigo d·e commercio; mas não concebo que quem 
reconheceu a necessidade de medidas extra· legacs, e que o 
guvemo as devia tomar, venha depois censura-lo, fundado 
em uma interpt·etação extravagante que alguns juizes derão 
aos decretos. · 

E depois, senhores, quem não sabe este axiom.a comesinho: 
Cui jurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur 
sine quibus }u,risdictio intellegeri non potuit .. 

Fot sem duvida lembrando-se deste axioma de direito, e 
do outro já mencionado, que l!_S juizes e~tend~t·~o dever co.n
cedet· embargos o appellaçií.o na matena SUJeita i e, pois, 
co.mo ó que aquelles, que. permittirão embargos e appella
f.ões nas concordatas amigaveis, apezar do silencio dos cita
dos decretos, entenderão que não tinbiio o direito de aprecia
las, e devião limitar-se unicamente ao acto matéria! de contas 
os dous tercos dos credores em somma ? 

lUas, senliores, quero agora argumentar simplesmente com 
a letra t!o decreto O que estatuiu este? c1Serão homologadas 
as concordatas que reunil·em dous terços dos credores em 
somma. cc Ora, desde que apresentada a homologação uma 
concordata apresentão-se credores dizendo : cc Não exis
tem dous terços, são fictícios, muitos ou alguns que ahi figu
rão. J> O juiz homologando uma tal concordata viola eviden
temente a di5posiçiio do decreto i porquanto se o deereto 
exig-e dous tercos cm somma e se ha quen: diga: <c Não exis
tem dous terco·s>J ou estes não existem, ou pelo menos o caso 
é duvidoso) e· deve ser averiguado e julgado 

O Sn. z,~crrARIA.s : - E r a a uni c a. questão que se podia 
ventilar. 

O Sn Funor,1.oo: -Se o juiz obrou assim, obrou arbitra· 
riam ente. 

O 811. ZAcrrAnrAs ; - Esta declaração serve. 

O Sn. FuRTADO :-Nunca duvidei faze-la e a teria feito an
tes se pedida ; porque não tinha nem tenho relações nem in
teresses com os fallidos. 

O Sn. ZacrrAmAs : -E- quem disse que tinha? V. Ex.. at
tenda ao que eu disse, e não venha com estas cousas que 
não são a ptoposito. 

O Sn. FuRTADO ; - V. Ex. em 27 de fevereiro escreveu o 
seguinte, em uns autos (lendo): 

cc Que tendo os decretos de setembro provocados pela crise 
commercial alterado ou revogado provisoriamente a respeito 
de certas matarias algumas disposicões do nosso codigo com
mercíal em tudo que não foi revoga'do, subsiste em seu inteiro 
vigor a legislacão commum do mesmo codigo ; pois ,que ó de 
essencia das leís excepcionaes, como as dos decretos mencio
nados o serem interpetrados o mais restricamente possível. 

• • . . cc Esses decretos qui~erão favor;ecer exclusivamente 
o commerciante hnnestv, mas infeliz, que a crise commercial 
arrastou ao estado deploravel de não poder solve~ os seus de
bitos; outra não podia ser a intençao do poder executivo 
assumindo a grave responsabilidade de expedi-los-salvar só 
bom, e não indistinctamente o bom e o rnáo. · 

...• <1 Que a Eentença violou o art. 8~0 do codigo com· 
mBrcial ; porque havendo dissidentes não sobrestou a homo-
logacilo .. )) . 

Esses decretos, que, na phrase anterior do nobre senador 
quizerào favorecer exclusivamente o commerciante honesto, 
e CJUO expedindo-os outra não podia ser a intenção do poder 
executivo- salva~· só ,o bom, e não indistinctamente o bom 
e o máo; hoje esses mesmos decretos autorisavão a expolia-
ção rios credores !' . 

O Sn. ZticnARIAS. :-Fui vencido sempre i muitas vezes. 
O Sn. FURTADO : -lUas se V. Ex. é de opinião que os 

decretos não devião tet· essa intelligencia, como accusa o 
ministerio passado, porque houve magistrados que derão uma 

I! 
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interpretac~o contraria aos mesmos decretos? Isto não tem 
réplica. Se V. Ex_ entendia que os juizes esta vão interpre
tando mal, não davão a verdadeira intelligencia aos decretos 
e dahi resul.tou perder V. Ex. tantas demandas, como ó que 
por este motivo V. Ex. censura os ex-ministros do gabinete 
de 31 de agosto? A injustiça não póde ser mais evidente. 

6 Sn. ZAcnAnrAs: - Eu já disse que os triounaes defen
dião-se com esta interpretação. 

O Sn. FunTÃDO:- E eu já disse que V. Ex. sustentou 
aqui cssà interpretação citando Ferreira Borges, Azuni e Eme
rigon; ora, eu opponho a opinião de Ferreira .Borges, de 
Azuni e de Emerigon a opinião de ~Ierlini, de Rogron, o 
nosso e o codigo commercial franeez; opponho, finalmente, a 
propria anterior opinião de V. Ex. 

O Sn. ZACIIARIAS :-Citei esses autores em rela cão aos de-
cretos. • 

O Sn. FunTADO:- Quando apparecêrão esses decretos 
ninguem se lembrou de tão exotica interpretacão, e eu vou 
apresentar o que se lê em um jornal insuspeito· No dia 24 de 
setembro appareceu um communicado no Constit"Ucionat o·s 
cripto por pessoa versada em direito, e que tinha conheci
mento de todas as providencias tomadas em França em 181.8, 
e as traduziu e transcreveu ; nesse communicado se clizicL o 
seguinte: (tendo). · 

cc O art. 2° do decreto n. 8,308 de 17 de setembro appli
cou aos negociantes não matdculados as disposicões do 
art. 898 do codigo commercial relativas ás moratõrias, e 
dispoz que tanto estas como as concordatas pudessem ser 
amigavelmente concedidas pelos credores, que representassem 
dous terços do valor de todos os creditas. . 

cc Abriu desta maneira uma larga porta, para que a liqui
dacão. das casas bancarias e commerciaes que se sentião 
esfremocidas fosse regulada administrativamente, debaixo 
das condições, que nas morarorias e concordatas amigaveis 
os credores estatuissem. Não serião privados os devedores de 
ter parte nas liquidações, e se empenbarião com os com
missarios dos credores na mais 'prompta realização dos 
pagamentos. 

cc Não aei- se esse expediente será tomado por alguma das 
casas que suspenderão seus pagamentos desde 9 de setembro ; 
mas creio que era essa talvez a medida mais fertil em bons 
:resultados, do que a abertura das fallencias, embora regulada 
pelas disposições do ultimo decreto de 20 de setembro. expe
dido segundo a promessa do art. 3° do decreto ~e 17 para a 
fullencia.dos banqueiros e casas bancarias occorridas no 
prazo de 60 dias de suspentiãO e prorogacão dos ven-
cimentos. )) • 
. Não se entendeu as concordatas amiga veis, como as encara 
hoje o nobre senador ; entendeu-se, pelo contrario, que era 
uma medida fertil em bons resultados. 

Nem era para temer-se a frauda e a surpresa nas concor
datas amigaveis, desrle que ficava a arbítrio dos credores 
concede-las ou nega-las; desde que a necessidade da homo
logagão dava aos interessados o meio ,de impugna-las ; desde 
que ficava ainda 1 vre o recurso das acções criminaes como é 
expresso nos decretos. Portanto ficarão garantidos os inte
resses individuaes, e os interesses da ordem publica, que era 
tambem um dos pontos que o gove!'Do passado tinha muito 
em vista. . · 

E, senhores, é muito para notâr-se, que no meio de tantas 
espoliações, como disse o nobre senador que houve, não 
apparecesse uma reclamação dirigida ao governo; nem umR 
denuncia contra algum de tantos defraudadtJres das fortunas 
particulares ; eu ao menos não tive noticia. · · 

Vamos a ou~ro. ponto. Separ~i o pr_?cesso civil do processo 
meramente crimmal ; o eu d1sse que, procedendo assim 
obedeci a~ n~ces~irlades da .crise que exigia ra~idez no pro: 
cesso da hqmdação de multas casas commermaes ; obedeci 
aos princípios da sciencia, e tinha por mim a autoriáade da 
legislacão dos paizes cultos ; entretanto o nobre senador 
<J.uand!i contestou-me assegurou que não via isso·, e attri
buiu-me cousas que eu não tinha dito ; vou mostrar. 

No meu primeiro discurso do dia 14 de junho disse: (lendo) 
_cc .Os decretos est~b.elecer~o a sepm:ação do .processo 

cnmmul do I!rocesso CIVIl ; fo1 1tma das 2déas cap~lars que 
tiverão em VIsta; sob.re ser doutrina mais justa e equit;ltiva 
era recla(llada pela cnse. Segundo· o codigo commerci11l o 
filllido é implicitamente suspeito de crime , pelos decretos 
porém, antes da prova de criminalidade o simples facto d~ 
{atteneia não constitue crime 11em indi. io vehemeote de cri
minalidade, ficando todavia livres as acções criminaes.>J 

O que fez o nobre senador? Emprestou-me a opinião de 
que a idéa principal era estabeleCCI' a ionocencia do fallido. 

·o Sn. ZAcnAnrA~:- Eu não disse isso. 

O SR. FuRTADO:- You ler o que V. Ex. disse: (tendo.) 
cc Na opinião do nobre ex-ministro da justica .. a medida 

mais importante (eu disse uma das idéas capitães) dos seus 
decretos por occasião da crise foi a separacão entre a juris
dicção commercial e a criminal! e mediante ia! separação es7 
tabelccer-se a presumpção da rnnocencia em favor dos Cal
lidos, revogado o codigo commercial na parte em. que liga 
ao facto da quebra presumpção de cri!lJinalidade 

cc Accrescentou i . .Ex , que sua opmião tinha o apoio de 
boas autorida-des. O orador não acha isso. e qualquer que 
seja a theoria (que é contraria ao que S. Ex. disse)

1 
os 

factos de setembro repellião a presumpçiio de innocenCia. )) 
Ora, o que eu disse foi que era uma das idéas capitaes, e 

não- a medida mais importante -dos decretos. O nobre-se
nador ell!prestou me isto para lancar-me a odiosidade de 
fazer decretos revogando disposições do codigo commercial 
com o fim principal de estabelecer a innocencia. dos fallidos 
de etembrn 1 

Eu disse que a fallencia não constitue crime e disse uma 
verdade; porque, o que é fallencia? E' a suspensão de paga
mentos. Pois este facto por si só constitue crime ? Não de 
certo. A separação do processo commercial do processo cri
min,sl está na legislafãO franceza de 183R ; está na legisla
çã? belga d_c ~85 I, está .na !egislag~o ingle.za de 1861; E', 
alem. de ma1s JUSta e eqmtatlva, mais vantfiJOSa, não so por
que facilita o arreeadaglio, como tambem o processo crimi
nal, visto quo este não fica dependente do processo commer
cial como preliminar. As jurisdic!;jões são diversas, e diver-
so5 devem ser os processos. . 

No acto da suspensão de pagamentos não ha criminalidade 
senlio quando é-revestida de certas circumstancias; então a 
suspensão de pagamento tem caracter de bancarot11 simples 
ou ~raudulenta. E é por isso que as legisl.ações que acabo 
de Citar fazem e-ssa separacão. O fim da lei em materia de 
fallencia não é attendcr aós interesses da repressão; estes 
interesses pertencem a outra ordem de idéas; como bem 
disse entre outros: o ministro Haussi apresentando o projecto 
de reforma, que depois foi convertido em lei da Belgica 
em 1851. 

A opinião contraria deu cccasião a erros, e a conhecida e 
interminavel discussão, se podia abrir-se fallencia a um 
negociante depois de sua morte; e a razão dos que opina vão 
pela negativa era, equiparando a fallencia ao delicto, que 
o homem morto 11ntes de condemnado reputava-se innocente, 
e que se não devia ser mais inexoravel com o fallido, que 
com o assas sino ou o parricida. 

Nascia este e1:ro da confusão dos dous processos, 
O Sn. ZAcnAnrAs :-Não censurei a separação~ · 
O SR. FuRTADO :-A principio pareceu-me que V. Ex:. 

não tinha atacado a separação; pois havia elogiado o aviso de 
30 ~e setembro ; mas depois pareceu-me que atacava a sepa
ração. 

O Sn. ZACIIARIAS :- Traduzia mal. 
O Sn. FuRTADO :-E' defeito da minha intelligencia ; não 

posso acomllilnhar o vóo das aguias. 
O SR. ZACIIAmAs :- De uma andorinha pódP, sobre o que 

depois fallarei. V. Ex. tom estado a olhar para o espaço a 
ver se as andorinhas politicas em i grão ..• 
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O Sn. Fun·rADO :- Ainda não as vi por mais que tenba ]lanço e relatorio não l~es ó possivel observa-lo, por isso que 
(}\h ado pam \) espaço. ' n;1o ó )lossivel fazer esse trabalho em tão ~revo·espa~o, occu-

Dim o nobro senador que o aviso de 27 da dezembro bur-1 pndas CJmo · esti'ío com os trab~lbos do tnventarto e !lrroca
Jou o do 80 do setembro. O honmdo senador atncou dous daeáo, entendendo que aates de verificar a exactidão do 
pontos. dcst.e aviso -~~ deci~ão c~ncernente 'aO processo infor- ?'~ismo balanço não lhes é permitlido ennunciar qualquer 
roatono ou pt·eparatorw. e a dec1sao atinente às concordatas; JUIZO sobre o estado rla falleocw.>> 
depois do que S. Ex. chamou contt·ntos do uni;io. Respondi-lhes: cc Fazei isto o mais brevemente que puder 

lUas, senbt~rcs, o que disso eu nesse aviso quanto ao pri- ser. » 
meiro ponto ?Vou le1· 11 respeito o quisilo 4°: (lendo) 

rei o Que o aviso de 30 de setembro ult1mo, brm longe de 
autorisar os processos de informação .rrue os promotores estão 
promovendo, mandou que e !los procorlossem como pro c e ·Jem 
nos outros casos crimed, por via de denunc,a, quando sup·pu
.zcsscm que a banca-rota era culposa ou fraudulenta. como 
tid considerada conformo os arts. SOO a 803 do codigo com
marcial ; sendo certo que nem o codig-o do processo u1:.m o 
decreto n. 707 do 9 de outubro de 1850 admitlo essas infor
nJações judiciaes, e nem é licita outra fórma de processo, 
além daquella que a lei tem estabelecido.» 

E' claro a olhos visto, que em oonclusão disse aos promo· 
tores cc Vós não tendes outro3 meios além daquellcs que a 
lei estabelece. ll Logo tiuhão o dev1ão empregar estes, e no 
quesito B. o tornei a indicar qual a marcha do processo cri
mim!} determinado pelo aviso anterior de ao de setembro 
Como, pois, se pó de dizer que decretei ou autol'isei pelo aviso 
de 27 de dezembro a impunidade dos defraudadores das for-
tunas particuliJres? . 

O Sn'. ZAcn,\.IHAS : - Foi cm consequencia desse aviso 
que cessarão as accusações. 

O Sn. ZaCIHlliAS :-Esta informação serve ao vulgo. 

O Su. l'unTADO :-V. Ex. não está no caso de entender 
oomoov~~. . 

Ora, se os promotores e os juizes requisitassem das com
mi~sõcs as informações que quizessem precisavfio abrir os 
livros commorciaes para ex~ mina-los? 

O Sn. ZACJIAHIAS :-Sem iEso não podião fazer nada. 

O Sn. FunTADc) : - Niio; podião fazer de;Jois; para a de
nuncia ou para o processo ex-o(ficio não ei·a preciso isso ; 
bastava que abrissem o codigo comrnercial, o deixas$em que 
o cor!igo os guiasse. O cudigo enumera um por um todos os 
factos qutJ constituem ou podem constituir a bancn-rotJ sim
ples ou fraudulenta nos arls. 800, 801, 80'2 e 803. Pergon
tando as commissões se tacs factos se derlio, tinbilo ilS baEes 
para dar ou nii.o a denuncia? 

Jà disse que se os promotores entenrlião que o aviso dn 21 
de dezembro coarctiLva suas at.tribuições, tlevião representar 
isto m~smo ao ministro ; e elles não o fizer ao. Que! tendes 
empenho na ptali·~ào do crime de banca-rota; entendeis que 
um aviso vos coarcta os meios legaes, e não representais ? 
Ao demais,nunca se deve suppôr em leis e decretos o absurdo 
ou immoralid<Hie. 

O Sn. FunTAoo : - De duns. uma : ou os pror.essos infor
matorios a que os promotores estavito procedendo erão con
formes á lei, esta vão nas suas attribuições, ou não e5tavão; 
se estavão nas su'ls allribuigões, so et·iio cen(ormes à lei, 
elles deviüo continuar, o dizer ao ministro cc A.s diligencias O Sn ZAc!lARIAS:- Neto defendi os promotl)res,- deplorei 
a que estamos procedendo não são contrarias éi lei >> , se o resultado. Fico obrigado ao nobre senador pela sua infor
não estavão nas suas attribuir.ões, se não erão conformes ü mação. 
lei, onde o crime ou o erro do ministro ? O Sn. fonTAno: -O codigo nos arts. 800, 801 e 8õ2, 

Suppúnhamos que esse processo int'orm.ltorio não eslava diz 0 sc~uinle: (lendo). 
nns ntl.ri~ui~ões_ do; promot?res ~~·mas que e9e~ e~le~rli~o crArt. 800. A quebra será qualificada com culpa

1 
quando 

qu~ .sem e.se melO nao llHlS era ~o .. 1vcl denunciai o~ h~ulca- a iusolveuci<i póJo attribuirtse a alrruns dos casos se-
r~t~!~~=· .~ que a~o!:s~lbav~. o ~~~pie~, bott~ . sonso? Que ~c : guiutes: l3 

dmt>t::;e,~ Ho. 1~1ítl~tto,,.. dtzendu ·. cc E .vetd,td~ ~!I!~ nós. u~~ 1 cri o Excesso de despezas no tratamento pessoal do fallido, 
temo~ es~e meiO ' mas_ nao ha outto seuàoeste' altás ficarao em relacào ao seu cr.tbedal e numero de pessoas de sua Ia-
impunes os banca roteiros. » mi!i:t. • 

O Sn. ZAcrrAnrAs : -V. Ex. devia suppór que não havia. _ cc2. ~Perdas avultadas aos jogos,:ou expeculação de apostas 
outro meio · ou agiOt<ogem. 

· cc3. o Venda por menos do preço corrente de efl'eitos que o 
O Sn. FunTADO : - N1io, porque os que eu indicava criTo 

1 
fali ido comprára nos seis mezes anteriores á quebra, e se 

sullicientes. Se houvesse empenho serio em Í;izer punir o j acha ainda devendo. 
crime. bastava abrir o codigo commercial e guiar-se por rei. o Acontecendo que o fallido, entre a data do seu ultimo 
cll~; alêm de qnc os promotores podicio (Jedir informaçües 1 balanço ( art. ·10 n. 4) e a da fallencia (art. 806) se achasse 
ás commissõcs liquidadl!ras das casas bancarias. as quaes devendo por obrigações directas o dobro do seu cabetlal apu· 
tinbào ordem para rl;tt' iufornHções; e eis o que me dizia rado nesse balanço. - . 
uma des~as comnmsões... cc Art. 801. A quclJra poderá ser qualificada com culpa: 

O Sn. ZACJIArUAS : _Esta declaracão de v. Ex. sen·e rcl o Qu~ndo o falli.rlo não ti'vor a sua escripturação o C?r-
muito. - responrlet.cw mercantil nos termos regulados por este cod1gQ 

· , (art. 13 e lá). · ~ 
O Sn. Funnno:- O.quo clwgou ao meu.conhectmcnto cc 2. 0 Nflo se apresentando no tempo e na fórma devida 

ó que os promotores quei'Jào fazer uma especw de processo ' (art 805). 
preliminar de filllencia. cc H. o AusenL~nrJo-so ou occultilnrlo-se. 

(I Sn. ZACJIAIIIAS: - Queríiio exame. cc Art. 802. E' fraudulenta a quebra nos casos em que con· 
O Sn FURTADO : -Perdoe-me, uma espec[o do processo corre algumas das circumstancias seguintes: 

preliminar de fallencia. cc t.u. Des~Ozt8 ou perdas.ficticias. ou falta de justificação 
do emprego do todlls as receitas do fallido. · 

O Sn. ZACU,\IHAS:- NITo, nuo. cc_·2.~ Occult,1ção no balanço. de I!Ualquer somma de di-
O Sn. FUimoo : - Se não era, devião continuar no rrue nheu·o ou de quaes11uar bens ou titulus. 

eslaviio fazendo. cc 3.n Desvio ou applicação de fundos ou valores de quo 
Dizii'io-me algumas dcs~aR commissõss: . o fallido tivesse sitlo depositario ou mandatario.' 
(( As commis~ÕHS rlns casas Jallirlas rio .lUontenegro, Lima e (( .i. a. Vend;ts, negociações ou doações feitas, 011 dividas 

Comp , Olivcim §[ Bdio, Amaral & Pint(l, dcclariTo que esliio contr?hlll,as C(Jm ·simulação 011 fingimento. 
dispo~to~ ~~ prestar aos pr?motorcs ~s informações e examos cc b. a Compra de bens cm nome de terceiro, 
(·:'<trilJUrhcmes que lhes SCJÜO requisitadas; pondet·ão, prm!m, cc G.u Não toudo o fallido:os livros que deve ter (art. 11) 
r1ue quanto ao prazo de oito dias para a apresentação doba- uo ~o os apresentar truncados ou falsificad.os _» 

l 
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O Sn. ZAcnAnus: -V. Ex. acha que os promotores po- O Sn: ZAcnAmAs : - Chàmei monstro boraciaao o avis 0 

diào pedir informações? de 27 de dezembro. 
O SR. FuRTADO: -!\1dião, sem duvida alguma. O SR. FunTADO :- Eu pensei que era a respeito das con-
0 SR. ZACnAmAs: -Quem dava a resposta. cordatas qe·pois da união. Já mostrei que não existe esse 

monstro. O Sn. FunTADO: -:--As commissões. Quando nomeei os 
fiscaos da ordem dos que nomoeí, foi para que á testa do O Sn. ZAcnARU.s: -O aviso foi um desaviso. 
cad~ com missão liquidadora h_ouve~se .um hol!Jem que pela O Sr. FuRTADO: - Oh I senhores I eu já expliquei o 
sua !Ilustração e indepen~lenc1a g-aranl1sse os .wteresses dos aviso, já provei que S. Ex. não mostrou 'nada. 
credores e do devedor, asa 1m como 05 da 1SOCiedado. ; So o 0 s z · · 11 · 

d . R ACUARB5 : - "' OStreJ. promotor formasse um quesito perguntan o se na escr1ptu- . 
ração havia isto e aquillo, algum ou alguns dos factos ~spe- O SR. FuRTAD_D :.-V. Ex. sempre suppõe que mostra 
cificados no art. 800 a 803, havia de ter resposta, e esta iu- tudo; vamos adJante. -
formação serviria ao menos para el!e ter uma bas~ para a S. Ex. atacou as concordatas depois do contrato de união; 
denuncia; depois far-se-ião quantos exames qu1zessem. lambem é uma decisão do aviso; ora, eu suppunha que esta 
I>ara a denuncia não é indispensavel prova, bast<to indícios decisão era incontPstavel. Primeiramente rHlíJ ha artigo no 
vobemenlcs. Pergunto ainda uma vez : se houvesse empenho codigo que prohiba que se posêão dar concardatas depois de 
seria cm dar a denuncia, niTo a ttnbão dado ? constitui1l0 o contrato de união. 

o Sn. ZAcllinrAS :-E não havia pois esse empenho o Sn. ZACllARIAS:- o codigo expressamente prohibe. 
O Sn. FunTA!'lO :-Portanto, que culpa tenho eu? Quero O Su. FuRTAoo:J.. .Mostre o artigo. 

~mcd~r de sobre o governo, não d!go a inaputação de quer~t· o SR, ZAcrrAms:- r.lostrarei. " 
IntenCIOnalmente proteger OS CSpohadOI'C:l uas fortunas parti- . 1 

cularcs, mas a idéa de que do seus actos pudesse resultar O SR. FunTAoo :-Se examinamos a razão da lei ácerca 
essa protecção. das concordatas, vemos que é principnlmente a utilidade dos 

credores ; se, pois, a maioria dos credores convém em que a 
O Sn. ZAcnAPJAS :-E' esta a questão. Jiquidacão da massa se faca ri1erfianle concordata com o seu 
O Su. FunTADO :-Nem isto aconteceu, como já demons- devedor, porque razão se ha de negar esse meio aos crodo

trei; e se o aviso dava lagar á duvida, havia meio de re- res? Que raz;Io plausível ~a alii para obriga-los a manter 
solve.:la, e era propond'l a ao governo. Depois, senhore::, a uma admioistraç;1o que já não julgão neccssaria e convo
fraurle sómente se prova com a escripturaç:io do negocia file? niente aos seus interesses. e que de orrlinario o menor incon
não l.la muitos outros meios de prova-la? Portanto, já ~o vê ~eni~nte que tem taes administrações é a grande demora na 
que o aviso'P.ntendido como devia ser não podia ter a con5e- hqUJdacão ? 
quencia que lhe at'tribue o nobre senador. filas ô governo tinha estabelecido dispo~içoes excepcionaes, 

E aqui peço licença para abrir um pnrentheses. alterml"o algumus disposições do c.ouigo commercial, por-
Um nobre deputado que era promotor, julgando-se o1fen- tanto, vamos examinar o facto em s1. Qual era o mal quo 

dido com uma proposição que aqui aventurei, isto é, que vinha dessas coucorJatas? 
os agentes do ministerio publico só pratica vão aquelles O Sn. ZAcnnrAS :-O que 11e fez é um escanda_lo. 
actos que de todo não podião deixar de praticar, tirou 
pretexto para aggreiir me. Nilo vi ainua sr~u discur::o, nem O Sn. Fun1'Ano :-E' outra questão. 
quero usar de represillias, mas estvu obrigado a provar O Sn: ZAcnA~IAS :-E' a questão do aviso quo permittiu 
}JCrante o senado a verdade da proposiçilo que avcntu;ei esse escaudalu. 

Pelos dados estatísticos terno3 o seguinte: de ISM-1863) o Sn. FunTADQ :·-Provei já mais de uma vez que não 
ern 10 annos, fClr.ã.o feitos 19,lii9 processos por crimes ~om- permiltiu; nem o facto de ser a concordata concedida antes 
rnuns, dos quaes 865 iniciados pelos promotores publ1cos, ou de!Jois da união, póde p11r essa unica circumstancia ser 
isto é, SG processos por aono em todo o Brasil. Nos crimes occ!l~ião de escandalo. Em verd<lde, qual é o inconveniente 
previ~tos na lei de 2 de julho houve 490 processos, o os pro- que resulta de oue a concordata sejrt conce4ida. agora ou 
motores só iniciárã.o 20, isto é dous por anno par,, todo daqui a um mez, 'ou daqui a dous ou tres mezes? Não são 
imperio I Portanto, já se vê que minba proposição foi inteira- os interessados, ou pelo menos dous terços dos interesses 
rnento exacta. envolvidos na fallencia que a podem conccuer, e concedêrão? 

Devo dizer ainda ao senado que eu quando proferi e~sa Quereis que um terço dos interems prevaleça contra o voto 
proposicão não tive em vigta esfe ou aqnelle p1·omotor ; deslg- dos dous terços? Fóra clàmorosa injustiça. St> houver fraude 
nadamente fallei em geral do miuisterio publico, salvantJo ~s já IIIOstrei que )1avia. meio civil de a cnmhater e a ac~ão 
honrosas excepções; e na occasião niTo me occorreu, que tt- criminal para a fazer punir; poi~, ávista dos decretos citados 
nha sido promotor naquelle tempo um membro da outra ca- a concordata não impede o proce~so crimninal. · 
mara; se me tivera occorrido isso teria modificado a propo- Ora, aos fallidos. durante os tiO dias, mai5 razão e equi
sigã.o, dizc~do que os nossos promotores quasi sempre dos- d<vle havia em não exclui-los da c.oncordata, se porventura 
causão na inicintiva dos juizes. · os credores julgassem conveniente conceder-lh'a, porquo 

Sei que o defeito esta mais na instituição, na pessima r.rgani- ellos não podiiTo mais voltnr ao processo antigo. Porque 
sação do mi.nisterio publico en1re nós~ do que no car~etcr dos motivo, pois, prende-los ás conselJUOncias da falltlncia e no
indivíduos; porlJue se bem que o gormen da independ~nCIH c do gar-lhes os meio:; de 0~ removc1· ainda, querendo os credo
zelo esteja no caracter do individuo1 todavia essas qn,di,la- rés? E ainda uml\ vez, qual era o mal que pode1·ia vir de 
1les se eutibiiio1 se a instituição não as ampara e tlosenvolve. Laos concoruatas? A pos~ibilL!arle da fmude? Mas, embora 
Como quer que seja, não tivo em vistas injuriar ou c;1lum- esta se. dc~se, 0 govci'IJI) não tem culpa disso ; fóra o mos :no 
nhu· a pessou alguma, nem desculpor-me com terceiro. NHuca que culpc1r a arithmetica pelos erros dos máos calculautes. 
deixo de assumJr a respon~aLilidade dos actor, que PI'<'ltico; O Sn. ZACIIARIAS :-As medidas Corão deficientes como o 
nem veJ·o nisso difficuldado alguma, porqne é Cl1Usa facil a 

· h · · d r convtlnio de 20 uc fevereiro. todo ornem que se prtJza o tem consczAncza o que az. . . . . 
Se eu quizesse pedir inrorm.lções a resreit~ do~ cdmes O Sn. !lun_;Aoo :-.Já. n;ostret que não; pois os JUI~es, 

commettidas na CÓI'te mostl'éll'ia a ·meszmt parctmolll~ no to- q~nndo QUJ~e.mo adm1tt!r e~barg-os e, appella~ão nao J.~l
canto a iniciativa dos promotores; mas para que? E de so- garão prohJbiuos pelo s1lenc;o d.os decretos; menos devwo 
bejo-o ~ue eu dis~e. Fecho o parentbosis. entllnder que os uccretos os obr1gavão a h'•mologar concor-

0 nobre sen 1dor, sempre arrebatado nas azas da im.agi-~ datas fraudulenln.s, como fi~erão, segundo assevera ~ nobro 
na~ITo grega de que fallou nos, chamou monstro horactano senador pela Bahlll ; se ass1m procedêrão a culpa ó somente 
as' concordatas depois .da união delles. -
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Senhores, as concordatas amigaveis, tão desabridamente 
cansuradas pelo nobre senarlor, eriio um meio de estabelecer 
um processo ra pi do e eco nu mico para as fallencias, livrando 
os credores das despczas e delongas que trazião o p!·ocosso 
do codigo eommercial, processo que, só para chega~· aos ter
mos de deliberarem úcerca da concordata, ~>xi;.:ia 70 ou iii 
diils pelo menos ; erão a administração do do~o mais vigi
laute e activa do que a de estranhos ; erão um meio de li

9 do novembro. l'ortanto,tranquillo espero a decisão final da 
opinião justa e imparcial, qualquer que seja; estou persua
drrlo que não hade condemnar o gabinete de 31 de agosto. 

O nobrll senador empruzou-mo para vir discutir tambem a 
liquidação da casa Souto .• , ' 

O Sn. ZAcrrARIAS :-Não, senhor. 
O Sn. FunrADO :-Li isto 'no seu discurso. 

quidação para todas as casas que precisassem liquidar-se, e O Sn. ZACILlnrAs :-Chamei a attencão do nobre senadOr 
que tendo esse meio tão facil e seguro não haviiio de enenbrir pelo Pará para um documento publicaâo no Jornal do Com
o seu estado mediante toda. a casta do expedientes, compre- mercio, e di~sc que, na hypothPse de S.Ex. não dizer que o 
juizo de seus credores, receiando as consequenci~s da aber~ documento !J.I'a Ltlso, V. Ex. tomasse nota para nos explicar 
tllra da fallenf\ia judiciaria; erão o meio de impedir o aug~ o modo por que era executado o decreto. 
mcnto do numero das fallencias, augmento que haveria N · d d' · 
necessariamente pela depreciação de todos os bens, em eon- O Sn. Ful\TADO :- ão "1 0 ocumento i 1re1 que a ques-
sequencia. Qa enon_ne som ma delles, que as fallencius judicia- tão me pareceu um pouco de lana caprina. 
rias ohrigariáo a vender de prompto; erão, fioalmente, um O Sn. ZACDARIAS: - A_!J I 
meio de an·ancar muitas !amilias da miseria em que serião o Sn. J?mtTAoo·: _A que$Uio era tirar a. porcentagem e 
Jlrecipitadas, muitas não por factos seus, nem de seus che- 0 decreto diz precipua?11ente. 
fes, porém pela qu~bra de outros, e por essa baixa geral no 
valor do todos os haveres que a crise causava. O Sn. ZACIJARIAS: -Se V. Ex. não viu o documento, não 

O processo do codigo seria ruína da maior parte das casas póde responder-me. 
de commer~io, de u~1 lado; e a felicidade de alguns o~p~cu- O Sn. Fun.TADO : :._Senhores, o nobre senador disse que a 
lndorcs felizes q~e t1vessem seus cofres recheados para com- questil.o com que occupou-se era mais importante do que a 
prar bens por baixo preço. . . questão do P<~raguay; mas, permitta o nobre senador que eu 
Quan~o se acalmarem os od~os e as patxões _que !evan!ão denomine semelhante proposição uma byper·bole m;d~ que es

cont~a si. os homens q~e occupao o poder, e ~ao sei se d1ga. tupenda, monstruosa. Pois a perda mesmo de alguns centos 
que wfehzmonte occupao o poder em noss.o pm, estou cer:o de contos pnra alguns credores, póde ter c9.mparação com 
9ue se ba de ~econhec~r que essas med1das, sa não forao uma questão, em quo estilo ligadas a honra e a dignidade do 
Jsentas de d~fei.tos, fora~ sal~lares. Os cla:~~~es d~ alguns paiz, como a questão com o Pilraguay; que pam vingar os 
credores preJUdicados nao hao de formar oprnwo, ainda que ultrarres recebidos precisamo5 gastar milhões e sacrificar mi-
tenbão por SI a poderosa voz do nobre senador. Jbare~ de vidas. muitas das quaos já perecerão. embora glo-

0 Sn. Z:~cnAmAs:- Como? riosamente, na brilhante jornada de Riachuelo ? 

O Sn. FunTAoo: -O nobre senador diz que forão espo
liados. 

o SR. z.~CIIARIAS:- A espoliação foi geral, õ 0!ol 

O Sn. FURTADO: -Não temos culpa disso, se porventu
ra a espoliação resultou da interpretação mnnifeslamente 
erronea que derão aos decretos e avisos, corno demonstrei. 
Nada temos que ver com o que deaidia a maioria dos cre
dores. 

O Sn. ZAcnARIAS: ~-Isto é declamação. ···• 
O Sn. FunTADO :-Declamaçllo é o que V. Ex. disse. 

Quando parte do solo da patria está polluido por inimigos 
selvagens e crueis. que ali têm 1evado 1\ devastacilo, a 
morte e a desbonra! ... Os proprios credores prejudiéados, 
se são brasileiros, não dirão que a questão suscitada ·pelo 
nobre ~enarlor é mais importante do que a do Paragtiay. 
(Apoiados ) . 

Sr. presidente, não posso continuar; termino aqui. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSIO DE 4 DE JULJiiO DE 1866. 
Senhores, não temos a louca vaidade de suppór que ha

vemos publicado medidas sem defeitos; era preciso toma-l~s 
de prompto sob a pressão de immensas desgr~9as; não. po
diam os ter o animo placido e espaçoso que ali;is requeria a o Sa·. Souza Franco : -O senado, que teve hontem 
solução de questões gravíssimas, o porventura as mais difficei~ a paciencia de ouvir por tres horas o discurso do nobre sena
da legislação commercial, como são as que entendem com as dor pela província do Rio de J~neiro, todo de aggressão ao 
fallcncias. Por melhor, e mais previdente que seja a legis· orador que ora tem a honra de se lhe dirigir, ha de tambem 
lacão, ba e haverá sempre muitas,queixas, como rlisserão o ter a pacicncia de prestar altencão á resposta. ·Trata-Eo de 
ciíado Haussi e Renouard, cujas palavras o senado permit- um senador arguido... • 
tirá que eu lêa : 

11 Quaesquer que sejão os cuidados empregados neste O Sn. CANomo BonGES: -De um pr~sidonto. 
trabalho, e os esforços do governo e do legislador para a per- O Sn. SouzA FnANco :-Aceito, um presidente; na. casa, 
feicoar a lei das fallencias, a lei nova será ainda considerada porém, esse presidente é senador do imperio ; esse presidente 
como. imperfeita; porque, como observa Renouard, nem o é collega do nobre sonador; esse presidente devia merecer, 
ensino da pratica a mais exercita !lã, nem as indagacões da senão na materia, na fórma do discurso, nas suas palavras, a 
sciencia a mai~ vasta, nem os recursos do espirita· o mais attenção que o nobre senador não quiz ter para com elle. O 
agudo, nem as combina~ões da mais sabia previdencia sup· senado h:J. de, portanto, ter a paciencia de ouvir a resposta, 
priminio jámais nesta materia a difficuldades de sua natu- defesa cabal, completa e que desfciZ uma por uma as argui
reza ..... ,r Imputa-se facilmente a lei males, que' derivão se _ çõos quo bontem ouviu. 
da necessidade, a que a lei tem de obedecer; e como em Dizia o nobre senador: c1 Fui provocado. >> Provocado por 
tempo ou paiz algum do mundo uma lei conseguirá impedir quem, e como, senhores? Como eXIJlicou o nobre senador essa 
que toda a fallencia seja um muito máo negocio, é de pre- provocação? Disso elle: 11 Tendo eu declarado que "tinha do
sumir que por toda a parte e sempre se hão de l(!vantar cumentos e provas para mostrar .lfUB o presidente do Rio de 
queixas contra a~ leis sobre as fallencins. >> Janoiro era um esbanjador dos dinheiros publicas, era um 

Assim é que todos os males havidos, e até certo ponto perseguiilOI' da população, não era justiceiro, tem-me elle 
inevitaveis, todos os abusoa se attribuem aos decretos c provocado a trazer esses documentos e abriga-me a tra:ê-los. >> 

avisos do governo. quando ni'io tem culpa de semelhantes Senhores, desde que foi feita a ameaça llavia de minha 
mnlcs e abusos. Estou persuadido que as medidas forão partll a obrigação restricta de provocar o nobre senador a 
salutares ; e é uma prova rlisto o effeito que produzirão concluir a accusag~o. Por. meno,s acreditava! que seja a pa
immediatamente na !Jl'aCa ; é uma prova ainda não se terem lavra de qualquer individuo, desde que elle diz em publi!lo 
realizado os tristes presàgios, que se auguravão para o dia contra outro: cc Tenho documentos para mostrar seus cri-

l -~ .. 
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rnes, >> a honra desse arguido ·se não desmerece, ao menos 
fica abalAda. Eu tinha obrigação de provocar o nobre sena-dor 
todos os dias, (apoiadõs). fi-lo só 1_1lgumus ve~es, e esto meu 
convite e não provocacão não pod1:1 ser motivo pam que o 
nobre senador me viesse agg~edir como provocado. Era con· 
vi te e não provocaçrr.o para dar lagar á defesa dos factos com 
que elle me ameaçava ..•• 

·o Sn. '!'. OrroNr: - Sem especifica-los. 
O Sa. SouzA FnANco:-•.• sem especifica-los, diz bem o 

meu honrado collega. 
Senhores, não é sem razão que se disse na casa. que o 

presidente do Rio de Janeiro, havia de pagar muito caro 
o resultado da ultima eleição · para senador. O senado 
ha de ~:e conven·cer, que sómente excitado pot· violeuta 
paixão viria o nobr·e ~e~ador agredir-me. E é somente avio-
1encía da ·p,aixão que pó de explicar o voto do nobre senador, 
para que pela terc11ira vez se rasgasse o diploma do novo 
eleito pelo 8io de Janeiro, acto de summa imprudencia, que 
poderia ter consequencia~ muito· sérias. O senado vai ouvir 
a resposta, que espero ha de parecer-lhe cabal, e completa 
a defesa. 

Senhores, nbandonando a ordem seguida pelo nobre sena
dor em seu discurso, seguh·ei a que julgo preferível, de co
mecar pelos actos mais importantes, aquelles que dizem 
respeito ao dispendio dos dinheiros publicos, cujo desperdício 
considero questão muito grave. A exemplo de D. frei Bartho
lomeu dos Martyres, que dizia poder supportar todas as ar
guições, menas a de herege; tambem eu supp~rto com mais 
pacitlllcia qualquer outra do que a de desperdrçador, ou es
banjador dos dinheiros. publicos. 

O nobre senador. que me fez esta arguição ha de ouvir 
completa refutação de suas censur11S com demonstração e 
documentos irrespondiveis, e que mostrão a imprurlencía de 
sua increpação. Vamos aos factos, e começarei, como disse, 
pelos principaes; os principaes são os de maior quantia. 

O_ principal esbanjamento de que me arguiu o nobre se
nador, foi o contrato para o prolongamento da estrada de 
ferro de Caotagallo desde o Porto das Caixas até Villa-Nova. 

O Sn. CANDIDO Bonaes : - O maior creio que é o de 
Passa Vinte. · 

O SR. SouzA. FnANCo: -Como, se este é de ~Oli:OOO$ e' 
aquelle de f2:000fl? Eu considero maior o de Cantagalo, o 
outt·o será o 2°. De quo me· arguiu o nobre senador? De ter 
feito um contrato preju·dicial e de não ter r~corrido ao meio 
da arremataÇão. Porque era o contrato prejudicial? Por 
muito caro; disse S. Ex., sendo mais alto o preço do que o 
das avaliações. Senhores, o nobre senador se engana ; o 
nobre senador não póde demonstrar as suas proposições 

O prolongamento da estrada de ferro do Porto das Cáixas 
até Villa Nova está tratado por 4.0li:OOO~; é obra de mais de 
seis milhas inglezas, devendo ter uma estação, uma ponte 
de ferro para embarque e desembarque em Villa Nova, e um 
canal ou doca para as lanchas e embarcações pequenas ; 
daqui se vê que cada milha da estrada urro fica nem por 
50:000$, porque a ponte, a doca, a estacão em V iii a Nova 
Mo de c~star muito mais de 100:000$, ê portanto fi::undo 
menos de 300:000$ para as seis milhas, sahe cada milba a 
menos de 50:000~. O nobre senador já viu no .Brasil estrada 
de ferro que custasse menos de õO:OOOfl cada milba? 

O nobre senador disse que o terreno não é accidentado. 
Nã:o ·é muito accidentado, é exacto; não tem gr·andes monta
nhas, mas é bastante accidentado para precisar tle aterros e 
excavacõBs em todo o prolongamento da estrada. Eu, para 
não ser· i!ludido a respeito do preco, pecli a planta, examinei 
o perfil long-itudinal, e delle vi que hnvia muitos accidentes, · 
muit<ls excavações a fazer, muito aterro a encher. Já se vê, 
portanto, que não deixa de ser accidentado o terreno, de sorte 
a não precisar de m·1itas e muitíssimas obras. Em todo o caso 
uma estrada de ferro ~m paiz nà(l accidentado não custa me
nos dtJ50:000~ a milha, como esta vai custar. (O SI'. T. Ot
toni diz ao erador algumas palavras em voz baixa.) 

Estou ouvindo que a 111 scccão da estradQ. de ferro de 
D. Pedro II1 em terrl':lo sem quási accidente nenhum, custou 

seiscentos e tantos contos por legua, isto é, mais de 200:000~ 
por milha, o quadruplo dl) que custará a de qne ie trf}ta. 

Mas disse o nobre sen.ador : cc Além dos 405:000~ dá-se 
aos contratildores o rendimento da estrada.)) O nobre senador 
não leu este contrato. e aceitando as notas que lhe fqrne· 
cêrl!o para vir atacar-me no senado. não tratou de as exllmi
nar com o contrato á vista; não quiz dar-se a esse trabalho, 
e veiu repetir o que lhe escrovêrão, no que eu não quero 
dizer que o nübre senador não seja capaz de ~ntender a ques
tão estudando -a. Comprehenda-se bem a nunha propostcão, 

Pelo contrato ( vá o nobre senador vendo as suas vanta
gens) o tbesouro provincial pagou .á vista 103:000:~, que 
nem farão os contratadores que receberão ; porém a compa
nhia da estrada de Cantagallo para empregar em ferro, com 
a declaracão que , os contr!J.tadorcs preencherA õ a quantia 
precisa, se os 103:000$ não forem suf!icientcs para todo o 
ferro necessnrio para os trilhos , pontes , estações etc . 
Os 302:000$ hão de os contratadores receber quando· con
vier á província tomar conta da estrada. 
· Prompta ella em 14 mezes, segundo a condição do coo

trato, a província póde dispensár-se de pagar logo o preço, 
cedendo em beneficio dos contratadores a renda da estradtt, 
reuda que Se eXCI3dO\ de 4.4:000$ uma parte Caberá á Jli'O· 
vincia. Ora já vê o nobre senado~ que com :·sta circunstaneia 
da província não pagar senão quando entender que lhe ó 
conveniente, e se vir que a estrada rende muito pouco, póde 
dispensar-se por muitOS annos de O lazer, SãO tiS contrata· 
dores os que fic;io perdendo, por ncio tjJarem lucro sufficiente 
do_ seu capital empregado. Assim poi·,~ cessã1J do rendimento, 
d<i estrada ten1.. por fim a compensacão do juro do capital, 
durante o tempo em que o·governo provincial não tiver pago 
o preco e não pr~juLlica o tbesouro provincial que o póde 
chamâr a si a todo o tempo pagando o preço do co'ntrato. 

Vamos a um ponto que parece o principal. t< Porque não 
poz a obra em arrematação? >> Eu mo lembro que ainda 
obras postas em arrematação têm soffrido objecção do nobre 
senador, e nunca me hei de esquecer que a da casa da 
moeda, que fui eu que me decidi como min.istro da fazenda 
a mandar fazer; que esteve em hasta publica ; a que se pre
feriu o melhor licitante; que-se fez tão solida e bem cons· 
tr'Uida como está, e em que o contratador diz que não ga
nhou dinheiro ; o nobre senador a censurou apezar de arre· 
matada, e de não ter sido eu quem decidia da. arrematação. 
Portanto ainda que esta obra fosse feita. p9r ar~ematacão, 
nem por isso 'eu podia contat· com a approYaçfio do nôbre 
senador, principalmente depois das eleições para senador 
quando elle não p~ocura razões, procura pretextos para 
aggredir-me. · · .. 

O Sn. CANDIDO BoRGES :-V. Ex. não me faz justica; não 
ataquei a obra da casa da moeda por sllr arrematada ôu não1 
mas por não haver credito especial para obras. 

O Sn. SouzA. FnANCO: - Vamos adiante. 
Como se havia de pór em arrematacão o prolongamento da 

estrada de Cantagallo, se este prolÓngamento dependia de 
concordancia entre o emprezano, o governo provincial e a 
companhia da estr·ada de ferro de Cantagallo ? Qualquer con
corrente que -a contratasse, supponbamos, que por menor 
preco, encontraria diffi.culdades, e no fim da obra ficava su
jeitó as exigencias da companh1a do Cantagallo para haver 
trem rodante, administração, etc., o que tudo afastava os 
concôrrentes . .Entendidos entre si, a companhia da estrad:.l. 
prolongada e o~ contratadores, a presidencia podia fa~~r um 
contrato conveniente as tres partos' contratantes, e for 1sto o 
que se fez. . •· 

Demais, quem foi que se apresentou send? que desde al
guns annos se falia neste prolongamento?· Nrnguem, senão o 
visconde de Barbacena, que se awesentou pedindo ~05:000H, 
e depois ninguem mais absolutamente. Direi, tambem um 
pouco em particular ao nobre senador, que não fui eu que 
ajustei o contrato, dirigiu-o, sim; mas para maior Clame e 
para evitar as censuras, com que já contava, encarreguei a 
um deputado do Rio de Janeiro, que foi quem ajustou o con
trato entendendo-se comigo, e fazendo aceitar as minhas 
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emendas. e dou-me por muito satisfeito com o seu trabalho. 
.E o dinhoiro pago füi entregue a companhia da egtrarla rle 
ft1I'I'O de CantagaJlo de cujos livros r!e1•e constQr a entrada Q 
emprego. -

Uma das minhas emendas, a conrlicão de que niio desisti, 
foi que todas as dnspezas com a desâpi'Opiaç;io de terrenos 
havia de sor pot· contá fios emprozariós. Fi-lo- pelo rereio 
que tinba, se a província fosse obrigada a despezas rle de~a
propriação, tivesse de pagar mai~ alto pr,~ç.o pot· ten·e11os 
q.u_e os emprezarios talvez comprem por poucos contos do 
!'é IS. 

O Sn. T. 0TTONI :- Como na estrada de ferro de Per
nlmbuco. -

O Sn. SouzA FnANCO :- E como cm todas as estradas de 
ferro : desde que o governo está obrigado ás· despezas com 
a desapropria•;ão, são tantas e tão exorbitantes as rechtma
ções, que a desrJeza ;nulta. 

Onohre senad(ll~ di:;se que houverão avaliações. de 400 
contos, de 294 contos c do 318 contos, e tudo isso prova as· 
diversidades de juizo sobre a questão. O facto é quo nin
guem se apresentou a contratàr a factura de prolongamento 
da cstt·ada ; c basta dizet·l repito, que o preço da obm póde 
deixar do ser pag<l até que o governo provincial entend,t que 
lhe conYem tomar conta da estrada, para concluir que o 
contrato não pusa sobre as finanças da provincinl. · 

Assim, e por esle baixo preco, e favoraveis condições a pro
víncia vai ter uma estmd'l de fwo de mai~ de seis milbas, 
com uma estação igual á do Porto das C:1ixas, uma ponte de 

'ferro, além das pequenas pcmtes que hn na passngem dos rios, 
isto é, pontilhões, e uma doca para·set·viço das embnrcações 
um pouco mais pequenas. Silo tantas as obras, são t;mtas as 
condições de solidez exigiclns, iguaes ;b da estrada de Can
t;:gallo, condições sem cuja verifi,~ação os emprezarios não 
serão pagos, além de não terem direito a reclamação nenhu
ma futura, que sem duvid~ alguma é uma das obras mais 
baratas que se ten. mandado fazer em nosso paiz. 

E note o senado essa condição <rue os emprezurios narla 
poderão reclamar no futuro, ~oh qual que I' pretexto, ou razão, 
é uma condição muito necessaria; sem ella haveria quem 
quizesse fazer a estrada por 200 ou 300:000$, para no meio 
das obras vir reclamar indemnisacües, a pretexto ou por motivo 
dtl prejuizos. Nós estamos vendo ·calçamantos do ruas e outras 
obras abandonadas por terem sido contratadas por preços 
baixos, na espQrança de virem a ohler indemnisações. l}ar
se-ia o facto, contra o qual me revoltei na província do' Rio 
de Janeiro, de reclamações a respeito de muitas das obras 
que se tinhão feito 1\Jteriormente, reclamações que iFldeferi, 
tendo algumas já sido iii deferidas por anteces~ores meus, sem 
tJue por i8SO os reclamantes se desenganassem. 
' tarecia a algumas pessoas <[Ue SÓ podia adiar por mais 

tempo es~a estrada, contestava-se a sua utilidade, havia 
mosmo interesse t>m m~nter o statu quo (apoiados), não 
ob~tante os incommodos dos passagei1·os obrigados ó\ embarcar 
em .vapor e saltar para carruagens nfim de irem depois as da 
estrada de ferro. Havia interesse em mante1· o stat·u qtto, 
porque elle servia a influencias (apoiados), cujo podet· fazia 
adiar a ohra, e por isso não estava já determinada, ou con-
cluída. · 

Era e lia desconveniente; porque? Por falt:~ do fundos? 
Tinha-se em deposito mais de que um quarto do dinheiro 
preciso para a obra, e sendo o rostante pilgavel á vontade 
da presidencia não vem a obra a pesar no co.ntrato sobre os 
cofres provinciaes. Entretanto é geralmente rcconbecitla a 
necossidllde de completar a estrada que tendo csbarrancado 
em logar sem porto, ou sahid<t favoravel vai ser trazida á um 
porto reg-ular, e de acesso a vapores. 

Ha opiniões que dova vir n estmrla a Nithorohy; e sendo 
qullStão a estudar, e obra para a qual não ha os fundos pro· 
cisos, _nom por isso, se em qualquer tempo se entender que 
pódo vtr, o que ha de custar muitíssimo mais dinheiro, por
que são 18 ou 20 milhas, o actual pequeno prolongamento 
imperlo o outro, e pelo conlt·arw o f<lVOrece sendo na 
mesma direcgão e com o desvio de uma milha. 

Portanto, 'senhores, o conú·ato para o prolongamento !la 
estr·;1da de fmo de Cnntagallo 11té Villa·Nova, não pódo 
soffre1· razoavêlmonto objecc<1o nenhuma, nem quanto a -sua 
bmtnzn, nem quanto ao niodo por que foi feito, e neru sob 
qu~lquer outro Indo que se encare. 

lr·ei ao segundo facto do esbaujamento, a compra rla ponte 
e t~~tradas construídas no mullicipio do Barra-niansa por 
um i! c••mpao'hia tio que era p1·esirlente o bariio de Guapy. e 
a~I'ÍOIII •tas diversos outros f<,zenrlrJiros importantes do dis
tndt'J. O nobre senador disse: cc Todos os seus antecessores 
se ti11h:To dcclai·ado contra este neRoc.io. '' Ora,. vejamos 
estes tr•dos a quem o nobre senador se refenu. 

O primeiro que lhe citarei é o Sr. OliVtlit·a .Bello, autori
d;tde que o nobre senador não póde rP.cusar. O que dizia cm 
seu rclatorio de 1863 o Sr. Oliveira Bd!o ao seu successor o 
Sr. Leão? Dizia o seguinte (lendo): cc Estr·ada de l'as9a- Vinte. 
-V. Ex. achará no meu officio de 21 do janeiro ultimo, diri· 
gido ao_ nunis~erio da agricultura, todas as informações que 
eu aqu1 porlel'la dill'-lhe a respeito dQSt<t cstmda, que, atra
vessll.ndo um dos eentros mais productores de café desta pro
víncia, e lig-ando directamentll outros centros de igual impor
tancia da de Min-.l.s-Geraes, ?nt<ito convirá abri'r o mais de
pressa que o pe1·miltirem ns circumstancias que at6 agora 
t6m tliillcultado a execucilo deste servico. '' 

O Sr. Oliveira BL•llo ·era portauto 1ie opinião que quanto 
antes so devia l.mtar de abrir um caminho entre e,t~~. estru
r!a :Je Piis5a-Vinte e a .de .Barra Mansa, que foi o que faci-
ltlEH. ·' 

Ao Sr. Polycnrpo Lopes de LeiTo dizia o Sr. desembar
gador Tav11res Bastos cm fevereiro· de 1861 : que as cír· 
cumstanci3s da província e a poderosa raziio elos algarismos 
o fazifio agmrd;ir decisão superior sobre a estrada que deve 
ligar as duas províncias.» • 

Nenhum do~ meus antecessore5 se decidiu pois contra a 
acquisiç<ío da ponte e estrada necessaria para abrir passa
gem a de P~ssa-Vinte, reclamada pelos habitantes do Sul 
da província de Minas- Geraes. As outras censuras do noBre 
senador contra o contrato se reduzem : 1°, a que· a presi
dencia não estava autorisada para celebra-lo; 2°, ll.que o 
preço f,Ji muito ~!to, superior ao da avaliação ; 80,. que 
a. desapt·opriacão não foi feita conforme a lei as determina, 
e com suas formalidades. -

Do relatorio que acabei de ler vê-se que a autorisacão está 
na ltli do orçamento n. 1,272 de 29 de dezembro de 1862, 
ar·t. 15, uas palavras : te e para desapropriação da referiria 
ponte, e estrada feita pela companhhu Esta autorisação foi 
repetida na lei do orçamento n. 1 ,~81) de G de junho de 1864, 
art. G0 • Diz porém o nob1·e senador que sendo lei anoua 
CGssou a autorisação com o exet·cicio respectivo, · por ter 
sido regeitado o artigo quando se votou a lei do or~amento 
v1gen to n. 1, 289 tle 30 de dezembro de 18Gi. · 

Não é- porém exacto que o artigo fosse reprovado ern vota
ção; o tfUe houve foi a separac<lo de todos os additivos es
pecificande rlespezas, tendo a assembléa provincial se deci
dido a confiar no juizo da pre3iriencia, quanto á obras, Rara 
as quaes lhe votou no nrt 2°§ 53 a quantia de 39G:G 17S:..G8. 
O presidente dn província estava, pois, autorisado para. pro
cede!' a desapropriaçiio. E assim como, se o preferisse, podia 
mandar fazer outra ponte, e abrir outra estrada, podia com
prar estas já feitas. Se o artigo que autol'isa a despeza de 
396:000# som rJesignacão de obras não fosse entendido no 
sentido que lhe tlou, o que se seguiria era que o presidente 
não podia gastar nenhuma parte dessa quantia. 

O nobre senador disse ainda : c( Foi um esbanjamento, 
gastou muito dinheiro, gastou 60:000$, portJUe não se guiou 
pela avaliação. " O nobre senador sabe o contrario, e até 
rltsse na casa que as ultimas avaliacões f()rão de ii3:000$. 
blas disse o nobre senador: '' Gastou 60:0ooa. )) Não. é 
exacto, o teBho pezar de me ver «Jbrigado a declarar que são 
inexactas as proposicões do nobre senador, que deveria me
lhor informar-se para nã6l ver destruídas todas as suas as-
serções. O contrato foi feito em apoli~s. · . 
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APPENDICE. ·fSü 

tJ Sn CANDIDO Bono!ls :..:..Apoliccs quo V. E:(. não podia cu<otfl o seu dinheiro c por generosidade deixa o publicn .,, 
"Mlillir. · · . - Fervir della, perde o direito de. ser paga do cu.•to da olll' '> 

· O Sn. Souz.~ FnANCO :-E' outt·a questão: lá chegarei: a. .Muito pelo contrario, PM ma i~ eôta razão dt a ter pr~st .. ,, 
qneSlàO llg'Oifl Ó 1!0 preço qnu O llOhre >P-,nfJdUt'. rJjz ter ,si .lo ao publiCO é que. tem O direito de ser ÍIIUCtniiÍWfa j S6 C:~. ,, 
flfl 60:000$. 0 contrato roi pago com 1011 apuhces do hOOH razão vale alguma cousa é cm favor da companhia. 
carln unm, i~to ó ü3 ooos, qut'l ao preÇó do d.ia, pllr que es~ o SR. G.\NDIIlO n(JIIGES : ~RdfJCli as paldVras ·do v ice: r r "'" 
tHfio ns apolicAs a 1'0, v;dtão [2: iOO.~. Aqut e,; lá portn.uto si dente da província. 
flerllOn~trado que é mexncta a Pri'IHl~ição d,> nobr\l Sflnad,)r O Sn. SouzA FnANGO :-N.Io tinhi'io o niMhco qu~ o nr,f .. ., 
(Je tjiJn se "'a5tuu GO:OOOS ou 7:000$ rnai~ do que os ü3 OOOS J 1 J h 

" 1 "l 1 (j sena1 o r I 1r; 1 á, e. não ven il rel)elir as pfdavras ~e uingu, . 
da av.a!i:t\'ao. quandn so gastou sómeute !1~::.~.00'1 ou lO:tiOon para .ní'io ter d~~o1s o dtl~l!'osto de vôr demon~trado que e~' t 

tneuos do (Íu·e a avaliação. repellnrlo censuras quA não podo iu,;tentar. 
O Sn. CiNnrno 8nR61'!S :-3Jinha .qu~~tão niTo é de mais A portari" de 17 d~ fevereiro em~ que m;~ndri. pa'-~' · 

vintem nem monos vintem; é ~uo V. E~. não est.1va auto- 11:039~ ao cor~o d~ piílicia da província deli ln~ar a ,, : 
ri8ado. ~ rHp:tro de S. Ex. -porque dizia tlll ahi : " Ftcando tor11a~a~ : . 

O Sn Souu FRANCO :-0 nobre ~enarlor não pódA conte~ ta r contas. )) SentwrPs, 0 nobre sen:ldor snhe que e5sa porta< 
que eu estivesse autnri~ado para macrdar fazer obras, e por foi expedida no dia 17, :ve~pera do 'dia em quo partiu par:• ' 
CtJrt~equencia para comprar obras feitas; já modtroi isto. ~ui 0 corpo policial da. provincia. rfo lHo t!e hneiro ; r,.- ... · 

<rue ítté expedi a portaria éÍS 10 para 1 t horas da nnite c ·. 
O Sa. éANDIDO 8oMBS :-Não mostrout não. tanrlo no proprio quartel· do corpo. E até houve· ma i• , 

' crime, pelo menos na upinião do nobre·senador; de se ;1h · 
O Sn •. Soou FnANCO:- Se o orçamento dá 3~G:OOO.$, a tllesonraria de noite porque ocorflo partia no outro 11i .. 1 

S'ern designação· de obr~s. • • não podia partir sem pagameiíto dos solilo~, · vencimeut. • 
: o SR. CiNIHOO BonoES:- o orri\mento prohibe que se e fardamentos. Tinha·Se Cc•ito tanta pressa~na"partida quo ,.,, 
fi)çâo obras nãô decretadas. . nessa occasi;to é que pude mandar pag-ar .. ~ · 
. O Sn. So'uu FR.UíGO: -ÚrHÍe os tá a prohillição? Mostre-a. O nobre senador não sabe como se pal!iin essas folha~ 1: • 

O nobre senaunr, em uma questito de!' tas, u~ou das palavrás the):uuraria? Recl.'birlas que scjilo ·as folhas ex,1mina"."C • 
- esbanjadur dos dinheiros da província. r•edido, e depoid dtl verificar que com t:lteito ~ó contérn o ~·· 
• Se1jhores, qu~n~o uma. a.utnrirlado c.-banja, h a qn~m se do o mai:. vencimentoR de certo nurHero do prac:t~ exi!'ttlur ·< 
at'roveite do esb;mjamentn. Se o presidente da provincia es- é que, informando a the~ouraria quÁ e.' ti tudo ·c.)nforíne o ,. l 

hanjava os dinheir-os provinciaes e F~i esbanjador, o~ que . se caso de ser pago, vai ordem ã. directorh pam razar o pa~ • 
aproveitárão desses esbanJamentos 'tOm um nome muito peior. mento. Êu tinlla ma'\d~do os pret~ O'l di à': 15 p:-,ra a. rei''~~'''· 

O .Sn.. CANIHDO !3PnGF.s: - Está eM·anado ; o dono ·da Çflo competents e vindo-me no dia 17' com a tnf•rlltnçfjô 'l' ·, 

b u estava ·tudo conformo ; o !lendo p~ra urn cnrpo q11e ia pnri · 
obra rece eu o producto de seu trabalho. · para a campanha não podia eu dizer. cc rugucm e dêLU p .~ 
~ o Sn. SouzA FHANCO : .- Se roi a paga do seu trabalho, tom~ elas a~ contas? )) . . . 
a comrra era legal, a obra e1·a util. para a ptovincia, e não WTectivamente e5ta~ contas P.stavão tnmadas; depois o.rr·u 
houve esba1Íjamento. O nobre senador o que quer é mostrar se faz é, se al:rurna.praça deixa de receber o pagameiJto;-- 61:1 
cjue paguei de mais por obras C{Ué vali;io mui ti) mMog, e se entra para ll thesouraria. Como é poi.> · quA o nobrtl sen11d, · 
fosse isto exacto aquelles que ticassem com dinheiro de mais chama e~bllnjamento ao p11gamento de dinheiru manrlarlo ,., 
mereceriii:o um nome muito grave, e seria o nobre senador tregar a uma Corç!lexpedicionaria. tlUC parti ii. n~ tlia ~Pg-uint· 1 

q1iem vinha ex~ór á cen5ura o nome rl~ correligiiJnarios seus, Como O· seu patnotismo nãu se dótí, niio •se sente ,:a· vir il•· 
pessoas respeitáveis. Eu não cita'd!l. os nomes se o nobre se~ c usar um seu collega por ·acto de_ -activ1rfalle; e promptid•1, 
nadar não o tive·sse feito. inrtispensavel- para ifUe a força prsvincial Cos~e dás primeirn: 

O Sa-. CÁNDmo. DoneÉs: ~Não quero saber quem con.:. a se appresentar ao combate cout~a os nossos in migo~ ·li 1 

tratuu. . Prata? Como não lhe pesa; a elle senador pela· p·rovill!~i.t •i • 
" lHo de Janfliro de vir accusar de esbanjado r o presitltute: Jl• ,. 

O Sn. Souz,\ Fapr.o : - O nobre senador trouxe o nome ter mandaM pclgar a· Psse corpo· que acaba· de: •lh.1ingui1· ~.-} 
do pre~iJente da companhia a quern pertencião a po11te, e a tanto n:t h<~ talha do Riachuelo,' oude morrerão' !illiciáes tt 

estrada. . . · . ddferentes praças? ·, .. :'~ 1. · , \i;'"· ;' .. 

ó Sn. Cuwmo .Bonims': -Não- quero saber quem con~ · · ~ 
tratou. O Sn .• C,~N~rÓo Bonalis:_: I:; ta·. nã; ~~ ~lacãá .. rionhuu;~ 

O Sn. Souzt.. FnANCO: -O nobr·e senador não sabe nada com a •JUe~tão. . . '· · · • ·, ·:· ... . ,, 
:i o (itCto e r~petiu aqui as infurm lÇõeq que I h e. der:to, 9ue O Sn: Soou FnANG'l:-.T~m toda ·a .r~1aç1f!l, '~?ril,~.0 "'~ 
felizru~nte e~t<Io refutadas, e fóra do alcanctl da. calU'nllla a não [os~em os actos de acttvld;ule e energta que o· nolfre·.s :, 
reput.lSrlo dos contrataJorcs. 1 nador censura, as forças da provinci<L não súião da.; 'pnm•·''~ 

rasa cliegar aos campos da batalha. Sinto que o nohre ~ .... 
O Sn. CANDmo BonaKs:- Repeti aquillo a que V. Ex. nador, ·apanhado, como vai sendo, em tantas .inexactidões, ~·r 

não póde responder. osteja incommodanrto; o que áliás lbe ass~guro 1' ·qllll' 1~ ... 
O Sn . SouzA FIIANCO: -- IM:i responditio do modo o mai11- h a de acontecer até o fim: Vamos aos outr·os factos ar~ui+ . 

cab·· I. Q11arrto inerepação rle falta das formali~ades ex i- de esbanjnmentos, e peco ao nobre ~enador que faca u rf•~'~ 
gidas na lei dfl 183ii, tambem não tem i'aZãtl O nobre Sllnador fiz hontem, que I'ISSisti cin frente delle a torta a aciJSnCátl : 
que riHvêr;t sabAr que e~ta IIli está alterarla p~la de ao de ouça a defesa assim comi) t~vt~ animo para filzer aggres~át--> 
setemhr~ de 18fi6 que mandou seguit· nas desapropriações o imrnerecidas. · · 
decretu llo governo geral de 27 de outubro de lbõ:l, promul· Depois o ~obre senador fal~ou lnng-amtinte ~n~uillo qno 
-gado para a dr:sapi'Opriação do terrenos, etc., pariL as es- chamou esbanjt~mento com offiCJae3 de ~abrnet~; tez d~ un''L 
trad;ts de fo1·ro. Além de que na compra da ponte íl<L Jlarra ql1e~t1Io pequenina, de um ou dous centos de mil réis um 1 

nian!l,a\ e ~stmJa aló o Campato 11[$ houve verdadeira des- qurstilO muito gravtl. · 
apropnaçao. · Senh~res. o uobre senador ainda não teve nem a minir11:1 

E~tá, portanto, demonstrado que o segundo eshanj'tmento ·r;tzilo no que ji\ referi como ar~ ui do fJnr elte, e vou mn,')trat• 
arguido é mais urna injusti~a 'do nobre s~nador p'âra comigo, que assim acontece com o facto de <{Ue trato, em <IUe L..Lih· 
' Niio rlovo-rne e<>qucccr de urna propoSIÇfio do nobr·c sena- f bem não tom razão. · 
dor, e é qtle o publico estava no gozo dessa estrada. Pois, 11rimeir<~mente a lei de orcamento de 18G5 autoriscu ·~ 
senhores, porque uma companhia faz Ulllit e~trada qu·a lhe prcsitleute para ga~lar 31:800,~ com o pessoal d'' soc_i'Ctoi'ia 

2!t-
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do governo, inclusivil a gratificílçiTo 1los officiacs do ,::abin~to, 
e esta cxpress:r~no plural que já era copiada da lei do orça
mento de 18!14., ·mostra que era inten~ão do legislâdor auto
·risar o presidente da província para ler um, ou mais officiaos 
de gabinete. Vamos porém ao Cacto, e eu peço :1 attenção do 
nobre senadc:r • (depois de algu,-ma pausa). E Oilo .obstante que 

"O nobre senador não e& tá present~ con.tinuarei a f;,.Jlar. 
'0 Sn. FERREIRA PENNA: - Elle estã na casa. 
O Sn. SomA FnANco: -Porem não dentro deste recinto. 

''O Sa. CANDioo BonllEs:- (Ent,.anclo) Estou presente. 
O Sn; SouzA FRANCO: -Ao entrar pttra a admini~traç~o 

;em 3 de novembro eu nomeei um unico official de gabinete von
·cendo 21>0$ por mez, que ·é. a gratiftcaciio que a lei lhe 
·manda dar, e 'cam este trabalhei a16 fins dé janeiro. Acontecen
do porém que o e~pedierite da sc·cretnria augm1mtando com o 
das decisões's~bre as ultimas elei~ões de setembro, sobre qua.li
ftcacão de ''otalites, e ta.mhem o dos guardas nacionaes aug
men"tasse o trabalho· Coi-me praciso chamar um praticante da 
directoria de. ra·zenda a quem· mandei dar õtiS men~aes petD 
trabalho fóra das horas da 'repartição. 

· O Sn. CANDroo Donm:s : -Eu li a portnri'n. 
}~ O SR. Souu FnA~co: - Sãq as proprias palavras · qiid; 
V. Ex. leu- em compensação do m~iço. Porlanto, onde; 
encontra o nobre senador nesta bagatela de 100H c 50$ moti~ 
vo para a accusaçiíD de etbanjamento? 

O Sn. C~NDIDO Bonrms: E' infraccão de lei. · 
O Sa Souz! FuNco:- O que ó·e~bnnjamnento? E' umâ 

despoza inutil, são os dinheirós estrag&llos como se fazia en1 
outro tempo na proTincia do Rio de Janeiro, que se gastárão 
milhares e milhares de contos em suppostas obras que nilo 
apparecêrão feitas, ou gastàrão muifo me-nom sommas. 

O Sn. CA:Noroo BonoEs: - AccuFe. 

O Sn. SouzA Fn.lr<I<D : - V. E:r. do v e sal1cr isso melhor 
do que eu. . .· . 

O S11. CA!fmoo BoR~s : - Tem obrigação de accusar. 
O-SR. SouZA FaANco:- Esse3 ó que forão esbanjamentos. 
O SR. T. Ono~u:- Por QX.em~fo, o da engenharia. de 

Angra dos· Reis~ 
() Sn. SctzA ·Fnueo: ~O nobrtl senador rememora ma 

r .. cto que é verdadeiro; quando um desgraçado que Ha en-' 
genl!eiro do districto de Angra dO! •. Reis foi chamado a pres
tar con~ns do muito dinheiro .que lhe apparecia debitada, 
disse a todo o mundo que fÕra despeD{Iido com a imprensa ••• 

O Sa. T; OnoN1 :-- Aporado. 
O Sa. SouzA FRJtNCO': - •••• e qr~e a maior p11rte em Tel'! 

de ser gasto em obras p~blicas o tinha sido em oatras cou-sas, 
O Sa. T. ÓrtONI:- Em eleiÇões. 

Augmentado ainda o ·trabalho ·com a designa cão de ~a ar
das nacionaes para OHorpos destacados, ·e c(}ni a feliz idéa 
de voluntarios, que de todos os angulos da briosa pro"incia 
·t!o 'Rio de Janeiro afiluiiio para a cíJfte e para a de Nitheroby 
tlestJe q11e ati 'comecei a or~anizru ·o 5.'0 ·c :s. o hatalhãu, che
gando ·elles a toda a hora cJesde o amanhecer até a noile, era 
preciso qnem coadjuvasse a conferencia e. exame dos que 
chega vão, a es~ripturação · das ordens ao ·eommandante Jos 
corpos .para lhes assentar praça, confO'rma pedião, ora no!l 
corpos· do voluntarios de Nitherohy, ora nos da c6rte, ora 
no corpo de policia, e até na marinha e exercito. 0 Sn. C~NDIDO Dontt-zs : - Accuse. , 

Não ba quem não saiba que offi'ciacs de gabinete uão po
~em como fazia o presidente, estar em continuo trabalho 
tie!de o amanhecer até a noite,e muito tarde; e se eu o podia 
bzer era a custa de minha saude, que a~> tempo tia abertura 
d:w camaras estava arruinada. Era-me pois preciso mais um 
2.0 escrevente, e ain1a assim tive de dirigir mnHas ordens e 
nficios urgentes, escriptos por mim, e obrigado a lhes tir:tr 

O Sn. SoutA FnANCO : -:- Hoje o nob're senndor nãD desco
bre na administracão do Rio de Janeiro o minimo gasto com 
eleicõeg ou com a· subvenção da imprensa. Éntretànto, mos
tra-se zeloso pelos dinheiros publicoe ~ómente porque a pr~ 
vincia do Rio de Janeiro obten UtR senador que não era d<J 
agrado de S. Ex. 

copia. O Sa. CANmno DoRots : -l;so é dc'Clamação. 
NDmerei, poois; em dias de fevereiro outro praticante para 0 en. SouzA FnANC{) : -6eclamacão ? y · Ex. votou aiirtJa-

a directoria de fazenda, e chamando-o para o gtLbinete man- 0 

dei abooar-l'be, além dos 50~ mensaes c&mo praHcante, mais contra a entrada do nobre. senador pÓlo Rio de Janeiro e V0'-
100J mensaes pelo trabalho do gabinete, em que era muito tou assim contra o escolbrdo do poder moderador; no tempo 5 
assidnD. Aconteceu que não tirando este praticante em tempo nas circu~tancia8 em que estamos, não recU'a'od& diante do 
B seu titulo a repartiç;1o llw reeesasse. com razão, 0 p:•ga- perigo de exacerbar pí!iiões que' oa quadra ilClual eonvém 
lliento como praticante, e toda a historia r~f.erida pelo nobre muito que continuem amorteci~:i. · · 
senador se li~ta á que em com~ensação desta perda nascida O' Sn. CANotno 8-onGES :-Declamação. 
ee tm1 desemdo-, pOlflltre portaria de nome:•cão a tinha elle 0 Sn-. SouzA FnANco :-Declamação?! v. E:e. votou cem, 
üesde roll'itos dia&, tlie m:aadeil pagar os ~Ó$ do mez pela os seus amigos, em numero de H, para que po!a 3a vez se 
'9erba dos el'entooes, 011 do artigo que au.tori:~a gratilkacões ra-sgasse no senado a carta do novo eleito da província. E <r 
por trabalbo féra da-s- heras da ropar~K.~. ' tl · · é ~< h 

Todos. este& actos esMo na orbita t'egal, por~ue dns pala- prcsi ente da prov1nc1a s&.ire q11em reca em as iras ••• 
-,ras do art. 2o §, 7~~' da lei do orçamento em· vigor, que diz: O Sn. CA:ND!DO BonGEs:- Não sei a quo vem isto par~ 
, Com a secretaria dog.ovemo, pessoal, inclu~ive os officiaes provar que não se esbaujou os dinheiros publícos na provin-
de gabinete »·, se deduz _q.ue a presidencii'L podia ter mais de cia do ltio de Janeiro. . . 
um, e pois pagar·· lhes, a!é' abrindo credito. E da dispobiÇ<lo o· Sn. SouzA FnA.Nco:- Erl\ 11bsolutamente indispeosavet 
do 'art. 9()'; qoe diz: « Poderão o pres-idente- da província dPs- ·essa mesquinha despeza que se ftz com os otfiP.i;Les de gabi-
pentJer até a quantia de 6·:000H com a concessão de gratifi- nele Dfeessarios para dar andamento a um expedionte im- · 

;câ.çt)es :e:elraord_inarias, propo:donaodas ao trabalho fóra das : menso, serviç~ d~ que o nobre seoad~r s~ deve orgulbar por 
horàs· ·de servl{:O das repar~1ções, >l· tambefl! se concluA que . ver sua provmc1a ser uma das primeiras que fornecerc!o 
póde pagilr serviços feitos no gabinete Sl'jilo el1es feitos por . maior numero de voluntario9. · 
empreg~dos publicos ou n~o· Os de que &e trata Corão 'Jlres- ' 0 Sn c NO mo Bo F.ms ._Honra ao sen patriotismo 
ta dos por effiilregad~ pubheos. . . · A . R • , • . . • 

0. nobre-9enaclor não deve fazer barulho por du:as ou tres O Sn. SouzA FnANCO :-E e:~acto. 
centenas de mH róis pagos a emprt>g<Hios por sorvicos que O Sn. T. OTTONI: -E ao administrador que o seube· 
prestá'rão ~óra das h firas a quo esta-vãfl obt!Rados. Po'dia eu. . aproveitar. 
como pr(IS!tlente. estar no meu· posto das 5· horas d•L manhã . • . . 
ás 12 da noite, e receber as partes a toda a hora. E' habito . O Sa. CANo mo Bon(!ES :-N-:1~ erlilJO · msso. 
que tenbn rlesde mi ·has primeiras presidencias ll ministPrios, O· Sn SouzA FRANCO :-V. E~. sabe o que é' preciso tantl-

. e como nlio converso e sómente trato de n11~ocios publicos, bem, se não para fazer brotar o patriotismo no coracãa dos' 
não me vem da h i embaraco. O que, pois, havia Je mal em ·fluminenses, para activa-lo, dirigir officios e -cartas a "Pedro, 
compehsar com 150~ o ordênado que o empregadiJ perdera por ; a Paulo, animar com elogios a Antonio, a Francisco, e IIian
ii.roples descufilo? ter commuoicagão diaria com· as camaras munieipa0s e-
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outras autoridades, e com as iofiu~ncias ~os distdctos. T~a-j O Sn. T. OtTONI':-Mns isto é·com os amigos. -
ba.lho diario e iocalcuhnel, te i to quas1 tlldo· elle por mrm O Sa. SouzA Fn&Nco : ...:_ Para isto não olhou· .. o n. obre se· 
mesmo. nador; o general Gastri~to era amigo ·seu·; e porta~to e~tava· 

O Sa C&Nomo Bona RS· :-Eu nltO· nego seus servicos a es~ no caso de·· ser promov~o- a coron.el por me~eermento no' 
re ·1 • - . • · erercito onde nao · servra desde ~6 annos; e· 1sto para ser< 

sper 
0

• . â h logo em see-uidi\ reformado em bri'gadeiro r 
O Sn. T. Or-ror;l·:-Est em. . o SR. T. Orro1u: -Escandalosamente. Gomo ·andara a• 
O Sn. CANDIDO BonG&s :-Mas ba de concordar comigo que pr~vincia do Rio de Janeiro !:Era no tempo do uti··pcssidetis. 

os ccnseriadores concorrêr~o .lambem. . O•Sa. sovzA Fn&Nco :-Acabei- com a e-xplicaQãu dos. Cac-
O 81\. SouZA, FRANca:- ~mda eu não d1sse uma pala~~a tos apresentados como.de esbanjamentos. Para mim·a accu· 

em contrario.· ~e V. EI>. tiyer q~em lhe l'brneça as partJCI· sac1Io de esbanjamento é muito grave ; e ainda que o nobre· 
pacecs que dei ao governo Irnperr~l, ha de·ver. q.ue não ha ~ei1a11or não di~se:;se cousa nenhuma que pudesse ,,frdnder1• 

ne'flas espírito ~e partido, 9· que doi. parte dos servrços que fi. minha honra· como envolvida nesses e~banjamentos, tra~ meu· 
zerão tanto os llberaes, e progressiatas; como os conserva- dever e capricho desrazer as arguicões. 
de>res. . Foi. sef!lpr.e . o ~eu propos_ito, i s~veridade .no. di~pendio 

o·, Sa. C&.ffDIDO BonO:E~ :-Jit disse que não contesto os-ser- dos dwh:e~ros pubi1cos, e cre~o que msso . me _distrngo de ~1-
lóicos-· nossa questão não ,(!'esta~. g11ns outros empregad~s. &1 por esta. .severidade quoe tl~9o•· 

• ' M. d' · . · . · 0 dil indispor-me com· am1gos por nno annu1r .. á pagamentos q~e ;, 
O Sn_. Souu FnA~co:- as para. coa JUVar estes sen-1ç ~ entendi que.niio·erão ~ev_idos .. JJizia-sd a-respeito d~ alguns,, 

«)U· prec1s~va de maiOr nu!flero de esare~erttes, 6 0 nobre se q.ue nioguem· podia res1st1r. aos empenhos, e coosegu1.mostrar ·· 
nado r v~IU. chamar esbanJamento a modula despeza que com que sei resistir-lbes·. A pecha de esbanjador. dos dinheiros . 
elles se fez. . publicos não póde caber-me como tenho d moostrado. 

O Sa. CANDIDO BoRGES ::-A·gora já-Corão demittiJoa·t Seguem· se os factos, q~ • o nobre seoador.·classificou dA 

. o~ Sn. SouZA FRANCO :-Quem?" diffiimação; nova ·design~ão por certo _que-i~admissivel quan o"" 
· · se trata de ordens expedidas· pela pres1denciai' mandando cha.-

·0. Sa. CA~DIDO BoRGES~- Ellses empregados não. são DiilS mar empregados a responsabilidade, o~ que se intente contra 
prec1sos. elles prucesso erecutivo para iodemmsacão da fr~zenda pu-

O Sn SouZA· FRANco:·-- Quem foi demittido ?' blica. Este modo da collocar a autoridaie ern Jace dos iodi-
O· Sn. CANDIDO BoneEs :-Os empregados qué V. Ex: cba- viduos, lutando com elles, como: q.ue por motivos indivi~u· est 

0 a seu· escreventes já furão demittidos ? 'A'gora Jánão ·e quereo.do fam c~er que os dJ!l'am.l q~ando os. ma~da res 
: u par . :. poosah,llsar por crtmes, ou por extravio dos. dmh~1ros ~u-

0 necessariOs. . . . . blicos. tem graves inconvenientes. e o nobre· senador o que 
O Sa. Souz>~,. FRANCO: -At.t~s de sa~rr da prrmdencla diS- procura é de5con:;iderar o presidenta da província ... 

pensei um, clinsta.-me q~e o outro .ret~rou-se, o que dos tres Direi que o .nobre senador é inimigo do_ brigadeiro Cas-
resta apenas Ull',l no s.erv1ço do g~btnete. . trroto porque chama á discusiilio uma questão em que esse! 

A gratific;icão a um engenheirO para -Ir ver ~ cánal de offi;ci~l não póde deixar. de sahir-se mal em que elle .tem·· . 
€ampos a ntaêabé asseguro ao nobre senador q~e foi de 200H tudo a perder e nada a ganhar. Se eu p:ovar as iuguicõe~ 

. por ·uma vez, e _não 200~ :P?r mez, e nem P~ta ,ser por mez, que se fazelll ao brigadeiro Castrioto : .... Mas já' não veJo o 
porque a comm1ssão não trnha de durar mats de _um, e teo- nobre senador· desejo que fique constgoado que o nobre SQ
do o en~enhe~ro d9- sa?ir de ~ell'- districte para Jr a. oatro' nado r não qu~r ou m de fr~n~e- a. r~futação de su~s iujust~s, 
não podra f~ze-lo se~-I~demmsação das despeza~ da Vlage!fi. argu!ções. o ~obre ~e~ador e Inimigo por sem duv1da do brt• 
Esta eo.mmrssa:o era mdtspensavel, por terem Vl_ndo notlctas gadeuo CastriOto, diZia eu, e o senado o Terá pelo facto que" 
que o s1phão Lioçado sobre o canal n~o funcctonava -bem, vou explicar. . . . . 
qtie as aguas não passavão. e ser preCJ~o manda.r um enge- Eu não era presidenteda provincia do Rio .de Janeiro, tal~ 
nheiro habi~itado pMa conüecer a c~~sa por que n~o fuoc- ve~t inesmo não me intromettia na sua politica. quando e~· 
eionava o s1pbão e propor-lhe o re'!ledl 1 ~- O eng~nhetro que 1863 dizia o Sr. J'olycarpo Lopes de Leão, presidente desSil. 
·escolhi era woheetdo na pro v incra c~ mo o ma1s entend!'lo província no seu relutorio á assembléa provincial. a pag. ~; 
n~ssa mataria, e, (lOjs, ·nada ba que d_rzer contra a med1da 0 seguiut~: " Corpo policial.---: ?c!ora pOr cobro ás irregula· 
·e contra a pequena. despeza que:occas10nou. • ridades que se davão na adm1mstra~ão desse corp~····· .~ 
· Outra censura fu1 que melhorei a aposentad~na IL u 11 em- orilenei á directoria de fazenda que procedess_e nos·termull· 
pregado c_uj~ pretenção estava penden~e de deci~ilo da as~em- das leis 6scaes, para. razer .eff~ctiva. CO!Itra os.:~e.s'p.oos~ vei:J, 
.!Jl&a provw.Cial. Eu sustnnto, e deseJI> 9ue o nobre senador á cobmnça dos dinhmos dtss•pados peta~ admtntitraçao da · 
me cuntra:ne, que as ass~a1l:lél~· p~oymcraes nada. poden~ re.- corpo. Aguardo o resultado dos exames,_ a que ora,procede a 

.solver sobre aposentadorHB de·mdmduos em partlcul~r' era cummissão nomc1HI;! por aquella repart1cão, para fazer sen~ .. 
e é minha opinião que. a assemh!étl.P.rovincial ~ãu podia me- tir ao~ culpados a acção rigorosa da lei:» .. · . 
Jhorar a aposentadoria desse 1nd1~1duo .. Pod1a e~ fa2.é-lo? Portanto desde 1863 tratava-se de descobm· e-.-pnmr as·-
De certo que sim. DeTia faz~-lo?·Ers ah1 ~ quºsta.o. malversacõcs .. commeltidas pela administraçã~r do corpo d~t 
.. O nobre senador o disse : o emp!·e~ado troha mai~·um ser- policia, ã de recol'rar o~ ~inbeiros provinc_iae~ dissipados, ,e·· 
v1ço de tardo:·em u·ma outra reparllçao, e de;se servtço _ó que entranilo eu para a admm1stração da pr.ovmc1a em 3 de DO·· 
elle pedia que se lhe coutasse o tempo. Se elle o podta ter vembro de t86i, não Sll póde attribuir á minha má ·vontade , 
exercido, era j:~~sto contar o tem~o ; e o nobre senador 0 processo quo so.trre o brigadeiro Castrioto. O '·S!l"ado ha. du .. 
como é que vem fazer ~sta argu1ção. elle. que s~be, por ter a paciencia de ou vir o andamento deste negoo10. . . _ 
exemplo, que o seu·proteg1do o general Castr1oto fo1 pro~o- Sem mo.ter dirigido á:directoria de fazenda.pr.ovmc1al a· 
v ido sempre na repartição . do exer~ito, e~tand~ no serviÇO este mpeitil, porque outros neg~cios muitJ importantes _ab~ 
provincia_l, e,. q11ando se ~ct1rou deste ·serv!ço fu1 reformado sorvião ·a minha attonçãil, receb1 os dous seg_u!ntes o!JiciOS,· 
como bngade1ro do ex_er.ct.to, o ao !DO~mo tempo como c~rn· no primeiro dos quaes o contado!'• da fazenda dizia ao duoctor · 
m~ndi.lnte do_ corpo pohcial da proiiDCia? o. seguiu te (ltmtlo):: 

O Sn. CA.NDmo llonGEs: -Se a lei autorisava i~so... Cópia.-:- Irlrn·. Sr:. director _:_ Pâsso ás- m~os de. V·. S. o·· 
O Sn. SouzA FnANCO : -Nenhuma lei autorisa a ·refórma relatorio que . me fo1 a~resentado pela commtssão enc~~re· 

ao mesmo tempo em empregos que não se podião ex'Orcp·r gada do exame da escnptnração e- contas do corpo pohc1~l' 
oonjunclamentll. . · e por·clle ,·era. V. S. ~s diffi'euldatles com que. lutou a d1ta· 

o S1t. C..\NDlD~ BonGlls ;-E' o que_ ccntcsto.- commi:l~ãa pa1a.•orgruusar. .o trabalho de que f111 enea•regada .. , 
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!" ' V. S. em por!Mia d~ 12 de agosto. d·m lo isto cauga a por ordem min~:1, o havendo alcance deBignado para o h ri" 
.;·· nora da f#l'f'ga do me~Jl}O relatorio A commissão, para g-adeiro. Ca~triulo de uma terça p;i'rte do de 10:130$, e isto 
1 ·1·r ~~lltlgf.lr a urn,:rMult;tdo q,ue po1leR~O attingir o. fim para sómento uo~ tres ii!HIOS dPcorJiuos de 18GO a 18fl3, o !(lle 
, .~ fô.ra· nomearl11, proeedru 1:1 unHt Jiquid;tçàu -gemi, to- reslaVrl a (Jresidencia era ordenar que 8e cobras•o executi-
1· 1do. o.peri9rlo decorrido do 1° de janei!·o rio 18GO a 3t.de yameu:e de todos .. os re~ponsave.s a8 sommas tlev.iúas, e fu,i 
r , i,, dd 1863, prpcurando saber qu11l o estado do corpo para I8SO o que orJene1. · · 
' ·.1 a fazenda provincial, e qu:il· o da caixà do. corpo para Vejamos ill!'ora, se rcmctfendo o presidente da província á 
'" :1 o nH·smo, e para esse fim organísou as contas correntes directoria de fazenda n5 contas par:~ pr-ocedl•rexecutivamentA, 
' ' n. 1 e2. Na 1a conta vê~~e·que o saldo CJllll devia exbtir como lhe era requi~itado, er»J!I'egou termos que possa ju1-

f:: vtir dn província era da quanti11 de H :i8fltl~79. e na 2" A' ar-se oll'ensivos, ou dill'omatorius : o senado. vai ver da lei
~ .. 22:009S~OO a f11vor do COf[JO, poróm este saldo ficará tura da ~ort;•l'ia que tal diff.tma~·ão é uma cbim••ra do nob~e 
urid•l .â 19:102~68~, desde que se exclua a quantia de ~enador. cc Correio Mar.cantil de' li d(;lm'aio de 186õ (lendo): 

I. or.Q818, qu" só poderia ser incluída, se tambem se liqui- cc Ao direct1!r de fazenda, dovoli'Oado os papeis que reinellêra 
,, u a conta do cofro relativ~mcnte á quest;to do actual com .seu officio de ~1.) de fevereiro ultimo, relativo aoresul

, -I•UI'eiro, mas a Commbsito tendu do verificar OS lllC10CeS ta~O 011 ti>marlrl gerá} da~ COntaS 00 corpo policial dosÚÍJ Ji
' (X-tbcsoure.iros Meu1iO.> Lima e .n,.nif<lcio de Queir·oz, nwo do 1~30 a maio de 18HiL e ordenando que mande pro

; . ,.,,de que bem procedeu excluindo a dit.t importancia, ceder ao pl'ocesso executivo' contra os t:'\ thesoureil'o 1\Janoel 
· . ·O se vé . das contas 8ob · us, 4: 5 e 6. Pelas contas sob José M(jndes de Senna c J.limif;tcio Josó do Souza Q~eiroz, 'e 

11 e 12, te 'ê que indevidamente se sacou desta direc- os· ex-commanrtantes m .jur Libnrio Joaquim de Almeicla, 
í 1 de fazenda do 1 o de setembro de 18ri9 a 30 do abril brigadeiro João Ncpomuceno Castrioto, tenente BoniL cio 

3U3, para 17 cavalgaduras mortas e para 100 outras J~~é.de Sou.za Queiroz -e major 'fhom~z. Jo~é Gonçalves ud. 
' 8 de perreocilrem ao corpo, n quantia de 10:180$, c SJ!va, alcançados para com os cofl'es provinc:aes; e dê contA 

pre que esta importaucia seja elfectivarnt'lnte cobrada e do rosultauu. 29 de abril de 186ã li 
":tu ida' á pr·ovincia, vbto qúo o documento n: 13 mostra a Ora, ha arpii alguma difi'amação? Po:Jia··o presidente rlt'\i • 

• ,.,rtancia desses saqned em relação aos o.illciacs que com- xnr de remctter a juizo as contas e de ordenar ·ao procurador 
i1·larão o corpo até 31 ue maio de 1863, devendo se pro- llôcal da provincia que proced;1 ex~cutivamenle contra os dfl
·•r da mesma fórma para com os cx·thesoureiros alc!ln- ver! ores, como lbe era requisitado pela di; e.:torü de fazenll<1? 

! . ns. para que os cofres da provinci~ e do corpo não sofl'rão Onde e~tá oa portaria a menor expressão de diff.<~mação ? O 
. ,f.ll!jue na irnportancia de 2S:73~fl682. Eiô o que se me nobre senador comproinettc a cru~a do seus amigos mo~

ul• ,·~ce dizer' sobre as conta~ apreseutatlas pela commissão, trando cóntra o presidente ria prov.incia onio tão iotranhavt~l, 
, ,,, na minha opinião cumprirão salí~f,tctoriameute sua que lhe Jaz ;;té chamAr dill'amacào á execucão de um dcveder 
: :; i o, C(lntadoria, 10 de fevereiro do 1865---0 contador, da fazenda. Entenderá o nobre 'senador quê seus 'protegidolil, 

:1cisco José Borg•s. scms amigos e· Liio de tal sorte fóm do alcan.ce das leis que 
:··;;o ao senado q11e notA que se tratava dos exames sim· nno po~siio ser executados por dividas de de8li.dque reclama-

·rH.lntc de 181i0 a 1863, e qui:J uão se "'rrmnutando atraz da~ pela fazenda publica? . . 
~'i anrios em que o brigadeiro C.1strioto foi comrnandante Nesta corno em out as arguicões, Tê se porventura, como. 

"••rpo, não se póde entr.Jr no arcan'O do que houve nesses diz o nobre senlldor·, o de5cjo do presidente da província de 
1 .. l' e f,;wtos annos E se nos tres ;mnos de que se trata,· 0 vingar queixils elcitor·acs, e. de perseguir ôs conservador~::. 

1 , li[Ur. foi t;lo grande, o que não seria nos. 23 anteriores ? Acaso entrará no codigo do5 conserv.adorês (creio que nilf) 
"t,mva-se nes~e tempo o sustento para 17 cavalgaduras entrou na dos l.toroens de bem) que ha olfonsa cm se ord~nar 
, H" e para tOO que não e~tavào amda compradas ; e o q~e sPj<'i~ cl~amauos á juiw aquelle.~ que dev~o a fazenda pu-

': · :1;i~ se teria pago nos annos anteriores ? E~ te officio do llhca 7 8111~0 que o no?re senador não . esteja pres~nte ; na 
t::rlor veio coberto por outro do director da fazenda que sua au~enc1a,como daria eu o.nesenv?lvrmonto precrso a esta 

1 • 1 a se.,.uinte (te~~do): proposrc;1o? O. nobre senadc.J;' agg~rde por tres horas a U.\11 
. . c · . . ~cu collega q.ue defronte delle ouve 1mpassr'o1el todas as s11as 

··.'"Ia.- cc, l:~m .e E~m. Sr.- Passo â~ mãos. do V. Ex. iufu.~dada:;. arguiç~,s,, e quando é tempo. de ouviF a d·desil, 
· -ultado dallljUJdaçào.e tomad: ge~al d~s contas do c~rpo S. r.x. ret 1 ra-seJ 1~ollra-se por que n.ão póde ouvtr as verda

.;1 :I, do t~mpo d~COIT!do do 1 de Janeiro ~e 1860 ate 31 de: que lb.e dirro; parque n;lo es.tá preparado. nã.o. o pod~a. 
:t:~~ode 1~~~3, .~ev1damente b?l~nwulas. e acol~p~hhadas"'~o' est~r para destruir os argumentos e provas com que mostro, a 
1 •~.1~~o ftil.atorlo q~~ me fôra r1~r~~entado pelo~ emprc,.,.a- .fiibHiade de suas arguições. D.l)ve ficar consignado. no jrlf[lal 
~nc,trr~gados d"' s.m~lh~nte tr<~balbo, a ~ue man.deJ pro- da casa, que o nobre senador se retirou da casa, 1rante dos 
· em wtude da IJ 11rt.~r~.a. do governo ds 27 de JUih.o de numerosos documentos cum quo vinb,a acabrunha-lo . 

.. ··:. llllru do quo fvsse vt.mf1cado o ;rlcance encoutrado· pela . · · . · . . 
.:.i~silo do wquorito do dito c1•rpo e seus respousavois, O Sn. Z.ICRARI.\S : -A ausencta delle não Impede que 
. :;er promovHa cm tempo a. sua cobr anca executiva. E' V· Ex. desenvolva a sua defesa • 
. , l]lJO da lJrruirl;JÇ;io feita, segundtJ as dÕrnonstrações an- O Sn. Souz_,~ FnANc.o : -A re~posta em defesa o senado. 

. ~ ao mcncio:1ado relato!'io, resulta um alcance a lavor póde contiuuar a ouvi-la i. porém h.a observa~õ.es que.só na 
' .· l:.,f,.es provinciae~ d~ quantia de 28:738~682. sendo della 11\Csença do nobre senador póderiào nclo tor maior d.esen-. 

nonSaveis o fll;·lhesoul'eiro Manoel Jo~é nlendes de Lima, volvimento . 
· •ruantia de H:OOU$i68, e 0 ex-tbesoureiro Bonifacio O Sa. FEnnmilA P.eNNA:- Elle está na casa, ahi vem. 
·· de ~ouza Queiroz pela de 4:G0382i4, e os ex-commnn-
' :; tlo corpoma},r Liborio J •SÓ de Almeida, C'Jronel Jo;1o O S~. CANrnoo fJona!ls (entrando): -Eu nãÓ podia sahir· 

;nuceno Castrioto, tenente .Uouifc.cio José de Souza Quei- do rccrnto por momefltus ? · 
; 1'. t!n:,jor 'flwm~~ Gonçalves da ~ilva .. pela .. da .10:130SOOO, O Sn SouzA. ~IL\Nc.o: _Eu não sabia que era por momen-

·;, .ldllmon~e.' ser-undo ~. c!emor~stril.~ão JUnta. s<.o~ n. 13. 1 tos: teoio-o .vtsto 01usentar-s.e. sur1puz que me não dava, a 
· .~·me, J.iOIS, que ~rn VJ~ta do~ a!c~nce~ V?rifiCcldOS . ~e: honra ~~~ OUVIr-rne, a Cntil.O uma QU!l 110r falta da preSCllÇil 
r .t promover e1p t .. r mos o respoctr v o prcceo~o ext cul1 lO do V. Ex:. não entrava no desenvolvimouto de certas pro-

·'a os responsave18 snpra nomearll)s V. ~x. ma.ndará ·posições que ia apre~entant.lo. · 
,,, houver por bem. Deos guarde a V Ex Drreclond do . 

, .;.i,\ da provinch do Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de O Sn. CANomo Bonar;;s:- Ma1s um recurso da defesa. 
': ·-_Illm. o Ex11,1. Sr. conselheiro. tlo estado. Bernard~ do O Sn. SouzA FnANco : -: Quo .ell!f pór!o dispensar, teu~o 

1• • hnnco, presrrlente da provuJcJa. -O duector, l<ran- outros tiio poderosos, t~o wvenc1vers. Tem a razão de seu 
t · '' Antonio Pessna .de Barros .. )) , Jad~ •. e. coutrd a r11zão, o justiça não valem os sop!li~màs, 

·"il11 sõ vê do o!llc10, a commrsslio que tomara as contns éiS lnJUrras quo o nobre senador amonlo.ou no seu d1SCUJ'~o. 
16, .. uume11da por ordem do uru do mous antecessores, c não 1 Náo houve dilfum~ção da parlo da presidencia da pruvinci&,. 

11 
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l', mnnd<:nrlü c.umpr i1· a lei se~undo a requisicil:o da dire~to- O Sn, Sour.A FRANCO:- Y·. Ex. affinna que eU o.·. Jos~ 
ria de fiueuda, nüo dilft~tllOU. u;lo injuriou Oô dovíldores cha- · chnrnad? nessa occasiào ?. 
madus u r~~lituir a filzeuda proviuci;,l os din~CJiros íJUe lhe 0 S C · D · 
fuulo. extorquidos iudcviqameuto. . n ... umloo OIIGES :-EIIe ilstâ promptóa jurar. .: 

o Sn. 5o_uz.\ FRA~t:O; -~enbores: a r e~urzia de. Jtaipú. 
O Sn. CA!'(nmn Dona!ls:- E•Fa.é que 6 a ·questão, e nlio ee deu-me mot1vo a mm to~ eul!latlos: 1o qu11ndo nao me da vã 

rc5olve ~ que~Lã.o com a queblào · voluntario. nenlJUm, e sómente veio de III, ·que·. eu me lembre, 
O Sn. Sour.\ Fn~Nco :-A que~tiio c<tá resolvi ti~ com a um ex-escravo remettido por. um senhor que o tinba·ltbertado; 

couta fi5r:al, que é prova provada; e orça pela iot>pcia sus- 2" quando vreci:~;uulo eu ·de I{Uardas nactur.aes designados re~ 
te1.tar qua 0 brigadeiro C 1strioto não pó:le dever ao mesmo ceiava que Itaipú não desse. o· numero quese·llle de~i~nara.; 
trmpo aos cofres provinciites, e ao do corpo As pesso:1s que . 3° e principalmente em uma occasi<1o em que u policia. me 
fornecerão not~S ao nllbre senaÔOI' s& hrm que, por exemplo, deu (ll\!'le que COn~tanrJ.t leHe ali Clitnetlido UUl criino, UàO. 
rcct•benrlo o comrnand:1 nte do corpo 700 rs. pétra racão de ltavião te~temunhas, e e lia llé1o podia obrar. . · 
iJJtimaes por dia. t· m de mpond~r 30 cofre proviucia'J P'~lo · Um. escravo deitando por terr11 seu senhor tinha-o maltra
(jllt.~ de mais receber, contando :mimaPS já mortos. e outros tado.e qua~i assassinado. e e~te, 8enhor, foi. t~o intere5seiro. 
a1uda não existentes. E como as sommas recebidas entrão que 1ncobno o facto, e vendeu o escravo cnmu10so. · · ·~ 
p:tra os cof1es do corpo, e ~ahi ·se p~gilo as rle~pezas; o qne O Sn.' CAKnmo ltonnBs :..:..0 chefe de policia em nz. d.e 
fica de sob.ra~ .ou econom!~S p.e_rtsuce ao cofre do corpo,~~~ ir lá examinar cs~e Jacto, €ncar.regou. di~to iiO prc.side1ite.L.' 
quem os dts-tpa torna ~e Ja entao r"~pon•avel ao c· Í'" do· · · · · · · ... ·· ... · .. . ·. . ·•. . "· " o l_v O Sn so·uu Fn!Nf.O :-Perdoe; V. Ex. sabe IJUC o cheta 
turpo, e não ao ria provmm · d I' · 0·m · d · 'd -

O bri~adeiro Castriuto co~st:l.' ~os. fxnmes da commiss~o l 11eJ)tq• ~~llj1~~~;f~~~~e?.,N;~e 11~~~!J.nte~~~~~~~a~p~~~~ ep~t~~ :·ne é re~pnnsavel ao enfre prov1nc1·l Jtelas ~omm·1s p·was · ·• · • ' I ' ::> 
• • 

4
• .' '· I • {)brar no Cii~O eutrctauto. ouco dizer que o lac!iJ ó verd~-

l'Hlel!damente p~lo mem10 cofre provuu:tnl, e ao do corpo d ·iro ' • · · · .- · · · 
por dinheiros, que já lho pertenr,endo, furão rli~sipadM corno L ·, » 
eon;.tou ao Sr .. ex-11r.esidcnte Lhpes de teão ·Qunnto m~is . O ~n. Pn.ESIDr.Nre: - V. Ex. asseverou um ·facto seu 
~~-~. ci1scul ir estas ~ue~tões tanto pent: para o brigadeiro Cas- propr10? 
!noto,· e se rxanunar os annos anterroFes h a de se encontrar O Sa. SouzA FRAI'iC 1:- ..Sim, seobiJr. 
iguaes malvPr~açõ•)s.eutr.~ HS quaas as.du~li~atas par?~. capo- · · 
t~s do que um dos ElX presidentes ·livrou a proYiucia no valor O Sa. P~E~IOENTR .: ~ ~~~~ todos os par);lm~ntll.s_ dPS.~e-
diHe que d!l 10:1!00fl. ' que um m1mbro assevera um !dcto seu propr!o 11ãu ha. diroitJ 

lutervençãu nas eleições ! O nobre Fenildor dbse na rle contestação. · · · . 
ca~a. I< O prasi.l~n1e d.t província appareccu em reuniões O SR. CAI'iDIDO BoRGES: - Agradeco muito Íl. licão. de· 
cleitoraes ; ». Contestei o, e ó certo que o nobre sena- V Ex. · • · · - · 
dn.r n;lo in~Ui~; nm a P.roposi~lto .ró·ie 1lpparecer pu· O Sn SouzA FnANco : -Eu tinha todos estes cnidado·s. e 
ldteada, e l:u ainda cum o mco de dizei' o nobre senador podia em uma dos~as vezes ter·_ c~cripto.n. e~se ~e~ubdelegadtl: 
dfpois GUll o provoquei, convido-o a de~ignar t.ma unica não rua lt'mÚI'll quando o fit., tul era a multiplicidade :de 
reull!<io a q.uo o,presid.ente d~ pr?vincia comparr..ccssc; digo cartas. Entretanto v. Ex. diss.e que eu escrevi de proposito 
rcunt~o ele1t?ra~ e ate podena .rltzor outras re~mõo~, porque par& trat.u da eleição. · 
de no1te est1ve sempre em mJUha ca~a. Po~so affirmar ao 
nobre. senador qUe a unica pessoa que me f,dluu em eleicões O Sn. CANDIDO ~,;R~E3 : --: Póle. cnntinu~r ne3te sentid{). 
na m1nba ~asa, em dia de recepção a noite, Je~ou estfl ·rcs- porque não ba replica; não 1nterve1u na eleição ? 
posta. 11 Não me meHo em eleições >J re~posta que o magoou·· O Sn. SúUZA FnA!:iCÕ.: - Nã,o se11hor. 
de modo que nem mais me fa.l!ou em eleicõ~s. 

(( Mas escreveu uma carta. (( SPnbores; o nobre presil!en~e o SR CANDIDG 8onGilS: -Não posso contestar .. 
do senado observando ao nobre senador que as ea1·tas parti- O SR. Sou7A FnA!'\C.O: -Sé tiv~r filClos e provas p~ie· 
culares não se podem trazer á discussão, esteve como sempro contestar, e ett o convido a qu.e o Caça. · . · · : 
razoavel. O SR CA!'ivmo Bonolls:-N<i!). serilíor; .é uin facto· pessoal 

O Sn~ GA!'ii:IIDO BvnG.llS :- Dcixan.do de cumprir outras seu, não. o posso contest11r, disse o ~r. presidente; ,. · 
vezes. · O SR. So.uzA FnANco:-0 Sr. p~e•idente referi~·se·sóm~nte 

O Sn. SonzA. FRANco :- As cartas particulares não se ã carta, a supposta conversa com o ex-subdele!'i\dO de Jtaipú. 
?Odem aprc,;en-tat ao senado. !\las póle esta obscrvaeão fa- Desi~-;nou o dia 20 para a reunião do con~.elbo de qualifi. 
7.cr me grilve damno, para os que entenderem que ô nobre cação na Cõpital, e i~to. explicado como o nobrtl senadQr ex
~ena,lor tinha outras caJ·tas. e não as aJ>resentou per causa d;~ plii:ou podia pare.éer que bouv:e da parte do presidt'Jlte da 
ebiiervaçào do ::,r. presidente do senado. província pror11~iLo da,. intervir· na eleição: da lrcguezia ~a 
. O Sn. CANDIDO D11 naEs: ~Tinha só a queiJa. S. João llapt1sta de N1cterohy, mas ·o que s11 faz nos pri-

meiros dias da reunião de um coneelho de qualificação.?: 
. O Sn. SouzA FRANCO: -Ag-rarleco-lhe a declaracão que Q · , 
llão lem mai~ cartas que po!lesse apresentar. Essa carta que o Sn. CANDIDO BonGES:- uer·:·dizer;_quem nllo' votar 
o nobre scnadM 1en ar> senado na'' póde atfirmar que foi es- com no~co marchará para o ~ui. . . '· . 
criptt por motivo oldtml Cantou nos elle urna bisturi a, que O Sn. SouZA FRA!'ic;o:-Se ·não [os~iÍolllar muit6 ,tempo aó 
quem o ouviu póde dizer comsigo: « Pois esta bistori11 é sena~o, cu mostrària com a le;;iSlacãO' que os· conselhos 'de 
l'u~~ivel de 1\cl·e,lilar-se·? Quem é o terceiro que a pó1le dar qualificacào, cujos trabalhos devom'·Jévar .quinze dias, não 
como' verdadeira? ». Dirá. o nobre senador: " Esse é o meu fazem mâis nos prime1ros dias do que receber as li~tas dos 
ar{Hirnento »; pni~ tambt~m é .o meu; ou nego, elle affirma, d!~ersos. guardas, e portanto. ne.ises dias não póde. haver 
suppouuo que affil'ma, não se1. amda pres~ào ale-uma .. Dema1s tmbão andado bandos pelas 

O 8n. CANn1110 llonGES: _A pessoa que· rccebau a c t , ruas da ci.Ja,J~ de Niclc.roby, e editaes h~ via-se pregado .nos. 
aflinna. ar a Jl~gart s publ:cos, couvJdanrlo a populiiÇao e os guar1las ... na-

O Sn. SouzA FnA:'iCO : -:- E t'U nt>go. 
O Sn CANDIDO DOIIGES : -Bem. 
O Sn. SouzA Fanr~co ·: - Eis·ahi a questão. 
O Sn. CANDIDO BonaEs:- Elll) r~i lá. para comer pão

do-16., .• 

·cJOnaes apresentarem-se volun~ano~.paraos dll~tacamllutos, e .. 
todq~ elles sabião que não .s.e apresentan4o ,voluntariàrneuLo 
JlcariéiO sujeitoS a de~ignação OU· ao recr.utam~nto .. 

Não bav1a novirhde portanto·em que. o '.e<onselbo se reu
nisse no dia 21). Além di~so.V. Ex. sabe,q,ue só s~. LrataTa 
rle S. Jili'io Baplisla de Niclbcroby, freguezia, cujo ba
talhilo tinha-o o se~ command~nte (Jtrcrccido para rnarçbar 
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para a cnm.paaha.; estava aceito o olft~recimQnW, os guardas do recrutamento o· do todo o sellvico, e o commondador ft:i
do batalhão sabiao que ião marchar, não havia necessidade· beiro da Almeida, chefe consurva1or, chefe tlio prelltirnoso· 
.~nenhuma p~essão, e nem a ameaç~ podia ter eJiicacía. que nà1l admitte quo o outro lado possa vencer eleicões , 

O Sn. CA.~DIPO BoiiGJS :·- Enta.o não era necessaria a como h~ via deixar que fos8e dcsfnlcado o seu batalhão· elei-
teunião do conselho. torai, tirando-se-lhe algumas poucas praças?· 

O Sn. Soun FRANco.:- Ell.ea tin.hão-se oíterecido, mas O Sn. CAr;oioo BonsEs :-0 commandante. do corpo:óJibo-
este oll'~recif!~er!to n.ào dispensava. o vresirlen te de cumprir as · r:~l. · . 
ordens que _tmba. de chamar a. serviço de destacamento a I O SR .. Sou:.1. FR.ll'iCO :- Vou a essa questão para com lllla: 
guarda nactonal n.o nU:mero desrgnado. 1 mostr<rr ao nobre senador que o pre~iuente da provincia. ca--
. O S~. €~D~DO BoJI~s ::- Portanío procedo· 0 meu. ar. , pric~ava de muito boa fé em manter os princípios e ser im,. 
gumento. · 

1

• parcial nesse e ern outros factos de que o nobre senador velllt 
. . aq,ui accusa-lo. Era preciso na fçe~uezia de Marfcá desigual"· 

• O, ~R-. Sou~A FnAMJJ: -:- Nesse caso. o que terra Jogar- era guardas nacionaes; e püsso mostrar que o trabalho pnra a 
drze.r-lie · "N~s~a freg-uez~a não era .preCiso .. que hou~e~se , distrihu~çào foi feito até· por minha !&Ira; reuni todas ad 'ba-
con~elho de quilhficação,,, este arg-umen~o terta algum. valor, ses, fiz 0 trabalho e depois de ter assentado em 0 numero. 
ntas ~s ~.on~~!bos, tendo-se mand~~o.r.eu~ur e~,.to~-as ~s fre- I que devia da~ o município de .Ma.ricá tratei de formar os co~r 
gurz!as de Nu~ther~h~ ~ o~r.os di~lrrc.tos, deviao·se t.~mhern selhos d.e ~'lsrgnação e o de revi~ta. Se os qui~.esse ambos
reunlr na d~ 8. Joij,O U,apllbta., o então a censura perde o, com mawr1n Jilleral era-me facil cowp.or u. conselho de desi .. 
seu ialOii.. ~:na!lào com c•filciaes subalternos p11esididos por um capitão, 

Entrando . na di~;cussão das eleições na parte cont~•tada, e ücundo para presidente ·do de reYi:!ta o tenente-coronel;; 
porque a cutra cr.eio que o senado já declarou que fo1 leg,11, (;;_astro, o mais graduado do município, teria maioria lioeral· 
nit!l ba que di~r a este respeito; e se o, houvesse os honra- naquelle e tamhem neste, por ca~a do seu. preside-o te e do· 
dos mJ~mb.ros da. CODclmissão o principalmente dous, bavião ·juiz municipal. juiz recto e justiceiro, i.nclinado ao. lado p:o
dll o esm!!rilhar e t.raz.e~ a .publico . e se o não fizerão é gressbta. ô coroneiHibeiro de Almeida , presidente da ca
porque não enconlnárão. Se ba alguma cousa a discu.t1r, í mara. ficaria em unidade no conselho, -
JJa parte que flli exceptuada," e'-h:mmos de discuti-la em Assim teria eu o, conselho de qualificação e conselho de· 
t~m~o e o .senado c~nvcocer-se-ba. que õ presidente da pro- revista com maioria liberal .. Nãt~ o quiz fazer, e, po~do O· 
'VtnCia do R.io de Jane1ro não se invoiveu na elcicão. cnmmandante Castro na presrdenc1a do eonselh.o de qualifica-

&. SR. CA.N~IDO BonGJ:;s:-lsto não tem répli~, é facto cao e o coronel rerormado .R:ibeiro de Alm~:ida na. de revista. 
8 I · ficou o lado liberal· predominando n11 qualificacão ·e o outro. Re soa • • • • • 
o; Si\. ZACIHli!As:-Nlio é facto pê

8
1ioal.. predominando na revista, isto .é, ficou. prlldominaildo no-con-

selbo de revi~ta o seu presidente, unido ao ~resideute da.. 
O. 811 CA.NDioo Bona.rts:_,..J;lle atlirma. •.•. caro ara seu·. alliado. · · . 
O· Sa. Z~cH .. UUA.S:.-.Não 4·· isto o que disse o Sr.. presi~ O Sn. CANDIOO BoRGES:- A lei·mnndaV"a qne V. Ex. no-

deraw. moasse para o conselho de revista um official e~ectivo. 
· O Sn. Souu }'nANC9 : - Não. é· certamente, & o nobre O Sn .. SouzA FnANCo : - V . .Ex. está eniánado ; aqui está., 

senador o. estA querendo tomilr neste sentido, porque não póde. a lei Diz o art. 2° do.decreto n. 722 de 25-·,de outubro de 
responder de outro modo. j1S:i0 (lenda): «.O· conselho de qualificação constará, de cinco., 

E~ oào desej~va Í!illar nwis na fregnezi:'l e município de : dos actuíleS officiaes da gullrda nacional, quer effe~ti.vos e 
~fancâ. O nobre Sf}llildor:; po.r ent1·e muteJOS com que me qp,et re{or:mados. . • A respeito dos conselhos de revr~ta que-
quiz acabruo4ar, prc0curando até ua redaccào da minha por-! o art 42 manda compôr do mais graduado official effectivo, 
taria motivos. par..a rir-se, pareceu-me. ató ar~orado cm ju .... não o havend1>, fui preciso lançar mão de um coronel rdvr
r.ista exigili q.ue a por~al'ia expeditla por um presidente de · mado, unico que, sendo de maior patente que o tenente-coro.
provincia' para mandar processar a· qualquer empregado 1 nel presidQnte do conselho. de designação, podia reformar suas .. 
fusse suj~ita ás ~smas oormalidades, tenha o mesmo esty.Io decisões 
foren~e 11ue tem a accusação do promotor p.u41ico. Agora permitta-se-me ler um artigo que c·orta esta e todas-

~~lo tem, pprélll., razao em sua exigeucia. () presidente as outras questões. é o art. a!_do decreto posterior,n. 1 ,31H:~ 
-diz em geral qpaes são os .f"<1ctos praticados e o crime corn- do Ç, de abril de 1851, que diz (lendo) : « A. designacão dos
Jpf>ltido\ e ao promowr publico. é que compete examinar bem guardas nacionaes para corpos destacados para o ~erviço dit 
o caso e dirigir a· accusacão na fórma das leis. guerra, de que trata o capitulo 2" do' titulo Uo.-da lei n. tiOi; 

M11s o. presidente não "pro'll.oo que o presiden.le da camara será feita corno for dctermimufa. pelo. governo ou pelos presi
municipal; houvesse debmkdado os. g~ílrdas na~iona~il ~-Assim dentes das proYincias quando tiverem.de ser chamados. os. 
o quer1a o notre senadoli, e sua JUrrsprudencra vai ao ponto d1tos corpos pelo l!ouselbo do qualificação oom recurso para,. 
de exi(o!ir que. o presidente de província forneca as provas tios o conselho de. revista, de cujas decisões tambem haverâ.re
crimos imnotados á camara municivat, sem ó que não a pó1le ' curso para o mesmo governo. e pre~identes.. » 
!tUSpender) Queria que eu desse P.Or. provado aquillo que l Foi em virtude de; te artigo que chamei a mim decidir dos.: 
indo-se examinar ajnda ficasse a a'11toridade da pr~.sidencia recursos da revista, e ordermi que todos os papeis me viessem 
sujeita á do. juiz municipal, e au..torisarlo ou habilítado oste ás miios ·para eu reconhecer se tinbão sido bem ou mal dll· 
para dizer que não prevalecia • palavra do presidente l~ cididos. Dlllorminei isto e não che~uei a executu porque 
· O· SR. CArmmo BoRGES:_ Nào confunda os factos. dditi'a presi~erwia, e o resultado é que Maricà: não deu um. 

O, SR, So'QZA FIIAflCO: :- O nobre senador foi quem tomou 
a. Iii, prov.ar o contrario dos factos que a presidencia articulá~ 
ra, e o que r~:spondeu elle á perguutn: « Veiu algum guarda 
nacional dos. deslgna.dos.de M.llricá? 11 S. Ex. não ponde 

· r,e~ponder que veiu, algum. Senhores, esta é a verdade :; vie
I;'io 1\)g~ns doentes,· que foi preciso manda·lo~ !lmbora. 

Disse o nobr.e senador:: crErão todos conservadored. "· Ora, 
~is-abi a chave do. enigwa f\lrnecida pelo l'lObre senador; 
-~orqJ.Ie erllo. conservadores todos os desig.nados, o chefe local,. 
~oronel! Alanoel Ribeiro de Almeida não consentiu que nenhum 
11iesse: debandou oa desif(nados. E' regra para estes cbefl s 
!J.e ~~d~á livrar os seus seetarips llos P,roms.os1 das. pris.aes.,-

só,guard<t nacwnal: para destacamento. 011 conservadores d.e 
~J"ricá, não quízerão concorrer com nenhum volunlario O· 
nem. dar um guarda nacional que fosse par1u campanha do 
sul, e S. Ex. qu1·ria que essa obra do paLriotismo 11artidarin 
do chefe deli e:! ro~se l'espeitada, e, quem sabe,se aLé elogiada!' 

O SR.· CANoreo UoRGES: -Os 30·ou 38 voluntOLrios erão 
todos liberaes ?· · 

O· SR. SouzA FRANGO: - Todos os 29 e não 39 que vieri'io, 
Corão mandados por pessoas liberaes, e V. Ex. sabe que nesLes 
districtos os asseclas de um lado não acompanbão o outro, 
não Lêm Jicen!la de seus chefes para que o ousem fazer; mw· 
veiQ 1 poi~, uui só.· conservado:, porq!le não bou.vo uma ~~. 
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Ai>PÉNDÍCE. 

ÍnÔuoncia ~onsorl'adofa qüe promovesse \im.Maricâ a apre- « 9ue é ~s.sim que o ~hefti dós verm(,)bos· e o pi'~motór· pii; 
sentaSjiio de volunlarios da patria. blu:? au11hão as. autoridades encarregadas do recrutamento •. 

Disse S. Ex. que a minha adminislra~ão tem sido persa- Ftzerão-se ma111.tl'es processos, diz a·nota contra 0 Jiber:d 
}::uidora. dos conservadores. Qual é o empregado publico esti- Severiano jõsé de Sant'Apna.,. sendo denu'neh111Jes. ou teste· 
pendiado pelo estado qu~ d!irnitti, bom exceptilio.do r1romotor munhas o mesmo coronel Ribeiro de Almeida, seu irmilo e 
publico da comarêa de Itaborally? Nenhum. Qual é o pro· seus filhos: 1t origém destes proce~sos rói a eleicão para ve· 
COf50 qlie mandei fazer? Qunl é o con~ervador que de mim readores e juiz~s de paz em setembro· de 18G.t. • . · 
!!Offreu a men().r injustis~t. oü prete.ri!JãO? . · O 7° processo, ainda .por motiTos·eteitoraes~ foi inlentadé 
· Não basta dtze-Jo : ó prec1so c1tar os Cactos e nomes. Ao contra o mesmo Severtano, Antonio Josê Ramos Joaqui~ 

. · ·contrario.üz"lb.es elogios quando ruerocião,ar•rovPi ~~moçOes José Antun~s ·e Silverio. Joaq!lirri Mtmiz: · · · .. '. ·. · 
da .go~rda nac1onal· com nomes de mu~~os delles., e tem tido . Afinal.o pro.cesso .eoi1tra o juiz mu.nicipal do termo a pre.J 
fuatorta. nas propostas por causa da le1 dos accessos, e de te:s:to de subtraé~ãa di! doc(tmentos por appensó a autos de 
occuparem quasi todos os postos. mlarimcão, e que sendo desl1gados esiuão â disposi~ão da 

E' wto qtle quando tive de propor pai'a um commando parle e fhe Corão ent~egues. ,. · . . . . . · .. 
~uperior, creado .no meu tempo e para dous qiie vagá:rão,apre~ .E!ll mmma, armarilo-se 01t.o procesaos Clintra hbera~s de 
Stntei homens liberaes.- Gavião 18 conimandos superiores ~lancã ~m um, te~~à em. qlie os .. cons~rv~dorll'! .se d1ze11t 
e nenhum corriinanà.~nte supe~ior era do là~o liberal. Os tres p~rsegUJdos I· E -CUrl~so.v~r-se os-p.erse.guado~ promovendd 
hOmeado~em mru tempo devião, pois, sere Corão liberaes pro~ · proce~sos con~ra os '.nculta~os ·.perseguidores, .m~llen~o-os 
posteis por mim; e que homens? IJrasileiros como o b·ar;io na ca~êa e .gntando amda que sao,!!Jies·os.pe'rse~~udos I . 
da l'arahyba ~ outras, bom~ns respeita veis por liíuitos titulos E, mterv!ndo em fo4os est~s act.os de per!T~~utÇão o pr.~..: 
e que Mo de tomar a ·peito regularisar rias seus districtos~a motor pubhco, qne rttio pod1a . ~e1xar ~e offic1ar ez-efficld 
guarda nacional; que na proviocia precisa de muito cuidado. n~~~es processos de· responsab~~Jdade,. dtz-se delle ~que ot 

Entretanto o qu\l fazião QS conservadores no meu proprio llJU~ara ~ ~romoYer, porque ass1!U o ordenava seu p~1. . 
tem.po, na administração de Souza Franco, que se diz pem- . Basla,.a Isto para q~e ell proc~~egse comQ procedi, dem1t; 
guidor:í ? Oi! conservadores nunca parffrão com os processos tmdo 0 promotor pu~~u~o. Não S?O da confian~a d~_.gol.ernd 
aos liberaes, qu~ po't .elles tem sido perse"~tuidos em todos os 08, pr?motor.es publ:~·JS ? lias d1z-e.e que procedi ass1m· .r 
!empos, e. G q~e admira, ainda nestes ultirnos mezes. Vou reopOJto des.e para vmgar·me de 81'11:pal. ~tn$ar-me por6~ 
mo~trar os processos que fizerão :. (lendo)-~~ O Jo' foi o pro- de que I· Eu q~e- nem o. co~heço I Se Sll..spendl o pres1d~nte 
~asso de re~ponsabilid~~e intentado contra o 3o suppl~nte do da. cam~ra mumcJpa_l _fOI • porque e.gteod~ que .não .conTI.n~a: 
subdelegado em nerc1c1o, João Gomes de Mattos, e 10spec- deixar Impune o delírespe1to para CO!J1 a. pres1denc1a .• a nlld, 
tores de quarteirão P'atrocinio Jósé da. Silva Ft'eitas e Arli:no execu~~~ de suas.o~denS' par!' o setv1ço Importante de. obter 
do Amor·Divint> Bravo.» À nota que tenlto em mãos diz que vo!untanos da patna e a d1spersãa dos guardas· nac10naes· 
forão processados ... quer o senado 1aber porque? Porque de. t~~ados. . _ ., .. 
forão fazer recrutamento e prendêrão dous individuos...qull Dtsse 0 n.obre senado~ que o. pres,1dente da C:l!~!ara mumcl
erão da parcil.llidade do tal chefe de districto. Tem dito o nobre pai ~e Marteá: re~pondea no d1a.1~ ao me.u ~lllc1o de ;ll .. E li 
senador: cc Como podemos .fazer processos se não temos au- f~llet· ~as por~las para voluntar1os expedidas em Jane Ir~; 
toridades processantes? >Y Tem a pre'cisa, teat o juiz de' di- r~veretro e mar~o, e o no~re sen~dor respoode-!De .com o om
reito, que lhes obedece ãs cegas, dos processos são de res- c?o ~e ~·i de .abnl res~ond1do .a 15. Nã~ n~~~ qti~ re~pond~ss~ 
ponsabilidaJe perante o mesmo jl1it de direito. . a e!.e J~ quando sentia o mal (J!l~ havaa. Ce1fo, mas não. tmha' 

. ..' . . . respondido aos outros e nem' le1to o menor caso' das orden!f 
. Mas, d1s~e o nob're senador: cr O promotor ~ubhco não tem que· recebéra, sendo um dos que se Tai taiTez ·arreperiden'do 

11ada. com 1sso. ».Não ~ossoa~r.m:u p~r rmm que to~asse de impedir a reun~ilo e remessa de forças, que eu me empe
ott não tomasse P:trt~ na persegu~ç:Io, m~s voo ler o que me . nhava em que partissem quanto antes e nó' m"clior nqmero eoriY
disserão de Mar~cá, por ?CCaS).ão de'sses .processos, e n·ão pati.vel com a população da provincia. · 
agora: (lendo). cr S~~··Io aqut pubfr.co _e notorh) q~a o tal pro- O SR. Cx:-;o1~o B'onâBs.: ~Eu ja dis!e . q1fâ as · porfari'íl'f 
motor, Dr. Antomo A11gusto. ~~~etro de Alm~1 1 la., filho do sohre lOhfrttariOs não tlllhao ré'spoafa a re&pos~il erlio o'S 
chefe dos vermelaos deste mumc1p1o fizera a muJUta do offi- cditaes ' 
eio da· denuncia e o df!ra para apresentar-se, e quem orJe- • 
nára e d1stribuira os papeis ás differentas figuTM que repre- .o Sn. SouZA. FnA?{t:O':-J?.1ss.«o,o·obro senaffot.!J'Uemui~M 
sentArão ne~sa nojenta far~a. ~t car!l'aras não resp~ndêrllo, e e· talvez verdade que nem .tada!l' 

mponrlerão officralmente, porém 6zerão-o como mPmbros 
O Sa. FERREIRA PENN.b. : - Quem disse isso? de com~issõos incull'l'bi'das de .. fomenl:a'r ·.o· engaf.uoe~t.ó _dé' 
O Sa. CAND'roo CoRGES :-Isto ó carta? · voluntarJOs, ou em cartas partrcU'Iares; e tod'os os nl'uniclplOS 

, O Sn. Souu F1u:;e:o: - São informaçil'es m:lnd"adas de· :remettênto voluntarios enr maior ou menor numeró.-
Màricá. O' Sn·, CxNDIDO Bonmi:s :.--= O'e ~ n~ vierão ; ré~ll1lri 

O SR. C.t:~o1oa B'onG'Ks: _Se ô carta não póde ler. certid;lo na secretaria·da presidem. . .· 
. O Sn. SouzA. FIIANco:'7 Não lf 11ossivel, e ~·da s-eerefai..-

o-sa. Soun FRANGO:- E' uma nota dos processos com r1.a não consta,_ou lbc alli!rmo que de todos 0~ mu'ni'cipi·os 
esta informação. Por isso declarei que não sou eu que estou· vl'erão .voluntartos. · _ ~ 
dizPndo, .estou lendo o que diz este papel, o qual affirrna quo o Sn. CANO IDO BunGils:- ti llrY'I.' i. a eer.tidifu'~ 
bavia esses processos e que erão feitos por causa do recruta- 'l'.~ 
m~nto, porque ningucm póde recrutar em Maricá sem licenca O s~. Souu FRANr.n :- A:s remessas' de vol'unlatios érlro 
do chefe de parthlo, e se alguem o ousa fazer, vein· o obefe ê, ["Citas de'sta maneira: CYra era a cant.1ra enl' corporacão querif 
declarando que o recrutado estâ: de.haixo dii sua prote.cção, olfic1a!mE'n~e o razia; ora erã~ os vereadores; ora:. era o pre'· 
empenha céos e tmll para o fazer d1spen~ar do recrutamento sidente, e as vezes os remett1ilo como particolares.Mo dala 
e faz l<tgo um proce~so contra o recrutador. 0\1 processos o· maior incommodo ao prclsidente da província, porque com 
dos ultimos mezes tivorilo qnasi todos e~te mesmo motivo, e 59 :voluntarios, por· elieriltJlo, c~gavllo muifos offi'cios lt 
motivos oleitoraes. ('Conti:nuando a ler.) O 2° siio dous pro~ ·que era preciso responder; destes 50 voiiHltarios parte era 
ce.ssos intentados cout~a o in~pector de qu~rteirão Vicente Fer- remeUida pela camara,. parre pelo~ prt~sidente deli a, ·parte 
re1ra de Noronha Jumor, a1uda por mot1vo de recrut·amento· pelos vereadoreS', parte peloS' eommandantes superiorea· 
de um orpbão de nome Francisco. o· verdadeiro Diot'ivo era não e pelos dos batalhões da· guarda naciónaL Voluntarios· 
ter este inspector querido receber a chapa que na eleicão_de de um município· chegavão -guiados pofcbefes der outros zr 
eetembro de 1864 ·Jbe impunbao o coronel Ribeiro ,ae AI- que parecião pertencer, e só eu: posso' lembr~tr-me destes· 
meida e s~~s filhos promotor publico e colloctor, e a nota diz factos, 



APP~NDit:E. 

, O Sn. CANo mo BoriáEs':- · V;. Ex.' disgé que· oa iiAcretll
ria da pre~idDncia não cnmtõl q-ue .. a cam:ua municipal da 
. Maricá rernettesso vuluntario~; e eu fllêOrri. n ffi(l~ma Coute 
.para provar qua t:l camaras n;lo waalár;lo voluntarios. 

O SR. Soun Fu.\~r.ó :...:...r>ó,Je · nn secret.~ria não constar 
de ·outras como. não consla dà'de lllaricó., mas fl'lg con~ta-a 
mim que aillrmo-tei' sid'o a ca'mâra de ~lariéá a unica de~" 
G'beiliente. .: · · · .. 
' O nobre i!Pn:tdor trouxe ·até un'ia . por''ári~ cm 1Jil'e me fi
j:!urou terulo ató .concedido um perdão. Uoclaro que uào n'le 
l'llmbra de t11l fac'to; e o nego ellii.JUa~to não me mostrai"om a 
portaria. 

O Sn. CANnrnó Donints :-E'u a li. 
o- Sn. Soun FRAL'íCO :-·Deú se ;no Rio d·e s~nefro e~ to 

facto. Quando tinha de marchar pua o Sul e 'Corpo policial 
havião soldados pre5os por deserçõ~s. O rP'gulaniento antigo 
tnandan~o . jul~ar os. processn!! por ·empregudo~ g·eraes dera 
caum a que mllitos lica~sem parados, ~ não se pudesse dar 
(~tl~tino aos presos: Na let do forças. ob~r•e que pas~a~se um 
art~~-to alterando o julgamento, e reunwrfo o co.n~el· o forão 
a'b:;olvitlos os téos e mandados ·embarcar. Trnhão estado 

_ pr~sos mui'to mais tempo do 9oe era a pen-a de ~úa deserção. 

· Q .Sn. F~nliEmA pgNNA :-Forlto absolvi dós .por sentença 
~o conselho ? . . · 

O Sn. SouzA FnAI'iCO : ..;.;:. no conselho que Julga dos crimes 
commettidos no corpo policial. 

O Sn. CANorno Oonqgs : - Muitó obrigado I Então sua 
portaria de q'ue servia .? · . 
. o Sn. Souz.\ F!IANCO:...,.Eslou cxpl(canll'o ·os' factos todos rla 
rem~SS<l de dc~ertores para 11 carnrallha do Sul. l)cpois aCO!l 
te·ceu que na sabida do corpo au~entár'i1i'J se 16 ou 18 praças. 
e eu disse: tr Não mtl fica nenhum no Rio ele Jilí!Oiro; podem 
procurar as de~culpas que lhes aprouver, meltP.r os empenhos 
que quizerem.quem desertou se for npanlHIIIo,, ha de mar~har 
]tara a guerra., Uns s?. aprosentárão; ;~utros forilo sendo pro 
sos, e os que não cnegáriio !a. 6ver1hcar. deserção ficarão 
presos com or~em. de partirem. O nobre !enador sabe ((Ue é 
pr'CciBo c.el'to .nl!rnero de dias para a deserção. verificar-se, e 
que os qtie eãe pre~e.s, ou so fi1Jre~ent;1o .ant~s do praz·>, po
dem deixar .de ·ser proceesa!los, e .eu os fiz partir a todos. 
Dcu·se então um facto de lfUC se fallou : o de levat· ém 
braços um corneta-mór que· se: recusava embar.car. 
. Portanto se houve. alguma cou•a a que o nobre senador 
se referis,e, será ter eu dit•> que j1II~;tva algum cie•crtor 
cornprebendiilo em a !gurn rlns per11ões que se tem dado ; 
ma8 dizer que' fôra por mim ·pordo~do; nàiJ ó possível que eu 
fizesse. 
. o Sn. F~RRRIRA PENNA :-A portaria que se leu aqui diz: 

« Fícão pet'do<ldos se embarcareriJ. '' 
O Sn .Souz.\ Fn.\NCO : - Pedi ao nobre s~nador que me 

ll)O~tmse a portaria e S Fx. d.iss~ me : cc Está no Correio 
Mercantil , ; procurei-a I1o Curreio Meréantit, não achei. 

O Sn. CAN~JOO BoRGES :-Posso dize-lo depoi~ .. 
O Sn. SouzA. FnANCO :-Não . tenho lembrança de que me 

p'uil~~se e~capat· um erro tal e se me escapasse estaria 
p1·ompto éL confessa-lo. 

O Sn. CA:-<omo BonGES :-Entlto confesse. 
O Sn. SÓPZA FnANCO: -Mas duv.ido que o commeltesse. 

i?ica perdoado? Não senhor, não é ()OSsivel que eu cscre· 
vesse tal berezia. E' ,bom averigu:tr melhor esse négocio, 
venha a portaria; veja a o senado. Seria preciso muit:1 tlis
tracçiio da mrnba parle,para commettcr um euo destes, eu 
que tinha tantos meios. 

O Sn. CANnmo Bonal!s: -Mande examinar na secretaria 
do corpo e ha de encontrar os registros. · 

O Sn Souú FnANco: - Repilo, não póde ser; havemos 
de averigua-lo. · . 
· O Sn. CANnmo llonot~s:- CoJ.fcsse que orrou. 

O Sn. Souz~ FnANC'O: -IMou dizoo•IC) ·que se ver. ·nn p~i'· 
laria tae:J expt'Meõe8 hai d~ confes~ar· nwu erro; mas declaro 
que nilo é possível que me 1\~capas~e tal . 

O Sn. CA~nrno DonaEs:-Fiqliernós rÍistC), · 
ú Sn .. Soua FnANCo:-Sci fazer as cousas, e AiiO cal ia 

nesea. 
O Sn. CA:'iDIDO Dorúm:-Ohl se sabe! 
O Sii .. Sduh FuANGn:-V. Ex. está venrlo, sei fazer as 

cous~s e não havia do llXp:odi!~ ti1ua IJOrtari.t dó~t\ts. 
Vaníos ag(ú'<l á ref11rm:1 do r~gtllar\Jento p<tra distribui

cão da~ ag'uas cio rio da Vi'cenéüt .. 8 Ex. e5tcve h ontem l<ló 
ae~ejoso de rne acabr·unhal' qne até llll regulalnento ria~ 
aguas do rio da Vicench ac~ou motivos para motejar d'l. mim 
crigiudo-se em engenheiro. 

O Sn. CA~rHoo llLlnoEs:-Taoto como V. Ex~ 
o So.U7..\ FnANCil: - Como iOU .mernhro da Méçito nas 

obras publicas do C0:1Selb'O de «1St.triO, tóndo-me sid•J prec:i~n 
estudar as questõe~ das distribuições doS aguas. ttJnho lid•J 
muitas ohras a este respeit'Jí entretanto que V. Ik não tcut 
lido precisão de estudar e~tas materiá~. 

O Sa., CANDm·o llonalls:-S·ei umpoUco~ 
O Sn. SiiUZ\ FuANCO : - Pois bem ; sêremo~ ilouq novos 

tllgeoheirol! que dJO·SB patente 11 si nieSlllOS. (EJi/'áridade.) 
O Sn. CA.NDtoo BonG!iS : -:Apoiado. 
O s·n sl)·uu FnANCtt : - Eu rasgarei .a mii1ba Iugo que a 

tiver recobído. · · · · · 

O Sn. C.\NDIDO Bonágs : - Poi! não pehle M.da . 
O SR. Souz~ FnANilo: - De cetto que nilo per~o, porquê 

ba patentes scientiticas que por si só pouco valor tôm. 
O nobre svnado1· achou nàs palavras do mel! relatorio mn

tivo até para motejos; disse: « Gomo é ilUO sendo de~igual 
c incomm'linsuravel na pratica a unidari•J p(Jnna d'agua., o go
varno ainda as admitte na côrte? " 'ferno8 temrJo; di~cuta~ 
mos um quarto de horit l't'l'ét questão. As aguas qutlr do rio 
Vicencia, quer dos do Rio de Janeiro, ~iio distribuídas da 
maneira mais desigu~l possível, por meio .de um tubo ou m~
dida que so chama JJCll'IHl. d'agu'l.,.a qual a Ped,:o.forner.e ioo 
barri~ por dia, a Paulo 50, a João 10 é a Francisco ne
nhum. Digo que essa me•li•la é incommen~uravel na pratica, 
flOrque uão so tem podido con~cg-uir que uma penna d'agua 
dó a certa e delerrni~:tda porção de agua que se promello a 
cada concessionario. \lma deix,l correr bmis e barriri d'õlgUil; 
ao russo que Dutra dá ~órnonta um per1ueno numero. ile 
barris ; a collocaçilo do tubo, a pr·oximi•la~a do urna bica ou 
torn'eira pUblica mais baiXel, e outras circum:Üanéias as tor-. 
não, como cu disse, tão ücsigti.aes, · que !lã•) servem [iitl'a 
medid.l. · • 

D 1ndo-se is~o na ·cidarle de Nilherohy, pedi !fl!e me désQém 
um ebboço da reforma do r~>gularnento: c, vendo outra ve~ a 
tal penna rle agua corno base du fornecrmento aos conce~sro~ 
nar i o~,. regeitui o sy~tema, e o substitui pelo doR reguladores. 
O novo regularnent,, rna:-~da. que a 11glla sPjit di~lribuirla pot· 
tubos cuja capacillade n<1o. importa, visto que o flllB o conces" 
siooario paga ó a quanti•la.de qua recebe meditla pelo regu
lado!'. Com este novo systema tudos os conce$sionarios, ((Ue 
pagão 36$ por anno, têm a certeza po receber a n1esm11 Q'l> n-
tidal!e de agua;e nélo se dá oabüso de cotn urna mesrM penna 
dd aguf! fornecerem al~-:uns a muitas casas que eullicilo juntas, 
tendo concessiio só (1ara uni dos predios. 

O Sn. CANomo 8onGEs ;-V. Ex. podia limitílr-se a apcr .. 
fciçoar o systema. · ,: 

O Sn. SouzA FnA:vco.-E' tão d ·feiluoso l'm sua bas~ que 
a reforma parcial não daria resultarlo; e por•1ue não subliti
tui-lo por outro que é reconhecidamente melhor? 

O Sn. CANomo Bona~s :-Notei que a lei exige pagamento 
adiantatlo, e quo o novo syslerua o dispensa. 

O Sn. Souu FnANco: _. Espere um instante a resposta, e 
não penee que terá victoria em urntl só virgula t[ue sPja. 

\.. 
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O Sn ZAcH.\BJAS: --Nem no ~erd<1o, so so acllill' '~ po1·tn- a todo du~io, t·~rn··ll.ia :-ó •Jo OtU11icipio &12 .nluntarios, 
ria? V. Ex ja confessou. I 100 dr:rão "s mut·ttelptus que f .. ,·utáo o 4o districtu eleitoral 

O Rn. SouzA FnANCO :- Do:wjava dever-lho esta excepcàt• drpuis de l.amiws eucuntru nil lista Macahé, CantagaJI, 
este consolo pam que não se retire incommoilado ; por'én1 ~ezende, Vassom·as, Valença, etc.; mas nao encontro M< 
espero que afinal nào hu tal portaria, ou foi falsificada em . ncá. 
algumas palavras. O Sn. CANDIDO BonGllS : - Como· não encontra outrt 

Disse o nobre senador cc A lei exigiu paga adiantada >> , e muitos. . 
cu respondo que continúa-se a pagar adiantado, o oor isso · o Sn. SouzA FRANCO :- Nao ba municipio que não déss 
eu disse que S. Ex. não leu o rc!(ufameuto e esta-mê censu- volllntarios. . . . · 
rando por uma nota que lhe denio. O systema ó o mesmo; · 
quem quer obter a concessão paga primeiro 36$, e, depois dó O Sn. C.u'lDIDO llonaEs: -. J<t apresentei hontem 13. 
pagos, faz-se-lhe passar o l.ubo o collocar o regulador; se O Sn. SouzA FnANCO: -Não bn tal mais ou meno 
consumir no anno menos da quantidade que vale 3M nem mnndárão, e V. ~x, cite os que não remettêrão, para que lh 
por isso se lhe faz abatimento, c continúa a pagar na 'razrro mostre a contrariO. . • 
de 36S: . se- consumir maior quantidade, tem da pao-al' o o Sn. FERRÉIRA PENNA: - Tem 'a relacão de todos o 
cxce5so no fim do anno. A diiT~1·ença está sómcnte cm" que municípios que derão voluntarios ? • 
pelo meu systema paga-se adcücionalmenl~ o que se gastou 
de mais, e pelo systcma a que S. E:< quer voltar nunca se O Sn. SouzA FnANCO :-Tenho um rosumo feito na secre 
paga o que se gastou. ou estr~gou de mais. O nobre senador taria, e outro por mim. Derão todos os municípios mais ot 
não estudou esta questão, e entendeu que 0 presidente não menos, e doia-me ver que nesta contribuicão de sangue, nest· 
tinha feito nll Rio de Janeiro cousa nenhuma que prestasse. patriotiéo sacrificio ~laricá ficasse de fóra. 

O Sn. CANDJDO Bonm:s: -Quanto mais se estudasse,., O Sn. CANDIDO BonraEs : -Entrou. 
O Sn •. SouZA FnANCO:- Então tel'ia talvez razão nas O Sn. SouzA. FnANco:- Havia algumas outras freguezia 

suas censuras, porque está mostrando que falhou a sua v oca- que tambem tinhão dado muito iJoucos voluntarios; e o qu· 
ção para engenheiro. . · disse cu? cc O meio de igualar ó o recrutamento; e mande 

S 
· proceder ao recrutamento dosdo que cessou o impedimentc 

O n. CANDJDO BonGE~: - l<alhámos ambos nós. das eleições nessas freguezias.>> Dias isto mesmo é motiv.o da 
O Sn. SouzA FBANCO : -O nobr~ senador pareceu !em- arguição: cc Porque mandar-se recrutar em '~laricá? ~laric(• 

hr?r-se_desses tom~os em que ~é ia buscar salteadores para não devo soffrer recmtamento.» O certo é, senhores, que lá. 
de1tar fora das capltaes os presidentes; sinto que não esteja estão oito processos porque se tratou anteriormente de fazer 
presente quem ó testemunha de qu·~ o presidente da proviu- alguns recrutas, c em niaricá pelo menos as autoridades libe-
cia do Rio de Janeiro foi o ultirr.o a embarcar. racs nrro tem direito de agarrar um só recruta. · 

O Sn. CAND~oo BoRGES : -Note que. eu lastimei o facto Fiquemos nisto. · O Sn. CANDIDO BongEs:- Não é exacto. 

O Sn. SouzA FnANCO:- Trouxe ainda esse facto antigo 
para me fazer esgotar o calix da amargura, e parece que 
quer ainda que eu lhe fique muito obrigado. 

Mandei recrutar em Maricá ó outnt censura. Senhores 
1\lal'icá parece estar fóra da lei commum na opinião do nobr~ 
se~ador e outros, porque nem recrutas querem que deva dar. 
Esforçando-me eu para que a grandiosa idéa do chamamento 
de voluntarios, que teve o gabinete de 31 de agosto, fosse 
levada a effeito, esf~rcei-me quanto pude para que se reco
nhecesse que o Brasil ó uma nacão livre que ama o seu go
verno e suas instituições, c está pÍ'ompto a dar por ellcs o seu 
sangue.~. 

O Sn. C.umrno Boncm~ : -Todo o mundo sabe distÓ: 
O Sn. SouzA. FnANCO :-..• para que a província do Rio 

de Janeiro se puzesse á testa do mo,,imento na apresentacão 
d~ voluntarios ;_ e por certo que S. Ex. ha de ter orgulho, 
VI~ to que ó flummense, em reconhecer que o exemplo do Rio 
de Janeiro, exemplo que se fazia de proposito assoalhar nas 
folhas, influiu muito nas outras províncias, assim como influi
rão muito os elogios que se fizerão ás localidades que man
davão voluntarios, porque, senhores, cada um de nós quer 
apparecer, e, quando se trata de mvigos e sa publica o 
nome daquelles gue os prestão, é mais uma razão para ani
mar a sua repet1ção : I~so ó da natureza humana. 

O Sn. CANDIDO Donm~s:-Não attribúa só aos seus esforcos 
mas tambem ao patriotismo provincial. - ' 

O Sn_. So~ZA FnANCO :-No meio disso v~ja V. Ex. que 
me havta de Incommodar não pouco que houves!O quem aras· 
tasso os voluntarios que se querião apresentar, ou tinhão-se 
apresentado.... · .. 

O Sn. CANDIDO BonaEs : -V. Ex. não provou iSGo," nem 
póde provar. 

O Sn. SouzA Fn.A.NCO : - ••• o sobretudo havia um prin· 
cipio de jus~iça a_ guardar. A provincia do Rio de Janeiro 
pagava ao pa1z o tributo de sangue que devia dar, guardadas 
as proporções; Campos, por exemplo, mostrando-se superior 

O Sn. SouzA FRANco :- O que li b_a pouco a reilpe~to dos 
processos ó verdade .. Parece que f11ancá não tem obngacão 
de fazer esse sacrificio porque tem por presidente da camâra 
municipal o Sr. Manoel Ribeiro de Almeida I E' paiz neutro 
quanto a este serviço publico; está fóra da lei. 

O Sn. CAN~mo BonGES : - Fóra da lei commum qrriz coi
loca-la o pres1den to da província. 

O Sn. SouzA FÚNco :-0 presidente fez aquillo para que 
~inha direito, suspendeu a camara municipal e a mandou 
metter em processo. · · 
. O Sn. CANnmo BonaEs :-Com a maior parcialidade pos-

SIVOl. . 

O Sn. SouZA FnANco :-Não ha tal parcialidade; parciali· 
da de porque ? porque não mandou suspender as .outras? 

Repito, todas ellas mais ou menos fizerão esforços para 
dar. voluntarios_, foi sómente a de Illaricá que muito de pro
posJto e por a cm te, não os quiz dar. . 

Note o senado quo nem por iSjO me decidi contra aquella 
camara ; foi sómente depois da dispersão, a pretexto de que 
erão conservadores, dos guard&s nacionaes designados para 
o destacamento ds guerra, que eu suspendi a camara ; e hoje 
esta provado, ató pelas palavras do nobre senador, que a dis
persão foi feita pelo presidente da camara municipal. 
. Sen~ores, o senad~ está tão fa_tigado que nrro tenho mais 

d1sp~sições para continuar nesta d1scussão ; tambem todas as 
argmções que o nobre senador aprcsentou1 já destrui •••• 

O Sn. CA.Nnmo llonells :~Presumpção e agu11 benta .•• 
O Sn. SouzA FnANco: -Não ha um só facto de que ma 

fizesse ca~ga, não ha nenhum contra o qual não tenha eu um 
documento : o esbanjador mostrou que não houve csbanja
mento1 o perseguidor mostrou que. não houve um processo 
em seu tempo, ao passo que os suppostos perseguidos os 
fizerão. 

Eu ia-m~ esquecendo de um facto que na apparencia tell1 
pouca grav1.dade ;. a nomeação de um tenente ou capitão da 
guarda nac10nal não ó questão que mereça trazer-se· ao se-

j5 



APPENDICE. 

nado, nem mesmo do envolta com muitas outras : ia me es
quecendo os te facto que vou explicar. 

Apresentou-me o coronel commandante do batalhão de re
serva de Nitheroby uma proposta pa~a tenente e alferes do uma 
companhia, niTo me recordo bem se a 4a, e nessa proposta pre
terido o alferes da propria companhia era proposto para te
nente o da outra, que nao tinLa serviços maiores, e. cuja 
alltiguidade ora maior sómonte do alguns poucos mezes. Não 
havia razão, pois, para a preforencia e mudança de compa
nhia, que viria pôr assim os oillciaes fóra do districto da 
propria companhia: nomeei, pois, tenont~ ao alferes da pro
pria companhia. 

O Sn. CANDIDO BonaEs :-Que não tinha sido proposto. 
O Sn. SouzA FnANco: -Mas que o deveria ter sido se o 

commandante aUendesse ás necessidades do s.erviço. E1 prin
cipio ainda não discutido, ató que ponto chega o direito de 
proposta do commandante; deverá elle propor um ~6 nome? 
E é o presidente da província adstricto ·a acceita-lo? O 
commandante do corpo seria assim o que nomearia os offi
ciaes. Vejamos o art. 4.8 da la i n. 60'2 de 19 de se lembro 
do 18n0, diz elle: cc A nom~nção dos oillciaes subalternos, 
e capitaes será feita no município da côrte pelo governo, e 
nas provincias pelos presidentes, sobre proposta dos corpos, e 
informaçMs do commandante superior ..• '' A lei não diz que 
se nomeie o proposto. , 

Estas propostas de um só nome tem inconvenientes. E 
demais a pratica da província do Rio doJaneiro, como se 
póde ver da secretaria, tem sido substituir outro ao proposto, 
sem necessidade de. devolver a proposta uma o mais vezes, 
estabelecendo luta entre os commandantes de corpos, com
mandantes superiores, e o presidente da província. 

Oias depois apresentou-se-me um cidadão, que dizendo ser 
o coronel do batalhão da reserva, representou-me n posição 
falsa em que julgava ficar collocadot •~ndo rejeitado o seu 
proposto, e nomeado outro. 
· Não ~avia tal falsa posicão, e nem o direito da presidencia 

póde em seu exercício oíl'~iider ninguem.Disse-lbe porém que 
desejando attende-lo 7 nomearia capitão o actual tenente 
aggrega11do-o ..• 

O Sn. CANDIDO DonGES : - Não foi .reconhecido tenente, c 
passava a capitão. 

O Sn. SouZA. FRANco:-..... ~daria o posto de tenente ao 
seu proposto. 

O Sn. Soun FHNco: -:-Como nlro foi reconhecido tenente, 
se tinha patente minha? 

O SR. CAND!DO BORl'lES : - N<Io prestou juramento, não 
tomou posse. 

O Sn. SouzA FRANco :-O juramento e a posse é que 
constituem o ofllcial ? · 

O Sn. CANDJDO BoRaes : - A lei exige que não se passa 
. ser capitão 'sem ter sido tenente. 

O Sn. Souu FRANCO : - E nao o era? 
O Sn. CANDIDO BonGJ~S : - Não era, não prestou jura-

mento nem tomou posse. · 
O SR. SouzA FRANCO : -V. Ex. quer tirar toda a força ao 

presidente da província, que aliás a tinha para fazer reco
nhecer o tenente nomeado. A lei ó rigorosa .em outro ponto : 
diz. que nãó se possa passar de alferes para capitrro, h a de 
seguir-se a ordem gradual dos postos. • • . . 

O Sn. CANDIDO BoRGES:- E foi o que não aconteceu. 
O Sn. SouzA FnANCo : -Se o nobre senador entende que 

a patente não vale nada, que não constituiu tenente o al
feres, dirá nntão que não houve ordem gradual do accesso. 

Depois o capitão requereu com documentos irrecusavcis 
reforma por estar impossibilitado do continuar a servir, e 
vendo-o entao pela primeim vez reconheci que merecia a 
reforma. 

O Sn. C.A.!iDIDO Dona.&s :-Quem o propoz para capiLão ? 

O Sn. SouzA FRANCO : - Eu o nomeoi. 
O Sn. CiNDIDO BonGES : - Propoz o nomeou. 
O Sn. SouzA FnANCo :- Entendi-me com o coronel com

mandante· o fiz a nomeação. E não podia nunca esperar que 
.fosse da parte desse mesmo coronel a quem attend1, que me 
viesse <l ceusura. E nem mesmo soube antes de deixar a 
presidencia que elle estivesse a tirar informações. E' um 
facto sem importancia, nem gravidade ; não era perseguição 
a ninguem, não se fez injustica a nen~um official, e entre
tanto o nobre senador veiu fazer delle capitulo de accusação 
como se eu tivesse commettido um crime grave. 

O Sn. CA!iDmo BonaEs: -Foi simplesmente como infrac
ção de lei. 

O SR. SouzA FRANco :-Estou mostrando ·que não houve 
infracção, fi-lo tene11te e depois capitão. · 

O SR. CANDIDO BonGEs: -Fê-lo tenente sem proposta o 
o nomeou para capitão lambem ssm proposta. · 

O Sn. SouzA FRANco : -Já mostrei que a lei não é ex
plicita a este respeito, nem mesmo püra a guarda nacional 
activa, o menos o póde ser para a da reserva. 

No fim de tudo isto, sen~ores, o que resta dll accusação 
do esbanjador e perseguidor? Não foi immerecida? Não fui 
uma injustiça? Um procedimento que cada um de nós deve 
evitar de ter com collegas seus? Eu admitto que casos gra
ves haja que nos obriguem a dizer a verdade, mesmo contm 
collcgas, mas sem gravidade nenhuma, sem motivo vii· o no
bre senador dizer de um collega que é esbanjador, quando não 
pódo provar, quando se prova o contrario! Um tal procedi
mento não tem justificação ,passivei. 

O SR. CANDIDO BoRGES :-Deus ·nos livre que o Jogar de 
senador isente de censura ós empregados publicas. , 

O Sn .. SouzA FRANco :-Não digo que isente, digo sÓmenle 
que em casos destes sómente censuras bem fundadas podião 
ser· trazidas perante o senado contra um de seus membros. 

O nobre senador pelo Rio do Janeiro quiz atá pôr em duvida 
as economias, que fiz durante minha administracão, e o meri
to da amortizacão da divida em 200:000$ : oppoz-lhe algumas · 
contas, que fiéarão por pagar, e diz. elle que fsgotarião os sal
dos. Se o nobre senador atlondesse que algumas contas em 
quantias mais avultadas estavão por pagar no começo de mi
nha administração, se convenceria da improcedencia de sua 
argumentação: . . · 

Não findarei sem íl!nda fazer sentir ao nobre senador que 
a paixão o cega; que ella procede de não ter o actual pre
sidente da província de Rio de Janeirú se posto as ordens de 
seus amigos politicas, entendendo seu dever fazer justica a 
todos. E sobre tudo o que doeu ~o nobre senador foi "que 
entrasse para o senado um cidadão que bem merecia esta 
honra. ' 

O Sn. T. 0TTONJ:-~Iuito bem; 

DISCURSOS PRONUNCIADOS NA SESSÃO DE O DE JULHO DE 186o. 
9 l'il1·. ZuchariBs :-Peço a V. Ex., Sr. presidente, que 

me mande os papeis relativos ás contas da estrada de ferro 
de O. Jledro II, que ha dias solicitei. (Pause.) 

Proponho-me, senhores, fazer uma pergunta a qualquer dos 
~onmdos ex-ministros do gabinete de 31 de agosto, dar uma 
explicacão ao aobre scAUdor pela provincia de Minas-G8raes, 
e uma bi·eve resposta aoi discursos ·do nobre ex-ministi'O da 
justiça e do nobre senador p·ela província da llahia, o Sr. vis-
conde de Jequitinhonba. · . 

A pergunta versa sobre a questão de que tratão os papeis 
que ha pouco pedi. Ja tive occasião de dizer ao senado quo 
nos ultimas dias do gabinete de 1~ de janeiro fôra levada a. 
conselho uma questão muito grave. · 

llepresentava o engenheiro fiscal do governo, na estrada de 
ferro de D. Pedr? H, que nas contas da 211 s.ecção da mesma 
estrada dcscobma malversação do engenheiro cm chefe, 
malversação que avaliava em 285:976~663. • 
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. Esta denuncia deu Jogar a prolongada discussão, na qual tomatlas no terreno concordão approximadamente com as cotas 
ba uma parte technica em que não quero envolver-me, e com desenhadas nos perfis transversaes ; mas, não obstante a 
a qual nada tem a minha pergunta; direi, porém, ao senado irregularidade dos taludes, . teYe a commissuo de ·notar que 
que, tendo se protrabido muito o debate, o engenheiro fiscal, todas as medidas por ella exectaadas erao geralmente in{e~ 
cm oJl:icio de 2t de setembro de 186~, rompeu contra o pro- rioresde alguns pts ás dimensões que se acha11ão desenha
sidcnte da direétoria, averbando-o de incompetente nas mate- das nos perfis que servirão de base ás cúbaturas tanto da 
rias sobre que queria dar parecer, sendo que de engenharia, companhia como da commissão. 
se~undo a propria confissão, pouco percebia. << A comrnissão confrontou ainda ns cotas eentraes de 
. Ouvido sobre este oillcio o presidente da directoria, res · alturas de c_avas o aterros que se achavão inscriptas -nos li
pondeu em 8 de outubro, profundamente sentido daquellas vros do nivelamento que servii'ªO á execuçlío das obras (n. 
accusações, e dizendo. que .as duvidas tio engenheiro cifra- 6 da relação) com as cotas centraes dos perfistransvmaes 
vãl)-so em erros de anthmetwa o em lapsos de penna, o que desenhados, e achou uma falta de ne:co e concordancia muito 
procurou comprovar com uma tabclla, que não tive occasião notaveis. » 
do examinar. Dava isto, segundo me parece, em resultado que a obra 

Nesse officio pedia o presidente da directoria, mostran- concluida er;t inferior áquclla cujo pagamento se pedia. 
do-se summamente enfastiado da discussão, que se o go- Disse mais a r.ommissão: , 
vemo quizesse .ainda ouvir sobre a ma teria o •engenheiro (( llavião pontos em que todas as cotas do livro 'e dos 
fiscal não o ouvisse mais (a ello presidente) e decidisse como perfis concorda vão, entretanto que l-6fJO adiante (a 25 pés de 
entendesse. distancia) no perfil seguinte apparecia uma 4ifferença de 1 a 

Corrêrão mezes, e no dia 4 de abril deste anno baixou da 1 O pés na cota central ; eont>indo notar qtte todas•essas diffe
. secretaria de estado dos nogocios da agricultura um aviso renças se achavão &empre sobrecarregadas nos perfis trans~ 
que, reduzindo toda a questão a erros arithmcticos e a Jap- versaes á maior do que no livro dos nivelamentos de execução 
sos de penna, constantes da referida tabella, declarou ao en- dos trabalhos e no proprio livro escripto (n. 7). » 
gcnheiro fiscal t[Ue as contas impugnadas havirro sido com- E mais adiante : 
pletamcnte approvadas pelo governo imperial. <c Essas ditferenças não são de modo algum explicadas 

Sr. presidente, quando motivei, no senado; o reque. imento pelo livro ~e mu~anra de linha (n. 8 ou relação) e ne17!' pa-
, em que pedta iofqrmações sobre esta questão, disse que o recem provtr daht, porque andão por saltos. A comm1ssão 
governo, para bem decidi-la, havia nomeado urna cornmissão não se· julga autorisada a dar explica~ões ou a fazer consi
compo:ta dos engenheiros .Bulhões e Neate, e limitei-me a derações moraes sobre estas irregularidades: limitando-se à 
exigir o parecer dessa com missão. apresentar o facto como muito grave. li 

Vou agora expôr as razões que tive para requisitar seme- .Vá o senado qual foi o juizo que formárão os profissionaos 
lhaote documento e manifestar a impressão que senti combi · ao examinarem o negocio no logar proprio e conveniente ! 
nando-o; quer' com o aviso dos ()rro.s arithmeticos o !a_psos Havendo duvidas sobre a necessidade ou dcsnecessidade 
de penna, quer com a parte do relatono do nobre ox-m1mstro das secções transversaes para o ajuste .final de contas, disse 
dos negocias da agricultura, relativo ao assumpto. . a commissão, tendo em vista uma e outra hypothese: 

Disse S. Ex. à pag. 35 do seu relatorio: «Não resultando <c A rlifl'erenna a que ,a cornmissrro acaba de chegar será 
dos exames feitos por esta commissão prova em apoio das final, caso se considere que os perfis transversaes são docu
accusações do engenheiro fiscal, forão a:S contas approvadas mentos indispensaveis para validade das contas, e nesse caso 
por aviso de 4 da abril. » o desfalque será representado em réis por 

Cumpre, pois, ver o que disse a commissã_o; e, co~fr?n- Terra....... .. 32,077,9 a 970 .... ; ... · 31: 115Sõ63 
tando o parecer· que ella deu com aquclle aVISo, avaliara o Pedra solta..... 7,423,3 a 2$500........ 18:1:iã8fl250 
senado qual é a pergunta que quero fazer a quah1uer dos Pedreira....... 5,488,8 a 3#7t0 .••••.. , 20:ti28Q03l 
nobres ex-ministro~ que se achar presente. 

Como era de prever, a c~mmissão foi ao logar d~s obras. 
Aqui convém recordar ao senado que. o engenhmro-fiscal 
sustentava não se poder emittir juizo sobro o ajust~ final das 
contas da 2a seccão da estrada de ferro, sem ter presentes 
os perfis ou secêões transversacs,· do.curnentos que elle jul
gava indispensaveis, sendo quo, apezar do muitas concessões 
que fez, admittindo como feitas (dando parte á competente 
autoridade) obras não documentadas, ficou-lhe profunda a 
convicção de que o engenheiro prevaricára. 

Por parte da directoria e do engenheiro cm chefe susten
tava-se que nrro era precisa essa base, e eu não digo o Cc:Jn
trario, porque oiTo tenho pretenções a engenhei~·o,. upezar do 
exemplo que deu-me o nobre senador pela provHlC!a do Pará 
mostrando ho11t~m os progressos que tem feito na sciencia do 
engenheiro; só porque se ha visto obrigado, como conselheil:o 
de estadc:J, a consultar sobre questões em que taes conbecl
ruoutos são necessarios. 

Não tendo tido semelhante necessidade, Sr. presidente, 
limito-me. ao pouco que sei profissionalmente, o quanto ao 
mais louvo-me nos peritos. Dos ta arte faço como aquelle juiz 
do quo falia Rossi, o qual, inqo a uma vestoria em quanto 
os peritos exerciiio o sou officio, conversava com um amigo, 
apreciando versos de Virgílio e de Horacio, certo de que a 
a sua vez de julgar lho chegaria . 

Não entro, pois, senhores, nesta questão com conhecimen
tos alguns tecbnicos; nem para a pergunta que quero fazer 
esses conhecimentos me süo necessarios. 

Foi, corno dizia, a commissão ao Jogar da questão, afim 
de examinar se a obra dada como feita era a que realmente 
existia, e ·informou: 

« Resultou deste ultimo exame que as medidas directas 

70:20·1$850 

« Se se admittir que os perfis tmnsversaes não &ão indis
pensaveis para tegalisação das contas ele que se trata, a. 
comrnissão tem a ponderar que) existindo uma somma de 
17,791 c. ys.,proveniente de tres córtes e taludes de entradas 
de tuneis que constão do perfil longitudinal, ou calculos de de· 
talhe da companhia, mas não dos perfis transversaes, esta 
somma deverá ser deduzida do desfalque de 44,990, ficando.· 
por conscquencia no caso mais favoravet essa clifferença re-
duzida a '27,298 c. ys. oú em róis: · 
7'erra........ 19,4G3,ti a 970.... ... . • • 18:879Sa95 
Pedra solta.... 4,1>04,2 a 2Snoo......... 11:260$500 
Pedreira .• ,... 3,330,3 a 3#7iO......... 12:4iiõ$322 

42:B95H417 

Isto é, na hypothesc em que se firmava o engenheiro fiscal 
de serem as secções transversaes os unicos documentos que a 
sciencia indicava como baso do ajuste final de contas, o des
falque montava a 70:'201$Sü0 ; e na hypothese do não ser 
necessaria assa base, prevalecendo assim a doutrina forte~ 
mente combatida pelo engenheiro fiscal e sustentada pela di
rectoria. o o engenheiro em chefe, cr~ o desfalque só de 
[2:U9oS417. 

Já por aqui vai o senado conhecendo a disparidade, n in
coheroncia existente entre o trabalho da commissiTo e o que 
está escripto no relatorio, quando affirma que expediu-se o 
aviso de 4 de abril, porque a commissão em nada apoiou a 
accusacão feita ao engllnheiro em chefe da estrada do forro 
de D. Í'edro II. 



A PP EN DI C E· 

Depoi3 estabeleceu n commissão as suas conclusões, para 
as quaes peço toaa a attenção do senado. 

cc Tendo, pois; cm consideracão tudo quanto fica exposto 
a commissão é de parecer: • · ' 

cc Que a accusação feita pelo engenheiro-fiscal não ó con
cludente. » 

Note V. Ex., Sr. prosiacnte, que a commissão estabelece 
trcs conclusões, a !a da~ quaes ó a que acabei de ler, a sa
ber: que a accusaçao ferta pelo engenheiro-fiscal não ó con
cludent~, conclusrro que, se fosse unica, não se poderia 
harmonrsar com o corpo do p_arccer, em que se diz que, na 
bypothese de :orem neccssanas as scccõcs transversaes o 
desfalque ó de 70:20 tfl81:iO, e na hypotbese do não serem 
esses documentos indispensaveis, de ~2:ti93#i17. 

mas a propria commissão encarregou-se do desvanecer 
qualquer duvrda que acaso pudesse suscitar á primeira cou
clusrro, porque diz na segunda : 

cc Que, não obstante a conclusão anterior, as contas apre
sentadas pelo engenheiro em chefe são lesivas dos interesses 
ela eompanhia. » 

E' evidente, pois, em que sentido podem-se razoavlmente 
tomar as palavms antecedente·s- a accusaciTo feita pelo en
g-enheiro-fiscal não é concludente. Que accus"ações erão essas? 
J)uas: ta que houve malversação do engenheiro em chefe; 
211 que a malversação montava a 285:976$663. 

_A proposição preponderante_ é q,ue houye malversnção. e 
nao_ o quant?fm da malversaçao. Se se diz que um funccJO
narro prevarrcou recebendo 50:000H e afinal se mostra que 
recebeu eómentc 20:009$, não cahiu a accusaçiTo; porque 
esta não depende essencralmcnte da somma que o prevarica-
dor recebeu, mas da violacão da lei. · 

A terceira conclusão do parecer da commissão de en~te-
nb ciros é esta : · o 

c< Que houve grande irregularidade na conducção tcchnica 
das obras em relaçfio aos planos, nivelamentos e á maneira 
do fazer as medições e registra-las. >> 

Era licito ao nobre ex~ministro da agricultura, á vista do 
tal parc~er·,. escrever no seu relatorio, que a commissrro de 
eng~nherros na~a dtsse em abono qas asseve1'açõcs do enge
nhet1'o fiscal? lllrl vezes não. (Apowclos). 

Póde acontecer (lembro de novo a minha falta do conbeci
mentos profi8sionacs na maLeria) que .o engenheiro fiscal não 
ten~a _razão, que do lado do engenheiro em cb~fe esteja todo 
o dr_rmto ; póde acon!~cer mesmo que a commrssiTo de enge
nberro_s errasse grosswamente no seu parecer : é questão cm 
que nuo me envolvo. 

.Minha questão ó outra, Sr. presidente : consiste cm saber 
qual o motivo porque. o ex-ministro da agricultura diz no 
relatorio que approvou as contas por aviso do 4 do abril cm 
consequencia de nada encerrar o parecer da com missão con
tra a validade delta?, q~ando esse parecer contém o quo 
acabo de cxpór. Consisto mnda em saber porque tendo sido 
ouvido sobra o parecer da. commissão (prova irrecusavel de 
que não era elle favoravcl·as contas), o presidente da direc
toria, o o me~mo engenheiro cm chefe, não ouviu do novo o 
no_bre ex-mi_nistro o engenheiro fiscal, ne.m a propria com
missão arg:mda de ter errado ? Engonherros que prezão os 
seus títulos, como os Srs. Bulbões e Neate, o que pensárão 
lendo no relatorio do governo que o seu pilrecer, lavrado em 
termos Uio oppostos as contas da 2a seccão da estrada do 
ferro ele n. Pedro H, serviu de base á plenã npprovação das 
mesmas contas? 

Sr. presidente, vou agora moralisar o caso. A que póde 
attribuir-se o aviso de [ de abril que reduziu a quesUio de 
que se tmta, a erros de arithmetica e lapsos de per;na? 
Quo moLivos impellirão o nobre cx-nunistro da agricultura a 
redigi-lo ? · 

Algum mo levo lo quererá vê r no a viso de 4 de abril um 
documento explicativo das infelicidades academicHs do nobre 
ex· ministro, ou ainda uma confirma cão daquelle celebre aviso 
de 7 ilo m~r~o d~ 1856, que existe.na collccção desse anno, 
obra do mrmstcno da fazenda de então sob a iniciativa de 
u~ _presidente d~ província, que· foi collega do nobre ex
mrmstro da agricultura no gabineto de 31 do agosto 1 aviso 

que reconhece G proclama a insuffiencia do nobre ex-ministro. 
mas eu não penso assim, senhores ; na minba opinião um 

ministro ó sempre um individuo de superior habilidade ..•• 
O Sn. SILVlliRA DA ]ioTTA: -Deve-ser. 

O Sn. ZacrrARIAS: - •••• e folgo de reconhecer no nobre 
ex-ministro da agricultura o ma_is solido espeque do gabinete 
d(!< 31 de agosto. E se ntto: refliCta o senado na perspicacia 
com que o nobre ex mimstro, vondo que a h erva matto é o 
artigo mais importai~le da exprfrtação de sua província, tra
tou de fazer dlffundu· o gosto desse excellente chá pelo velho 
mundo, e especialmente cm Portugal, comecando alli pelos 
Asylos da lnfancia Desvalida; attenda ao ti nó com que S. Ex. 
conhecendo quanto abundão cm sua província excellentes ex
cellenle~ pastos, tratou de introduzir e espalhar alli optima 
raca onna · 

S~brcs~he' nos trabalhos do ministcrio de 31 de agosto a 
prev1dencra co~ que o governo mandára applicn a uma 
ponto em Antomna e mórmente . á estrada da Graciosa na 
provincia elo l>araná muitas centenas de contos de réis para 
servir ainda ás necessidades da presente guerra 1 Não ó me
nos notavel a consummada perícia com que o ex-ministro 
renovando um contrato caduco de colonisacão inseriu nell~ 
uma clausula para estabelecer-se no~ belios campos geraes 
do Paraná uma colonia pastoril! 
Nad~ d_isso é de homem vulgar, e eu! que amo do coração 

a provmcra do Paraná, não posso der:x:ar de aproveitar o 
ensejo para louvar o nobre ex-ministro pela dedicacão e sa
bedoria com <JU.fl não perdeu occasião de favorecer" o ninho 
sett pate1'no, até a?Tedondando-o um pouco com o mimo da 
freguezia de Campos Novos, que sempre pertenceu a Santa 
Catbarina, e que um decreto, devido á sua influencia e in
formação, arrancou para o llaraná, mimo que sorprendeu os 
seu.s comproyincianos, os _quaes achárão excessiva a gene
ro~rda~e, po1s (estou. autonsado a ~eclara-lo) o niT~ queriao 
e Julgao compromettrda a sua antiga questão de limites cm 
virtude de tal excesso. 

lHas se o ex-ministro da agricultura é uma capacidade . 
como se lavrou esse aviso de 4 de abril, que reduziu a sim~ 
pies erros arithmeticos e lapsos de penna uma questão que 
tanto ~artilho fizera? ms a pergunta. que dirijo ao membro 
do ~abrnete de 31 de agosto que queira responder-me. . 

Nfio pense V. Ex., Sr. presidente, que ('U venha aqui servir 
odios de quem quer qUe seja; nunca tive esse costume, sendo 
que só. me. occupo do negocias que vem regularmento ao meu 
conbecrmento, e cm tal caso se acha a questão das contas da . 
2a secção da estrada de forro de D. Pedro II, llgitada, como 
já fiz sentir, durante o miriistcrio de 15 de janeiro. No seio 
desse gabinete cheguei a formar juizo sobro a questão; mas 
não vem ao caso declara-lo ilgora, nem importa-me nesta 
occasiiT.o senão indagar como é que o parecer da commissão 
n~mcada pelo governo para interpór parecer sobre as contas' 
drz que as contas forão lesivas aos interesses da companhia' 
c o governo affirma no relHtorio que approvou-as de acord~ 
com esse parecer. 

N<'io accuso o Sr. Ellison nem o Sr. Viriato de Medeiros· 
não defendo um nem outro ; quero apenas a explicacão d~ 
um acto do governo que não posso comprel.tender. • 

O cer·to ó que o engenheiro fiscal do governo,o Sr. Viriato 
de I!lede!ros, cuja _intelligencia e probidade são geralmente 
r~conbeCldas (apot~dos), atacou em termos positivo~ a pro
lndadc do engcnherro em chde da estrada de ferro., accu
sando-~ de '11lalver~ação ~ di_sse s_em rodeios ao governo que 
o presidente da d~rec:Lorm Jdentrficara-se com o en:cnbeiro 
e!n chefe na. defas<~ das contas, o que aliás não nega o pre
sidente da directoria, allcgando em seus offieios as razões 
que pal'il isso tem, o chegou a discussão aos termos do con
ceder o Cnl(enheiro fiscal ao presidente da directoria apenas . 
a qualificação de amadO?' cm engenharia. 

Como era natui·al, o presidente da directoria resentiu-se e 
repl_icou com energia, negou que fizesse da defesa do enge· 
nhmro em chefe questão pessoal sua, comquanto confessasse 
que uaria do seu caracter triste documento so niío tomasse a 
peito destruir a accusação ••• 

"'\ 

., 

'I 
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O Sn. T. <hTONI : -Não disse assim. cação. 9ne .convença-ll}e de que o trecho ja lido do relalorio 
O Sn. ZAC!IAniAS : - Disse-o pouco mais ou menos. do mJmsteno da agncultura acha-se em harmonia com o 

> _ • pnrecer dos Srs. engenheiros Neatc e Bulhões. 
O Sn. T. 0TTONI: -1 eço que nao faça trauucçõe.s livres. P<Jsso agora a dar ao nobre senador por ~linas-Geraes 
O Sn. ZAcnAniAs: -O que digo ostá oscripto nos papeis'» (dirigindo-se ao Sr. T. ~ttoni) a ex.plicação promettida. 

concernent~s a este assumpto, que ha pouco pedi á mesa. O F~llando S .. Ex., ha dias, ~o prP.sJdente do t>araguay, de
presidente da directoria molestou-se com a :::asscrcão a ttri- nommou-o vanas vezes (e assim o denomina sempre) caciqu!J 
buida por ello ao engenheiro fiscal, de fazer di1 accusacão do do Parnguay. Nessa occasião dei-lhe um aparte significando 
~r. Ellison questão pt·ssual sua, declamndo enLrel11nto que que cacique não era termo conv~nicnle para designar-se no 
ttnba todo~ o empenho, cmpenhQ de honra, em defende-lo da senado o cbefe daquella republica, embora em guerra com 
arguicão que se lhe fazia, porque, emfim, sobre o presidente o imperio. Meu apdrle tornou-se na impl'ensa objecto de 
da dir.ec~oria pe~ava a maior p~rtc da respons~bilid<tuc legal commenta_rios~ não d~rci an~nymos, mas semi-anonymos, que 
o a quast exclusiva responsab1lldade moral pelo emprego dos nào t?met em con5Id~rnçao, porque tendo o nobre senador 
capitaes d~ companhia, attenta a confiança illimitad<i que por ~lwas.-Geraes .. 11 tnbuna do senado á sua d}sposição não 
nello deposrtavão os seu; collegas em turlo o que se r&feria á precisava de auxiliares externos como não prectso eu. 
constr~cção da estrada ; zfio palavras do presidente da di· O Sn. T. 0TTONI :·-Eu pt·eciso, c da queiJa ordem sobro-
rec tono. tudo. 

O Sn. T. 0TTONI :-Era melhor que !essa as suas proprias O Sn. ZACHARIAS :-Pela minha parte dispenso ·os. 
Palavras. · 
. O Sn. ZAcnAnrAs .=-:-~enbo-as e~ lembmnça, e em substan

Cia são aPt que referr. Não as leiO, porque os papeis aiuda 
não me vierão ás mãos. • . . . 

. O Sn. PRESIDENTE: - Já estão sobro a mesa. 
.o S~. ZAcnAmA5 :-.•.. além ~le que o nobre senndot· por 

~Jmas-Geraes póúe rectificar minha proposição Ee não for 
exacta. 
. Com relação ao engenheiro em chefe rla estrada rle ferro 

a accusação do engenbeiro fiscal nilo limitava-se á fraudo à a; 
contas da 2.n seccào; nttribuia·lho tambcm o abuso de cm
prestar dinheiros. a empreiteiros, o que era certamente im. 
compatível com a fiscalisação que lho cabia exerter nas 
obras, e de ser elle mesmo suu-empreiteiro. De~sr.s abusos 
o de emprestimo de diuheiro a empreiteiros está fóra de du: 
vida; o eng-enheiro em chefe não o nega, c o presidente da 
directoria confessa-o, decl:~rando até quo o exprobrára úquelle 
engenheiro. 

O Sn. T. ÜrToNr:-0 proprio engenheiro fiscal defendeu a 
esse respeito o engenheiro da compànhia. 

O Sn. ZACllAniAS : - Nada teuho com isso; j[L di~se que 
não defendo nem accuso a nenhum dos dous enrrenheiros 
nem o do governo nem o d~ companhia. · o , 

A _conclusão, a .que quero ~hegar, é que, supposta.s ns pro
porçoes a que suba·a a questao, e qu~ntlo o engcnberro fiscal 
imputava ao .da.companbia abysos e malversnçlio, o por parte 
deste se attnbu!fl. ao engenheiro fiscal polo menos i{"no1·ancia 
de aritbmetica, um dos dous engenheiros, se nilo' ambog 
devia perder o Jogar. ' 

Se o engenheiro fiscal fosse convencido do, sem funda· 
mento, atacar a probidatle do engenheiro da companhia 
certo não podia continuar a fiscdli~<\r as obras tia cslrarlu d~ 
ferro de D. Pedro II. (Apoiados.) Suppondo-se que por me1·o 
capricho, ou por ignorancia de ariLbmetica, levantou as du
vidas, de que se tem tratado, mo!e3tanrlo pela maneir·a já 
conhecida o presiJente da dii·ecturi:l, devia ser extJncrado. 
(1lpoiarlos.) · 

So, porém, senhores, o engenheiro em chPfc da esf.r·atla 
de ferro foi verdadeiramtlnlo achado e:n mi.llversacüo c ns 
contas da 2~ secção da estrada de I erro s:~o tlV!ueinc!neute 
lesivas aos interesses da companhia., ~~ conservaciio do tal 
engenheiro poderia set· defendida? Não. (Apoiados. j 

Um dos dous parece que devia quebrar (apoiados) ma~ 
ahi voiu o aviso de 4 de abril ultimo, qual concord~ta de 
setembi·o, e põe termo â questão; o engcnh~iro accusador o 
81·. Viriato de Medeiros, é conservado, o engenheiro ac~u. 
sado, o Sr. Ellison, continúa tambrm a excrr.1;r as suas 
funcções l Entendo, Sr. presidonto, que o mal pedia um re
media cnergico; mas o aviso de 4 do abril foi cataplasma 
sem virtude 11lguma. 

Insto, portanto, pl)r uma ex~licaçrro de qual,Iuer dos ex
ministros do gabinete de 31 de agosto, mas está me paro
c ndo que na minha cabeça obtusa não poderá entrar expli-

O Sn. T. 0TTONI :-Eu não. · 
O Sn. ZAcnAmAs :-Pois eu os dispomo. 
O SR T. ÜTTONI :-V. Ex. eslâ tão alto ... 

O Sn. ZACIIAniAS :- Niio ; V. Ex. é de minn.a altura, é 
alé mais alto. . · 

Pmseguindo declaro, Sr. presidente, só para justificar o 
roeu aparte, que por r!iversas razões me pareceu improprio 
tratar-se a~si1:1 o ~hefe da republica ~o Parngu~y. Cacique 
é chefe de Indios n<tO aldeatlos, e, pors, a apphcacão desse 
litulo ao pre,;ir.ll'nte do Paraguay importa uma otrênsa não 
tanto a Lopez, que nos tem gravemente offendido, c a quem 
temos raziio para fuzer todo o mal pos~ivel, mas á nacionali
dade paraguaya, que r.ão devernos confundir com o ecu cruel 
chefe (apoiados), nacionalidade com a qu~l temos interesso 
de manter, depois da guerra. relações de amizade e boa vizi
nhança. lnsult~-b, chaman•Jo·a horda do selvagens não me 
parece boa c sã pnlitica. (Apoiados). · 

Aquella denominação, por outro lado, rehaira o nosso 
proprio grJVCrno, que tantas vezes acreditou perante aquelle 
governo agentes diplomaticos c recebeu os que de lá vinhão 
aqui servir, e que. como é sabido, eondecorou o presidenta 
d;L referida republica sem advcrttr que tratava corri indi11s 
brayos. (Apoiados.) 

1\ehaix.a ~s uacionalidadcs estrangeims, que reconbem o 
Paraguay c<,mo pai.z civilisado e não tem o seu chefe por um 
caciqtte, e ao mesmo tempo que offcreco taes inconvenientes, 
Sr. presiuento, n<lu offendo pi·op.rinmento o !nuividuo a quo sa 
appltca, poriJ\10 cac1qae ln O p01l8 CUVC!' digno .de respeito e 
consirleracão dos seus c de estranhos · 

Que se· chame, pois, cruel, fcmz mesmo o presidente do 
1\a·aguay, admilte-sc, porque é atacar o ~eu cnracter pes
soal; mas qualifi~a-Io. iJe modo que llJel!Os offeade a sua pes. 
soa do que a nacrona!Jdade que Lyranmsa, o a quantos lba 
recouhccem fóros de povo civilisado;parcce-me pouco razoavel. 

O Sn. Pm:SHJ!INTE :- Devo lembrar ao nobre senador que 
em quanto o Brasil estiver em guerra com o Paraguay ; e~ 
quanto eu ouvir os gemidos das viclirnas trucidadas em 
nlatn-Gros~o e na província do Rio Grande do Sul, que tam
bcm c~til invadida, não reprovarei que se deixe de tratar 
com toda a cortczia a pessoa que governa aqucllo paiz, e a 
quem sem duvida dirigi11-se unicDmcnte o nobre senador pela 
província do ]Jinas-Ger·acs. V. Ex. havia de reparar que o 
nobre senador qniz s~bstiluir ~ palnvra cacirJ.uo. por out!'a, 
mas que eu não tm!cr de e~atmnar w·a substJtuiCão em ou 
não bem cabida . . . . • 

O Sn. Z.1cn.1niA': --Eu sou o primeiro a reconhecer as boas 
inlonções de V. 1\r., mas peço permissão p:~ra continuar na 
minha demonsl.r~~<lo .. 

O Sn. PnESlllEi'iTB :- Acho que a domonstraci'io de V. Ex. 
não póde ter resultado, á vista do que já doclârei. r 

O Sn. ZAcJIAmAs: - Perdão;· eu estou mo justificando · fui 
accusado pelo meu ílparte. · . ' 
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O Sn. PRESIDENTE:- Se V. Ex. 'ou outro qualquer Sr. se- de 18B9, assegurnndo dogmaticamente que cu me enganava 
nador chamar à ordem o nobre senador pela província do em um aparte com que lhe contest:tVa a asserçrro. Entretanto 
ntin:~s-Geraes.... é sabido que taes concordatas não estavão em uso no pajz. 

O Sn. ZAcrrARIA5:- Não senhor; nrro chamarei.... O Sn. RonniauEs SILVA :--Apoiado. 
O Sn PRESIDENTE: - ••.• quando úsar da palavra --ca- O Sn. ZAcnARIAs :-Ainda urna vez, Sr. presidente, defi·· 

cique-em Telação ao.~presirlento Lopez, ou quando o nobre nirei os termos para evitar equivocações.~ 
senador pela província do Espírito-Santo substituir n palavra No meu pensar, que me parece ser o de todo o mun,Jo, 
-cacique- pela outra do que usou, eu decidirei a questão. concordata ó o accordo entro o devedor fallido e os seus 

creúores, em virtude do qu~l aquelle se obriga a pngat· a 
0 Sn. ZACIIARI!S: -Não estou levantando questão. estes toda ou parte da divida, Jogo ou em c~rtos prazos, 
O Sn. PnESIDENTE: - Emquanto isto nito acontecer, niio reentrando na admwistrnciío de seus bons, accordo ·cm que 

apreciarei nenlmma destas paLavras. a maioria aos credores obriga e dá lei á minoria ... 
O Sn. ZACHAIIIA5:- Desculpe me V. Ex .. Eu não peço a O Sn. Ronmaur~s SILV,\ :-Isso é quo é concordata. 

retirada de expressão nenhuma; estou justificando o meu O Sn. ZAcnAmAs :-Eis o que n(\ pbrase de nossas leis .e 
aparte que foi censurado; delle poderia algucm concluir que na das nacões cultas se chama concordata, a qual se diz 
sou menos zeloso, do que qualquer outro brasileiro, dos in· amigavel sê, cm vez de ser tmtada na presença da autoridade 
teresscs do imperio. judiciaL ó combinada particulm· e extrnjudicialmento e só 

Continuando, SI·. presidente, creio qne a expressão é tanto dejlOis submettiila á homologaeão. · 
mais impropria quanto ó certo que o Brasil tem sentido pro- Posto isto, Sr presiderJt,J, àffirmo que concordatas ami-
fundamonte as oJf1lnsas que lho h a feito o goremo do Para. ga veis não esta vão em pr:1tica entro nós. 
guay, o que não succederia se se tratasse do um cacique e de Antes do codigo do commcrcio não as havia, porque ó sa-
sua horda. bido de todos, c Silva Usboa o attesta, no Tratado o° Cap. 21 

Quando selvagens guiados por seus chefes accommettem dos 5cus Principias de Direito Mercantil, que a maioria dos 
as nossas povoações ou faztlndas indefesas, fazendo mortes e credores podia sim conceder ao cevedor uma espera, um 
roubos, todos deploramos o acontecimento, mas nincucm diz reepiro, mas rebate de divida, niTo; era preciso p:lrn. haver 
qne foi oil.'endidu a dignidade do imperio. Porqne? pela razão rebate que todos os credores asscntissem;a Ord.Liv. 4° Tit. 7á, 
bem simples de que são os aggressores índios selvagens e ca- §§ 3 · e 4•, assento cap1tal da mataria, o vedava. Como no 
ciques os seus chefes. A raziTo contmria faz-nos sentir tão tempo do despotismo se respeit11va o direito de propriedade! 
funda a offensa que nos vrm do Par~guny. Depois do promulgado o codigo do commercio, não eriio 

A civilisação tem grilos o o t,araguay possue quanta. baste de certo admissíveis concordatas amigavcis, e assim o de
pelo menos para estar sob o domínio do direito das gentes. clarou terminantemente o citado decreto de '28 de .setembro 
tio porque não é aquella republica tão civilisarla corno a In· de 13B~, o que aliás estava na consciencia de todos. 
glatcrra. por !!xernplo, que aliás alm~a ás vezes cruelmente 0 S!l. Itonmam>s SILVA:_ Todo 

0 
mundo sabia disso. 

de sua força, pudcsscmos bumilha.-la equiparando-a a bordas 
selvagens, daremos ar.o a que nos fação o mesmo aquclles O Sn. ZACilARIAS:- Cabe aqui fnzer uma distincção : o 
que por~Rnorancia ou por capricho rccusiTo fazer justica ú nrgociante que vê·se !'mbaracad~ Em seu commcrcio, ou 
nossa civilisacão. • já cessou os seus pagamentos; ou niTo. Se ninda não tem 

Accrescc a!nd~, senborcs, que o pres.idcntc da republica·do letras protestadas, se ainda niTo deixou de cumprir em tempo 
Parnguay, embor:t aprecie com ovidcntc injustiça a politica proprio as suas obrigações1 mas presente que por circum
do imperio, embom attribua ao governo bm~ileiro pensa- stancias alheias à sua vontade em h~eve o não poderá fa
mentos e vistas que nunca 'teve, se ba cingido na linguagem zer, nn.da impede que chamo particularmente os seus cre
dlicial á certa cortczia que devo Ecr retribuída no mesmo dores e obtenha clelles qualquer favor, com tanto que consin
tom. tão todos nisso ; o decreto do ~8 de setembro de 18ü9 não o 

E' regra trivial que quem lmmilha e nega o morito do 11robibe. No caso, porém, de ji haver o negociante cessado 
arlversario destroc antecipadamente a gleria que Jbe possa os seus pagamentos, 11 élllertura da fallencia ó inevitavel ou 
resultar da victoria. Em caso identico se acbn. o Brasil em elle a requeira, ou o juiz proceda a requerimento de qua.l
relacão ·~o· Paraguay ; se esto ó uma horda e o seu chefe um quer credor, ou cx-ofllcio. 
cacique, a gloria de vence -lo seria nenhuma. Em HenhtmHt bypothese, portanto, se pó da dizer tolerada 

Assim ó quo eu penso; mas o nobre senador por Minas- pr.Ja legislação do codigo do commercio a concordata ami
Ger·aes pó de pensar como quizer o usar da denominação que ga v e! na acccpçiTo propria desta palavra, sendo que o 
lhe parecer melhor, · . accordo, de que acabo de fallar, feito com assentimento do 

Vou agora responder a uma ou outra obsorvacão dq dis-· todos os credores, e sem que a maioria obriguo com seu 
curso que bontem proferiu o nobre senador qÜe acah'ou de voto a minoria, não ó uma concordata ... 
ser minist1·o da ju~tiça o presidente do conselho, e assim pro- O Sn. Ronmsu!ls SILVA:- E' uma nevação do contrato. 
cedo porque supponho desneccssario insistir muito em ma teria 
j;í tão debatida, e que fui entretanto o assumpto principal O Sn. ZacrrAmAs :- • · · mas uma nevação.·· 
t.laquelle discurso. O Sn. RooniaUI'lS SILVA:- Que só tem efl'eito para aqucl-

S. Ex. estranhou que eu chamasse repto a provocação do les que assignàrão. 
debate sobre as morlidas adoptadas pelo governo pam com- . O Sn. ZAcuAnu.s : - Curilpre em consequencia reconbe
hrller a crise, c declnrou que ntio podia comprehcnder o mo- cer que as concordatas nmigaveis, quo . armarão a maioria · 
rivo quo eu tinha para ·empenllfii'-mc com tanto ardor no do- dos crcditos, as vezes flcticias, da faculdade de fyrannisar 
b,1te. O motivo, entretanto, é transparente: niTo é cnpricilo a minol'in, es•as são producto dos decretos e avisos de sctcm
nem orgulho, mas a convic.çiTo fli'ofunda do que as medidas llro (apoiados), c só eUes podião deixar ao alvedrio ás vezes 
do governo, com respeito à crise, furão fatacs, o ror isso de uma pessoa sómente (pois .podia acontecer, o aconteceu 
eumpre condemno-las cem energia. Capricho o orgulho só com frequencia, ser o credito de 'Ulll credor superior a dous 
haveria cru dcfendo·las como providencias uteis ; a conscien- terços dos credilos) constranger a minoria ás combinações 
ciencia publica protesta contra isso. Attribue-me S. Ex. mais extravagantes. 
grande vcbcmcncia no atncar as medidas : b;werá ; mas o 
certo ó que ainda não fui cbamado á ordem pelo presidente O Sn. IloomGU!lS SILVA:- Concordatas concedidas por 
da casa, como a S. Ex. succerleu. . um só credor. 

Tratando das celebres concordatas amigaveis, disso o nobre O Sn. ZAcrrAniAS:- O Banco do Brasil, cujo credito c 
ex-ministro da just.iça que scmpra as houve enti·e nós, não respeito de alguns fallidos excedia os dous torces de totali
só antes, ruas depois do decreto n. 2,181 de .28 de setembro d.ade dos credites, podia com o seu unico vôto, como em 
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verdade s. uccodeu, conceder concordata, salvo, entretanto, I lesivas aos direitos e interesses dos credores e da sociedade 
os seus direitos cont·ra os endossantes, clausula salutar de· em geral ? 
que sempre utilisou-so. . E.m consciencia, Sr. presidente, o nobre ex-ministro da 

O Sn. RonmauEs SILVA.:- E como era crodor dos dous JUStiça deve confessar que essa lacuna foi perniciosissima, e 
terços estava tudo feito 1 que o mui ter-SQ·hia evitado sa o decreto fosse explicito; ... 

O Sn. ZacnAmAs:- Tomo tambem em consideragão o que O Sn. I'ISCONDE DE JEQUITINnoNrrA:-Não era preci~o. 
ponde!·ou o nobre ex-ministro da justiça a respeito da homo- -o Sn Z,I.CHARIAS:-Era indispensavel. 
1og-acao lias concordatas . 
. EÜ havia attribuitlo ao l<!conísmo espartano do art. 15 do O Sn. VISCONDE DE JEQUITINllONllA:-Não, senhor. 

decreto de 20 de setembro de 181H que apenas diz- ás con
cordatas deveráõ ser homologadas pelo juiz do commercio
os abusos que na pratica se co:nmettêrilo, homologando-se 
quanta concordata houve sem ex:~me de escripturaçiio1 sem 
átlender-se a exigencia alguma dos credores dissidentes, só
mente porque (era a razilo allcgada peremptoriamente) d~us 
terços âa totalidade dos cteditos erão (avoraveis ao (a/lido. 
Por essa occasião, Sr. presidente, fiz eu sentir que o juizo 
do commercio, attendendo exclusivamente á letra do citado 
artigo do decreto de 20 de setembro, não admittia outra 
questão que não fosse- se havia ou não dous tercos dos 
creditas em favor dú concordatario- cingindo-se, quanto ao 
mais, á doutrina exposta por escriptores, aliás respcitaveí~, 
de que a autoridade que tam de homologar um acto não 
tem direito de ·c·onhecer do merecimento delle, mas limita-se 
a Íln.pri!n!r-lhe o caracter de autoridade publica que fulta 
aos 1nd!VIduos que o formárilo. · 
· S. Ex., respondendo-me, contestou a doutrina de que o 

direito de homologar não implica necessariamente a facul
dade de conbe.cer do acto e de deixar de approva-lo, dizendo 
que a intelligencia d~da pelo juiz commercial ao decreto de 
2.0 de setembro fóra. absurd<l, e que cu proprio a impugnáxa 
no fôro com palavras que S. Ex. julgou conveniEnte citar, 
devendo-se, portanto, entender que podia-se recusar homo
logação ás concordatas que a não merecessem. 

O Sn. RoDRIGUES SILVA :-Então cabia-se no regimem do 
~di~. . 

O Sn. ZACIIARIAS :-Foi isto exactamente o que sustentou 
o nobre ex-ministro hontcm, citando ar·ti~tos do nosso Codigo 
do Commercio que dão ao juiz expressa faculdade de recu
sar a homologacilo solicitada. Declaro, senhores, que não 
d~fendi nem dafêndo a interprctração dada pelo juiz commer
cwl ao art. 15 do dect·eto de 20 setembro, o quo se fóra ma
gistrado não homologaria concordata alguma sem pelos meios 
convenientes adquirir plena convicção de que. merecia ser 
homologada. A questão, porém, uão ó essa : a questão é se 
o laconismo, com que o indicado decreto referiu. se simples
mente á homologação, sem declarar que ficavão om vigor as 

·disposições do codigo concernentes á recusa de homologação, 
deu ou· não logar ao~ abusos que na pratica teve o paiz de 
deplorar. 

Entendo, Sr. presidente, que toda a culpa nesta parte de
ve-se lancar ao laconismo do decreto. Quem examin:tr os 
processos· da concordata QXÍstentes no fôro convencer-sc-ba do 
que a decisão do magistrado assenta sempre sobre este fun
damento : que as disposições excepcionacs dos. decretos de se
tembro tolhem attender a outra consideração que não seja 
a vontade dos clous terços. 

O Sn. RonniGuEs Su. v A :-A não ser assim cabia-se no 
regímen do Coúigo. 

o Sn. SILVEIRA DA nloTTA :-Sempre entendi o regulllmento 
como dando ao juiz o .direito de intervir. . 

O SR .. ZACl'l1l\IAS :-Mas na .Jlratica preyalece~ pela maior 
parte a Interpretacão contrarra, e o unico meiO de ter sal
vado o paiz do trôpel de concordatas abusivas, de que tanta! 
vezes tenho fallado, era tornar bem clara no decreto a facul
dade de examinar préviamente o juiz o catado e circumstan 
cias da casa fallida e de só homologar as concordatas que 
justamente o merecessem. O ministeriil de 31 de agosto, que 
tamanho escarcéo' fez com a de{iciencia do convenio de 20 de 
fevereiro, cuja substancia aliás manteve e approvou, como é 
~ue foi tão defectivo no importante assumpto de fiue se trata? 
Como 6 que nuo cortou todo o pretexto para interpretações 

O Sn. ZACIIAUJAS;-Veja o nobre senador o que se passou 
em França em 184.8. Não ha disposição mais termina!! te do 
que a do art B 1 B do c o digo commercial frnncez a respeito 
da extenção do direito do juiz em materia do homologaciio, 
dizendo: em (alta de observancia das formalidades legaes: ou 
quando motivos derivados do interesse publico; ou do i·nte · 
resse dos credor~s pare.cerem capates de embaraçar a .con
cordata, recusara o tnbunal a homologacão. E todaVLa o 
legislador francez quando em 1848, por 'decreto de 22 rle 
Dgosto, autorisou conco!'datas amiga veis, não teve por suffi
ciente essa clareza, providenciando no decreto do modo a 
não ser posta em duvid<t a faculdade de r~;cusar~se homolo
gaçao, apezar do assentimento da maioria dos creditos.-

9 ~ecreto francez citado consta apenas de dous artigos, 
CUJa wtegra é como se segue : 

<< Art. 1. 0 A suspensão e a cessação de pagamentos occor
ridos desde 24 de fevereiro até. a data do presente decreto, 
bem que reguladas pelas disposicões do livro 1 o, tit. 3~ do 
codigo do cummercio, só receberâõ a qualificacão de fallenci1.t 
e o~c:.t~ionar{tõ as incapacidades inherentes á • qualidade de 
falhdo no caso •Ja recusar-se o trib.unat do commercio a ho· 
mologat a concordata, ou se, bomologand·o-a, ?ião declarar o 
devedor dispensado de tal qualificação. · · 

« Art. 2." Se um arranjo amigavel tiver sido feito entre o 
devedor e a metade do numero de seus credores, representando 
ties quartos da som ma do debito, terá ó tribunal do commer
cio faculdade de dispensar o devedor da apuosicão d.o.:i sellos 
e do inventario judicial. • . 

« Neste caso o de'!'edcr conservará a administracão do seu 
negocio e procederá á liquidação conjuntamente êorp os fi:>
caes regulátrmente nomeados e debaixo da inspecciTo de urn 
juiz commissionado pelo tribunal1 mas sem poder"' contrahir 
novas dividas. 

« As disposições do codigo do commercio relativas á ve
rifica,ção de credicos, ás .concordatas, ·ás operações que as 
preced~m ,e ds que se lhes seguem, e ás coosequencia~ da 
fallencm, de que o. devedor não tiver sido· allivia:do pelo 
art. 1 o do presente decreto, cor.tinuaráõ a ser appticaclas. )) • 

Decida o senado se ba paridade entre o decreto de 20 ,de 
setembro e o decreto francez. Este coUocou. o juiz. na po
sição mais respeitava!, tornando-o arbitro do commercio, e 
apezar da clareza do art. 1:i W. do Codigo do Commorcio, dis
poz terminantemente para a crise que o juiz podia recusar 
a homologação quando assim entendesse conveniente. O de
creto de 20 de setembro reduziu o magistrado, na crise do 
fim do anno passado, a contar votos bons ou mãos, verdadei
ros ou fictícios, e quanto ao direito de recusar homologaciTo 
guardou profundo silencio; deixando pairar sobro o.assumpto 
a incerteza, a duvida que tão tristes resultados produzi1·ão. 

Fallou S.Ex. da presumpção de não criminalidade dos Cal
lidos. que os decretos de ~etembro estabolecer~o apartando-se, 
das disposições do Codigo do Commercio, segundo as quaes 
o fallido presume-se desde logo criminoso, e levou muito a 
mal que eu traduzisse livremente o seu pensamento chamando 
- presumpção de innocencia- o que S. Ex. chama pre-
sumpção de não crim_inalidade. . . 

Eu nego, Sr. presidente, que traduzrsse com liberdade o. 
pensamento do nobre ex-ministro; todos sabcn:~ que presump
çilo de não criminiilidade e presumpção de innocencia vêm a. 
ser uma e a mesma cousa. E quanto ao valor da doutrina do 
nobre ex-ministro, que preestabeleceu a innocencia dos fui
lidos de setembro, tenho a ponderar de novo que não é tão 
corrente como suppõe S. Ex. O negociante, obser.va Stuart. 
Mill, de accordo com escriptores.~e sua nação, que recebeu 
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de outrem em confiança dinheit·o ou valor equivalente o o j presto todo o apoio ao actual ministcrio, não apezar da en
não restitue. em tempo .d(lvido :10 seu dono,. porque o perdeu trada desses rlou~ cavalheiros para o gabinete, mas ató pela 
ou gastou, Incorro prt?na {acte ,em suspetta de crimo, de entrada dellos. 
sorte que não incutnhe ao crotlor provar-lho a culpa, mas ao O nobre deputado pela provinch de S. Paulo, que occupa 
devedor tlefender-sc da presumpçào de criminalidade. hoje a pa5ta da agricultura, é membro do. partido libeml e · 

Como era natu~a!, o nobre ex-ministro da justiça nilo so .homem que por seu comportamento procura honrar as cirt~as 
esqueceu do acudtt' cm defesa do avi:;o (que cu antes cha- o m!~moria de seu pai: tem por isso a minha adbesrto. 
maria desaviso) de 27 d.e dezembro de 1861,, que justamente O nobre tleputldo pela provincia de ~linas-Geraes. nomeado 
accusei do ha"Yer dos[etlo o que S!l ordonilra no aviso de 30 ministro da marinha, conheco-o doba muitos annos e o to
de setembro. E~11 30 de setembro o nobre ex-ministro decla· nbo por homem incapaz de praticar ou de proteger a~tos quo 
J'ám ã promoton~ da côrte que réquerossc examo na escrip- lhe estejão mal (apoiados) ; presto·llte, portilnto, o meu 01poio 
turaçã~ ~os falltdos par a proceder criminallilente contra os como prdstaria a um minister10 de liberaes os mais genuino~ 
que cnmmosos fossem. No de 27 de dezembro ordenou que que governasse bem o paiz. 
taes exames se não fizessem. A promotoria tinha, fun~ada Já vê, pois. o nobre senador púla provincia da Babia quo 
no aviso de 30 de setembr?, reque_rido exan:es que se esta- no meu procedimento nilo influe orgulho nem outrl.l motivo 
vão fazendo ; a pro~otona,, em ~tsta do aviso de 27 de de- ce~suravel;. porque, aliás, eu não apoiaria ministros que, 
zembro, recuou, pedtndo demtencia dos exames. embora do meu partido, ha pouco tempo me fizerrto guerra. 

. . Os motivos da opp~sição quo f<:ço ao gabinete de 3t ae agosto 
O Sn. RonniGUES Sn.vA ·-Chamou-se a tsso processo de sii.o patentes dos chscursos que tenho proferido, e·o nobre se-

exame e condernnou-sc. · nadar pela liabia melhor do que ninguem os comprehendo e 
O Sn. ZACUARJAS :-E' verdade isso ; deu-se ao exame da 

._ escripturação dos fltllidos ou fingiu-56 que ae lho dava o 
nome de-processo do exame -para haver pretexto !lo con-

. demna-lo como uma excentricidade inadmissível, entretanto 
que tratava-se de um simples exame, de um preliminar rigo
rosamente inrlispensavel para poder a promotoria cum1irir 
conscienciosamente o seu dever do denunciar os fallidos de 
má fé. 

S. Ex.. recorreu à estalistica criminal do paiz para de
monstrar a verdade do sua assercão, relativa á inactividade 
do ministerio publico. Qualquer, porém, que seja o resultado 
da estatística, o certo é qtte, no caso em questão, a promo
toria não foi inactiva, e que se não cumpriu seu dever foi 
porque o aviso do 27 de dezembro estorvou-lho a accfio; 
tenha o nobre ex-ministro da justica paciencia, que a cúlpa 
é sua o não do miui;;tcriq_.,publico. • 

Acoimado o aviso de 27 de dezembro, Sr. presidente, de 
consagrar um absurdo, nutorisando a concessão de concor
datas a todo o tempo e cm qualquer estado da liquidacão 
das casas fallidns, o nobre ex-ministro da justiC:L defendeu' o, 
dizendo que nenhuma disposição do Codigo ilo Corn:narcio 
probibin :t concessão de concorilata depois do contrato de 
1111ifio, e)nstanuo para que eu lhe citasse artigo que encer
r ~~tl WJ!elhanto prohibi~i:io. O art. Soo do nosso Codigo tlo 
Commercio creio eu que responde satisfactoriamente ao 
nobre ex:-mini:tro, quando dispuo que - não havendo con
cordata se passará a formar o contrato de união -: donde 
resulta que depois do formado o contrato de união não tem 
mais Jogar tratar·so ue concordatas. 

avalia. · 1 

Quanto ao desabtimento, do que fallou o nobre senador 
pela Babia, observo-lho que é precisamente o mesmo com 
que ha annos combati na outra cumara abusos eleitoraes e 
outros do partido que cm 18$2 deixou o poder, e admira que 
o desabrimento que então attra!J.ia agora repilla. 

A veràurle, t:ir. presidente, ó que eu não tenho mudado; 
corr;bati outr'ora ~xcessos o agora combato demasias com 
quo não posso condescender, · e que o partido liberal nlio 
póde tolerar· sem aniquilar-se moralmente. Entrei para uma 
situação que me pal'eceu ter por fim regenerar a politica, e 
nii:o posso de modo algum sustentar nem applaudir actos que 
tendem rmlnifestamcnto á dcgeneracão. 

Por minha parte (protesto ao senado) que não tenho pra- I 

ticado nem praticarei- acto que se encaminhe a quebrar o 
nexo do partido liberal como o paiz o cornprehende e quer. 
Ora, o paiz não quer que o partido liberal pratique excessos, 
o ainda menos que os explique e defenda, como ultimamente 
se tem visto. A violação da lei é prova da liberdade humâna, 
mas pretender desculpar o crime e fazer dello virtude, é a 
co_rrupçrto da liberdade, é uma ail'ronta á consciencia pu-
blica. · 

Vem ao caso citar, Sr. presidente, a bom conhecida sen
tcnç~ : Vídeo mcliora, proóoque, deteriora sequor. Aquellc 
que conhece o !Jem o, o appíova, pódo seguir o mal porque é · 
livre. 

O Sn. VISCONDE DE 1EQUITINHONliA : - E' prova da fró!gili-
dado humana, não da liberdade. . 

O Sn. ZAcnARIAs : - Perdóe-me o nobre senador que dá o 
aparte ; será prova de fragilidade, mas o é tambem o muito 
principalmente do liberdade, e dahi vem sustentar um philo
sopho que o ·suicidio (se pó do haver suicídio sem pertur
bação das faculdades mentaos) ao mesmo tempo que ó o 
maiot' attentvdo, é tambem a prova mais valente da liberdade 
humana. O nobre senador sabe, em uma palavra, que a puni
cão dos delictos assenta essencialmente na liberdade. 

Agora passarei, Sr. presidente, a responder ao nobre sena
dor pela Jlahia, meu collega e amigo, o Sr. visconde de 
Joquitinhonha. S. Ex. merece-me tanta consideracão, ja como 
um daquelles brasileiros que efficazrnente concorrerão para a 
independencia da patria, já como um dos mais conSJJicuos 
ornamentos de nossa tribuna parlamentar, que não posso 
dtlixar sem resposta a pergunta que S Ex:. fez-me em uma 
das sessões passadas. 

Perguntou-mo S. Ex:. qual o motivo ~orque ostnndo aind11. 
D<"io ba um anuo na melhor intelligencia com o nobre ex-mi
nistro da justiça e CO'l1 alguns dos mombros tio gabineto de 
31 de agosto ••• 

0 Sn. VISCONDE DE JI!QUITINIIONIIA : - A.b! já sei, é sobro 
o assumpto ••• 

O Sn. ZA.cru.nus : - .•• mostro-mo agora desabrido con
tra elles. Em vez do ladear a pergunta para commodamento 
responder ·lhe, eu, Sr; presidente, augmenlo-lbe adiiliculdude, 
ponderando ao nobre senador pela Bahia quo a 12 do maio 
foi chamado aos conselhos da corOa como ministro da agri
cultura, commercio e oht·as publicas, o Sr. Paula Souza, 
declarado advorsario do ministerio de 15 de janeiro, nos ulti
mos mezes de sua existencia; assim como, ba poucos dias, 
foi nomeado ministro da marinha o Sr. SilTeira Lobo, outro 
adversario ·cto gabinete da 15 de janeiro, e que entretanto 

• Fuço essas considerações, Sr. presidente, para concluir 
que um partido, como um homem, pódo, ás vezes ser levado 
il um excesso : vitlere meliora deteriora sequi Será. uma 
falta, um crime, mas comprebonde-se. O que, porém, acho 
incomprehensivt~l ó que se queira.nogar a falta, o crime, e, 
o que ó mais, se pretomla sustentar que o mal ó o bem: 
deteriora esse meliora. Isto mo parece, repito, um insulto á 
moTal e á conscioncia publica. (Pp,usa.) 

Em meu antecedente discurso pedi ao nobt·e senador p~lo 
!)ará, o ao nobre cx·min!stro da justica, explicação a ~espoito 
de um d0cumento, publicado na manhã daquolle dta, com 
que se pretendia prorar que um membro da commissão liqui- . 
dadora da casa bancaria do Antonio Josó Alves Souto e 
Comp. recebôra porcentagem antes do tempo proprio e sobre 
an·ecadação bruta cm vez de liquida, na fórma do regula
mento respectivo. Deu o nobre sgnador pela provincia do 
I>ará immediatamento as explicações que julgou convenientes 
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como membro que foi da.quella commissão, c a quem se re
feria o documento ; agradeço-lhe a benignidade. 

Não procedeu assim o nobro ex-ministt·o da justiça. S. Et. 
veiu á. tribuna estranhar que eu rruizesse constrangê lo a dar 
conta do modo por que a liquidação da casa Souto procedia, 
quando o_senado é testemunha. e se acha escripto no meu 
discurso, que o que apenas pedi foi que o nobre e:t.-ministro 
declarasse se o procedimento attestado pelo documento a que 
se tem alludido era ou não conformo ás úisrosicões do regu
latrento do ~overno sobre essa maleriu. Fez inais S. Ex. : 
chamou essa qucotão- qtcestão de {a !la caprina. 

Com effeito! Chamar questão de fana cap1·ina uma violi\
cão clara da lei, como essa a que o documento se refere, é 
ó modo mais estranho de avaliar questões. A publicação, 
dizem, 6 anonyma, e por isso nada vale I Nilo penso assim, 
senhores. Um documento authentico é a verdade, e tem sem
pre direito a uma resposta, embora seja anonyma a publi
cação que o apr.esenta. A mão rlesconbecida, 11ue traçou ns 
palavras mystenosas contra Bulthazar. não deixou por isso 
de exprimir a -verdade. Assim é a imprensa com os seu~ mys• 
terios e com os seus anonymos. 

Tal publicação ha de pessoa conhecida que nil:o merece 
resposta; mas lá vem artigo anonymo, e mais se vem acom
panhado de documentos, a q:Je a honra manda dar a devida 
consideração e resposta. Chamar isso questão de laniz ca
prina, Sr. presidente, é professar umn escola a que não 
posso pertencer. Se tal profissão de fé fosse necessaria para 
ae pertencer a um partido, eu preferiria deixar de pertencer 
a uma parcialidade politica, procurando prctilar da cadeira, 
que occupo no senado, o serviço de que fosse capaz ao meu 
paiz como homem estranho aos pat:tidos. 

Pareceu hontem o nobre ex-ministro da justica não enten
der, Sr. presidente, o sentido do aparte que· dei ao nobre 
sepador pelo Pará, quando lhe disse que a opinião publica 
considerava mais a questão da crise que a do Paraguay. 
S. Ex. disse que assim julgava eu importar mais a perda 
de alguns centos de contos de reis occasionarla J)ela crise do 
que a enorme despoza da guerra, a offensa da integridade e 
da l10nra do Imperio. O mal da cri_se não foi em meu con
ceito a perda de centos de contos: mas a perversão do cre
dito, a desmoralisação da autoridade 1 triste a~p~.~to que a 
questão do Sul oito apresenta. ~ 

Acabou o nobre ex-ministro da ju!tica o seu primeiro dis
curso sobre o debato do voto de gracas com a seguinte de
claração : que ia cravar os olhos no ê~paço a ver se as an
dorinhas politicas emigrão, não tendo S. Ex. para onde 
emigrar. Remoque é esse, Sr. presidente, que, além de in
justo para com os amigos da situacão em geral, ,e de alta· 
mente impolitico, offende primeira· ao nobre ex ministro da 
justiça do que a· ningucm. 

A liga entre liberaes e conservadores começou no :Mara
nhão; e, pois, sem pFivar o nobre ex-ministro do gosto (que 
não lhe louvo nem censuro) de ter os olhos cravados no es
paco a consultar o vOo das andorinhas, desejara perguntar 
quál foi no Maranhão a andorinha 11ue primeiro emigrou, -
se o nobre ex-ministro da justiça para o seu amigo que acaba 
de exercer o cargo de ministro dos nego cios estrangeiros, ou 
se este para S. Ex.? 

A injustiça do remoque para com os homens da situaçtto 
em geral não é menos clamorosa. A situacão representa a 
alliança, e eu prefiro dizer a fusão, de consêrvadorcs e libe· 
racs para fins muito nobres, e de utilidade publica. Onde 
est~o as andorinh~s? Foi do lado conservador que houve 
emigração para· o liberal, ou deste para aquolle? No meu 
pensar não póde haver insinuaeão mais odiosa nem menos 
razoavel e merecida de parte a parte. . 

A intençtto do remoque, entretanto, parece, pois, que vem 
do nobre ex-ministro da justiça, ferir o lado conservador, 
que é um elemento da situacão; e senao assim deixa a 
S. Ex. liberdade plena para clássificar-m'! como bem lbe pa
recer; mas não posso, Sr. presidente, suhtrabir-me ao dever 
de a lembrar, em defesa de meus amigos de origem conser
vadora, que, senão todos, a maior parte tinhão uma posicao 
na politica e se havião distinguido por seus serviços ao páiz, 

quando concorrêrão com a sua iufluencia para formar a situa
ção dominante, e pois não podifio ser impellidos por frívola 
volubilidade e desejo de fuzer carreira, elles que já a tinhão 
~tão avantajada. (Apoiados.) 

E direi, senho.-es, francamente ·a verdade: não é. da parte 
do lado offenditlo pelo remoque do nobre ex-ministro da jus
tiça que, com resp~ito á situação politica formada por esfor
ços communs de ltberaes e conservadores, se nota arriere 
pensée. As reticencias mcnt<~.es não reveladas senão depois 
ue certo tempo, o nobrtl ex-ministro da justiça sab0 perfeita
mente quem as tc1'o: farão a1Jenas alguns homens que, domi
nados, como já tive occasião de dizer nesta tribuna de remi
niccncias historicas, nélO se resolvem a. desprender~se dellas. 
Todos os remoques da naturezél. do de que me tenho occupado 
me parecem, p<Jis, injustos, e, demais são impoliticos ..• 

O SR. SouzA. FnA.Nco:-Todos os remoques, apoiado. 
O Sn. ZAcTIARJAs ..• todos os quc,como esse, tenuem adis

solrer .o na.'l:O das duns parciálidades que compoem o partido 
dominante. A impolitica de taes remoques é manifesta. O 
partido conservador mais de uma vez tem aberto as suas fi
leiras prira admittit· do lado contrario esforcados auxiliares 
que adoptão as ~uas idéa3 politicas. E eu pergunto, Sr. pre
sidente, já alguem viu jornal da responsabilidade desse par
tido ou orador de sua politica fazer allusões de origem e pro
cadencia que incommodem os seus novos amigos? Nunca. E 
dahi resultão adbesões sinceras e proficuas. 

O Sn. RooniGUES .SILVA :-Seria uma injustiça. 
O Sn. ZAciiAnrAs: -Em homenagem á verdade, pois, direi 

que a politica conservadora nessa parte tem sido discreta o 
previdente ••. 

O Sn. RoDRIGUES SILVA :-E somos emperl'ados. 
O Srr. ZACIIAIIIA:'·: -Se me fosse po~sivel tom tr agora em 

consideração o aparte que acabo de ouvir, mostraria a V. Ex., 
Sr. presidente, com provas recentes, que, no mais, aind:~ 
hoje são emperrados. Sinto e sinto profundamente que nc 
partido da sit11ação não so tenha seguido o exemplo bom do~ 
adversarias, que seria tão proficuo á sua perfeita consoli 
dação. . . . 

O Sn. SILVEIRA DA Moru:- Então não ha partido, hr 
uma agglom~ração de interesse. 

O Sn. ZACIIAII!A!:- Perdóe-me o nobre senador; ha par 
tido, e espero que se mantenha e consolide (apoiados), ape 
zar da illusão de certos homens que, não reparandO' que 1 

mundo marcba, e por que outr'ora exercêrão influencia er1 
um certo sentido, querem imprimir na marcha 'dos negocio; 
uma direcção que lá entendem. · 

O Srr. SIL vEmA DA MorTA:- São os emperrados. 
O Sn ZACRARIA.S:- .Ha emperrad9s de ambos os lados •• 
O Sn. RoomeuEs Su. VA:- Ao menos já confessa isto .. 
O Sn. ZAciiAniA.s:- .•. como ia dizendo, homens que nã< 

attentão mt· imposdbilidade de dirigir com ·as suas iâéas d: 
outr'ora a muci1lade íllustrada e independente de hoje, para; 
qual a liberdade tem uma significa cão mais moderada e pro 
pria da epocha em que vivemos • 

Eis o que tinha a dizer. (Muito bem.) 
VozEs- Votos! Votos 1 

o Sr. Dias 'VIeira (pela ordem): -Sr. presidente, 
vista da. resolução, hoje manifestada pelo Sr. presidente d 
conselbo, em que se acha Smt ~lagestade o Imperador, d 
seguir para a província ·da Rio-Grande do Sul, ou Linb 
tomado a deliberacão de não falia r mais na discussão da re~ 
posta á. falia do throno. Entendia que em taes circumstancia 
este assumpto devia terminar hoje. Entretanto, deste pr• 
posito fui afastado pelo nobre senador que me precedeu. 

lnterpe!lou 8. Ex. a qualquer dos ex-ministros do gabine' 
de 31 de agosto para que emittisse sua opinião sobre o avi. 
de 4 de abril do corrente anno, expedido pelo ministerio. c· 
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agricultura, declar<Jndo qua não cstavão prov<•tlas as ar''Ui
çcres que o engenheiro fiscal do governo havia feito co~tra 
as contas do engenheiro em chefe da cstrilda d~ ferro 
de D. Pedro li. 
. O sen.ndo com~rchende que rle improviso não me fôra pos

S!vol sàt1sfa~c~ á wtcrp~ll;J~ão do honrado membro. N:to tundo 
s1do eu o muJIStro r!a reparticão pot'rJUC concu esse ne•>ocio 

t r - j d • o I e enrJo m~smo necossH a e de compulsar os documentos cm 
que o _gablllete rlc 3 i do agosto, ou antes o nobro ex-ministro 
da agriCultura, baseou essa decisão, vejo-me na n~cessid[trJo 
de requerer a~ scna.do o aMamento desta discussrro por 2i 
horas, para poner s;tt1sfazcr ao b.onrRdo membro. 

Vou, pois, mand:ll' á mesa um requerimento nestc.sentido. 

® Sn·. su~·eh·a da ~.l!otta:- Sinto não poder dar o 
me~ voto ao requerimento do nobre ~enarlor pelo f!laranhfio 
c smto não só pela consideração que me merecem todas a~ 
sua.s propo~tas, como tambem porque recouhe~o a razão, 
m~lto p!aumcl até r.er!o ponto, porque S. Ex. propõe esto 
aditlmento. · 

S. Ex .. pareco que tem em mira trazer -para~ discussão 
algun:as Informações ou documentos que pretende incluir em 
seu discurso, mas que não tem presentes, porque não con
tava_ co_m esta disc_ussão. O tli:;curso do nobre senador pela 
prorwc1a da Dal11a su~g-criu·!h-e talvez a necessidade de 
prompta resposta (apoiados); mas para S . .Ex. con:itlerar 
todos os pontos d;t materia-em que tocou o nobro senador 
p~la prov!ncia da Ba~ia precisa de alguns docurnentos; 
~mda mats qua(Jdo o ,d!SC?~so ~o nobrll ~emulo1: na 1a parto 
atacou alguns actos no m!ntstcr!o passado e pediU expressa
mente !~ma mpo~ta do algum rios membros desse ministerio 
a respcit? de ~actos muito importantes de que cllo se occu
pou relativos a estrada de ferro. Jí se v~ que o nobro sona
d~r pelo Yaranbao propondo-se rMponder a este to pico do 
d1scu~·so_ do nobro senador pel:l proYincia da Dabia não póde 
presctndir de algumas informações ou documentos escriptos. 

Isto ludo parece que mo induzirht cm incoheroncia votando 
eu contra. o requerimento, mas não é assim. Eu trago estas 
razões um cama nt3 para mostrar ao senado o sentimento cora 
que vou oppôr-me ao requerimento de adiamento; e vou dar 
as razões porqae voto contra elle. 

Sr. presidente, esta discussiTo do voto de graças o senado 
c_ o pr.Iz_reconh~cem que,_ comquanto tenha sido longa, tem 
s1do_ mmto lummosa, mmto util; mas, por muito luminosa 
e utll que tenha sido, é necessario confessar tambem que é 
preciso, pôr termo a ella. 

Ouvimos o annuncio, que nos fez o nobre presiucn~e do 
conselho, ~e que Sua .Ma~estade Imperilll pretende breve
m_ente seg~u· para. a província do Rio-Grande do Sul ; S. Ex. 
nao nos d~sse o d_Ia, mas corre por ~hi que essa Ti~lgem tem 
de sor fe1.ta mm_to brevemente, d1z~m que se~unda-feira. 
Sendo ass1m, creiO que o nobre presidente do conselho fa
zendo esta communicação ao senado, teve em vista. prev~nir
nos de qua as camaras têm de ser adiadas. Tindo as 
camaras do sor adiadas 7 não podendo esse adiamento 
tardar ~lóm de s~bbado, creio que só temos o espaço 
q~e ym . atá o dm do adiamento, e esse dia talvez não 
so;a 1_nt~1r_o, ~arque o ;.diamento nos ba de ser intimado logo 
no prmClpiO da sessão.; temos, pois, unicamenta os dias de 
amanhã e depois do amanhã para .... 

o Sn. PRESIDENTE:-v. Ex'. comprehondo que o adiamento 
da sessão traz tambem o adiamento da discuisã:o do Tolo 
de graças. 

O SR. S1LVEin.l. D.l MoTr.l :-Sim.senhor; por isso •~tou 
combatendo o adiamento. 

O Sn. PRESIDENTE :-'-Fica tambem adiada a discussã:o do 
voto de. graças, não fica prejudicada; continua-se quando 
prosogu1r a sessão. 

O Sn. SIL'I'EIR.l DA. MoTT.I. :-Nesta parte perdoo-me V. Ex. 
O Sn. PRE!lDENTE :-Ah I V. Ex. niio acha isto bom? 
O Sn. SIL umA. D.\ Mon~: -.No momento, tenho alguns 

assomo5 de duvida a respeito da opinião do V. Ex., porque 
persuado-me .... 

O SR. PRESIDllNTI~:- Quando nos reunirmos outl·a vez, 
continuará a discus~ão do voto de graças. . 

O Sn. SILVEm!. DA MoTTA: -Eu creio que, adiadas as 
camaras no sabbado, principio do 3• mcz da sessão, o go
vemo tem do convoca-las para o mez do marco do anno que 
vem, afim de fazer completar os quatro mozes· de sess~o .••• 

O Sn. PI\IiSID&NT!l: -Perdôe V. Ex. Eu acho que sendo 
adiadas as camaras, quando continuar a sessão não ha nova 
falla do abortura. E' opinião que ainda não estudei, mas 
pa_rece-mo que então pouml. continuar esta discu~são, aliás 
ut1l, como V. Ex. considera o eu tól.mbem.- Pó de hner al
g~ma demora na resposta á falia do throno; mas póde ser 
mnrla dada. 

V. Ex. pótle continuar; é uma simples pbservaçüo minha. 
o SR. Su;n:mA DA rúoTTA :-Vou continuar. Eu entendo, 

senhores, quo niTo é negocio ele duvida ~ue, :.~diadas as ca
maras, deve comj~lctar-se o tempo que falta para os quatro 
mezes que a conshluiçflo tlíz que deve durar cada sessão an
nu~; mas, quando forem convocadas para este fim, não se 
segue quo nüo haja falia do tbrono, porque, assim como ha 
na conv_ocaçfio extraordinaria, tambem deve haver q1lílndo v. 
convocação ó feita para prcench~r o pr~zo constitucional, 
derois de um adiamento. 

Çluercurlo, Sr: presidente, alcancar o espírito de nossa con
stituição, entendo que deve bavér f6rcosamente uma tal ou 
qual communicaçlio do governo com as ·camaras, sempre que 
ell_as se abrem ; porque , segundo o espírito da nossa consti
tuição, o corpo l~gi,lé!tivo quando se reune presuppõe-se que 
precisa das informações do poder executivo para fazer as leis, 
e nesse principio é que é fundada a solemnidado das fallas do 
throno_admitliilas em todos os parlamentos. · . · 

Por lõSo parece-me, Sr. p1·osid!lCtte, que niio se póde·argu
mentar contra a minha proposição de que ó necessario en
cerrar so quanto antes a discussiTo da falia do throno, alie· 
gando com V. Ex. que adiada esta sessão fica tambem adia
da a discussão da falia do tbrono e que podemos para o anno 
que vem ser convidados a discutir ainda o brill1ante desfe
ch(J e o exilo feliz ; quando talvez p11ra o anno que Tem 
tenhamos do discutir cousas muit.o mais brilhantes do que o 
co~venio de 20 ~e fevereiro, muito niais felizes do que o 
ex1to desse couvon1o, e então p:tra que ·nos havemos de estar 
occupando de uma bisloria antiga, que ílgora mesmo o se
nado já julgou ••. 

O Sn. T. 0TTO~I :--Que não era brilhante. 
O SR. Sn.vEinA D.\ lHoTTA :- ·, .. que não era brilhante 1 

Não sei, pois, Sr. (lt'esidente, como póde prevalecer a alle
i'ação de que não temos necessidade nenhuma de acabar com 
esta discussão, quando é minha opioiiio que precisamos 
acabar com esta discussão já, porque ella póde continuar 
para o anno que vem e ser um verdadeiro anachronismo. 

Já vê V. Ex. que temos agora diante dos olhos as bata
l~as de Riachuelo (~poiados), os campos de S . .Borja, Cor
rlentes e outros mmtos campos de batalha, que naturalmente 
terile de ennobrecer o successo das armas bra•ileiras (apoia
d?s) com um resultado mais brilhante do que este c.onve· 
mo p~llido de 20 de fevereiro, que tom sido objecto das nos
sas discussões. 

~cho, pois, Sr. prgsidento, que seria inconvenientissimo 
(e 1s~o é uma razão mais em favor da minha opinião contra 
o adiamento) que esta discussão fique adiada ~ara o anno, 
P?rque teríamos do representar outra vez este máo papel de 
d1scntir ainda o convenio de 20 de fevereiro, quantia as ar
mas brasileiras podem já estar triumphantes sobre as ruínas 
de llumaitá, quando nossa diplomacia póde já ter feito um 
convenio que niTo seja como o de 20 de feTerairo (apoiados), 
a respeito do qual não seja preciso allegar nem que o nosso 
ex~rcito era fraco. o enfermo, nem que as potencias estr~~
gmras obstavão a tomada da praca nem ~ue os nossos lDl
mig.os tinhão toda a força para resistir e para nos impôr uma 
c:tpltulação onerosa ao decoro nacional. 
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Ora., quando podemos no futuro (e futuro breTe) con· 
tar com e!se resultado, que ha de occupar a contempla
ção do poder legislativo, balemos de e&tar condemnados, 
por causa. do adiamento do nobre senador, a voltar ainda os 
olhos entristecidos para este convenio de 20 de fevereiro? 
Não é possivel. .• 

Não posso, pois, Sr. presidente, votar pelo requerimento; 
esta. discussão ja dura. ha. muito tempo, tem sido luminosa.; 
não devemos deixar do dar uma resposta á corôa. (Apoiaàos.) 

O Sn. PRE3IDENTE:-O que disse ha pouco a V. Ex. foi 
apenas uma conversa: não é opinião estabelecida, mas é o 

· que me parecia; e seria com eJreito um caso novo no, sys
tema parlamentar. que o voto de graças, depois de discutido 
por espaco de uín rnez, ficasse adiado ainda para outra 
sessão I Seria um facto 1-amentavel. 

·DISCURSO~ l'ROMU.NC!!.DOS N.l SESSÃO DE G Dl! JULJIO DE 1865. 
8 Sn·. 'lrlSeGm!e .de JefJI.Uitiuiaonha: -Sr. presi

dente, ligada com a materia do primeiro artigo está eutra a 
cujo respeito me parece que não será considerado imperti
nenta despertar a atteneão do senado ; supponho que ainda 
não se publicou o tratádo ou os tratados de casamento de 
Suas Altezas •.. 

lHa um aparte.) 
Sou agora informado de que um já se publicou e acha-se 

nos annexos ao relatorio do nobre ex-ministro dos negocias 
estrangeiros ; mas não tive os annexos, e por tal razão não 
estava ao facto dessa. circumstancia. 

O outro tratado, porém, informa-se-me que ainda não se 
publicou. 

Ora, so se tivessem já publicado os tratados, Sr. presi· 
d&nte, sem duvida alguma escusado era fazer eu a pergunta 
que tenho a honra de dirigir ao nobre .ministro da marinha, 
e a que S. Ex. como orgão do governo provavelmente estará 
em circumstancias de responder. 

Ha uma questão, Sr. presidente, qne me parece que é 
constitucional e como esta é a primeira vez que tem de ve
rificar-se esta circumstancia ou de pôr-se em execugão este 
preceito da constituicão ou o modo como se póde entender a 
constituicão- a este rêspeito, por isso não é muito que eu me 
dirija ao· nobre ministro para que S. Ex:. declare a opinhio 
do governo ácerca desta questão. 

Eu creio, Sr. presidente, que S Ex. poder-nos-ha dizer 
se nos tratados de casamento foi considerado o estado civil 
dos príncipes consortes das princezas brasileiras, quero dizer, 
s11 se attendeu ~ declaração formal de serem'elles brasileiros, 
ou não considerados taes, ou se ficão estas circumstancias 
dependentes de naturalisacão, como esta naturalisacão de
verá ser feita, se nn fôrma· das lois gera23 o Stl por forêa pelo 
facto do casamento, otc. • 

Não me parece isso fóra da questão, Sr. presidonte, porque 
se ~caso os principes consortes das princezas brasileiras são 
pelos tratados de casamento considerados brasileiros, já vê 
V. Ex. que nem eu achava extraordinario este projecto. No 
caso contrario é uma graça. . 

O senado cornprehende perfeitamente que as minhas obser
vações nascem do grande interesse que tomo pela .familia 
imperial, do grande satisfáção que nutro de ver assim liga· 
dos; pela naturalisação, principcs tão virtuosos, corno aquelles 
que forão escolhidos pelo monarcha para consorte das prin-
cezas brasileiras. . 

Por issD nem impertinente me parece o meu requerimento 
ao nobre ministro, nem tambem filho do outra consideracão 
que não seja esse respeito que já mencionei. • 

e Sr. ministro da mari~llna ~ - Sr. presidente, em 
sati~fação ao reclamo do nobre senador pela província da 
Bahm, cumpre-me simplesmente declarar que nos contratos 
do casamento nada se estipulou em relação ao estado civil -
dos príncipes consortes das princezas brasileira!. · 

Não se tendo combinado em conselho sobre a rnanGira- de 
solver a objecção apresentada pelo nobre senador .•.. 

O SR. vrscoNDE DE JEQUITINHONllA. : - Peço perdão, foi 
uma pergunta; não é objecção nem é duvida. . 

O SR. MINISTRO DA lf!RINllA. : - Não faco questão] da 
palavra. -

Não se tendo combinado em conselho, dizia eu, a solução 
que porventura tinha-se de dar a esse quesito eseusado seria 
e de muito pouco peso emittir eu a minha opinião individual 
a esse rtJspeito. 

Limito-me a isto, não podendo adiantar mais nada em re_ 
lação ao que disse o nobro senador pela província da Bahia 

N. B. Deixão de ser publicados no appendice os discursos do Sr. Saraiva sobre 
forças de mar e do Sr, Dias ;Vieira sobre o voto de graças, por não nos terem 
sido remettidos. · 


