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SENADO 

ACTA DA 1" SESSXO PllEPARATOlUA DA 
CA~L\.RA DOS SRS. SEXADORES 

OL!\"EllU 

li,n.ltarmn com causa rntrLicipaün os Srs. Couclc 
de Yakn~a. Selmsi.iiio Luiz Tinoco da Siln., 
Darão de !tapo ii, Patricia José de Aimciua c 
Silva, !\larqucz de l\Ia.ricá c Diogo Antonio 
Feijó. Faltaram sem causa os Srs. D. X uno 
Eugenio ele Lossio, Viscor.cie tlo Rio Ycrmelho, 

Aos vinte <J s0tc dia.s elo mcz ele Abril de Visconde da. .Pccl.ra Branca, :,!mJOc! dos Santos 
anno 1839 cio Xascimento clc Xosso ScnhJ!" ~Inrtins \'allnsQttcs, Cassiano Spiricliüo cle 
Je:sus Ch·risto, clccimo oita\·o ela Inclcpendcr.· ~Icllo }!attos, :lianocl A!ns Branco, Jose; "!ar
eia e do Imllürlo, reuniram-se {JS Srs. Senado· tiniano ele Alencar, Jos6 Roc1riguc·s .lnrllim, 
ns na sala clas sessões, sob a presiclencia do :líarqucz ele Dacpcndy, Jos•' Dc!!to Lci:e For
Sr. Luiz José ele OliYelra, 2" Secretario, c reim ele ~Iollo, :llanocl Ignacio de l\Iel!o c 
feita a chnma.cla acharam-se prese:JL·s os Souza, José Carlos :IIayrink ela Si!Ya Ferr~w. 
Srs. l\Iarqucz de Darbacena, Francisco Carneiro Ma.nocl Cn.emno de Almeida Allmqucrquc, Frn.n
dc Cumpos, Francisco de Souza Paraíso, João cisco do Pau!;, Souza c ?IIello, ?IIn.nocl ele Car
Antonio Rodrigues -de Canalllo, Pedro Jos~ ,-n.Jho Pacs dõ /,nclraclc é ,\ntoniJ da C\mha 
dn. Costa Barros, Conde de Lagos, .Tosé Tho· e \'ascoucellos. 
maz Xa.l>uco ele Araujo, Joflo Ern.ngc!ista de O Sr. Presidente elr·,;larou a.clJ[tl'<:lll·sc Jl!'C· 

Faria Lobato, ~Iarcos Antonio :\Ionte!ro de -~entes \"intc c trcs Srs. Senadores, c que ia 
Barros, Xicolau Pereira ele Campos \'ergueiro, officiar ao Governo e ú Cn.mn"a dos Deputados, 
Bernardo Pereira. de Va.sconccllos, Antonio Att· participando existir na Côri·'., nn~1cro suffi
guslo "Ionlciro ele Barros, José Sa.turnino dn I cie-nte de Srs. Senadores pa.ra o Scna.do poder 
Costa. Pc·reiru, Antonio Pedro ela Costa. Fer- deliberar; c, igualmente, r.uc se ia. pedir ao 
re!ra, Antonio Francisco de Paula. c Hollancla Governo dh, !oga.r c hora c~u que o Regente 
Cavalcanti de Albuquerque, Luiz José de Oli· deverú r~ccber a Dcputacfto r]UC tem ele saber 
vc!.ra, :\Ia.rquez tlc Parnna.gu(t, Francisco de :o dia c Jogar para abe.rturn chl Asscmbléa 
Lima. c Silva, Fra.ncisco ele Brito Guerra, Lou· I Gera.!. 
rengo Rodrigues rlc Andrndc, ~Iarqucz de Sflo Passando-se Jogo a Domc::tr a. dita DêPU· 
Jofto ela. Palma, Visconde ele Congonhns do taçiio snhiram cl~itos os Srs. Lour.:n~o Hoclri· 
Ca-mpo c Yisconcle ·clc S. Leopoldo. Faltaram . gues ,tJa.Anclrnda, José Satmnii:o tlrc Costa Pc
por impedimento os Srs. Pedro tlc Ar::tujo Limn ; reirn e }farf{Ué-Z ele S. Joiio da Palma. 
c F'mncbeo c~r P:n1Ia tl'Almelcla AlbUf!UCrQU0. I Leu-se o Diploma h;1pcrial do Sr. Caetano 

A. 1 'l'.'IY 

~ . 
. ~. i 

~:r.::r;~:-~~ft"'~~-i~)~"'-~:~""+"'~\~"-' .. :~~"':f'l'i;'!'.:~~-~,_::~~"'.l~:~:.;il"'.:~:!r:"~i,.>~.~:"'·~':"'.i-."7-.:•:;:.,. ~.,~.: -'"~;~-"': ·.::""·_;_·"', ,-{ "-·::~~: ,"·:-~":·~~:; :"'~·,"·_:·'"', .~,:-~~·;"'(,.>:·.~-~~"'~·:'". "' .. ,-~::'":.· .. : ... "',: ... ~·:.··:'" .. ·.··.:·.',.~ ... ,_-.... ~"' .. :.· .. :.·'".·::~.'."'.~.,::..:"".'.'.~ .. : .. '."_,_: ... ~ .... ·."'~·.···:.-"' .. '····'.·.·.~.~:·.·.:.::_ .. :'.·.·.~: .. :.\"'· .. : .. ·.::··_;,'.::··.:' ... '"'•,~-.-~.·.·.·,_·.',·: __ ·."":,:~:·.':·"'::_ •. : .. ;· .. ·'_"'~:.·,·,:::~ .... , .. ~.·:·.'l'!:l·::··.'.~.-.'"'.~.p.~;.:'"":_:l.' .... "· .•. ~~ ....... :":; .. :~_."';,_~:·.:~;-.:_.·.··.· .. ·'" .. ,.'.~' ..• ~."· '··.'.· ...... ,_'"'_,_: .. ·• ... :_ ..... '"'-"~:-~ ... .-_:·"' .. '"',"' .. '" .. ".:·.'"'". ·:;~~~r:::o:. 
;;';ç;;~j~i.:\·-~::;~t:::·::nrr>·:~·:·:>;''Jt · .. ··, · ... <,,,;'._. ::>··· . ·. · · .. · • · ..... t . 

-~.': :\ ' . ·, ·.~ :: ..... 'I, ' • .• 



.. 

-7 
I 

~ 

' -~ 
") 

,. 
) 
:l. 
I 
-~. 

-i ., 
) 

' I 
d 
·' 

' ~ 
..1. 
:.:-
-i 
c/ 
~. 

-i ·, 
. ;.-~ 

.. ·. 
v 
'. 

i 
'11 
" • 

Sessões prcparalorias 

:llaria Lopes Gama, Sena!lor nomea!lo pl}]a Pro- horus da manhã. - Josr' Llliz clt' Oliveira, Pr~· 
Yinda !lo Rio de Janeiro para a vaga que sid()nte. - Pcclro ,Jost' da Costa Barros, ~" Se
deixou o fallcci!lo Senador Luc!o Soares T-:1· cretm'io. - Franci.st"o ck Souza l'arf!is,, eomo 
xeira de CouYêa. ~ .. Scerotar!o. 

Foi rcmett!do á Commissüo de Constitni-
6io. 

O Sr. Presidente declarou que a seguinr:• 
scsoão prcparatoria teria Jo~<tr no dia ~9 do 
corrc-ntl• Dle?., c r.:tirar:Lm-sc os Srs. Senad:>· 
rt:s a,o meio dia. - Luiz ,/osr' li<' OlilJcira, l'r.·
sident·e. - Pt•!lro Jos•' ria Costa Barros, 3" Se
eretario. - Frllnrisr·o 1!1· .'-:nu.:a Pan:izo, com~~ 

!,!·· Sccret.a.riu. 

ACTA D,\ ·•· S!':SS.i.O PREPAR.\TOHL\. 

I'~:!·>IIIE:"it·J.\ !1!1 :-;1:. s::X.\ilt•!! l.i'l~'- .:n ... ( 1::: 

01.1\'l:liU 

,\os ~~~ dia; do m•·z d<· .\.hr!! do :nmo d·· 
1S39 dn X:Lsc!:~wnto de Xosso Sc:1hor J('Sus 

s~_·nad·J, ;'ts 11 llfl!':I.-i da manhrl, f··i::l :t ch:~

nnda. co:npar<·r.~m o;; Sr~. S(·:1ador~~ :.!ano~! 

Ah·es Brane:J, D. :\'1:no Eu~(·niu dr! Los~ i o, 
Diog-o Antonio Feijt'1, ~tanuí~l C'a·:·tano cl" ~\1· 

moida .-\JinHJtl.-!''111':, e :.!ano·•! <lP Cana lho Pa·:; 
de Aadradt•, cc,mpldanlln o num1~ro de :::.: 

Srs. s.:aatlor • .-;;. Faltaram por imp;:<li:n;·nto o;; 

Srs . .-\ranjo Li:ua '' Paula Albu~nerqu''· Falta· 
r:.:n co;1: caus:> pa:-t!e!p:u!a o;; Srs. ~larquez <J,. 
n3.rb:t<:i!na. C.o!1<h~ de Yali~nc;:t, Ti:loco, .\!nwlda 
c· Si!v:1, TI<triio de· ll.apoi'• ,. ~!arque?. !!,• :-lar!e,; 
e sem causa os Sr,;. \"iscond.~ da P.:dra llranca. 
\'a!!a~qucs. ~!;•l!o ~lattos, A!r•ncar, Jardim, 
:ll:LrrJuez de Ba•:pend;-, \·ergut.'iro, F'ari·ira de 
:lli.'l!o, :l!el!o e Souza, ::'>layr!nk, Cunha \"ascflll· 
c;•l!os, Paula s.,uza. Hol!:m<la CaYa!ca:llc, c 
\":~sconcel!os. 

,\CTA DA ~-' SESS,i.O PREPARATOR!.\ 

1'1:1-:SIIH·:Sd.\ IIII ,.._(!, Sl~.\".\lllll! l.l"IZ ,ILIS(; 111: 

01.11'1-:11:.\ 

,\os :;o <lias do mcr. de Abril do anno r! .. 

1S3~. ne5ta Cürte, i' sala das s.cs;;õ~s elo S~· 

nado, {,s 10 lwras '' mela, feita a chamada, 
acharam-st! prLsí~Jlt(\S dez!:non~ SrH. Sf~naclo:-i~S, 

tendo compar••cl<!o '' Sr. Ca.,s!ano Splr!c!iilo <!<· 
~le!!n ~l:lttos, falla!l(!O p·•r !mpedidorl os Srs. 
.\1·auj" Li:n:1 i' Paulo .\!huqu"rquo·; com "'lm;;: 

Jlart!('!p:Hia o:; Srs. ~ta:-qw\z df' Barh:u•.•:w. 

:-larqa<·?. do: Har·Jli'llliy, Conde dt: Yal• n~a. Ti· 
no(·,J, Aimdda ,. Si]\':1, nar:11, <h· llapo;·, ,. ~lar· 

'lllt'Z d·· :\I:1rie:1: P S·~·:n C"au~;a os Sr:i. \"!:;·.~rmd·· 

d~l Hj,, Y(·rnli:HIO, \"iseond·~ lia pqJra Br:'l!lca. 

\":dasqu•:.<, Hodri~-:u.:-;; d·· Carvalho. ,\!t'n;-ar, 
Jardim, \··:r;;u.-iro, F•:rr<•ira di.· ~~~!lo, ~!cito •' 
Sou:~a. \·asrn~!f'i•llo~. ~!:lyr!nk. Holl:!!Hb C:t\':1l· 

cant!. Cunha \"a:;.·onc<~llo~. l'aul" Sour;,, .\!· 
llh·ida .\ihtutn•·rqth\ Co~ta l·"~·rr·•ira. P~v:, 1!·· 

.\u.!r:H!i·, Ff'liú '' !.i ma '' S!!l·a. 
L•:·u-~o: u:n o(f!el" t!o ::l!lu!:itro !uterino ol.; 

lmpt\rio, (~m respo:;~a ao Jo S··nad() !l•· :!7 tlcs~: 

tw·z. r,·)m:llunicanclo CJUí."" o R•·g-··:H.-.· rc•c(•bt:~rt: 

a Dt:pu:..1~:10 d·~ f!ll" ::-ata o dito off!cio no Pa~ .. 
d:t C!da<l~. qu:ma·!<•lra, 1 dt• ~l:t!o futuro, ;.., 
Ill(·io tl!a. 

Outro d" Sr. Sd1aclor F'r:lllc!sco <!•: l'aub 
Alm<:!da Allmrpu:rQII•'. partkip:mdo rtu;, o H,,. 
l:·~nte !·louv,· por B•'lll nomeai-o par:t o cargn 
cl<~ ~lini!:;tro e S(•Cr(~tario <h~ Estai.lo dos ~t~~o

c!os da .Justl~a. ,, lnt•'rln•> do lmpc~r!o. 

Outro do 1" St-cretario da Camara Iio,; Sr~ . 
Deputados, part!c!pando existir lW:H~ C'<\rt-.: 

O Sr. Prc;;idente declarou ni'lo h a I'Pr Ca,;:1: su r:idl'nl•.: numero !h• nwmbro:; da m.:·sma C a· 
,, o Sr. \"isconc!e de S. r-~opo!do mandou ;·, mara para que esta pos;;a cdebrar "" suas ses
:llesa o pareer·r da c .. mm!ssiio di• Constituiçãu si>(·S. 
sohre a Cana lmp.:·ria! do Sr. Caetano :\laria I De todus ficou o Senado l!l!•'irad". 
Lopes Cam:~, <1<' Sí:nador tJda !'r .. vincia <lo R!o rret!raTam-se os Sr:;. Senadores ao nl<,:o 
ck Janeiro. I cl!a. - Lu1:: .Tosl r/,• Oli1:<'ira Presldcnto'. 

Fieou r.:sen·ado par:~ se tratar quando h ou- ~··rlro .• Tos•' da Costa Barros. 3" Sec.retario. -
,-e::;se casa. /· rrm,·IS'''' rf,• Sou:a Puraiso, como 21) S•!C!"(·· 

Retil'aram-se os Sl-s. Sc•nad,Jr;o.; (Is 1l ~~ I tar!o . 
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ScsstH;s prcparatorias 

I 
rei.ra, .TnsG Cüzario de ~!lmnrJa Ribeiro, Aurc-

ACTA DA ·1" SESS,"\0 PH.EPARA'fORL\ limw de Souza e Ol·iveira Cnutiuho, Autonlo 
:'\avarro de Andrade, VNJ<tncio Henriques de 

J•m;:;rur;~ci.\ uo ~J:. HE:);.\IlOJt u:rz .wsr; u;·; Rezcnde, José ::1-laria'!lo de Albuqu~rquc Cava!· 
or.J\'EJR.\ canti, Joaquim ::1-!anoel Carneiro da Cunha, 

Candido José de Araujo V'ianna, .Tosé Joaquim 
A's 11 horas c meia da manhit de 1 de de Lima e Silva, D. José de Assis :vrascarenhas, 

~!alo dP IS:l!l, estando presentes doz·e Srs. Se- Jo~i0 Antonio de Siqueira c Silva, Joaquim 
nadares, ahrio-sc a scssf!o preparatoria. :->une~ :\!achado, Joaquim ~la.rcellino rlc Brito 

O Sr. Senador Franci~co de Souza Paraiso, e Francisco Gom~s d·e Campos; c os Srs. Se
como 1' Secretario lt:ü " Diploma Imperial do nadorcs José Saturnino da Costa Pereira, Lou
Sr. José da Costa Canalha, de s~nador no- rcnço Rodrigues de Andrade, JosE Rodrigues 
:neado pela Província ele Sergipe, na vaga que Jardim, Conde de Lages, João Evangelista ,!>) 

<if'ixou o Sr. Senador fallec!do, .Tosf! Ferreira Faria Lobato, Francisco de Brito Gur=rra e José 
d:: ~latta Daecllar. 

F"i rcmettido á Commissito de Constitui· 
r:r1o, conjunctamentc com as aetas ;;r:ral c par· 
r-!ac·s da respectiva e}(j~:'to. 

O Sr. Presidente com·!da a Deputaçi:o no· 
me!lrla. no <lia :!7 do mf·z passado a dc·st~nlJH::l!J:lr 
a :;ua mlssfw. 

Pouco depois de mci" di:r, Yoltando a D< p:r· 
:ac:ão, o Sr. Sr:nador Jo,;,' Saturnir.o da Cos:a 
Pt rdra disse fJUC chegando a Deputação ao 
!'at;4l <!:a Cidade:, c SCI~do !:lt:"r,dnzida tu:n :15 

:'or~Ja!idadc·,; elo rstylo ú pl'(•:;enr.a elo Hi·~i·llté. 

~·~.u· rf'.-;J)onrlc.-ra CJ~If.! a. missa do Espirito Santo 
:•·J·ia !O,í..;'ar :unoanhfl P<·las O!lZf~ ho:·as :la ('a;)( na 
1mp(:rial, ~~ C)Uc a a.bC'rtura da .:\~s,•mblfa Gt::ral 
~~·ria !lu Par:o do S(•narlo, f!f.•pois flt· r,nw.nhoi, ao 
!llt·iO f!Í:I. 

F'o! rt:cr·billa íl n·sp03t.a. com biP'.cia! 
;:~r;:do. 

l~t:tir:Lram·sc o:; Sr::;. St:!Iador(·:i <h:z m!:HJ· 
tos depoi;; do méio dia. - L:ti: ,J,,:;,: rk (Jii· 

rl'ira. Pr('~identc:. - Frandst·o de ,.;;.:,IIC:a Prr
rrlis•~. t:omo 1" Sce:--Hario. 

SESS:\0 DIPERIAL 

Bento Lc itc Ferreira de ~!e!! o. 
Ao meio dia, annunciando-se a chegada J., 

Regente, sahio a Depmaçito a csperal·o no ~opo 
da escada.; c, se-ndo introduzido com o cerc:n"· 
n!al do e:stylo, tomou assento, c dirigio á As· 
sunb!(·a Géral a seguinte 

F.\ L.\ 

"Augustos c Dig-nissimos Sr.:;. Rrpr~5el1· 

ta n tes da :\a~üo. 

"Su:! :\!~go:stl!ch: o l!npc-radnr, ::- :::uas Au· 
;.;u::aas Irm;i.s, continuam a ser ~·a\·orcc.:idos do 
Altis:;imu co:n :~ mais pros;>cra saudc. O con
~orcio de Sua AlH:za Imperial é um dos gran
d<:s ohicctos que occupam mir.ha attenc;ü.o: e eu 
1·os recom.mend" rm ao me do I mpi:rador que o 
tome-is cm muito particular con;;idernç:lo, para 
que clle seja levado a eifcito de um modo digno 
do Drazil c do Throno. 

.. Xenhuma. alwraçfw re::n o~corriuo em as 
no~-:ls relações de amisade con1 as outra.s na
~õcs, que não cessam de dar-nos as mais ~ati~

fact.ori::s dc~monstrac;ües do muito que- se intc
rpssn.m pela conso!iuaçiio d:~ ~lonarchia Brazi
lr::ir~. e pela gloria <: prosperidade <ln Imp:::rio: 
t• r.:-mnvidos se acham os moti\·os que p~.~·ece

!':1!11 f::.zcr suspeitar por ~1m mon1cnto da p?!"· 
f0ita int-ellige:ncia entr<! o Gabinete Impf\r!al e 

.-\o:; tres di:.tS do nH.·z Ue :\f:tio do anno a. Santa Sé. 
183~ u.. Xascimento de Xos,o Senhor .J~sus ·Xa Pro,·incla do Ilin Grande do Sul ::inr!a 
C'hrist«, decimo-o!tavo da Independencia e do I dur~ iníelizmentc a lucta illoti\·a~la pela fa.;;ci
lmp~rio, nfsta CôrtE.', reunidos os Srs. Sena- naçao de uma parte de seus habl!antes; mas 
dores e Deputados no Pa~o do Senado, t'oram a persenran~a e moderaçito do Governo Jmpe
n<Jmeados para a D~puta~fw que de,·ia receber Iria!, aux-iliada pelo exemplo de firmeza e leal· 

0 Regente, em nome d•> Imperador o Sr. Dom dade dos Drazi!eiros fieis aos seus juramentos, 
Pt·dro IT, os Srs. Depuiatlos José CicmE:nte Pe· r far(l (cu '' cspe!'o rlo Todo Poderoso) restabele-
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cer o Tmperio da L~;i, e cilll!:lllÜtr a ·concordla 1 
entre os filhos da mesma iam i !la. j 
. "1\us oulras Provlncias do lmpcrio m~n!-,1 

resm-sc geralmente (com prazer o digo) u:n 
espirita de ordem, com dcilicaçii.o nos princi· 
pios .de umn bem mltendlila liberdade 1101e nos I 
augura durndourn paz. 

"A intcl!igencia da !c i llc 12 de A;;oslc> lle ~-
183-1 que rcrormou n. Conslituir,fto do lmpcrio; 
o mcll!ornmcntri da circulação monctnriu; a re· , 
visão das leis penrtcs; c um systema regular j 
de Instrucçüo Publica, nuc habilite devil!:t- : 
mE1ltc a .mocidade brazilci;·a prtra os import:tn-1 

tes cargos da vida social, tanto nrt ordem civil, I 
como na militar: eis, Senhores, os objecto;; qur, 
de prefercncia, cnntinu:niio a otrtlrecer-vc3 util 
materia par:t ns vossos no1·os trabalho;;. l 

íiEst{t n.ber1a a. se:ssão. -Pedro d'' .:l.rrrujo I 
Lima." 1 

i 

'l~crnüna!lo este neto, rl}tirou-sc o Ilc·gc~Hc ! 
com as mesmas formalidades com que h:tvia j 
sido introduzi ao, c imlll0ilin.tnmcntc o Sr. Prc-j 
sidentc lcv~ntou :1 SCSSÕLO. - Cúi!ÜC a,• 1'alr:i1ÇII, I 
como PresHleatc. - Pcclro Jose da Costa J3ar-

1 ' · · r · r · · oz· · 1 1'08, u ::SC'Cl'Ct[.,l'lO. - .. UI~ r OSt; Ur; 11;, u·a, J 

2·' Secretario. 

1' SESS?..O, E:\I ·I DE ~!AIO DE 18;10 

P!IESTDEXCL\ fiO SI:. SEX.\DO~ COXDE DE 1'.\U:X~'.\ 

Estando prcse:ltes 33 Srs. Senadores, 
tcn:lo comparecido os Srs. Crmdc de Va
lenr;n, :O.Ianocl dos Santos ~Iartins Vcl
lasques, José l\Iartiniano ilc Alencar, 
Jos0 l;0nto Leito Ferreira de :\Iello, 
Francisco ele Paula ilc Almeida Albu
querrJUC c Jos6 Rodrigues Jardim, o 
Sr. Prcsidcn tr. rJr'cl:~.rou rtbcrt:1 :t ses
siLO; e, lidas as actas rlc 15, lG, 17 c 13 
ile Outubro do anuo passn.do, e rlc 2í, 
20 c 30 de Abril, c 1 de ~!aio r lo cor
rente :tnno, foram approYatlas. 

O Sr. 3·' Secretario deu contrt do se
guinte eXllClllentc: 

Offlcio rio Chefe de DiYisfln Jaci!t· 
tho Ro11ue t1e Scnna Pereira, part!ci
panclo t0r sldo nomcnrlo, por D0cre~., 

de 1íi de Abril, Jlini~tro c Secretario 
tle I;:staclo tios Negocias da Jlarlnha. 

orricio tio mesmo, communicando 
:1cltar-se encarregado do expediente dos 
Xcgoclos d:t Guerra, durante o impedi
mento tlo :.\IInistro c Secretario tle Es· 
tado, Sehnsliflo do Rego D:trros. 

Ficou u Senado i!ltcirado. 
O Sr. Prcsitlente <lccl:trou rtUé o prl· 

tnciro objcew tle ~uc se tlcvi;l tratar 
cril. n. nomQ!H;üo da :\Icsa, o que se i~ 

com e~ar pel:l do l'rcsi!lêmc. 
Proccdcnllü·sc ao t·c~pccLivo c::~c.ru

Lit:io, ohlircram rotos o:·; Srs.: Dio::p 
Antonio 'F'eijú 1~; ~!arquez de Para.· 
nagu;i 12: :\Iar~uc:: de Dacpc!uly 1; 
Conde de \'"a!e:n~a 2. 

Xão iW.\'CIHlo maioria ahsolata cor
rca-~:c ~=· csc!·utinio sohre oR f.lnis maL:; 
votndos: tendo YÍIHlo (L llcsa. :10 cc
dlilas, o Sr. Prc:iidcntc o~H-:r:rv·ou que 
estrl. ran1 11:1. c3sa 3~ Srs. Senadorr,s, c 
que· não \'otrtndo o.> dois c:tllliidatos 
di~\'êll'l ser :~1 a~ cedula.s tlo~; Yotant~s: 

:t vista do qnr. delibera o Senado que 
Sl: CGr!':1. ~lOYO 0S~!'Ut!n !n, r, r111;d p;n

dUZ rts 21 cc<luln.>, e 6 eleito Prcsidrmtc· 
o Sr. Scnar1or Feijü crJnl 17 '\'Olt:'ls, 

tendo obtido o ·Sr. :.\Ia;·qucz tk Para· 
nagu(t 1-1 votos. 

O Sr. Prc·sidc·ntc coll1'itJ:1. o Sr. Prc
sid~~nt~ no,·nmc·.nr.:· clr:i::o a t.om:1r a 
catlcir~L 

P~ss~-s~:: ú nome~l:üo do Yic:\!·Pr~s:

dcntc, c obb:m ,•o tos o~; Srs. Cond,~ tlc 
Vale:tv:n. c Cünclc l1c LagLs, 1~ cada 
um; :\!ar~nr:z de Parn.na:ru:, ·!: c 1 os 
Srs. Cost::. Tiarro:;, Olir::ira c Visc~,IHle 
!I e Con;;onhns . 

Corre 2n escruLinio c~n Ll'C! os Sr:L 
Conde tlc V~tlcn~a c. Conde de L:tgcs, 
c sabe eleito o Sr. Conde de \'~lci:ça 

e;om 1 G votos, obtendo o Sr. Conde !].~ 

Lag-cs lil. 
Se.~UC'·8C :t ,·ot~H;ào })al'~l 1 n c :}· Se

cretario, c süo eleitos: 1" o S1• .. Tofi.'l 
.-\nto!lio Rodri;;urs de Can·alho rnm 
H \'Otos, c 3• o Sr. Alencar com 11. 

P:1ssn-sc rt nomcn.r o ·~· c .J·• s~crctn.

r!os, (; s:1hem ._leitos os S1·s. Pnratzo 
0 Saturnlnn c"m 1-1 Yotos cat1:1 um; 
rlo'Sem]l:1t:mdo :>_ snrt.: a f:t\'01' do Sr. 
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Saturnino; 1° S~1P)1."·i!t'e o -Sr. Cc,sta 
Barros, e 20 o Sr. VelaSQU2Z. 

03 Srs. Secretarios novamente elei· 
t:;s tomam assento á Mesa. 

O Sr. Viscc11de ce S. Leopoldo lê 
() seg',ün te 

PARECER 

"A Cerr..missão de Co·nstituição e DiPIOm8.·1 
ci~ e·;aLliil?l18.S actas pa,pcj,aes de cada um dos 
Colleglos E-!2:I,)'-ae·s d'R Pro',,::1cla ele Serg!pe, I 
para nomeação ele u::n Senador pela mEsma" -em i 
loga~r do falleci[lo :e:lador 8r. José Teixeira ela I 
Matta Bar:eIlHl'; e co ; ellas 00mpa.nmdo 'a acta I 
da apuração gera e O~ '[otos, Cjue achou CO:1' I 
fOl',me, 11e de parecc:r ([Ui; se reconheça legal o , 
diploma e]a, nemeaçiu do Sr. Df. José da. I 
Costa CaTv·alho, e CjG8 seja o mesmo cOllvidado 
para toma r assen to ne:sta Camara. 

"Paço do 8enado, 4 li 0 :r-:ojo de 1839. 
Visconde cle S. Leo'Jo::;'o. llIc;'guez ele Pa· 
ranagwí," 

E' aPl1','ova,do, nssim como o pare· 
cer da mesma Commissào sobr' o Di· 
ploma Illlperi,al d9 Sl'. Caew.no ~iT~ria 

Lopfs G.ama, Senador nomeado pe!:: 
Provinda do Rio de Janeiro. 

Constando achar-.se na ante·c8.lma ra 
o 81'. Lopes Gama, foram eleitos, á. 
,sorte, par·a o il'e.m receber os 81'S. Se· 1 

nadores Oliveira, Alves Branco e Coucle I 
de Vale.nça; e sendo introduziceo o. 
me,smo senhor com 'as ~')rma!idade c1'l I 
estylo, prestou jurameL e tomou as· 
se-nto. 

Seguio-se n nomeação da::; Com!llis
'S68S, e foram eleitos para a de 

ResposLa á Fala elo Throno - Os 
•Srs. ·iVIarquez de Paranaguá, com 33 
vot')S; Alves Branco, com 21; Marqu~z 

de Barbacen.a, com 15. 
ConsUtlliçã.o e Diplomacia - OS 81'S. 

Marquez de Parailagmí., com 17 votos; 
Visconde de 8. Leopoldo, com 17; Ver· 
gueiro, com 15. 

Fazenda - OS 31'S. Hollanda C",val· 
callti, com 19 v.ctos; Marqnez de Ba.:'
bacena, com 17; e Alves Br8Jnco, 
com 15. 

LEI~isl"çã0 - Os 8,'5, Lopes Gama, 
com 22 votes; Augusto Monteiro, com 
15; Almeida e Silva, com 15. 

Constando achaT·se na ante-camara 
o SI'. José da Costa Carvalho, Senador 
nomeaelo pela Pl'ovincia ele Sergip,:, 
foram eleitos, á sorte, para seu recebi· 
mento os Srs. i\'ICtl'quez ele Ba~rbacena, 

Mello lVI::'o,(tcs e Nabllco; e, introdnzido 
na fórma do est~:lo, toma assento de
pois de prestar o juramento. 

Proseguindo·se na ncmeação de Com
missõels sahem eleitos pa'ra a de M:l.· 
rlnha e G~lerl'a - Os Srs. Conde de 
Lag',~, com 32 votos; :i':Iarqufz de Pa
['anagu(~l co~ 28; e Liôa e SilvD. 1 

C()f.Ll 12. 
Commercio, Agricultura, Illdustria e 

Artes - OS '81'S. l\1arQuez de Mal'icá, 
COi1l 18 votos; Vergueiro, com 17: e 
Cost?, Can7 alho, ·com H. 

Instrucção Publica e Negocios Ec
clesie.sticos - OS 81'S. :2odrigues de 
Andrada, com 21 votos; Monteiro de 
B:l -ros, com 19; Ferreira de Mello. 
com 19. 

Saude Publica - OS 81'S. Faria Lo· 
bato, com 15 votos; Vis·conde de Con· 
gonhas, com 13; e N8.buco, com 8. 

:2edacG~w das Leis - OS 81'S. Ver
gueiro, com 15 votos; Mello :vIaUos, 
com 13; e Visconde ele 8. Leopoldo, 
com 12. 

O 81'. 10 Secretario lê um oHiclo do 
Ministro ill[erino elo Imperio, partici
panelo tsr·lhe o Presieleu'te da Provin· 
cia do Rio de Janeiro COllllllunicado a 
delibel'açlo que tomára de c:-eal' um 
novo collegio eleitoral na Villa ele p[\. 

l'aty. 

Lê ·mais (lois oHicios ·do Conselheiro 
Cand!clo Baptista de Oli '{eira, partici
pando em um havel·o o Regente, e:::1 
nome do Imperador, nomeado Minis· 
tro e 8eCi'etr,rio ele Estado dos 1'.; ego· 
cios Estrangeiros; e em outro i\char·se 
en(;arregallo il1te·rinamente d:\ Repar· 
tiç8.0 dos Negocios da Fazellda, 

De todos ·fica o Senado intei rado. 
O 181'. Presidente dá para Ordem do 

Dia a leH 1li'a do Expediente, a llomea
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gão das Commissões que faltam, e tra- 
ballios das Commissões nomeadas. 

Levanta-se a sessão ás duas horas e 
um quarto. 

2» SESSÃO, EM 6 DE MAIO DE 1839 

Ofjicios. — Eleição das Commissões de Cate- 
chese e Colonização, e de actos legislati- 
vos das Assembléas Provinciaes 

PRESIDÊNCIA DO SR. DIOGO ANTONIO FEIJÓ 

Aberta a sessão com 3õ Srs. Sena- 
dores, tendo comparecido os Srs. Mar- 
ques de Maricá e Antonio da Cunha 
Vasconcellos, leu-se e approvou-se a 
aeta da anterior. 

O Sr. Io Secretario dá conta do se- 
guinte expediente: 

Officio do Ministro interino do Im- 
pério, com data de 20 de Fevereiro 
deste anno, remettendo tres autogra- 
phos de Resoluções sanccionadas: uma 
approvando a pensão concedida a Dona 
Constança Rosa de Souza Ribeiro; ou- 
tra approvando disposições da Resolu- 
ção da Assembléa Legislativa da Pro- 
víncia de S. Paulo pela qual foi con- 
cedido a Aguiar Vieira Filhos & C. e 
C. Platt & Reid privilegio exclusivo 
para a construcção de uma estrada de 
ferro na referida Província; outra au- 
torizando o Governo a mandar correr 
tres loterias que indemnizem do que 
lhe foi roubado o Cofre ds Orphãos 
do Município da Corte. 

Officio do Ministro da Fazenda, com 
data de 18 de Outubro do anno proximo 
passado, acompanhando um dos auto- 
graphos sanccionados da Lei do Orça- 
mento para o anno financeiro de 1839- 
1840. 

Pica o Senado inteirado, e partici- 
pe-se á Gamara dos Srs. Deputados. 

Officio do Ministro interino do Im- 
pério. com a copia do Decreto de 23 de 
Outubro do anno passado, pelo qual o 
Regente, em nome do Imperador, con- 

cede ás pessoas constantes da relação 
annexa, a titulo de pensão, os venci- 
mentos que percebiam, corresponden- 
tes ás suas praças, em consideração 
aos bons serviços que prestaram á 
causa da legalidade, na Bahia. 

Officio do mesmo Ministro, acompa- 
nhado da copia do Decreto de 9 de 
Março deste anno que concede ao Co- 
ronel de artilharia, João Eduardo Pe- 
reira Collaço Amado, a tença annual 
de 200$, correspondente ao seu posto. 

Officio do mesmo Ministro, com a 
copia do Decreto de 12 de Novembro 
do anno proximo passado, concedendo 
a Pedro da Silva, que foi soldado do 
esquadrão de cavallaria da Legião de 
S. Paulo, a pensão annual de 36$500, 
correspondente ao soldo de sua praça. 
—A's Commissões de Guerra e de Fa- 
zenda. 

Officio do Presidente da Província 
de Goyaz, remettendo copias authenti- 
cas dos actos legislativos da Assem- 
bléa da mesma Província na sessão or- 
dinária do anno passado, comprehen- 
didos sob ns. 1 a 12, e das Resoluções 
sob ns. 1 e 2, contendo posturas de 
Camaras Municipaes. 

Officio do Presidente da Província 
do Piauhy, remettendo exemplares das 
leis provinciaes ns. 80 a 90, votadas na 
reunião da Assembléa Legislativa da 
mesma Província no anno passado, e 
Fala que então lhe dirigio. 

Officio do Presidente da Província 
da Parahyba, remettendo copias au- 
thenticas dos actos legislativos núme- 
ros 1 a 3 da Assembléa da mesma Pro- 
víncia, promulgados no anno passado, 
Ia sessão da 2" legislatura. — A' Com- 
missão de Assembléas Provinciaes. 

Officio do 1° Secretario da Assem- 
bléa Legislativa Provincial de Goyaz, 
remettendo a Representação da mesma 
Assembléa em que pede que a fregue- 
zia de Couros seja desmembrada do 
Bispado de Pernambuco e incorporada 
ao de Goyaz. — A' Commissão dos Ne- 
gócios Ecclesiasticos. 

Officio da Mesa da Assembléa Legis- 
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lat!va Provincial de Minas Geraes, que 
acompanha a rEpre:;entação tia mesma 
Asscmbléa, pedindo alguma mouilic,t
Gão na lei tle 7 tle Novembro de 18~1.-
A' Commissfto de Legislação. 

Representação tia Camarn :VIunicipal 
da Cidade do Serro, pedindo que na 
Lei do •Orçamento do anno futuro se 
autorise o Governo a conceder a casa 
que sorvio de residencia aos superin
tendentes do Ouro para nella se fundar 
um hospicio onde se prestem soecorros 
aos indigentes enfermos. - A' Com
missão tle Fazenda. 

Requerimento do Maio!' reformado, 
F1rancisco Corrêa de Castro, porteiro do 
Tribunal do Conselho Supremo :\li'i
tar, pedindo para ser igualado em or
denado aos porteiros da;; Secretarias 

1831 os pronunciados ou condemnados 
cm qualquer processo organizado pela 
revolta da Bahia cm 183-i; 

1' c 2' discussão das resoluções con
cedendo cavta de naturalização ao Pa
dre Antonio Gomes Coelho, Benigno 
.José de Carvalho, Antonio .José Pereira 
Duarte e Simpl!cio ·Euzebio :>iogucira; 

3' discussão da Resolução mandando 
pagar o que se dever a F~rancisco Xa
Yier Cavalcanti de :11oraes Lins. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas da 
tarde. 

de Estado.-A's Commissões de :l!ari- Parecer sobre a naturalisaçrio rio Parire B•mig;,r, 
nha e Guerra c de Fazenda. .ros1.' r/c Carvnl/ir,, - Discussão d~ Prr,f•·· 

Continuando a nomeação das Com
missões, são eleitos p:J.ra a de Cate
chese e C•Jlonização os Srs. l\!arqucz 
de S. João da Palma, com 1~ votos; 
.Jardim, ü; Costa Ferreira, ü; tendo 
tambc:n sa!iido empatado co:n o me;;mo 
numero de votos o 3r. F,'rreira de 
:l!ello que ficou excluido pela sorte. 

Aotos leg:slarivos das Assembléas 
Provinciaes - Os Srs. Lopes Gama, 
com 17 votos; Vergueiro, com J:;;- e 
Alencar, com 12. 

O Sr. Presidente d<'Clara que a ou
tra parte da Ordem do Dia são tra
balhos de commissões, e suspende a 

elo d•: Ld soln·e. tlin:itos h••t·etlit•trios ti· 
filhos illcgilim(•S 

PRESlOE~CJ.\ !)0 Sit. DIOGO .\:\"TV~!n I··r::r.r(, 

Aberta a sessão com 33 Srs. Senaào
res, lê-se e approva-se a acta da sessft·J 
antecedente. 

O Sr. 2" Secretario lê o seguin!;o 

P.\m;n;r. 

•· A Com missão de Constituiçfto examinou 
os documentos que acompanharam a Resolução 
da Camara dos Deputados sobre a naturaliza-

a sessão (ts onze e .meia horas da ma- ção do Padre portuguez, Benigno José de Car
nhã. A's 2 horas o Sr. Pre;;idente dft valho; e, posto lhe pareça attendinl a preten-
para Ordem do Dia: 

Continuação da 3' discussão do Pro
jecto B 11, de J83G, sobre filhos il!egi
tlmos; 

1' e 2• discussão da Resolução da As
sembléa Legislativa de 1833, decla
rando o modo de observar-se a disposi
ção provisoria ácerca da Administra
ção da .Justiça Civil, sanccionada pela 
Lei de 29 de No\·emllro de 1832; 

1' e 2• discussão da Resolução n. 19, 
de 1834, declarando comprehendidos na 
disposição do Decreto de 9 de Abril de 

ção, nfto se anima a assentir a ella; porque, 
além de lhe faltar o tempo de residenda depois 
da declaraçfto exigida na Lei de 23 de Outubro 
de 18~2. artigo 1", .paragrapho 3", falta igual
mente esta declaração, que a lei julgou de tnl 
importancia que em caso nenhum a dispensa, 
mesmo em fa\:or dos declarados benemeritos 
pelo Corpo Legislath·o. 

•· A Comnüssão, entendendo qnc não dew 
haYcr dispensa da lei sem graYe neces;;idade, e 
não reconhecendo necessidade alguma de dis
pensar hum acto que pôde ser praticado pelo in
teressado no momento que o queira: he de pa-
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rcccr que· nüo pôde ser ntwndiela :: JlretençiLu 
rlo SUJiPI!cnatc, cm quanto nüo srrtis!'lzer o r.;. 
rluisito da lei citada, parngrapho 3". 

c:laro, entendo que da fôrma por que se rrcha 
C'StfL clnrissimo que o reconhecimento é a unira 
prova de filiação e Jegltimar,ito, c· conseguinte· 
mcnlc ricam cxcluidos toclo~ os outros meio~ de 
Jlrova. Alguma rcfiexüü havcrirt, entretanto, 
que fazer-se sobre rt rcelacçfw, c isso sómcntc 
r.um politO, pois nüo sei ~e scr{L con·•cnient~ 

';Paço do Senado, cm G ele !>Ia lo de 183~. 

- X. P. ele C. Vcmuciro. - J!arquc.~ rlc Parrr
;w(J1!Ú. - l"iscondc de S. Lr'OJlOI!Io ... 

Fiert sobre a. :\resrt. 
O Sn. l'JtEs!JlEX'J1·:: - Vamos :'t Jirimcira f'a!ar da paternidade c nüo ria maternidade. 

parte da Ordem elo Dia. Esl(t em cliscussrw, Quanto ú3 outras cmcJH!as approvo-as touas, 
3" cliscuss:Lcr, adiada cm l:i uc Setembro do anno menos a que limita o caso de rapto sómcntc av, 
passado, o ::ti'ti,'~O 2" do Projecto de Lei tlc 133G, [L itlauc ele lí mmos. S~guncio o Codig.l Crimi
sobre direitos hcretlitnrios dos filhos illcgili- nal, ha rapto por sec!ucção ou por virJleacia: 
mos; conjunctamcnte com a emenda npprovacb ora, a vioiencia pócle se empregar lantn cm UQI 

na 2" discussfto, e com as dos Srs. Cameiro ele como cm outro caso; nada obriga a crc·r que 
Campos e O!i1·cira, apoiadas na terccim clis- ;;ú as que excedem de 17 annos sejam raptadas 
cuss.flo. O artigo 2" cm discaosflo c, 0 s0gnint.·~: /por l'iolcncia. Tambem entendo que, C]uanto (L 

cmench que marca o maximo da gr:~.vldez isso 
''Art. 2." O filho i!lcgitimo niio tem di1·l'ito i c·onsti'lllc ·nl"LCI'l'• p-11 .. 1 Jc~·1 1' - • 1' . ~ - ~ 1 · ·~ · ,... " • 'o s .tçao ger:1 fJ.UC 

a herança do pac, 11('111 cln mac que nao o r.:co·. rege estas r.taestões. Seria. muito bom que se 
nheceu le~nlmeutc.'' · . . . . . " o !v~I~]a:)::;e a l'L'~lltno, mas Uc 11111 modo geral, c 

O Sn. YiscoxnE m: Co:;ttOXIL\s: - Sr. Pré· I•<":o particular ;, C:spccialmentc. 
sidéntc. Pe~o licença a V. Ex. 
a seguinte 

para apresentar/ o Sn. :I!ELLO :IL\Tros: - Sr. Presidente. 

I
. Ea impugno o projecto pelas razõ·:s, que i:'L tlci 
, o anno passado, de não conter clle disposições 

• _ / ; 1:t!"cin.cs n respeito do (jlle se nc1;avn. i·swlr:·l·~-
;.Fka prohilJida toda a l!H1~~g:l~lto de: p:t- e:itlo, ou completa, 0 ~1 vaga:métH(•, no no::;.:-io Dl· 

',crnicladc, Excepto.~o ca".o de raptu. O m~ii rcito sobre filinr;:io; llcltJ !la nrr p:ojccto p:·o,·i
como se se~ue - l·tsconac rlc Crmlto·•IL'I'' .. 0 • . • 1'' • •>· tlC·llc:i:'.. rJUC' i~!liplL·· o c:-.i~:HL·!l~(~: apen:;s llO ::;~-

I .,, · , ..... · · n-'illt1·l "rti'"o ,. (''l'''l'l·c::~·:-o CllCO"ll'C' I"' ···1· 
. :. al~Olaua. 1~ .. dC:POlS de.· algumi'.. I :,l,.,:c.t ., ·~,f· .:.; .'· 1 .~ ~u_.':." .: :··:·_t, .. ·.· ... ··, 1.1. ~-~·~ .. c~' .. :.t 

dlSl:USSitO, qnc p:.>r tnc:ommodo do T~l-' J ...•. co ... t,.,Jc .. :-. (J.C.t.l..st.t!Hl.~~: t.o fl.llZ, p.tl•l 

c:hygrnpho nfto foi tomada, foi nppr.)- / cvit:tl' ns dl·n1a.nLlas ir:·itantu-i 'Jll(! apparc.:c~m 
vado o Artigo con1 as c·mc:HL!s da ~~~ !~o Fin·o ~obre fili:v~Z"1c·s. \"olí\.ri:·i, i>Ohi, e:ona~L o 

discussflo, 0 com as elos Srs. C:arn:irn 
ele Ca~1pos e Vi;;conclc ele Congon1Ias, 
nfLo passando a do Sr. Oliveira 

Projl'eto, l~ co:H::c·gtdntem':n!r·, cQ!:I.!·a. as cme:1-

clas. 
O Sn. C. P.\ Ct"XIL\: - Sr. Prt:~id(~nu:. 

O Sn. Pm"w;.:::n:: -- Est:ú cm tlis.~us;;:-,o o 
~1rtigo ~~~~ (jllc é e'J!"ICcbido nos ~cguil'te.s tCI'· 

Eu YOlO pelo .:\rtig"t"l, l}Ol'(}UC d!e: 'ai C:Yitar e3· 

sas fiiiaçõt:s c-scnndalos~s (JtH: ~·.: pro~.C>em, fi. 
x~~nclo-sc· qt~nc·s os unico:; 1neios ~:n: que: derem 
tc·r lr·.~nr; c, Si.: o .r\.nig-o (](·sr:n1b~r~H:a o Pi1ro 
(:c UtPs inc:onvcnicnt(;S, n~tO (~omprehen~lo co1no 
c ~ue r. nrrbrc Senador ~uc me Jll'eec:tlen s,:· OJlJlÜC 
:•. que passe n Lei. 

mos: 

;'.·\rt. "" O f'll 'ii · u. 1 10 1 cgnimo, po.sto que lc-
galmcmr. rc:conhcci 11o, n:"w t~m dirc,ilo {t 1.~-
l'",,Ilr_, .. ,I llO JJUn 1 -.... :, nem t~a .mac que o rL·CrJnhrecu, 
tendo sido PStn _;,sudn no tempo un concc- O S1:. :V!I:r.J.O !1!.\Tr<>~: - Sr. Prc,;iticn L<.'. 
pçflo. ,. Eu rcconhcr,o que n mawria c!o artip;o 2" contl:m 

Fahr~m al~P.'!' 8 Srs s~na'lor·~:s cujos doutrina propria pn.ra ac::tbnr eo1n ~ts :~c~ões de 
discursos. não foram tom:ulos pe:a fili:;~:"to que n~" ;'0jam P·~los unicos meios qn.: 
razão j:'t incUcada. no mesmo ~é estalwlecem (10). Entrütnnto, nftO 

se scg:1c contradicç~co com o que cliss(: a Jn'i· 
mcir:1 nz, n~m 

r·ar umn r' Projecto qtw 
emenda .que o Artigo se redija de u:n modo! que vüo ataca!' 

O S1:. \·l:r.Gn:tl:u: - (Ilcsponden::n a um 
nobre orador). T~ndo sr decidi lo 

wj.-, ineonnniL·ntc em rejeitar 
cont(·m disposições ck;tacaclas 
a lr:p;islno,ão existente. Herr.bo 
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u doutrina do artigo 2• na sua thcse, dcsprc- que é aquclle mesmo Individuo que a mulllcr 
:1nndo o corpo do Projecto. deu á luz. :E:stn mesma medida se acha no 

0 Sn. Ronmr.T:ES DE CAm"ALrro: _ Parece· Codigo Frnncez, tomando-se muito notavel a 

me que a quesU:io versa mais sobre o projecto 
da Conuniss[LO do que sobre o que está cm dis
wssfto, j(t approvado pelo Senado cm segunda 

indagação da maternidade. 

Vem á ?l!csn as seguintes 

discussfLO; c entendo que não se pótlc falar Dmxo.~s 

sobre um proJecto que fo! rejeitado. 

O Sn. :'.!r-:u.o E :IL\TIOS: - Estou discutindo. "Ao § 5" do artigo 4" acrescente-se no 
O Sn. RonmcuEs Im CAitv.uuo: - O Se- fim: comtanro que se prove a identidade do 

nado já adoptou este projecto que se acha em filho que reclama como o que nasceu de parto 
discussão, c não julga que se dcYa reprovai-o não occulto. Salva a redacção. - Carneiro 
{, cargn cerrada, sú porque tem alguma cousa 
má. Se se reprovar este projecto, a legislaçft~ 
a respeito ficará no cal!os cm que se acha. 

de Ca111.JlOS." 

"Art. -to Supprimam-sc as palavras ';d2· 
, clarando ou não a pessoa com quem o houve"; 
I 

Segue-se a discussão ilo nrtlgo 'l" / , § 3:' .~upprimam-se as palavras "ainda ... 
com a emenda do Sr. Teixeira de Gou- 1 ate o fim ; 
vêa, approvada na 2• discussfto. E' I ··~ ·l." Emenda additiva "reduzindo de-
este o seu conteúdo: Í pois ~ escriptura publica". - Lopes Gama." 

;;Art. 4." O reconhecimento legal só pódc j O Sn. l\!Er.w E ~L~TTos: -Sr. Presidente . 
ser feito, tanto pelo pae, (•omo peln mãe, decla-l Xão poso deixar de fazer a minha obrigação 
rando ou nüo a pesso:t com quem 0 houve, por oppondo·me ao artigo ·l". Entendo que gernl· 

d 
. t . mente se exige o reconhecimento paterno 

um os seguJD es meios: , , . 
porque, e:nf1m, e necessano que o pae seja 

"§ 1." Declarar,fto no Registro Publico do~ obrigado a reconhecer o filho; mas quanto {L 

Baptismos ou· Xascimento~. assignadn pelo de · maternidade nunca isso entrou em duvida, 
clarantc e duas testemunhas; salvo em dois casos atlmittidos em lei. Por-

;,§ 2." Escriptura Publica; tanto, rejeito este principio do artigo até como 
,;§ 3.o Testamento ou codicilio, nintln immore.J, obrigando a pessoa a declarar aqueilP. 

quando nelle faltem solcmnidadcs que o inva- com quem YiYe. Uma •·ez que se diga: Fulano 
J!tlem, comtanto que contenha prova ordinaria de tnl é meu filho tem se satisfeito a lei. E' 
do reconhecimento; cxcusada semelhante de~Jaração que offenl!e 

"§ 4." Declara~ão verbal ou por escripto os princípios da moral publica. Quanto aos 
outros pnragrapho:; estou de aecordo com os 
seus princípios: nos testamentos onde faltem 
solemnidades não póde produzir effcito v:t· 
lido. Reprovo a cspecie de emenda ao para· 
grapho ·l" sobre a palavra ".-erbar", c igual· 
mente o paragrapho, porque por esta doutrina 
necessariamente ha de ha\·er discussão judi-

particular, em presença de cinco testemunhas 
conYocadas ou intimadas pelo declarante pnra 
a testemunharem;. 

A müe reconhece legalmente o fi· 
lho illegitimo não occultando o parto." 

O Sn. C. D.\ Cuxn.\: - Sr. Presidente. 
Eu entendo que n reda~ção do § 5' é defci· ciaria, e ahi teremos as mesmas ac~ões sobre 
tuosa: cumpre que de alguma maneira se filia~ões que se quer agora evitar; yac se en· 
prove a identidade daquele individuo que se trar no circulo vicioso que se quer destruil·. 
diz filho dessa mulher. E, se se haviam esta· Xão scr[t difficil apparecerem forjadas esc~i

bclecido tantos meios de reconhecimento a rcs· ptums publicas, corroboradas por cinco teste· 
peito do pae, porque raziio se 1Iavia de deixar munhas. Quanto á emenda que o nobre Sena· 
esta porta tão franca que póde causar grandes dor Carneiro de Campos of.ferece para que se 
damnos, pois que muitos casos poderá haver de mostre a Identidade do filllo entendo de pon· 
substituir uns a outros, c é ·preciso provar-se derar que se nfto trata de declaração, c sim tle 

A, -2 1'. lV 
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reconhecimento, r. rlesta. emenda rcsult.arr• o I que haja falta de solemniuadc se pódo deduz!r 
pretendido !ilho propondo uma acção de fi· , prova ordinaria de um t:acto,~sd essa prova ardi· 
liaçfto; ora, isto nft~ será laborar nos mesmos / naria ~a que se dá entro as pess~as que cstfto 
vicias? De certo. E é o que ha do resultnr de vivas e não pa.ra aquellns que estao em aperto 
um .projecto do somolhant~ natureza. I de morte? Para estas n:io procedem as mcs· 

O Sn. C,u::mmo nA Cr::uu: - Havendo j{t 

tantas maneiras de reconhecimento, talvez 
fosse escusado o paragrapho 3". Quanto ao 
5• não me parece que reproduza as anti:,;as 
a.:ções de filiações; e, se cinco testemunhas 
podem convencionar-se, então está acabado 
todo o Direito Civil que repousa em duas tes· 

mas razões que procedem para as outras, por· 
que as pessoas que estfto vivas ·podem a todo 
telllpo reivindicar sou direito, c differente é 
a condição dos que estão üm perigo de morte: 
nestas circumstancias mostrou a experiencia 
que era preciso maior cautela. 

Se a emenda fosse concebida em ter-
temunhas. Mantenho, portanto, a emenda ao mos que niio deixassem duvida, votaria 
paragrapho 5•. por clla. Tomarei por exemplo a so· 

O S~t. CosTA FEmtEIRA: -Sr. Presidente. lemnidade exigida pela legislação vigcnt•'. 
Eu sou de opinião que se deve manter o para· emquanto determina que as testemunhas qu~ 
grapho 4" tal qual, porque entendo que o ho· assignam pelo testador, por elle não poder ou 
mem que não souber ler nem escrever nüo não saber escrever, digam expressnmente a 
deve por isso ser castigado; a declaraçfto ver· razão por que o fazem, declaração sem a qual 
bal é o meio destes individuas exprimirem a o testamento é nnllo. A lei exige esta forma· 

sua vontade. O artigo ·!" é que nüo acho bem 
redigido, c oquizera saber quem é que ha de 
fazer o codieillo. 

U)r ·SR. SI·::uno~t: - O pae. 

lidaLle porque o legislador achou que era ncccs· 
saria essa declaração rleantc da frcquencin das 
falsidades em tacs casos; c por.que ·é facll aos 
herdeiros ab intcstalo provar se o testador 

O Sit. CosTA FEnnEmA (continuando): podia ou sabia escrenr. Assim, a respeito 
Se o pae nfto souber ler nem escrever o filho desta solcmnidad~ externa, nf10 é prudente 
ficará cm condição .pcior {]Ue a dos outros; e prescindir della; c, se o fosse, o legislador o 
a lei deve ser igual para todos: não será justo teria feito: não r,arece, [Júis, prudr:nte que 
favorecendo a uns c castigando outros por hoje se omitta o que at6 aqui se tem julgado 
culpas que não lhe cabem, e sim aos seus pro· essencial. 
genitores. Portanto, emquanto não vir pro· O .S!l. VEitG!:Emo: - Parece-me que o il· 
duzir razões mais plausi\·eis, votarei contra J lustre orador nfto leu todo o prcumbulo dos 
artigo 4•. Noto aindn qu~ um nobre .senador paragraplws; se o !esse havia .de reconhec~r 

quiz chamar para a discussão a doutrina d'l que o inconveniente que nota se acha acaute· 
Codigo Francez; devia, porém, lembrar-se de lado. Póde-se declarar c deixar de declarar, 
que esta lei não comprehende muitos casos de por.que a declaração não é outra cousa mais 
que trata o Codigo Francez, haja vista aos fi· 
lho;; a,dulterinos. 

do que uma disposição moral; mas não se 
segue que ella seja forçada pela necessidade. 

O SR. CARXI·:mo DE C.\)JPOs: - O nobre Se· Hoje, nos trlbunaes, nfto se admittc prova de 
nador que acaba de sentar-se nii.o achou razão filiação paterna sem se declarar a materni· 
na minha opinião a respeito dos testamentos dado, porque a respeito da paternidade não ha 
nullos por falta de solcmnidade. As solemni· provas, ha só conjecturas; c, por isso, se torn~ 
dadcs sfto de duas especies: internas c exter· · neccssaria a declaração da mfte. O objecto 
nas; as internas são julgadas essenclaes; a> principal da presente medida legislativa é 
externas têm sido cstatuidas para dar authen· evitar que appareçam no Fõro questões de 
t:icidade ao acto, pot'qne um acto feito ao factos que offendam a, moral e o pudor das 
tempo da .morte é multo sujeito a fraudes; c famllias; mas isto já se achtt bem acautelado 
para se fazer certo e notorio que tal acto é de porque o pae póde dizer: Fulano é meu filho, 
Perlro on rlc Paulo, e nr•n de outra pessoa, é , sem comtudo declarar quem seja a mãe; e o 
que se tem cxi.~ido as solemnldades externas. / mesmo póde fazer a mãe, sem declarar quem 
Como se póde rllzeJ• que de um testamento e1u , seja o pae. As reflexões produzidas neste 
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terreno proYém da falta de leitura de todo o 
rejeitaria tal disposição. 

Sobre os dois primeiros meios de rc· 
conhecimento nada se objectou. Acerca, 
porém, do terceiro, disse-se que o testa· 
menta considerado nullo jamais póde pro· 
duzir prova alguma. Quando ellc é nu!lo em 
consequenc!a de solemn!dades internas ad
m!tto que não possa produzir effeito, como, 
por exemplo, quando elle é feito por algum 
mentecapto, em cujo caso nito póde produzir 
effeito algum; porém quando o testamento ~ 

nu!lo por falla de solcmnidades externas, e 
nclle se acha al~uma declaraçi'w, essa declara· 
ção nito fica ·nulla porque sómente se consi
dera nullo o que diz respeito á instituição e 
disposição dos bens. Quando o legislador se 
mostrou tão minucioso áccrca dos lestamen· 
tos, foi isso cm consideração do facto de que 
ahi o testador dispunha de todos os seus bens; 
mas nem por Isso deixou de querer que, quando 
elle fosse nullo por falta de solemnidades as 
declarações que nelle apparecessem deixassem 
de ser validas, 

:\'a França nfw sD julgou nccessari•) 
que o testamento fosse acompanhado de 
tantas solemnidades. A li nenhuma teste· 
munha se exige, uma vez que o testamento 
seja escr!pto pelo proprio testador. Entr~ 

exija, nfto se segue que :1qucl!e que ni'to sou
ber escrever fique privado de pedir a quem 
lhe faça a declaração; Isto é, até, uma provi· 
dencia legislativa. Eu, por6m, na disposição 
do paragrapho tive em \"lsta aquellas pessoas 
que moram em Jogares remotos onde não ha 
os recursos dos notarias para fazerem cscr!· 
pturas; c, se se não dGsse esta circumstancia, 
rejeitaria tal disposição. 

Sfw comprehcndi bem as razões que 
produzia o nobre Senador a respeito do 
paragrapho 5". Pareceu-me que S. Ex. 
o sustentou e, lambem, o considerou de~· 

necessar!o, entendendo que se devia, a este 
respeito, deixar a legislação como está. To· 
davia, os paragraphos antecedentes só se refe· 
rem aos partos occultos; c não se pó de deixar 
de sustentar a legislação actual a respeito dos 
não occultos, porque, quanto a estes, nito se 
offerccc perigo algum, ao passo que se podem 
dar gravíssimos inconvenientes a rcspc'to da 
declaração da maternidade, no caso de parto 
occulto. Admittida neste caso a declaração, 
fica a 110rta aberta a muitas calumnias, 
d'ondc resultará attribuir-sc filhos a quem 
os não teve; para evitar taes inconvenientes, 
sempre é bom que passe o paragrapho. 

A.ppareceu uma emenda para que o re· 
clamante provasse a identidade de pessoa, P 

nós, porém, exigem-se immensas solemnidades, argumentou-se com o Codigo Francez; mas o 
e den·m se cumprir quando se trata de dispôr argumento é, de alguma sorte, mal trazido 
de bens; no artigo de que se trata só se de· par:t esse caso. O Codigo, quando restringia os 
termina o modo de verificar o conhecimento de meios de se reconhecerem os legítimos a res· 
um facto. E se nós achamos sufficlente, para peito dos paes, não tratou das mães; a respeito 
haver prova, a simples declaração no ba· dos paes é que exige que o reconhecimento 
ptismo, como é que, agora, para se conseguir seja de tal forma; e quando tratou da mater
o mesmo fim, se pretende que a declaração nidade nada !disse. O projecto, ,porém, segue 
feita no testamento seja. acompanhada de to· um systema diverso: exige a declaraçi<o do 
das as solemnidades, com einco testemunhas, maternidade quando o parto é occulto, e esta 
e não com duas, como no caso do baptismo? Se c!rcumstanc!a está ·fóra do systema da legis· 
houver duas testemunhas dignas de fé porque lação franceza. 
se não ha de julgar a declaração val!da, ainda Disse-se que poderia haver fraude; mas 
que o testamento seja nullo pela falta de so· Isso tambem se p6rle dar a respeito dos 
lenm!dadcs externas? Eu não vejo razões que filhos !llegit!mos, porque pôde haver uma 
justifiquem o contrario. troca; e a este respeito se agita presen· 

O .paragrapho ·!• soffreu a suppressão temente na Europa uma alta questão, ni'Lo de 
da palavra "verbal", e fica concebido nes· filhos illegitimos, mas de filhos leg!t!mos; e 
tes termos (7(:). Objectou-se que quando não se trata de nada menos do qu_l) de um mo· 
o declarante não soubesse escreYer ficava narcha d:~ Europa. Assim, é evidente que a 
privado deste melo; eu creio, .porém, que I Identidade é cssenci:<l em toda c qualquer 
não é assim, porque, comquanto a lei o 1 quest:lo desta natureza, porque quando qual· 
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quer se vai habllitar é preciso que prove que 6 
o proprio, do contrario não pôde ser legitima
mente habilitado. A' vista disto, c do que te
nho exposto estou pela doutrina do artigo, 
tal qual. 

0 SR. LorEs G,uu: - Sr. Presidente. 
Tendo só hoje visto o projecto que se discute 
não tive o tempo neccssario para meditar sobre 
a sua mntcr!a; de sua simples leitura, porém, 
tenho colligido que elle encerra disposição !c· 
gislativa do paiz, c outras tiradas do Codigo 
Franccz ainda que cm dcsharmonia com a le
gislação nacional. l\Icsmo fazendo-se uma 
nom legislação fica, comtudo, subsistindo ::t 

Ordenação do Lino ·l". Além de que estou pcr
suadillo de que estas noms disposições darão 
causa .a noras contestações. Tendo, porém, 
passado c,s tres primeiros artigos do Projecto 
talvez continuem a passar os demais; por isso 
farei algumas obscrnçõcs áccrca do artigo ·1' 
(W). Entendo que a parte do artigo que diz 
"detiarando ou não a pessoa com CJuem o 
hom·e" é ociosa, porque por tal declaração se 
não vai dnr direitos aos iilhos illegitimos, 
pôde, entretanto, servir para desacreditar uma 
senhora honesta. Se daqui resultasse alguma 
util!dailc, bem; mns, 11ão resultando, não vejo 
razfto para que se dê essa faculdade. 

O Sr. Presidente convida o Sr. Vice-

porém, que, por occasião da rleclaração no ba
ptismo, o pae suppõc-sc continuar a viver, c 
nesta nflD. Para evltar .taes inconvenientes d•"· 
scJariv. que o paragrapho fosse concebido se
gundo a emenda que vou mandar li. :.tesa. 

Quanto (t doutrina do pamgrapho 5• con
lormo-mc com as opiniões que a tal respeito 
produzi o o nobre Senador que me preccileu. 

O Sr. Senador que acaba de orar 
manda (t ~Icsa as seguintes 

JD!F.:i'D.\S 

"§ 3.' Supprimam-se as palavras: Ainda ... 
até o fim. 

"§ ·1.• Emenda adilitim: reduzindo de-
pois a escrivtura publica. J,opcs Gama." 

São apoiadas, e postas cm dis
cussão. 

O Sn. Cos'l'.\ FEm:r:rn.\: - Sr. Presidente. 
Eu entendo que o artigo é mais bem concebido 
sem a emenda do que com ella, porque, vas
sando como cstCt, qualquer pessoa sabe quê 
póde declarar ou deixar de declarar, e que a 
sua declaração nada invalida; e declarando o 
pac ou a mãe póde se entrar em .duvida se é 
ou não necessaria a decl:uação. Como está o 
artigo não é de presumir qu~ qun !quer, tenilo 
a certeza de que é valida a declaração sem de-

Presidente a occupar a cadeira. clarar a pessoa, a não designe. O meu receio 

O Sn. LorEs G.m.\ (continuando): - Es- é que a emenda produza effeito contrario ao 
tou persuadido de .que cm uma lei não devem que o nobre Senador pretende. O paragra
scr admittidas disposições ociosas c sem fim pho 3•, sim, G de toda a convcniencia, podcn
util; por esta razão entendo que a suppressão do-se, entretanto, prescindir, a respeito do 
desta disposição é necessaria. meio de que elle trata, de algumas solemnida-

Quanto ao paragrapho 3' do Projc~to des que concorrem para que seja nullo um tos
acho que, quanto a disposições tcstamcn- tamcnto. 
tarias se não deve .prescindir das forma- O Sn. VEnGcEmo: - Sr. Presidente. 
Jldades que as leis exigem, porque o · rc- Eu acho que a suppressão propostr, ao para
conhecimento ele que trata importa cm nada gra.pho 3' não altera nada a rlisposição do ar
menos elo que a declaraçfto de um herdeiro elo tigo; e julgo conveniente que seja expressa a 
testador. Os testamentos devem ser resvesti- circumstancia de se .poder declarar ou não, 
dos de' todas as formalidades POl\lUC deve sup- afim de que o declarante não entre em duvida 
por-se que quem o faz não cont!núa a viver, ~ sobre :1 nlldade de sua declaraçfto; e, nfto 
neste caso .não pode ter Jogar reclamação ai- indo a dccla:·a~üo, acontecerá, provavelmente, 
guma. que as mais das vezes se declare a pessoa d~ 

Disse um illustre Senador que, assim quem se houve o filho, sõ porque alguem põ le 
como na declaração ·feita no baptismo se mi- julgar que isso seja necessario. 
mittem duas testemunhas, do mesmo modo Objectou-se que a dec.Jnraçüo de um 
podem ser admittldas neste caso, dispensan- filho feita cm testamento, importa nada 
do-se outras solemnidades externas. O facto 6, menos que uma instituição de herdeiro; 
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tenho, porém, a observar que não G umn conseguir(, uma declaraP,Cw falsa. Este para· 
uisposiçfw .llnc llc herança, mas sim de· j ;:;rapho deYe, pois, ser supprimido, porque o 
terminatla por uma obrigaçiio moro.! que 1 homem que quer reconhecer seu filho pôde ir 

I 
nfto p6àc sr:r considernda como umn obri-, a um tabclliüo c fnzcr tlisto uma cscriptura 
gação testamcntnr!n ilil.Tn o cffcito -de ser publico. Em conclusão, se nús queremos evl· 
acompanhada de tnutns solcmnidndes como o 

1

1 tar qac os bens das pessoas fnllccidns passem 
exigem as disposições de bens; c no testa· a müos que a elles niio têm clircitos, uc\·emo:: 
meuto pôde h;,.vcr est;,. prova, ainda que el!c 

1 

evitar s~mclhnntcs disposições, c suas ncc~s· 

seja annullado por fnlta ele solemnidades. sarias conscqucncias; e por isso insisto ainda 
Quanto á emenda offerecida ao varagra- I nas minhas emendas. 

pho ·!',acho q~c, a. não se julgarem necessari~s I . O Sit .. nom::Gr:Es DE CAH.\'.I.LIIO: - Sr. Pre· 
tan~as solemn1dades, b~sta que _se faça a decla·l sJdcntc. A razao que cu veJo ~ara se declarar 
raçao na forma ord!nar1a; sena, porém, .convc-. no artigo 4' qur. no reconhecimento legal do 
niente marcar o tempo em que se deve substi· ! filho deve o pae declarar de quem o houve está 
tuir a cscriptura. particular pela publica, o que ! nas leis antigas cm que havia impedimentos 
é matcria muito Importante. i para se conlrah!r matrimonio entre certas pes· 

I 
o Sn. Lorr:s G.\)U: - Quando a minha :soas, tanto que se declarava na escriptura de 

emenda nfLO alterasse em nada o artigo ·I" desta i rr:conhecimcnto "nascido de mulher livre"; 
lei cu entendo que sempre se deviam supprimir j mas cu acho que, ainda que nesta lei não se 
essas pa!anas, porque em todl! a obra, c J exigisse scmc!llantc dcclaraçflo, aquellcs que 
muito principalmente em uma lei devem se i a quizessem fazer não ficavam inhibidos disso. 
cYitar as pa!aHas superfluas; mas cu pre- i Quanto (L declarar,üo Ycrb:J.! exigida pelo para· 
sumo que a minha emenda não está neste I grnpho ·!" creio que o mais prudente seria 
caso. Por ella cu quero que não subsista a I passar a emenda supprcssiva upprovada no 
faculdnde elo pae declar:~r quem foi a mãe de a!lllO passado. E, para acabr com a questão 
rtucm houve o filho, porquanto esta dcclar:~r,ão, I que ha pouco se nventou, entendo que se PO· 
não apronit:l.ndo no filho para lun·cr n he- : deri:~ addicionar: "Declaração por escripto ou 
rança da miie, púde ser em detrimento della. /feita a seu rogo quando não soubesse escrc· 
Disse mais o nobre Senador que o testamento \"er", o que tem Jogar cm todos os casos. As· 

ou codicillo, ainda quando ncllc faltem algu· sim como tambem, dcYo dizer, não vejo neces· 
mas solemnidades que o in'l"a!idem, pódc ser- sidade alguma de se reduzir esta declaração a 
vir de .prova unicamente para a filiação, quo I cscriptura public:1, uma vez que ella seja feita 
não está no simples caso de uma institui~:lo ele · na presença de cinco testemunhas, em confor· 
herdeiros, e que por isso se p•Jlle prescindir dr J mldade com o paragrapho. 
certas formalidades. Ora, niio declarando a ' O Sr.. Lorrs G.Df.\: - Pedi a pala'l"ra uni· 
lei quaes sfLo essas formalidade:s de rtue se camentc pam explicar o sentido em que fal~i. 

pôde prescindir, que succcdcria no Fôro? Fi· Eu encarei o projecto .permittindo só ao p1c 
caria ao arbítrio dos juizes c dos tribunaes fa· ou á mãe o fazer esta declaração. Se o pac, 
\'orecercm a estes e não :'iquclles, segundo a por exemplo, é que faz a. declaração de quem 
maneira por que entendessem quaes as ~O· é a mãe do filho, não lhe servir1l el!a de pro
lcmnidades de que se podia prescindir. Eu, veito algum para haver hcran~a materna; por 
pois, não com·enho em rtue passe lei tão obs· isso é preciso que a mfLC faça igual declaraçi\o. 
cura como esta. Ve-se, portanto, que cu niio entendo a lei como 

N6s sabemos que todns estas provas o nobre Senador. Eu tcnl1o semelhante decla· 
são feitas depois da morte daquelle de ração por inutil sempre para o filho, podendo, 
quem o individuo quer ser filho, e cntfto ~ aliás, ser muitas yezes .prejudicial (L mãe. 
facll arranjar cinco testemunhas que digam O Sn. CAssrA:>o: - Entendo, Sr. Presl· 
terem sido convocadas por aquelle homem parn rlentc, que a mnteria, longe de ser indiffcrcnte, 
declarar ;perante ellas que ern pne desse indl· como se acabou de dizer, 6 de muita impor· 
Yiduo, e que deponham, mesmo, que é proprln tane!a, á vista dos resultados que dahi podem 
do fallecido n lettrn da àcclarnção: assim se 1 apparecer. Um homem, por exemplo, tem um 
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tílho, e, para fazer a fortuna dclle, póde dr.· I crive], Sr. Presidente, que um homem que ti· 
clar:1r cm tcsUmento que o houve de mulher v esse um filho de uma mulher qualquer pense 
desembaraçada e que possua muitos bens, ainda em diffamal·a quando sabe que Isso não apro· 
.que Isso não seja a verdade; quero dizer, ainda velta no filho? Depois, note-se que esta dccla· 
que essa mulher desembaraçada c rica não raç;lo nfLo 6 feita em uma praça publica. Se 
seja a verdadeira mãe. Isso originará qucs- a emenda do nobre Senador prohlblssc que se 
tõcs acerrimas c pouco decorosas, e tornará dc·clarasse quem era a mãe, eu votaria por 
difficil á indicada mfLe provar que não teve ella; mas não o prohlbc; c o Projecto, tal qual 
semelhante filho d'aquelle homem. Tal dif· est.<í, é que :deixa isto no alvcdr!o dos paes, 
l'iculdade pôde se evitar se a lei prohibir ex· sem obrigar a fazer-se tal declaraçfto. 
prcssamcnte essas declarações feitas só por Quanto ao par~grapho ·!", se se con· 
um dos progenitores do filho que se quer ha· cede :10 pac o :poder de declarar a pa· 
bilitar. Se tanto o pac como a mfle concorres- ternidndc no livro do baptismo, com duas 
~em para essa declaração o reconhecimento J testemunhas, por que se não h:J. de ad·. 
seria regulrtr; mas a declaração de um só mittir isso no testamento, uma vez que se 
desses individuas não deve nem pód~ servir /prove com duas ou trcs testemunhas que 
rlc reconhecimento legal. Entendo, portanto, I aquclle homem foi que fez aquclle testamento 
que não é !ndiffcrente consignar-se na lei se· e a declaraçfto nelle Incluída? Concede-se a 
melhante faculdade que daria occasiflo a im· I prova pelos assentamentos do baptisterlo, e 
mensas questões. Rarlssima é a acçfto de fi.

1 

nega-se pelo documento testamentar!o! Eu 
linção que nfto tem sido promovida para pc· nflo veio cm que consiste a d!ffcrença. No 
tição de honras ou de bens. Assim, Julgo que que cu Insisto é na declaração verbal que a 
ha verdadeira contradicçiio cm decretar que I emenda quer que se supprima, entretanto que 
um .testamento que por direito clv!l nüo tem deixa a S(:gunda parte. Pergunto eu: Que í: 

•.-nlldnde quando lhe faltam certas solcmnida· I mais fac!l? Falsificar-se um papel cm que 
dcs possa dar validade a esses direitos de hc· cinco testemunhas affirmam que aquella é a 
rança, e que se dê o nome de prova legal a ' propria lettra do testador ou justificar, por 
uma declaração semelhante. via de juramentos pcrr.nte a autoridade, que 

Quanto ao paragrapho ~" observo que o fuão declarou que bcltrão é seu filho? Eu 
nobre autor do .projecto concorda commigo cm entendo que é mais fac!! o primeiro :neio que 
que para o reconhecimento materno não se o segundo, c é Umbem unm prova mais real. 
precisa de outra prova; mas pela discussão do o Sn. VERGGErr.o: - O nobre autor da 
artigo 5" vi passarem conclusões absurdas. emenda de supprcssão do artigo 4" insiste no 
Voto, pois, contra o Projecto. Acho que elle Inconveniente que resulta de se abrir a porta 
deve cahir todo, não se aproveitando cmen1a a informações. Tambcm eu tive isso em 

alguma. vista, c pareccu·mé que ficava mais acautc· 
O Sn. CoSTA FEimr;mA: - Sr. Presidente. lado Indo aquella expressão no Projecto do que 

Xfto me admira que o nobre Senador Cassiano supprimindo·a, porque nflo fica prohibido ao 
tenha falado como falou, por Isso que não ad· pae declarar de quem houve o filho. No 
mitte emenda alguma; admira-me, sim, que habito em que actualme:ltc se está, na.~ f!l!a· 
outro Senador achasse que se devia supprimir ções, de o pae declarar de quem houve o Wbo, 
a declaração porque ella só scn·iria para dif· é natural que os declarantes se Inclinem a jul· 
famar a. mãe sem .proveito do filho, mas seu1 gar necessar!o fazer no acto essa menç1io; mas 
que a sua emenda remedeie ou obste esse in· a suppressão só por si deixa o negocio cm 
·conveniente. Porventura a emenda propostr. duvida. 
estabelece o reconhecimento legal, feito pelo O outro nobre Senador que tambem 
pae ou pela mãe, sem a declaração de quem sustenta a suppressão disse que esta declara· 
houve o filho? Não. Antes deixa a mesma çflo póde dar ensejo a Jr,tiglos gr:wcs. Pa· 
porta aberta ao inconveniente qne se quer rccc-me que está cqulyocado, c por duas razões: 
evitar. Eu antes quero que as leis pequem I A primeira 6 que a suppressfio nito inhibc o 
por pleonasmos do que por laconismo. E ser<í 

1 
declarante de mencionar a pessoa de quem 
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huuvt: o fi!lto; « :;eguntla ~ que lê :;abiuu í1L10 pu:,;aou mio reparou nelle. Ureia que e
a declaração não vale senão a respeito rlc quem sabido que este paragrapho não tem Jogar 
a faz. Isto parece bem cl:tro no Projecto. Qu~ a respeito do pae; mas G necessarlo Ir no
Importa que o pae, ·declarando o filho, declare Projecto, porque ahi se tem estabelecido qua
de quem o houve? Que direito vem daqui'! tro meios exclusivos pelos quaes os pacs e as . 
Xenhum. Pode, pois, o nobre Senador socc- mães podem reconhecer os filhos; e então é 
gar o seu espirita que daqui não virá lctigío nccessario ir tambem este paragrapho, porqua 
algum; mas talvez pudesse vir se se appro- o parto não occulto é um ·reconhecimento legal. 
vasse a suppressão. pela mãe. 

Sobre a outra suppressão que se quer 
a respeito do testamento insiste-se ainda, 
como em heranças. O nobre Senador, po
rém, já reconheceu que todo o pae deve pro
ver á felicidade do filho; portanto, satisfaz 
uma obrigação, e é por esta differença que o 
Projecto admittc que não é necessarío que ·J 

Julgando-se a .materia sutrlciente· 
mente discutida; approvou-se o artigo 
com os seus paragraphos, e são re .. 
jeitadas as emendas. 

Entra em discussão o artigo 5' que
é o seguinte: 

"Art. 5.' Os filhos illegítimos legal-
mente reconhecidos, não lhes obstando a ínha
bílídade do artigo 3', são herdeiros do .pae e 

çfto da her:1nr:a feita cm um livro de regis- da mãe que os reconheceram, nos seguint-~s 

testamento seja revestido de tantas solemnítia
des. Diriamos n6s Que (•ra valida a disposí-

tros com rluos testemunhas? ::-Ião. Entre- termos: 
tanto qu~. para filiação, rl!zemos que é bas· "1." :-."a !alta de descendentes e de as
tantc no registro do ba;llismo, com duas tes- cendentes legítimos herdam a totalidade dos 
rcmunhas, fazer-se esta dcc!arar;:io; e ninguem bens; 
dirfL que assim se poderia fazer um testamento 
\"alldo. Agora, qual é a razüo desta differença? 
E' porque o pac que recon h eco o filho não trata 
da disposição livre dos seus bens: trata de 
cumprir um dever moral, para o que se lhe 
devem facilitar muito mais os meios do ·que 
para a disposir;ii.o dos bens, visto não haver 
a tal respeito inconveniente algum. Elle qu2 
se acautele com tudo o que fôr neccssario, ~e 
quer que os seus bens vão fí. pessoa que deseja. 
Pois ha de apparecer uma declaração de fi· 
Ilação em um testamento, c, por lhe faltar 
uma pequena solemnídade, ha de se dizer que 
se nfto cumpra a vontade do testador, ficando 

"2.• Concorrendo com ascendentes, e fal
tando descendentes legítimos, herdam a me .. 
tade dos bens, pertencenrlo aos ascendentes a 
outra metade; 

,;3.' Concorrendo com descendentes legí
timos seu direito hereditario será igual ii me
tade do direito de cada um dos filhos legíti-
mos." 

Igualmente entra em discussão a 
emenda approvada o anno passado que 
supprimio a parte que trata dos as
cendentes, c que supprimia os para
graphos 2' e 3•. 

assim prejudicado o direito que clle tinha? O SH. C.\HHT.\:"0: Aqui principia, Sr. 
E' neeessario que a questão seja ollÍada Presidente, o desenvolvimento do paragra-

sob este ponto de vista. Diz-se que isto fi· pho :.• do artigo ·!0 , e e por isso que diz (lê). 

car~\ ao arbitrio dos magistrados. Eu creio Faz exclusão s!Ímente dos filhos adulterínos. 
que nüo. Os magistrados que querem ter ar- Bem disse o nobre Senador autor do Projecto 
bitrio sempre o tomam: mas elles sabe:n que o reconhecimento da müe, não occultando 
muito bem o que é uma prova ordínaria. o parto, é uma disposiçiw de lei; mas por este 
Agora, se quizerem reputar prova ordinaria nrtigo os filhos lllegitimos são herdeiros dt) 
o que não é, e vice-versa, contra Isso não ha pac e da .mãe que os reeonhece:·am legalmcn:e. 
remedia algum. Portanto, ainda entendo que Preciso é que elle explique o pensamento deste 
se deve passar esta clausula. artigo, porque se é nccessario que a mãe de-

Quanto ao ultimo paragrapho, que a m:"u~ clare no baptisterio, em escriptura publica ou 
reconhece o filho nfto occultando o parto, cm testamento, que o filho é seu, e se, sem 
parece-me que o nobre Senador que o im· est~s meios, elle não póde entrar na heran~a 
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!ln. mãe, o que se segue ~ que está nulla to!l:t 
n. legislaçfto que reconhece a maternidade pelo 
fncto de nfto occultn.r o parto; c, cntfto, loda,; 
as vezes f]lle. elln. não tiver feito o reconheci· 
monto pelas t.res formas r1uc designa o arr.igo 
anterior, o filho que viver cm su:t companhia 
como mi nfto tcr{t direito aos scns bens, vindo 

llenle ou desccndc:lt~ niio at:1ca o direito de 
ningucm, 11orque nrw !1a herdeiros forçados {t 
hor:J.nça; cnlfto, justo {· '!llC r.lles herdem :t to· 
talidatlc :·dos bens. Quando clles concorrem 
r.om direitos legitimas de lcgiUmos descen
dentes, então, o seu direito hcreditario 
deve ser igual á metade do direito de cada um 

a ficar assim !ll'ciudicado. .Tá na segunda dis· dos filhos legítimos. Tenho, pois, dado as 
cussiio deste Projecto cu tinha petlido ao nobre raziics por que quere propôr o restabeleci· 
Senador que hounsse de determinar com toda meut.o da parte do Projecto que foi suppri· 
a clareza possível o direito em que fmHl:n-a mida. 
esta exch.Js~tO; mas, como a hora j:l cstú tlad~. 

terei occasifto ele falar ao depois nesta mate· 
ria. I 

O Sn. VEnc;n:mo: - Xfto posso bem com·/ 
prcllcndcr a duvid:J. do nobre Senador. Se ti· I 
vcssc rcflcctitlo um J>ouco seriamente sobre o I 
para.;mpho ~·· estavam tiradas todas as tlm·i· 
dao. Quantos são os meios por que pódc ser I 
rcconltecitla a maternidade? Sfto cinco, ao 

nasso que para provar •t paternidade ha qlW·I 
t.ro. Logo que llai<t um desses cinco meios 
nada mais é preciso para se provar a ma terni·l 
datle. O não ter sido occulto o parto G um 
desses meios; e, quando se apresentar um iilh•J 1 

CJUC prove ser de fulana porque clla nfto occul·l 
tou o parto, niw .pl·ecisa mais l:ada. Ern :1cces· 

.Tulgantlo·s disculida a :natcria, (• 
approvado o artigo ·J·• como passou na 
seguuüa discussão, nfto passando as 
emendas da terceira. 

Entra cm discussão o artigo ii••, 
conforme foi cmcndauo na segunda 
discussão, c fica adiada pela hora. 

O Sr. Presidente d•i para Ordem do 
Dia as malcriaes dadas para hoje, c 
levanta a scss>ro ús ~ horas c 10 ml· 
:mtos. 

DE ~fAIO DE 1S3D 

sario, por~m, que houvesse tambem os outros Ojjicios. - Licen~!l ao Senador Costa Garra
meios por causa do parto occulto, porque neste lho para ir <i Europrr. - Par.;cct sobtn a 
caso o iilho não pôde usnr do quinto meio, ha 
de lançar mão de um dos quatro concedidos 
para provar a paternidade. Não sei, portanto. 
cm que ·consiste a duvida do nobre Senador. 
Demais, o que cstft em discussão nfto é o que 
se suppri:llio, é sómente aquillo que passou na 
segunda discussão; mas eu \"OU restabelecer 
a domrina do Projecto, e para isso darei :t 
razão da lliffercn~a que cll2 fez, que me pa· 
rece manifesta.. 

Eu entendo que se devem promo,·er i 
quanto ser possa os matrímonios, c que 
os seus fructos devem ser tidos em mais honra 
e mais estima do que os fructos da mancebia . 
Eis aqui a razi'to por fJUC o Projecto nfto dít 

aos filhos lllcgitimos os mesmos direitos dos 
legítimos. Coneorrcndo com ascendentes !ler· 
dam só metade dos bens, c a outra metade fica 
portcncendo aos ascendentes. Se fossem !cgi
t'imos, teriam a totalldndo da herança. 

Quanto ao primeiro paragrapho, como 
0~se filho do crime Dão concorre com asccn· 

ilalutalisação lle Prru/r, Antonio rl·~ Fal'ia. 
- Discussüo tio Projecto ele Lei sobre rli· 
reitos hcrcditarios elos jilhos Wcgitimos 
(continuaçüo). - Discussão âo parcc.~r 
solJrc a naturrtlisaç,io do Padre Br,nigno 
.José ele Carvalho. - Dio~cussâo r/a ·reso
luçâo IJUC auloriscr o Governo a pagm· rt 
Franci.1co Joo~(: ele Brito a ?UOI/.tirr cons· 
tantc de uma scntcn~a que obtevr, contm 
a Prrzenrla Nacional por motivo do apre· 
:::amcnto elo lJrigur, "Ori··;r/c". 

PHESl!lF.XCU DO sr.. niOGO .\XTOXIO FE!.TÓ 

Aberta a scssfto com 3~ Srs. Senn· 
dores presentes, foi lida e approvaun 
a acta da sess<1o anterior. 

O Sr. 1" Secretario (]{: conta do se
guinte expediente: 

Officio do :IIinistro interino do Im
pcrio, participando fic:r.r o Regente in· 
teirado rla r.lcir.ito da :Ilesa que ha d~ 
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servir nc!:ita ..:\u~u::itn C:unara na prt;~ 

son te :;es:.;fio. · 
Offlcio do 1'' 3ccrctarlo do. Co.mara 

que asscrn:lra praça no H.cgimcnto de Co.vJ.l
Jal'ia tlé :\I! nas Geraes, em 1812; que jlas:;ímt 
cm 1SH, cm Alferes, par~L o Esquo.driio de Ca-

dos Srs. Deputados, communicando a val!aria de Angola, onde foi prom{)vido a Tc
e!eir;ii.o do. Mesa que deverá servir na- nente, c, cm Maio de 1821, o. Capitão, pelo Ca-
qucl![L C[Lmam durante o corrente pitão Gcncml; que por este fôra ffi[Lndado com 
mez. officios a .EJ-Rei, os quacs, cfiecti· amenle, en-

Fica o Senado illlcirallo. t.re;;ícra cm Lisboa, cm Novembro de 1821; 
Lê-se o seguinte que, por Decreto de 22 ilc Fevereiro de 1822, 

obliycm do Go,·erno de El-Rel pasagem do 

REQGEitDlE:\TO 

"Tenho necessidacle urgente de ir ít Eu
ropa; e, pam o poder fazer, requeiro ao Se
nado se dig-ne conceder-me licença., dJspcn
;;ando-me de comparecer nesta sessiio annua!. 

'·Paço do Senado, 7 de :-.raio de 18"9. -
Costa Can;a1ho." 

E' cnnccdida :1 licença. 
Le-se, c fica sobre a mesa o s"-

guintc 
P.\m::cEJt 

Esquailriio do Reino de Angola po.ra o Regi
mento de ~Iinas Geraes; que se apresentám 
no Quo.rtcl-Gcneral desta Côrte em :\Iar~o 

de 182·1. 

.. ?\a prescnço. destes iactos é claro que 
o recorrente, em 18H, deixou de residir no 
Brazi!, c não consta que recuperasse os direi
tos de rcsidencia antes da declaração da In
dcpcndeneia, niio lhe .podendo aproveita.r o des
pacho para :\Jinas Gcracs <:m Fevereiro de 1822, 
porque estar despachado não é residir, Tam
bcm não pôde a.proveitar·lhe o que consta. de 
uma justificaçfw por elle produzida, :1 saber: 

"Foi presente [t Commisaão de Constitui- Que chegando a esta Côrte com officios para 
çfco o projecto de Resoluc:fw vindo da Camara EI-Rci, e tendo-se este retirado, fõra levai-os 
elos Deputados que diz: "Paulo Antonio de a Lisboa, deixando aqui os seus escravos com 
Faria. está no gozo dos direito de cida.dão intenção de voltar, c que. sendo despachado 
Brazi!eiro ". para )Ii nas Geracs, não pudem Jogo regressar 

"Com quanto este cn11unciado indique me· por fa.lta de meios, pois que, emquanto el!e 
nos uma disposição de J;:gislador que uma de- estaY:J. ligado ao scrvir;o de Angola, não lhe 
cisão de executor da Lei que a applica ao era livre residir no Brazil, nem a Constituição 
facto, comtudo a Commissfw, levada pelos admitte a intenção de rcHidencia, mas exige 
constantes precedentes quando se trata do residencia cffecti\•a. 
grande titulo de cidadão, não fará, neste sen- ''E', pois, fórrc de duvida. que o recorrente 
tido, observação alguma; mas não pôde pres- nfto é cida.dfw brazileiro. E como pôde o 
cindir de examinar o direito preexistente e Corpo Legislativo alfirmar que o é? 
confrontai-o cum os factos allcgados para po- ··o Governo Imperial tanto o considerou 

· <ler apreciar deYidamentc a concluaflo "esti estrangeiro que, cl!a.mando-o para ü serviço mi-
no ~azo" etc." Iitar, não reconheceu, nem rcva lidou o De-

,, A Lei que r·cgc o presente caso é a Cons- crcto que o havia promovido a Capitão, mas 
tituição, 110 artigo 6" paragrapho ·1<> que qua- disse na Pa.tente: "Hei por be:n admittir ao 
Jifica cidadãos brazileiros todos os nascidos scr-vi('O do Imperio, no posto de Ca.pitão acl
cm Portugal e suas possesões que, sendo já dido ao gstado-:\Iaior do Exercito, Paulo An
residentes 110 Drazil na época em que se pro- tania de Far![L ... , jurando primeiro cumprir 
clamou a Indepenclencia nas provindas onde suas obrigações". E o recorrente, acccita.nclo 
habitavam, adheriram a esta expressa. ou ta- esta. patente, tambem se reconheceu estran-

' citamcntc, pela continuação da sua residencia. geiro, elo contrario sustentaria., como cidadão, 
Resta, pois, examinar se o recorrente, nascido o direito adquirido <1quelle posto. 
cm Portugal, já residia no Brazil na êpoca da "A Com missão é, pois, de parecer que se 
Independencia, e se continuou a residir. rejeite o projecto de Resolução; e adverte que, 

"Prova ellc, com documentos authenticos, qu:wd,J :1 mesma houvesse de passar, era ne-

A -3 T IV 
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el.':.;:);.tdo ai Lel'i.J.r a n:da c:çúo, por lia rer· 
dclo o rf:correutt~, para n:LO appureel~l'Clll 

dua;· inr:x::tctidõcs ao mesmo tempo. 

rane- l ::;a!llCll(O Un le,:;i::;lallor; portanto, a Jnüc que 

ndla : não fiur aquel!a rleclarar,ão, reconhecendo o 
i seu rilho, fica sujeita a ter a herança dispu· 

u Pa~o do St~nndo, 7 de 
Xir·o7rio l'erl'i.ra rir• Campos 
r·onrlr; de S. T,r:opr,/rlo." 

l\lain de :ts:;é'. -I r.atla por outros cm prejuízo daquelle a flliC!ll 

l"r:!'{ll!.:iro. - l'i;· I deve pcncnccr. Fica, portanto, indi:;pcnsa· 

OIWI·::\l IlO l"tl;\ 

Continúa a ~!~· discussão cio ~Li'cibo iJ 

do Projed.o ele :Lei R L", d.:~ 1S:.:!6, so~Hr. 

l'elmcntc neccssario que o filho illegitimo seja 
reconhecido por ;;mt mãe, como o deveria ser 
pelo .pae, ou mediante escri.ptum publica, ou 
mediante testamento, ou mediante a rlcclam· 
ção no b:tptisterio; e, não estando .jsto até 

os dirdtos hcrcditarios dos filhos ii· ::.g-or:1 t!ctcnninndo, infa!líYelmcnte se hfi0 Lle 
lc;itimo::i, conror:ne: foi r-nHmdado ua dar embarar,os que nã.o ::!xistiam, ~~:·nm como 
~~~ disei1ssilo. muitas contestações, porr111c a ~~xecut:'ll' ll:t lr.i, 

O Si~. :\IEL!.ll ~-; ~TATTOS: - Sr. Pi'esiUenL·.'. 
~a s,:ssão anterior fiz varias reflexões a i'..~H· 

tendo em vista n disposir:tu da 1'1Cstua. c- oh
scrva:~do que os meio:; ri<~ :·e~onhcccr .'ÜO só-

11eito -ela rloutrina rlc!:ire nrtigo -que em segund:l i mPl"tlC os indicados nos !lar.J.~raphos ant•:l:(:· 
discussüo foi aprorado com o parn:;rapho t·: dentes, recusa todos os mais, Dahi se segn.~ 

como, porém, o liolm; autor do Pro:iecto p;·:l· 

mcttr.a na scss~;o ::ntecedentc propor a in:;Lau· 
rar;ão dos de ma is paragrn.phos. e .se nüo ac~1:1. 

presen~c~, nada tlirei, por orn.. a respdr.n dclle::;. 
.J:"L exig-i que o nobre autor do Projceto, e os 

Ll1~mais Senadores fJUe o sustentam, me cxpli· 
ea.ssem o pensan"!ento do art.i,;:;o; r.. pcb de-

qne, morrendo iJ!na mulher e deixando nm 
filho, por clla rcconheeiuo, é necess<trio qn .. 
é lia o tinsse dcclar:H!o em testamento, cte.: 
e, não o tcado ieiw, o resultado serú qu~ ,1, 
herdeiros ou in!''"/.alo lhe virão sem dn1·ida ,, 
disputar a hcranr,a. 

E' certo que a intelligenei:t do !-'r~>· 

ctarar:üo qut.: S\~ tli~non fazer o ::;t:u nobl't~ u.u- jecto nfto ~~~ l~St~. ;)Qr(:m, ~} wdclü!ltê qu·:: 
tor, entendi .1ue se p!·etcndia reduzir s!:nnlc:;- ella pôde se:· .timda: e o resultado de umn 
mente o recnnhedmcnt.o materno ii. não or:tl.ll· tal dis.posi~iio ha de ser o haverem gran· 
ração elo p~n·to: {~ o dcsen\"OlYim~·n1 c· clc~~;r 

pensamento roi objecto que nfi.o c~:iston po~1co 

des con fusües, 
que o executor 

P ser, mesmo, necessarin 
C:O!!~H:dtC ~~~ (:1:3CUSSue3 (!tl(~ 

tr:ibal!lO ·a ob!:cr~ Or.1, scnd.1 issu o :lii.~S!1l!J '(llC houve a esi:C' rc~s~cir.o; porü:.nto, r:wli!Ol' .: fl!l,· 
:Ht~ ltojr. se nc:ha determinado P f~m pratie:l. o artigo n:-Lo passe. 

mantenho o que j{1 diss~ que se cornava clc~me- Xoto f]ne o nobre antor elo Pro.ket...:1 
ecssaria. rt disposic~:1.o do u.rtig-o i:i", cont'or:n·.~ estabeleceu como -regra: na cli\'isflO do~ 

prtsso a den1onstrar. . bens: lf\ o f~1vor Que se deve d:.u· aos m:ti.ri· 
O unico meio de reconhceimc:tno ma· I monins; 2n, ~t pnn!r;fio dos [ill:os (conform;· 

t;~J·no não é outro scn~LO o facto constante !:i0. r.xprimio o t:ohrc Senador} tlo eri!!le. Dir.! 
cl:l. matcmillatle, o que (, de primcic·a in- que jalgo rp~~ ,;c nüo póúe chama!· cm '·;r!r:!l 
tuiç~.o. c uma rerdatle reeonllccirla que nin· a todos os filhos il!cg-itimos "!'ilhes do criw~". 
p;ucm tc:m disputado. X o cnso, por&m, i! e porque os !'ilh1lS naturnes nfw derem set· con· 
oecultaçfto do parto, cntfto l~ nr.c~;ssaria n. siderados tru~s: por isso nilo julgo de jus:ir::.t 
filiar;ão para ~uc n Individuo JlOosa prorar qur:, por um:: disposir:i<o dr!,;tacatla, ''" ,.,-, c:m· 
quem era sua. mãe; (_I é este o unieo caso cm sar pr~~juizc~, na hcrnnr;a, {~flllPiles q1ie :t el~a 

f]Ue as leis reconhecem ;1 maternidade; mns tt1~~ c.lireiro~~- E::;::ou pcrs1wrlicto tlü rp 1 r~ :~f1;1 

agora o artigo o", rindo concebido debaixo rias é com tal principio que "" ha de conseguir a 
rlispoEiçõf's do arligo ·I" c dos amr.eedtmte:;, mnltiplícn~iio tlos mat:-imonios. O que lt:t ,!.• 
apresenta nlgu;1s embaraços. No artig-o .: .. !)romn\'tT os m~:tri;nonias 11:1 ele ser a boa t~ún· 

nfio se excJuio a ·declaraçflo da miit-\ e, nilo se (·:·tr:flo pullliea, o dcsc·!!Yolvimcnto da moral .-~ 

üxcluindo, _é evidente que os qua.Lro n1eios d~ os nccc·ssarios meio~ d0 subsisLcnr:ii.J, 0 allh\1' 
reconhecimento comprehendídos no artigo an- d:t p:: tria c ouu·os ma is. sem o r·oncnrso rl•l' 
terior sflo igua!rnentc obrig·ath•os para. a mãe. 11 1:::.~:; se n~:-, pr"1t!c promo\'cJ· i'ac:iln:r·lil"e os c:-L· 
:\'as disposí<:iit•s· da. lei nfto est<"t cx.p!'esso o pen· samentos. 
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~o argumento apresentado nelo nobre teria rln 
Scn~dor a -respeito dos iilhos ;clulterinos, i cm um 
achei algumas eont.rar~iCf;ües, porr:tuc por { dnc~~o. 
illll lado quer Jll<lllr o crunc, c por outro co~1-, 
e•.!dc-Ihe favores. Todas af vezes que um:J. rk-
u~rmina.da. :1cc;iío Wr I'L~putndn. C'Til!lC nf'w clC\'C i 
da parle ria lei conccclcr-se-lhe :·a,·or nenhum: 1 

-----·-----------
sc~guntln. parte do arti.~o pass~:~, mas 
artigo separado, e com melhor I\'· 

~üo havendo mais quem peça a p,t· 
lavra é o artigo 6" posto a votos, e 
npprovado. 

Segue~se a. discussfi.o do a.rtig0 7,, I 
deve clar-se-IIle punição, e evitar a sua 1-.:- ! 

,1 - l . • ' 0 Sit. Lol'E~ G.UL\: - Não entendi) br••JJ prouucçao. ..>or 1sso de nenhum modo p,d_. : ·• 
convir que os filhos de u:n acto criminosJ I a segunda parle do artigo, Sr. Presidente, (Zt'J. 
·eJ· m . d n'tt'·' , h , • . ,, .Tulgo que ha nella obscuridade porque não s-•i ::; · n. ,t 1 1. lu os (L c:rança. ~""'- \'1St a uesws / • · 

objecções, nfto mandando nenhuma emenda .~. :1 quem se retere "o estado de casado no tcmp•l 
:'\fcsa, continítn a. votar contrn. o Projecto. I da sua concepç[to~·;_ c as..;im -como eu nfto ~ii· 

. . . I tendo a quem é lena a referencia talvez is;;:J 
O Sr. \·ergueu·o manda a :IIesa a se· , · 1 0 

lJ aconcer.a n mais a gucm. no re autor do 
guinte 

Projecto é quem póde dar-nos id~a dessa rr.-
;'erencia. 

''·Rr:stabeler.a·se o que foi supprimido n:t I O Sn. VEJ:~eJ·:uw: - Parece-me que nfw 
segunda discussão. - V!.'rf/IU'iro.'' I p:•cl_e entrar cm r~uvirl:t rr refe~cncia: clla é di-

E' apoiada, e posta en1 diseussão. 1 rigida. ao pa.c. pms nnnr.a c.:f.l .pode entend~:- q~!~~ 

Julgada a materia discutida, G posto ! :~ dllutrina do artigo se refira ao casamento do 
o artigo a votos, ·c apoiado em tod::t> I filho no tempo da sua concepçfto. 

as suas disposições. i O SJt. LoPES GA~IA: - li:ntüo, é ociosa csn 

Entra em discussão o artigo 6". '1 disposição, porque o filho adulterino já é ex-

O Sn. Vmra:JCJnn: _ Este artigo, Sr. cluido de todos os direitos. Eu quizera, po-
1 rém ouc neste arti"O 11ã·, t'o•oenl elles exclui· Prcside11tc, contém duas partes (lê). e da· ' ' ·• "' ' "" · · · · 

rei a razflo .cJa limitar.ão da ilemuc:n ao;; / dos, como são, porque os filhos adulterinos 
pacs, c nfto aos paren-tes dcsrcs. J~~Itcndo j àe:·cm ~char :bri~o narJUEle que lhes deu ~t 
que os laGos da familia civil se não de· I exJstencJa, c nao nrem a ser pesados á Socir.
vcm estender senfto pelos meios legacs tio I dade. Quem lh~s. deu o ser deve concorre~ 
consorcio. Alguem tem rcp:trndo no mo.Jo 1 par:~ :_1 sua_ subsJs:cnci:t ~ cducaç:lo até U!li:L 
por qne começ;a a 2u par~e elo artigo que cliz: 1 cert,t Idade, e, ass1n1, tahez eonvicsse ~xe!uit' 
"porém, sendo elle fallecido, é reprcseJWL<lo I c~tn pa;·tc do artigo. 

cm seus direitos hcreditarios pelos seus dco· O SH. VI;BGCEIIW: - O que o nobrr. Se'l,:
eendcntcs legitimas", c tah·ez se julg:tc mnis dor impugna é a parte cm qtw se exclue o ·pae 
conveniente que esta segunda parte forme um da heranr;a do filho adulterino; mas n:1o ~cndo 
artigo scpnrallo. A ligação, porém, ela dou· assim àar-sc-ia uma contradicç:üo m~nift~3t.3. 

trina G esta: "0 filho ilJegitimo não repr·:!- nesta 11:1rte co-:1.1 o artigo 3n qtw exclue o fil!lo 
senta os paes pn!·a ser herdeiro do~ paren ccs por adulterino da herança do pne (lê). Como :, 
parte do pae ou da miie; é, entretanto, reprc· que, sendo o filho excluülo :la herança do pae, 
sentado em seus direitos hereditarios, pel•>3 ha de se~ o pac hCJ·deiro do filho? Seria um<e 
seus descendentes legitimas". O que parece nc· grande contradicção, e a inYcrsfto de todas J>: 

cess:1.1'io é fazer-se rcvis~o nn. redacr:ão. id([is da corrr.laçfto .dos d!reitG"'J ll0rcditaria:; 
O Sn. Lüi'J~s G.\)1.\: _ Sr. Presidente. •: da ordem cc· succcssão. 

Acho alguma obscuridade na segunda part•) , O S1:. :IIoxTEmo IJJ~ B.\lmos: - Sr. Presi
do artigo, e julgaria con,·cniente accre~ccn-[ dcntl'. Devo declarar que acho m{t a ultima 
tar-se alguma cousa como seja o dizer-s8 : phrase do artigo (lê), e julgo que o nobr~ 

··pelos seus descendentes legítimos c lP;::ir.im:t· J autor do Projecto a .concebeu no sentido Je 
dos". ! mais determinar a disposição de que os filhos 

O Sit. VJRC)XDE m~ Coxr;o:;JL\S: - Sr. Prc· \não devem herdar, quando forem adultcrinos; 
sldente. 'rambem julgo ncccssario que a nn- mas, como isto j(t está estabelecido, julgo est::t 
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tlispo~i~~:Lo uclo::;a, e tenho que nffprt~ccr a. 
e:uenrla da supprcssrtO della. E' a seguinte: 

'·.Sul>!Jrimam-sc as palanas ''E forem h~

bcls... etc.''. - "lurtusto Jfo11tciro de Bar-
ros .. , 

E' apoiada c posta CIU lliscussão a 
emenda do Sr. Scuador. 

O artigo Í 11 L' posto {t votaçfLO, c ap· 
provado com a emenda, 

Passa-se a discuti r o artigo S'. 
O Sr. Yergneiro offerece a se-

guinte 

"Supprima-se [t pal:wra "germanos". 
TI.'I"!JI~!"·iiü." 

E' apoiada, c posta em discussiio. 

0 Sn. ·LOI•ES G.\."1.\: - Sr. Presitlcmi.r. 
Julgo que neste arligo se fa-lta a um prinei· 
pio de justi~a j(L reconhecido, aliús, no artig,J 
r]uo trata elos :ilhas adulterinos cm que se c::· 
elne o JJaC tle hcrilar a hcr:mr;a tlo filho :ulnl· 
terino; porque, assim como o filho nfto herda 
tlr> pae, tambcm o p:tc nfto cicYc herdar tlo fi. 
lho. Porém aqui estabelece-se um principio 
di\'Crso (1ê): o filho illegitimo niio póclc re· 
presentar o pae para hcrrlar -do avô. entre
tanto que o aYõ Ye:n a herdar dclle quancl<J 
falta o pae. Eu cn tendo que todas as vezes 
que os -descendentes não herdam tambem nli.o 
rleYcm herdar os asccntlentcs; c a disposir;ào 
do artigo alterando csl:t regra vae fazer uma 
gmndc confusão no Fõro, c estabelecer direi· 
r os ·pri I'ÚiYos a respeito dos filhos illcgitimo~. 
contra os filhos de legitimo matrimonio. Por 
isto entendo que tal tlisposiçi'to nfto pótlc sub
sistir. 

O Sr.. VEncemuo: - Sr. Presidente . 
Quando tracei esta disposir;ão tiYB oro vista o 
caso em que o filho natural tenha de henl:l:r 

vel ~\H: a tal respeito vigorasse o diBllOoLo m• 
nossa lcgislnç.ão vigente. 

0 St:. Lop",; GA~t.\: - Sr. Presidente. 
Eu considero tlcsta lei os ascendentes sem 
nenhuma ligaçfto de familia, pois que dch:lixn 
deste. ponto de Yista é qnc a lcl é feita. Assim, 
jul;;o que os ascendentes niio podem ter jus :1 
herança, porque o filho adulterino que nilo rc· 
conhece os seus ascendentes nüo púde chamar 
"avô" a seu avô senão particularmente. Em 
tal caso, como dar-lhe um direito hercditario'! 
::>ião acho conforme ft indolc geral do Direito 
de Successflo que se conceda esse direito a uma 
pessoa estranha, qual é, na verdade, o aseen· 
dente, perante a lei. Quanto ao paragrapho 3" 
entendo que se deve estabelecer nelle o 
mesmo que se acha estabelecido no artigo ·1', 
c por isso me parece que ambos os parugra
!lil0;; <ln anigo devem ser supprimidos. 

O St:. MoxTEmo !lE DMmos: - ::>ião acl1o 
a tluvida que encontrou ,, nolJrc Senador q:.~c 

me precedeu. E' Yerdadc que o artigo estabe
lece direito no1·o, mas é conscmaneo com o 
todo do Projecto, porque os filhos legitimados 
Por esta maneira (1<:) não tentlo direito al
gum a herdar de parentes de ~U<l mãe fic:un 
restri-ctos ús mã.es c aos pacs, e estão no 
mesmo caso que os outros parentes a reSlJcilo 
da successüo tlelles. A sncccssüo 6 sempre cor
relatira; c se elles nüo podem hcrtlar tlc seus 
parentes collateraés, conforme a doutrimt dQ 
artigo o", tambem estes não tlevem herdar 
clcllcs, <! neste caso cstü bem estabelecido csfe 
artigo 8". E' l'erdadc qnc pelo direito actu:ll 
os parenr.es collateraes herdam; mas o Prc.j~

cto tira-lhes este direito; c, assim, a disposi· 
ção dcsto artigo fica cm harmonia com todo u 
Projecto. 

A matcria do artigo So ti iulgadtl 
sufficicntemente discuticla; e, posto 
[i \'Otaçii.o, é approvado com a emenda 
suppressiva. 

Entra cm discuss<lo o artigo ~1". 

bens tlc pessoas de sua familia, c não quanuo O S!l. RonmcuE~ ut·: CAitULuo: - Sr. Pr•_,. 
clle os tenha adquirido; porCun se se quer sitlcntc. Comprehcndo que, segundo a rcda· 
que haja na materia uma perfeita cohcrciJ(:ia. cçüo ela lei, se excluam os filhos adulterinos, 
podem se excluir os nsccndNltos·; porque pelo mas nfto se segue que estes devam ser exclui
systema da lei o filho natural não ~elll herdei- elos llos alimentos. E' preciso evitar as duvi
ros senão os rlcsccndontcs; c, não tcnclo cl\c das que ~c suscitariam pnssal1lio a. lei; tanto 
descendentes, não tem hP.rdciros. Achando·s,; mais que supposto os filhos adultcrinos não 
neste. caso a herança caduca parecia-me razoa- tenham direito a. herdar, JiOdcm, co.ru tudo, vir 
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a ler esse direito, o que cst[L consignado no:; mesmo Projecto que jnlt~:~r att.entlirel. Pn-
prlnciplo::; d~L legi:;lac;ão. Portn.uto, of~crcç~ raiso. 
c man!lo ü }lesa o seguinte 

.\I:T!GO .\lllll'fl\'0 

"Art. 1ú. Esta Lüi n•lo altera u !lisposi· 
çüo relativa aos aJim,~ntos, concetlida aos [i]has 
adulterinos. - Jlorlrigir•.•s r/e Can,alho. •· 

Lê-se o arti~o atlrlitivo que G apoiado 
e approvatlo oem debate, bem como Oõ 

artigos 9 c 10 do Projecto. 
O Sr. Presidente declara que :ts 

emendas novas tenlo a ultima tlis

cussüo 11a sessão proxima. 
Passa-se ;, 2" parte da Ordem do 

Dia. 
Entra cm 2a àiscussfto o artigo Jl) 

da Resolução Ab de lS~~, dcclrll'nlHlo I 
o modc, de obscr\·ar a disposiGfto pro
visaria Ctcerea ela .Tustir;a Civil, sane· 
clonada pela Lei !lc 20 de ::\ oYcm!Jro 

de 1832. 

O Sn. P,\1:.\ISO: Sr .. Prcsident~. 

Vejo que o objecto desse Projecto é unica- l 
mente regular o::; julgamentos dos processos; I 
mas este objecto cstfL sobejamente regulado, e, 
até, de accortlo com o que se acha cm i:al Pro· 
iecto, tanto pelo Regulamento de 1833, e De· 
crcto de 1834 que marcou certas attribniçõc·s a 
respeito, como pela. Resolução de ~ de .Tunll-l 
de 1824 que mandou que os processos fossem 

julgados por cinco juizes: exactamente '' que 
pretende o Projecto que nüo faz mais tlo que 

O requeri monto roi ttpoiado. 

O S1:. UouitJta;c~ I>Ic C.U:I'.\1.1!0: - Sr. Prc
sidcmc. Eu tambcm sou ile opiniiio do que o 
Projecto deve voltar ú Commissilo para tomar 
conllcc!mcnto ilc algumas doutrinas que en· 
cerra c que julgo ncccssario tcr8!ll approva· 

<;.lo. 

O SI:. VEI:ccE!I:o: - Voto i;;ualmcntc pelo 
adiamento para que o Projecto voll.c ú Com

missüo. 
.Tulgaila a materia do Requcriment•J 

discutida, foi posto a votos e appro
vado. 

Passou-se ú 2" parte da Ordem do 
Dia. 

Entrou cm primeira tliscussüo a Rc
:;o!uçüo n. 19 tlé 18~4 !la Gamara. dos 
Srs. Deputados, declarando compre
l!endidos nu dispos!~üo do Decreto de 
a de Abril de lS"O os pronunc!ados ou 
condcmnaLlos em qua!fjuer processo 
organisttdo pela re\'Olta rnil!tar que 

teve Jogar na PrO\'incia da Dahia cm 
Oulubro t!e 1S2·l. 

O S1:. P.\H.\Iso: Sr. Prco;iuentc. 
Eu pro.pmJ!Jo o adiamento desta Resolu~iio por· 
que julgo que o Govemo foi autorisado a. 
amnistiar, por uma r.esoluçiio de IS38, o> réos 
de crimes polilicos; portanto, entendo que o 
Governo ha de ter providenciado a. respeito. 
Esta é a minha [)piniüo, r.J&m de que nfto sei 

se este é o melhor tempo de se !'alar c:n amnisrepctir n. !egislaçüo existente. A penas no I' r J· 

jecto se encontra. uma especie no,·a a rcspcEo tia. 

de materias noYas cm segunda insL:tncia; m ;s Lê-se o seguinte 

se esta especic é attendivel faça-se uma reso-
lução sobre este ]}Onto, sem se discutir um prQ· JmQGEI\Dm:'i'l'O 
iecto tilo extenso, c que contém disposir,õc~ 

que se acham na legislação vigente. Portanto, ''Proponlw o auinmento t!est•t Resoluçfto 
proponho o a!liamento para que volte ú Com- um·antc a scssfto tlestr. anno. - Pa.l'aiso. ·• 

missüo. 

O nobre Senador manda :'t ~lesa o 
seguinte 

REQt::EitDIE:>TO 

E' igualmente lida a· s~guinte 
c·rnenda ao requerimento: 

"Proponho o adiamento deste l'r[)jecto 
''Até que se tome umn mcillda geral sob:·c 

:uunista. 
para ir (t Commissfto de Legislaçti.o, afim de 
!lar o seu purecer sobre :r mntcria contida no 

Roclrigucs r/.c Carvalho." 

E' lido mais o sc~uintc 
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UEQUEIU~EXTO 

.. Requeiro que tornem a Pi·oposiçilo c 
mais papeis ú Commissü.o respectiva para cs~a 
dar " seu parecer segundo o qne tenha occor
rido posteriormente á d:na da mesma proposi· 
•;fto. - Iiollanda Cavalca.nli." 

São retirados o primeiro requeri· 
menta c ·cmend~s. a pedido doH sc~u:-; 

autores, c é apoiado o do Sr. 1-!olla:Hl:t 
Cavalcanti. 

O Sn. S.ITUHXL\o: - Sr. Prcsidcnt<'. 
En acho lli.lC a Re::;aluçcio c~tá prcjudicadn. 
pcll'fJUC u. re::.pcito ela .materia já o Govern.) 
tomou proYidencias segundo a autorisaçfto q~te 

He lhe deu; portanto, peço ao Sr. P.residcn~.~ 

qnc submetta ft considençflo do Senado se :1 
materia cslCt ou n;i.o prr.jutlicada. 

o Sll. Hoi.J_IXll.\ c.~\'.ll.l".I:\TI: - Sr. Pre
sidente. Qua.l (: o effeito ele se julgar JH2jac!i· 
c:tda a ResoluçflO? O negocio é um poucJ 
serio. Será o mesmo que rejeitar a ncsolu· 
f;fio? E' preciso ver qnc 0 que se quer. Eu I 
nfw tenho itléa de que o Gonm10 !'os:;e au:ori· 
,,~1 :] 0 para a:nnisriar Pm .~:Tal. m:ls sim ti~ 0.~1'' I 
o ioi cspe:eial:Jie:ntc para. errtos iog-arc:;, se na.1 

1 

nnssarem (t terceira, as rcsoluf;õcs 1le 
1S3S, concedendo cartas de naeionali
saçüo a Antonio Gomes Coelho, AnLil· 
nio .I os(, Pereira e Simp!ieio Eusebio 
:\ogucirn.. 

Passou-se ú se.xr.a parte da Onlr.:m 
do Dia. 

Entrou cm primeira d!scussfto a fie· 
snluf~üo da outra Camara que 1uanda 
conceder c:arta de naturalisaçilo ao 
Padre Benigno José de Carvalho, 
con_jnnctamcnte c:om o Parecer d.1 
Comrnissilo de Constitui~fto . 

Discutida a matcria, foi approva~o 

o Parecer, ficando por consequcncia 
adiada a discussflo . 

Passou-se (t setima parte da Ordem 
tlo Dia. 

Continúa a. :~n discussflO, adiada em 
lii 1le Outubro :lo anno passado, rla 
Resoluçfto que :1utorisa o Governo a 
pagar u F'raueisco .Tos é de Brito a 
quantia constante de um:~ sentcnr;a 
r1ue obte>·c contra a Fazenda .:\'aciú· 
nal, por mot.iYo rlo aprczament:o tio 
brigue Oriente. 

O S1:. Co~T.\ FEJmJ·:m.l: - Sr. Presitlcnlr:. 
me engano. Peço licença para observar que esta Rcsoll:· 

o S1:. V.lscoxcJ·:r.u,,;: - Foi por dois mé- ç:·to é de muito peso, c que, se clla passar, n~.o 
Zé'S. c em geral para todas as Províncias. sei tlc onde ha de vir dinheiro para pag-ar di-

O Sit Hm.r .. 1xn.1 C.\1'.\I.C.I:\Tt: - Com tudo, vitlas deste jaez. A entender-se que o neg-o
ucst•jaria verificar bem csw matcria; e em eio é de justiça, .melhor será tomar uma me
tal caso votaria para que fos:;c a Resolução fL I dida geral que mande pagar a todos que cs:i
Cnmmissfto, afim de examinar esse negocio, verem nas mesmas circumstancias. .\o mcn0.q 
e da!· o seu parecer. ~eonomisar-sc-:'t a tempo que se consome ,.,m 

Posto a votos o Requerimento d·J providenciar o(ficialmcntc a esse respci.to, ens· 
Sr. Hollanda Cavalcanti foi app!'o· sando-sr. o artigo da lei que prohibc que V'J· 

vado. nham ao Corpo Legislativo estes nc;;ocios a 
Passou-se <í. quarta parte d" Ordem respeito dos quaes tem havido grandes fraurlcs 

tio Dia . 
Foi approvada cm ultima discns~i.-lO, 

para se~ remcttida fL Saner;fto, a. Rcsn· 
lu~ilo elo anno passado que a.utorisa o 
Governo a pagar a Francis1:0 Xad~r 
Cavalcanti de l\Ioracs Lins a ()uanti<t 
que da competente sentença consta:
que lhe deve a Fazenda Publica. 

Passou-se (t quinta parte da Ordem 
do Dia. 

Foram approvadas sem debate, em 
primeira e segunda discussi.io, af!m de 

c ;;randcs roubos. E será o meio de evitJ:·, 
wmbem, que os particulares andem ab:tlroan·jo 
m1 Seuarlores para tratarem dos seus nego
cios. 

O Sn. ROJ>Btno m: CAHI'.II.llo: - Sr. Pre
sidente. Declaro a V. Ex. que niio li este pr:J
ccsso: mas nüo quero da minha parte coop0-
rar pam IJUe se pratiquem dispotismos reiina
dos com as partes. lim r:idadfto que se .iul;~a 

prejudicado põe a sua demanda ú Fazenda Pu
blica, obtem uma sentença. Diz uma rlas Cn
maras: "Dispense-se o lapso de tempo par:1 
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a Fazenda Publica propôr a revista quo 111'.\ Fcrrdl'iL pam se r.omar uma medida 
r:ompek. .Tti isto r} fóra da lei. Muito mni>; geral. 

contra a ]e i G deixar ücar o ncgr,cio como •~stit \ O S1:. Co:;'rA J!'J;nwcll:A: - Sr. Prcsidonte. 
paralioado. Se a sentença 0 injm;ta a Canmr:1. O facto é que ha uma lei que prollibe o paga
deve tomar medidas a respeito do .Juiz que H menta de dividas tacs, sem que venham ao 
rJc~ 1 ; mas nfto se deve dizer que se 1:fto paguL· Corpo LegislatiYo. Para que se fez esta !e: ·,• 
pcr~ue nesse :~egoeio pôde h:n·eJ' ladrocim. De· Foi por mera ccrcmonia ou para que as partes 
mais esta questão é do anno passado, em cujo se empenhassem com os !:;enadores para olha

tempo <J mesmo nol.Jrc Senador que combate a rem pr2los seus negocios? A lei devia ser feita 
Rcsolucão sus~cnta,·a que nfw havia ~·evista, com algum ·rim. Se o Senado não tem que exa
c pedio os respectivos autos para em casa JS minar ess:~s sentenças, se, com effeito, basta 
examinar. Este negocio \'eio ús Camnras sô sô o julgamento, eu pergunto parn. que ':cm 
porrtuc o Procurador da .qorô:~ nfw imerpo7. aqui semelhante negocio"! Se é justo que di
revista. Que o m<~is sfto effeitos da sentenP."· vidas deste jaez sejam pagas depois de esgota
Acho que os Poderes Publicas niin dc,·em en· dos todos os tramites da lei, demasiado é vi

torpecer a marcha uns dos outros. E:;pcl"tl, I rem ao Corpo Legislativo. Eis porque 011 

en.tretanto. , que o nobre Senador que cx:uninou penso numa medida geral, cessando o artigo 
üsscs <lUtos explique ao Senado se ha " :;ru da lei. 
resp0i to mais a.1guma cousa. 

o SR. S.\Tur:xrxo: - Sr. Presidente. 

Falou o nobre Senador Costa Fcrrr:i r a em se 

E' economb de tempo porrtue ha muito~; 
::t-gocios ele igual natureza que esti"to no mcsm·J 
p(,. Se essa lei ~ ociosa para que se obriga a.> 

tomar uma medida geral afim de se cconomi- partes a \"irem rncndigar f:1xorcs entre os me·~~l· 

c~r o tempo que se gasta todos os dias com ll1•2· llros do Corpo Legislativo? Se é indispensd· 
didas parciacs; creio, poré•Jn, que agora nüo se rei, por que se procura i!ludil-a com a act:wl 
tra.in disso: trat:t-sc é de conceder dispensa Resolur,fro'! Diz o nobre Sen:tdor que isto •' 
ele lapso de te:JJPD para o Procurador ela Corüa cm l'cwor ela Fazenda Publica; de rrccõrdo, se se 
intcrpôr rc>"isr.~. o que me parece ser a :·anr tratasse apenas do lapso de tempo; mas o caso 
dn Fazeuda Pab!ica, e contra a parte. O .Pro- é que simultaneamente se manda pagar, esg-a
curarJor da Corõn é quem interpõe revista: c, ta do este ultimo recurso. 

se, cl!~ niin th·cr dispensa do lapso de temp.J, O Src. RnDfllr.l'Es nr; CAHI'.\r.Ho: - Sr. Prc· 

o que se deve fazer é autorizar o Gorerno a siclcnte. Parece-me que tudo quanto o noll,.,. 
pagar esta dívida, que jít passou em julgado I Senn.dor disse foi corurn n lei promulgada que 
visto ter passado o tempo em que o Procurad"~ i nii.o tem nada com o caso; nem .percebo, mcsJnJ, 
da Corôa devia lançar mi"to dnquelle rccurs.>. ; como se possa dar uma dispensa geral. A Fn· 
Qual é, pois, a meclicln geral a tomar :>este I zencla Publica tomou como seu n objecto das 
caso? Acho que para cada nm dos credores do. prezas feitas por Lord Cochrane, e disse qu·.2 
Fazenda Public:t que obti>"cr scntcnr.rr a s?u ! pagaria aqucl!as que fossem julgadas; mas dei
furor deve haver uma rcso!uçüo particular, \ :'ando-o ir para ~. Inglaterra hfto de a!;ora .lo 

autorizando o Governo a mandar pagar. Por- I partes mandai-o buscar ou demandai-o? O :>.r· 
tanto, voto por :tmbas as partes da Resolur,~J. I tigo ue lei nito diz que se não dê sentença, mas 

sem entr:u· na justiça ou injustiç:t da sentcnr,:J. que se nito pague sem vir ao Corpo Legislatim. 
proferido. pelo Poder competente, pois entendo Nfto ignoro que se tem feito muitas fraudes 

que a dispensa u~ lapso_ de tc~po é cm ravur 
1

nestes nc;;ociJs: Fui Juiz de Prezas no Canse
ela Fazendo. Pnbl1ca. So depois de esgornclos 1 lho Supremo, c tive occasifto de ver a justir,:t 
todos os recursos, tentlo a parte sentença rr s2~1 I e injustiça dos pedidos ~I<? indcmnisaçfto. Per
favor, é que deve ser o Governo autorizado a gunto, porém, se é proprio de um governo hu· 

prrgar-Il!c. mano, de um g-overno cirilisado, depois de 

O Sr. Senador Cassiano coincide mandar que estes homens prc,uzesscm acção 
com a opiniito do Sr. ScPador S!ttur- no .Tudicirrrio, depois deste Poder decretar seu
nino, não vendo, tamllem, cm qu•.• tenças em favor dcllcs, dizer-lhes: "Agora noto 
possa fundar-se .:> Sr. Senador Costn vos pago", annullando o contracto que fez? .En-
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Scs~uo de S de :\'laia 

tc::11lo, poh;, que r\ inJusta a lei que lll<indou vir culiar, c se é inju~ln, cntfto reforme-se. Fui 
estes ncf;ocios ao Corpo Legislativo. Voto pc1a pan, ac<tutclar os damnos c rra:ules que podia 

l1csoluçilo · haver nesse montão de divi<las que a lei foi 

O S1:. S.\1TltXr~o: - Presumo, Sr. Prcs!- promulgada. 

!lente, <JUe a lei <Jile mandou vir estes negocias ::-lote-se que quasi to<los os annos os 
ao Cor110 J"cgislativo é justa c nccessaria, n~LO 

para que o Legislativo examino os :ictos do .Tu· 
diciario, <JUe isso seria, até, uma confusfto de 
poilcrc;, mas para regular a forma de ]laga

mcntos, pois tacs quantias não se acha:n dcsi· 
gnadas na Lei do Orçamento. Siio despczas 

oxtraordiuarias, c é preciso autorizar o Go
verno a íazcl-as. Quanto ao que disso o nobre 

Senador que esta Resolução contém a concos· 

são do lapso de tempo e, coniunctamente, a 
ordem para se pag;ar, ont~ndo que a revista ni"tú 
suspen<le a exccuçrto da scntenr,a, e que logo 

~ue a parte obteve sentença a seu favor na ul· 

lima instancia, com muita raz[to <levia exigir o 
"eu pagamento. O [acto cm si G este: o Pou~1· 
Legislativo quiz dar mais um recurso (t l•'a· 

zcnda Publica, mas providencia, logo, para quê, 

es:;ot::t~Jo esse meio, fique o Governo autori· 
r.atlo a pagar. Concordo, e por isso voto Jh::<t 

l1csoluçüo, porque assim o entendo, c não pelo 

indivlduo tlc C:iGC s~ tr~t1, flUC nem ao mcnr;s 
conheço . 

0 SI:. COSTA FEm:E!lt.\: - Pedi a palavra, 

Sr. Presidente, só para nma explicação ou 
para observar que nüo é exacta a illacção qu·~ 

o nobre Senador tirou dos meus argumemo:l, 
clizendo que estes negocias vinham ao Corpo 
Legislativo porque eram clcspezas cxtraordina· 
rias. Eu nrto sei de lei alguma que mande 
que as dcspezas extraorclinarias venham pri· 
meiro ao Corpo Legislativo, o que sei que 
quando cllas são necessarias os :lliuistros 
as podem. !i:fto é, pois, ]lor esta. razfto que a l·~i 

mandou tacs negocias virem aqui, e sim al.tcn
dendo ús gramles reclamações Que houve na 
Bn.hia, Pernambuco, Cea.r[l, :i\íarn.nhtw, e ao 
montão <le dividas dal!i resultante. A isto :~ 

que o nobre Senador dc\'e responder. Em ne· 
p;ocios de outra natureza depois da scntcn(:a 

as partes tratam da cobrança, e, nfto havendo 

dinheiro, os :\Iinistros renrosentnm c o Corpo 
Lcgisl~·~ivo clti-lhes o ucccssario. A lei, por

l(•nw, ioi !'cita para um r.aso particular, !lC· 

b~hianos clamann que as suas propriedad~s 

J'omm cstr:!.~adas no tempo da Jndepcndcncia. 
Demais niio me consta 'JliC a Fazenda Publica 

[icassc com os bens de Lord Cocllrano, nem que 
o Brazil garantisse as mús prezas feitas por 

cllc. Algumas pagou ellc quando esteve no 
~luranbüo; e o que deu motivo a se ausentar 
para. a Inglaterra foi ver que contra clle se 
havia dado uma sentença de trezentos e tantos 
contos dw r~is. O que posso tambem dizer é 
que muitas prezas foram julgadas brazlleiras, 

e que no dia seguinte c~lavam no Tejo. Como 
isto foi ni'to sei, mas sei que estes factos se 
dcran1. 

Julgou-se a ruateria surficientemcntc 
discutida, a [Lpprovou-sc a Resoluç~to. 

Sendo a outra parto da Ordem do 
Di[l trabalhos de Commissões, o Sr. 
Presidente colll'idou os Srs. Scnadv· 
res a se occuparcm desse tr:,balho, 

rlcsi~nou 11am o d!a 10 a seg-uinte 

OHJll·:~t llCJ Dl.\ 

~:: discussao m.1.:=. !~metHlas novas aü 
Projecto B 'C; 

1' e 2' tli:lcussfto das l1esoluções 
n. 3n, de 1S3G, úcerctt do privllcgio 

exclusi\·o conc~dido a Joflo Gom~s 

Xctto; n. ;:;~, de 1838, sobre a tcnça 

concedida ao Coronel .Tosé Olinto ·l~ 

CarYalho; 

3" rliscussiio dus ncsoluçõcs n. -!G, 
de 1838, concedend(J loterias á Fabric:1 
de Andr0 Gailaru, e autorizando o Go· 
vcrno a remunerar os ~erviços de Pl!
tlro Pereira Corrêa de Senna; 

2" tliSCUSS~tO ua Ile:lO]UÇÜO appru· 

vando a nensfto concedida a D. Custo· 
dia Joaquina do Sacramento. 

Lwantou-se a sessão ás 2 horas da 
tarde. 



,\i 
·;_> 

o +· •' 

·i 

.! 
I 

r 
; 

Sl!ssito de 10 de \Jair) 

5" SESS.'i.O, Dl lO Dl~ :-!AIO DE 1S:l9 

Offir:io rio Jlinistro !lo lmperio. Requcri-

w:nto do Parotho de Sniit'"1nna !ln T'ill't 

ao Prindpc. - Rcqueri1neuto rle Xeje;·ill? 
J·'t:rn:z t: Jr'rederico Bcll. - 3:• âisc1:,.ssão 
r/o projecto B U sobn: 1lircitos h•:rcrlita

tarios clo8 jilhOs illcuitimos.- 1" rl.is<"~·~srio 

aa Resoluçâo que autr,riza. o Govcn1o o 
.:once<ler J>rívilcgio a .r. G .• \'ctt.o para 
orgrr.n i.~a·r uma. rompanhia de aavcow:rir, 
por vopor. - 3' rliseussrio 1la Rcso/u1,:rio 

qnc I'OlH'C!IP lntcrias em bc,lcficio rlc fa· 

bl'icas de papel. - Disr.urso cm resposta ri. 

Fala do Throno. 

.-'cberta a sessão com 3·! Srs. Sena· 
dores leu-se e approvou-sc a acta da 
sessã.o anterior. 

O Sr. 1" Secrêlurio dá cnnta do s·~

. :;uinte expediente: 
Ot'ficio !lo ~Iinistro interino do lm

perio remcttcndo a cópia do Decreto 
pelo qual se concede a D. ?.Ia ria Jos•} 
1lc :.Iendonça Barro~o a pensão :!e 

·l 00$ an n uaes. 
Foi remettido ;h Commissões de ::V!a

rinba r. Guerra c Fazenda. 
Requerimento Jo Parocho da fregu,~

zla de Sant' Anna da Villa do Principe, 
Prnvincia do Rio Grande do XortP, 
pedindo faculdade pam poder possuir 
a Fabrica da ditn igreja, os bens que 
j{L pos:nte e que f;Ossam accresc:er, até 
o \'alor de oito contos de réis. 

Remr.tteu-se á Commissfto de Legis
J:~ r: ii o. 

Rcquerimcut.o ele Zeferino Fcrrcz c 

emendas novas approvadas ua 3;' clis· 
cussão do Projecto de Lei B U. 

])isente-se a primeira emenda oi'!'ere
cilla pelo Sr. Carneiro ele Campos. 

O S1:. llom:uams m; C.\I:I'Al.JIO: - Sr. Pr~
sidente. Pl'ÇO a V. Ex. que receba a seguinte 
emenda: .. P.m Jogar de "coincídindo com clk 
o tempo do rapto•·, diga-se "seja clura;~tc o ra
pto". Sal\·a a redaeç;i.o. 

O Sn. VEHGr:lcJ/10: - XfLo têm lngar eme:<
rlas noYamente offerecidas; ho]t! sli se tram 
de approvar ou rejeitar as que em 3;' diaclissft'J 
foram apresentadas; e a admissfto de novas 
emendas levar-nos-ia a uma quarta c sexta db· 
(!USS<i.O. 

O Sr. Presidente consulta o Senado 
sobre a admissão da nova eme;~dn .li'· 
l'erecida, decidindo-se que não fosse ar:
mittida. 

D>t·Se por discutida a emenda do 

Sr. Carneiro de Campos, e postr. :1 

\'Otns é :tpprovada. 
E' posto em discuosilo e appron.do 

o artigo additivo offerecido pelo Sr. 
Rodrigues de Carvalho . 

São approvaàas as emr:mdas com •:O 

Projecto pn.ra ser rr~metti<.lo ft Commis
s:1o de Redacçl'to. 

Tem lagar a 1' discussão da P..esoin· 
çf,o n. 39, de 183G. 

O S1:. ~fOXTEJno uE B.\nnos: - A matcria, 
Sr. Presidente, que vai ser discutida parece-me 
cligua de toda a considerar,iio. O Proj~cto a 
que se re.~ere o Parcc~:r foi np;1rov:.Hlo, c l't'· 

mettido pela Cnmara dos Deputados an Se· 
nado. Uma parte delle trata nada menos que 
da nm·egaçüo de rios n une a dantes navegados, 
e de facilitar-se a nrwcgaçfLo por vapor, e:n 
compensação do que se fazem concessões mni 
amplas; e, como o Parecer propõe que sejl\ re
jeitado o Projecto, venho pedir o adiamenr•l 
dcllc pnr tres dias, at'im de que, sendo -iDJ· 

Frederico Bell, pedindo scre:n contem- pressa, se gr.ncralise o eonhec:iniento de tit'l 

plados na. concessão de loterias dcsl!- importante nlflteriu. 
nadas ás fabricas de papel d;•srn Côrte. O nobre orador ma.nda á ~lesa o s~-

Ficou sobre a ?.1esa. para ser romad" 1 guinte 
em consideração quando se dis~utir n , r.F.Ql;EI\DfEXTO 

respcetim ResoluGfto. / 
Compareceu n Sr. SenaàOI' Patrlr.!.J : "Ri'que!ro que s€'ja adiada a r!iscussfoo do 

.José de Almeida e Silva. 1 Parecer da Commissfw por tempo de trcs 
Entram cm ultima cllsen~si''o :1s: r~i'l~. --.I ugusto .lfonl<?iro r/r' Bnn·og," 

A -·.1 'J'. tV 
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E' apoiatlo, e po~l.u em discussfw. 
O S~e. F"muwu ~1:: Ml~LLO: - Votare! pelo 

adiamento, Sr. !'residente, mas acho muito 
curto o tempo para poder preencher o t'im qu1J 
tem em vista o nobre Senac!or que é a publid· 
dade pela imprensa. Acho isso muito conY2· 
niente afim de dar Jogar a que appar.:çam as 
reflexões que este nssumpto possa sugerir. 'frc5 
tlias só tal\'Cz sejam nccessarios para proctn·:u· 
onde se faça a publicação. Por isso julgo con· 
vcnientc que o adiamento seja por quinze dias. 

O S1:. MoxTEmo nE BAunos: - Sr. Presi
dente. Eu conformo-me c·om o que diz o prc)
pinantc; acbo razoavc! o prazo que estabc!.;
ceu; e rogo ao Sr. 1" ·secretario o favor de 
emendar o .meu requerimento: cm Jogar de 
"3~', '·ls~·. 

O Sn. SA'I't:l:X!so: - Sr. Presidente. 
O motivo por ·que o no~Jre Scn::do:· quer a im- · 
pressfto do Parecer 6 a informa:;;fto cn bn.l -i o 
publ.ico; r!c,-o, porúm, Informar que j{t existe 
esse conhecimcn to: a ma teria foi na scssfto 
passada publicada na folha da Casa, alúm de 
que o Projecto foi impresso sepamtlamentc ,. 
distribuído por todos os .Srs. Senadores. E se 
no P:trcccr niio se acha tran:;cripw o r~quc!'i

mcnto do emprezario estão as forças dclle que 
t; quanto basta para se formar um juizo 3C

g-uro. Acho, pois, que desde o anno passado 
tem havido tempo bastante para estudar o P~
rcccr, e não julgo necessa ria u impressão. 
.Para meditarmos temos cspa~o. porquanto esta 
é a primeira discussfto. ~i'Lo sigo a doutrina do 
PaTcccr quando propõe que se rejeite o Proje
cto em geral, porque julgo que elle contém 
cousas que podem ser uteis; c por isso, rtuantlo 
se tratar da materia, algumas reflexões terei 

panhin não se vai 'formar amanhã, e lla preci
pitaçüo alguns males podem resultar. Por 
isso voto pr.lo adlameuto. 

Julga-se a rnawria discuiilla, c é 
approvado o adiamento. 

E' appro\'aãa sem debate cm pri
meira e segunda cliscu~siio, c passa. a 
terceira, a Resolur,ii.o que approva a 
tença de 120$ annuacs, concedida pelo 
Governo ao Coronel graduado, .Tosé 
O!into de Carvalho. 

Segue-se a terceira discussão da Rr;
soluçflo n. ·t6, de 1838. 

Lê-se um requerimento de Zeferino 
Fcr.rez pretendendo o mesmo favor 
pnra uma fabrica de identica man<J
faetura, :~compan!Jado de amostras. 

Tendo o Sr. Presidente declarado 
que a discussão seria por artigos co· 
mer:ou-se pelo primeiro, rclath·o :1 fa
brica de André G:Lillard. 

O S1:. 1-lou.A:>IL\ C.\1'.\I.C.\XTI: - Sr. Prc· 
sidente. O artigo tem por fim conceder oito 
loterias cm beneficio desta Fabrica. Estou 
bem convencido de que a inten~ão do Se
nado, dando curso a este Projecto em primeira 
c segunda discussiio, foi prot~gcr a Industria 
Xacional; seja-me, purém, licito f:lzer algumas 
reflexões c justificar o meu juizo cou tra tacs 
permissões. 

Eu entendo, Sr. Presidente, que, para 
a Industria, semelhante providencia é mais 
nociva do que proveitosa. Com a con
cessão de oito loterias vão se dar no1·enta c 
seis contos de réis para se ·e:;rabelecer uma fa
brica que, pela confissão dos emprehcndcuorcs, 
é de um objecto de grande consumo no Drazil. 

ele fazer. Ora, este consumo é a maior protecçfLo que 
O SI:. Vrmc.~:Eu:o: - Sr. Presidente. pócle desejar uma fabrica. A lei que protege 

.E' Yerdadc que o· Parecer foi apresentado e im- as industrias passou em ambas as Camarss, e 
pressa no anno passado, porém, é sabido que concede aos inventare:; ;Jc uma industria, de 
ninguem mais pensou sobre este objecto. Cos- uma machina, etc., um privilegio exclusivo, o 
tuma-se dizer que quanto mais tempo int.crm2- que se considern como " maior premio que se 
<leia mais tempo lw para pensar; cu digo q:Jc podia dn.r. Eu peço aos Srs. Senn:dorcs que, 
mais tempo ha ·para esquecer. Agom esta ma- concedendo as loterias .darflo cento c vinte 
teria apjJ:u·ccc como cousa ·nova; e cu mesmo, contos de réis, que calculem qun.l scrít de mais 
que redigi o Parecer, estou no caso de votar vantagem: se o privilegio exclusi\·o, se os cento 
por elle, pois me recordo dos fundamento:; que c dntc con.tos; c que dccidmu se uma fa· 
houve para ·que se rejeitasse o Projecto, mas brlcn. conhecida c!ll paizcs estrangeiros, c que 
nfto estou apparelhado parn. tlcfenrler a minha no nosso acha matcr!a prim:J, como confessam 
opinifto. Nada se ganha com a pressa. :\ com- os proprios autores do requcri:nento, o que é 
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ua maior vantagem, merece o fa,•or oíferecido 
aos inventores de outros estabelecimentos. 

Devendo, porém, dar·se esta cspecie de 
premio eu perguntarei, ainda: c nii.o haverá 
quem o fuça .po.r menos de cento c vinte conws? 
Sabe o Corpo Legislativo se alguns outros ho· 
noens induslriosos do Br<tzil cmprchcnderam 
:t insta!Jar,fw de uma identica fab:ica com me· 
nos auxilias do que a concessão dos cento e 
vinte contos? E concedendo o Corpo Legisla·· 
tivo semelhante auxilio, não impossibilita OH· 

tra qualquer pessoa de estabelecer uma fa· 
brica, sem ter um tão gr:tnde auxilio? Certn· 
mente, porque ella não poderá competir com 
quem tiver o privilegio. Veja, pois, o Corpo 
Legislativo o que vai fazer. Não vá fazer !!e~ 

finhar a mesma industri:t e os interesses de 
cada iudividuo. Para o desenvolvimento da 
Industria bast:t que não se aniquile o verda· 
deiro privilegio, que é caJa um poder tr:tbalh~\r 

economia que aconselham a :tcurnular na Caixa 
"l':cenomica todos os pequenos accrescimos :la 
renda. E, Sr. Presidente, da dissipaçüo ao 
crime não lm mais do qnc um passo. Tenho 
dado os motivos porque impugno tacs con· 
cessões. 

o S1:. F'Immm:.\ n1~ li!Er.r.o: - Sr. Pres1· 
dente. Tendo hoje appareeido na Casa um 
outro requerimento sobre identica. pretenção 
julgo que seria conveniente mandal·o com o 
Projecto {L Commfssão p:rra interpôr de novo o 
seu parecer. Parece que ambas as partes ~e 

apresentam com iguaes direitos, c assim to· 
mar·se·it uma deliberação fundada nos princi· 
pios de igualdade. 

E:' enviado ft :Ilesa o seguinte 

livrem<:nte na industria que quizer,scm ter por ;.Requeiro que o Projecto \'alie á Commid· 
oppositores individuas com outros privilegias ofto com o requerimento que hoje se apresen· 
que não sejam os mesmos que cllc tem; mas tou sobre identiea pretençiio. - Pcrreira, de 
tendo ~slc o privilegio de cento c \"intc contos 
ele réis de certo P,Uc com ellc ni11.<;ncm potle:r:~ 

competir. 

Senhores. A protecçiio da Industria (: olJ. 
jceto digno d:t maior attenção do Corpo Lc· 
gislativo; c estou persuadido de que se nós at· 
tendesscmos {t vcrdadeir:t protecção que mer.:cr: 
a Industri:t )l:tcional teriamos feito a n·formrt 
dos nossos costumes, e talvez se extirpasse o 
espirita revolucionaria que nos mina e que n~s 
:tmeaça; (apoiarJos) talvez que se a JIIoral e;;. 
tivesse mais desenvolvida nós vissemos a ln· 
dustria mais adiantada. A l\Ioral é objecto Je 
primeira ordem na Sociedade, é della. que se 
podem tirar todas as va.ntagcns dcsejuveis; é, 
portanto, o seu desenvolvimento que nós deve· 
mos promover. Além da doação de cento e 
vinte contos de réis, que importa em pôr fóra 
de concurso qualquer outro emprchendedor, ha 
aqu~ Sr. Presidente, circumst:tncitl n1aís te· 
mivel; é :t immoralidade das loterias. E' .por 
:neio do progresso da lmmorl!-lidade que se quP.r 
procurar o descnvo!mcnto da Industria! Que.r· 
se crear um principio de dissipação, prom~· 

vendo um jogo horrivel que fa~ com que os 
homens disponham de su:ts pequenas economilts 
para. correrem atr:u: de uma espera.nçu cphe· 
mera; o que é contra todos os princípios de 

JI ~l/o." 
E' apoiado e posto em discussão, fi. 

cando ;;ustada a ela Resolução. 

O SJ:. SATUR:-<r:m: - Sr. Presidente. 
Deeluro que voto pelo Requerimento por ju!· 
gar a materia digna de consicl<:ração, visto que 
um no1·o pretendente apresenta amostras •Je 
papel f.:tbrieado com matcrias iJJdigenas. SQ 
isso é ex:teto, e se passar a Resolução, o que 
é passivei, o requerente novo precis:t ser at· 
teudido. Entendo, pois, que deve a materia 
volta.r ft Com missão. 

O Sn. CA!t!\'Eil:o DE C.t~rpos: - Sr. Presi· 
dente. Opponho·me ao Roquerimento do nobre 
collega. Sou de opinião fJUC todos que pedem 
semelhante graça denm primeiramente diri· 
gii··sc ít outra Cn.maru. Segundo a opinião le 
muitos, trata·se de nada mellos que de uma es· 
pecie de imposto cuja inicia.tiva cabe ú outra 
Camara. Julgo, portanto, que a. m:tteria em 
vez de ser aqui incorporada ít Resolução que 
veio da Camara dos Srs. Deputados deve ser 
sep:tra.da dclla, e neste sentiuo vou mandar o 
meu Requerimento á. :Ilesa. 

O Sn. SA1'l:mil::-;o: - Sr. Presidente. 
)<ão posso annuir ás raziks que o nobre Sena· 
dor apresenta, porque não coi!sidero ns lote· 
rias co.mo imposto. A' Iot.:rin o PO\!O concorr~ 
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voluntariamente; os (ril.lutos, porém, não sã0 
•·oluntarlos: são lançados por uma lei que es
tabelece penas para aquelles que se subtrahem 
ao seu pagamento. Além disto os impostos 
são lançados na proporção dos haveres dos con
tribuintes, o qu<' não acontece com as loterias a 
que ninguem é obrigado. Ora, não sendo a 
concessão de loterias lançamento de imposto 
como ha de o Senn.do desappropriar-se de "Ullla 

prerogativa que tem, qual a de conceder privi
legias? Isto não é outra cousa mais que uma 
concessão que se faz a certos homens por meio 
do jogo; e as loterias estão no caso de Q_utro 
qualquer jogo, com a difft!rença de serem me
nos immoraes, porque só se perde o dinheiro, 
e não o tempo. O que cumpre acautelar é que 
nestas concessões se vá, prejudicar a terceiro, 
como no caso presente; mas nunca o Senad0, 
pelo motivo exposto, demitta de si uma prero
gativa que tem. E não vejo motivo para que 
se separe do Projecto o artigo que lhe foi ad
dicionado. 

O SR. RonmcuEs LlE CARYALno:_~:- Opino, 
Sr. Presidente, em .favor do Requerfme.nto 
para que volte o negocio â Commissão, a!im de 

que ella o examine, YCndo se o novo pretcn· 
dente está. nas circumstancias de ser contem
plado. Pelo que respeita Ji emerc.!n. do nobre 
Eenador, Sr. Carneiro de Campos, entendo qu<: 
não tendo entrado em duvida, o anno posaat1•J, 
a proposiçã.o que fez extensivas estas loterias 
ã .fabrica de galões não póde proceder a du
vida que ora se apresenta. Que as luterias 
sejam um imposto é prnposiciio inadn;.iasiw;!! 
porque, se o fossem, era preciso qua alguPla 
lei obrigasse a comprar os seus bilhetes, o quE' 
se n:\o verifica. Tambcw não acho que algucm 
se tenha arn1inado pelas loterias: dlff~rcnten 

jogos de parada são muito mais nocivos e pe
rigosos. 

Como, porém, outro pretendente a,.pparece 
com amostras de papP.l de sua fabri-ca, e que 

diz ser !abrlcado de ma.terias indigenas, injus
tiça seria desprezar o seu requerimento; voto, 
portanto, que Yâ â Co·mmissão. 

0 Stt. FRRRF.JRA OE MELLO: - Sr. Presi
dente. Julga um nobre Senador que este ne
gocio devia ter sido inidado na. Camara dos 
Deputados, opinião que tem sido combatida 
por outros. Admittindo, porém, mesmo, esse 
principio nada conclue, porque nã.o se trata Je · 

iniciativa, mas simplesmente de estender o pr;. 
vilegio, o favor, a outra pcsson se estiver nas 
mesmas drcumstancias. Debaixo deste ponto 
de vista parece-me mais -conveniente que volte 
o negocio á Commissão parn que o examine e 
diga, tambem, se é só da attribuicão da C:::t· 
mara dos Deputados ou se nós podemos prose· 
guir á vista da nova pretenção de outro indivi· 
duo que apresenta uma nmostra .de papel, afi!JJ 
de decidir-se se deYc s~r elle ta.mbem con.tem
plado ou só aquelle que melhor direito tiver. 

O SR. A. Ar.m::QUERQDE: - Sr. Presi
dente. Opponho-me ao Requerimento por ser 
desnecessario. Entendo que as loterias são um 
imposto que vai augmentando todos os dias; 
e, fi vista de tantas concessões de loterias, seria 
melhor de rogar a lei que as prohihio. Pane·~· 

me ter passado no Senado, como principio, QUE' 

ellas são licitas e moraes, que são um ver
dadeiro genero de industria; mas, se assim 
é, melhor é que se concedam livremente a 
quem as quizer explorar. Se a Resolução pag. 

sar, outro qualquer in-dividuo que estabeleça, 
por exemplo, uma fabrica de pentes terá di· 

reito a igual favor; e deste modo eternisar--se-ú 
certamente semelhante jogo que indn·bitavt"l· 
mente ê immoral. Diga-se, embora, que é um 
jogo que não obriga: tambem o jogo do entrudfl 
não 6 obrigado, e, entretanto, ê sabido que nã~_, 

convem, e a Policia ·'1-'igia sob1·e elle. Eu, Sr. 
Presidente, faço tenção de apresentar um pr:"l· 
jecto derogando a lei que prohibio as loterias. 
Creio que já ha dezeseis lote:nias conc.-;didas: e. 
sejam ou não imposto, são mil e tantos contos 
que pesam sobre a população, porque as lot~· 

rias tentam todo o mundo a querer ser rico em 
pouco tempo_ 

O Sa. CARNEIRO DE C-A:\tPos; - Sr_ Presi· 
dente. Não posso deixar de votar pela con· 
cessão de loterias. Diz o nobre Senador, Rol· 
landa Cavalcanti, que a InduStria deve Yive;· 
por si. Chamo, .porém, a attenção da Camarr. 
para os poucos progressos que temos feito. NJ 
tempo em que o Brazil era colonia não era pPr· 
mittida a industria no pafz, e s6 pela Cart8 
Regia de D. João VI foi que clla se tornou 
franca. Apezar d'isto cousa nenhuma se fez. 
e hoje mesmo está entrando algodão dos Esta
dos Unidos, e quasi tudo que necessi.tamos com· 
pramos aos estrangeiros. Agora que appar,... 
cem algumas destas ·emprezas sobre objectos 
tão importantes é que havemos de negar·lh-;>~ 
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tendo. A.ffirmou-sc que era n-e-céSsario .prote· 
do Nort-e, naçã.o que se não p6de accusar de gcr a Industria: tambem sou d'essa opinião. 
pouco Ulustrada, concedem-se loterias; o pro- mas ha de ser por outros meios, não por 1c.
prio Presidente .Jefferson as apoiava: e, apr'- terias. Apresente o nobre Senador um ProjC'
zar, disso a nação não tem em'Pobrecido, an· cto em que se dê um subsidio nacional a quem 
tes é tida como u-ma das primeiras potencias estabelecer taes fabricas, e conte com o meu 
do Globo. Atl! nem já. se sabe que se ha de fazer votn, desde que haja concurrencia e fiscalisa
de suas rendas. Quanto â immoraUdade das lo· ção por parte do Governo, que o podt:- í.:~z~r 

terias é argum.ento a que jâ se tem respondi· melhor do que o Corpo Legislativo. Permito., 
do um milhão -de vezes: immoraes .e perigosos pois, o nobre Senador que, aindr~ .pa.rtilhandt} 
são os jogos de parar, d'onde muitas vezes se 
tem seguido desordens e hamicidios. Um jogo 
em que um homem arrisca d·ez ou vdntc mil 
réis para tirar viiite contos, e vir a estabeloecer 
uma fabrica, de certo não é .immoral nem rp~~ 

rigoso. 
Resumindo minha idéas digo que· não sou 

hostil aos que exigem auxilias para principiar 
alguma industria manufaotureira; mas como 
o negocio de que se trata é uma especie de iro· 
posto, e por isso .começou na Camara dos Dep11· 
tados, entendo que este novo .pretendente deve 
r,eguir a mesma marcha.. 

O nobre Senador manda á Mesa 0 

seguinte Requerimento que não é ap· 
provado: 

REctUERTMENTO 

• "Requeiro que se separe da Resolução d:• 
Caroara dos Deputados a parte relativa ao::> 
novos pretendentes que tem accrescido paril. 
que se discuta e decida a so:br.edita resolução 
como de lá veio. 

"Paco do Senado, 10 de Maio de 1839. -
C(lrneiro de Campos." 

O Ss. HoLI,AND.\ CA\.ALCANTt: - Não acho 
inconveniencia em que o negocio vá. â Commis· 
são; pelo contrario, acho interesse de se tra· 
ta r d'elle agora. No principio 'da sessão n~o 
temos muitos objectos preparados, e para o 
rim d'ella póde este preterir outros negocias 
mais importantes. Não vejo, ,portanto, razfo 
para adiar o assumpto, mormente havendo já 
sobre elle um paTecer que foi despTezado, ~ 

não encerrando a mate-rta difficuldade. 
Respondendo a alguns nobres Senadores 

digo que não levo a mal os pretendentes, antes 

das suas inlenç:ões, não concorde nos meios 
que aponta. 

E' bem notavel, Senhores, que, havend" 
no Rio de Janeiro uma Sociedade Promotora 
da Industria, composta de pessnas respt"!it:.l· 
veis, e tendo seus membros tanta per:::~\·e· 

1·ança. ainda o Corpo Legislativo se não Iem· 
brasse de dar-lhe um subsidio, apez.ar de ta:l· 
tos clamores em prol da Industria. Eu te
nho-o proposto, mas sem resultado. O nobr8 
Senador que é versado nes·tas mal:êr; · 
saber que um premio, a menção de um nomo, 
pequenas medalhas fazem prodigios em taes 
nssociaçõ~s. Por que não recorremos a estes 
~1eios? Porque nos esqueçemos do que as 
nações civilisadr.s fazem <l bem da Industria? 

Para uma fabri-ca de pap~l eu não tenho 
duvida em concorrer como industrial, se ml' 
derem duas loteri&s; não qu-:-ro noventa .._., 
seis contos: bastam-me v!nte e quatro. Vej:.t 
por isso o nobre Senador romo a cous::t é bon. 

Quanto aos jogos de parar têm certamentE' 
os .pr>rigos que apontou o nobre Senador, c, 
talvez, muitos mais. Todavia, ~ a um 'lU 

outro individuo que isso acontece; e, como. 
cm geral, quero essas casas frequenta não 
goza de muito boa opinião, quem pretende res· 
guardar seu nome dellas se afasta. Não assim 
na loteria: pnde quem quizer comprar bilh('· 
t:::s sem ser >isto, e compral·os at~ arruinar-s:--. 
Mui.tos collectores, depositl;lrios de dinheiro::; 
publicas, na espe.ra.nça de haver um premio 
para cobrir prejulzos ou com a ambição de .-,e 
tornarem .capitalistas, .poderão a.rriscar·se 
neste jogo e ser levados a consequencias la· 
mentaveis. 

O habito da dissipação está muito proxim.:> 
do crime, porque o homem que compra bilhet':'s 

lhes rendo elogios por pedirem loteria!!, no de loteria -com aqui11o que •Porlel'ia guardar na 
seu interesse; mas, tambero, hão de convir que Caixa Economica é um dissipador. Reflicta 
faço muito bem em lh 'as negar, segundo en· ! o nobre Senador nisto, como conhecedor ú::t 
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Sciencia, r. tlispenHe-me ·de produzir mais ra
zões. 

O nobre Senador apresentou o exemplo elos 
Estados t:nidos. Bem sei que o Presidcnt.~ 

J'cfJ'crson sustentou as loterias; mas não :ls 
sustentou a favor dos estnbelccimcntos publi· 
cos, pedio·as para si, e é muito na.tuml que 
cada um adyoguc a sua causa. Pcrmit:t o 
nobre Senador que cu duvide CJUC na historia 
Jos E:;tatlos lJnitlos haja exemplo de se con· 
cederem loterias a favor da Industria. S2· 
gundo a noticia que tenho algumas se tem 
conced!do cm alguns Estados para promover 
a Instrucçiio Publica, mas p:tra a Inclustria 
creio que nenhuma. E, quando assim nfLO 
fosse, tenho a minha convicçft.o, e a dcmoas-~ 
t.rução exact:1. !los males que dellas resultam 
para que esses exemplos ainda me sirvam 
ele regra. Se me fossem precisos cxem· 
pios apontaria ·Cm Franr;a Charles Du· 
pin. tratando da Inuustria franccza, te· 
ccndo grandes elogios ú. Camara por 
ter acallado com as loterias. A. Inglaterra 
tambem acabou com cllas; por coascguinte 
estou convencido que é um dos jogos mais irn· 
moraes, c que -talvez urna grande parte da im· 
moralidade do Rio de Janeiro parta do est:tbe· 
lccimento das loterias. Concluo votando eon· 

os indivlduos (apoiados); ponauto, ·ileve o 
ne:;ocio volmr ii Commissão. Se forem re
jeitadas :ts razões do novo pretendente, c fo
rem concedidas loterias aos l}utros, vem a .prJ
tccçfw a recahir sobre os industriaes, e não 
sobre as indusuias. O negocio pede estudo. 

Julgada discutida a mataria, foi ap
prol·ado o Ilequerimemo do Sr. Fer
reira de 1lcllo. 

O Sr. Alves Dranco obW:u a pala
vra pela ordem, c por parte da respe
ctiva Commissiio apresenta o seguinte 
discurso cm resposta (t Fala do 
Throno: 

DISCCHSO 

.. Senhor. - O Senado nos manda cm so
lemnc dr,putaçiio congratular a Vossa 1fages
taile Imperial pela abertura da Assembléa 
Geral, c manifestar a Vossa .\la:;csta.de Impe
rial os sentimentos que o animam ácerca du 
Estado do Impcrio. 

"O Senado se felicita com toda a Nttçfto 
pela prospera saude de Sua :IIagesrade o Im
pr:=l'ildor, e suas Au~nstas Irmrts, e faz n.rden
tcs votos ao Altíssimo pel:t continuaçQo de tão 
rcll;\'ante beneficio. 

tr:l () Requerimento. "O s,'nado, Senhor, ·~cconhece a importan-

0 S~t . .RonHit:rE~ nE C.\1:\',\Llw: - ,\ qucs· cia elo consorcio ele Sua .Alteza Imperial, certo 
tão, Sr. Presidente, é se de\'c ou não ir o n2· ele que do casamento dos príncipes depende a 
gocio :l Commissão; o mais é estarmo-nos a perpetuidade ela dynastia que é o penhor sa· 
cansar com o que acontece na Inglaterra c ua g-rado ele nossas mais bem fundacla5 espcran· 
França. Se l:l se supprimiram as loterias foi r.as, c por isso serii muito prompto em coope· 
florque na Inglaterra o GoYerno tirava trin:.:L rnr oppormnamcnte para que esse consorcio 
por cento de lucro, o CJUe não tem pttridad,, se rcalise de uma maneira digna do Throno c 
com o que succede enu·e nós. da Xar;ão Brazilcira. 

Disse·sc que os guardas dos dinheiros se "Grande foi o prazer do Senado sabendo 
tê!m arruinado por causa das loterias. E' .;6 que niio havia altcraçiio em nossas relações le 
ellas os podem arruinar? E as seges, e o luxo amisadc com as outras nações, as quaes niio 
niio os arruínam? O que cu tenho ouvido tlizpr cessaram de dar· nos as mais satisfactorias de· 
é que muitos se arruínam eom o luxo rlc seges, monstra~õcs do mui,to que se interessam pela 
chacaras, etc. consolida<;fto da :\lonarehia, c pela gloria '' 

Sr. Presidente. Comtudo, a qucstfto não prosperidade do Imperio; portanto, da gene· 
6 esta. A. r]uesülo E se o negocio deve voltar ralidadc desta communica~ão entende o S'!· 
á Com missão. Quanto a mim, entendo qur. nado que se acham dignamente desvanecidas 
sim, pois se apresenta um concurrcutc que: 
a ser verdade o que diz, merece toda a con
templação, conjunctamcntc com !!~ que se 
acbt~m contem piados na Rcsoiução. 

O Sn. VImccmno: Sr. Presidente. 
O que se deve proteger 6 a Industria, c não 

todas e quaesqucr tlesintclligencias que cxla· 
tissem entre o Gabinete Imperial e o Governo 
de algumas nações. 

"Com igual prazer ouvia tambem o Senado 
acharem-se removidos os motivos que pare· 
cia.m fazer suspe-itar da perfeita ·intelligencia 
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entre o G:~binetc Imperial c :t Santa S~, por 
se persuadir de qucl ue~le w,gocio S(~ ralisar:un 
as .promessas de V.ossa ;>.Jagestade Imperial 
quando, na scssfto passada, nos assegurou que. 
os meios empregados para este fim n:lo destne· 1 

receriam a acquiescencia dos espíritos .ma:s 11 

cscrnpulosos, nem aveuturari:tm a ,lignitlad·~ 

da Cor6:J.. 
"Doloroso, porém, foi ouvir que ainda, in· 

felizmente .continna1·a a guerra civil na Pro· 
1•incia de S. Pedro do llio Grn.ntle elo Sul, a 
despeito de tão gmnues sacrificios que o Corpo 
Legislativo tem feito para habilitar o Go•·~rn~ 
a restabelecer a orde.m n::utuclla Província. 

'".Senhor. E' melancolica semelhante po· 
siçfw; ma.~ o Senado ainda confia em que, me
diante ·o auxilio do Sup.remo Regulador das 
nações, huma politica milis bem combin:J.dl\ e 
convenientemente sustentada restaurar;i cm 
breve a paz e eoncordia entre os filhos da 
mesma família para o rtuc muito concorrerá 
o espirita de ordem rtne, no entender ,do Ga· 
bincte Imveritü, se manifest~t nas outras Pro· 
vincias. 

"0 Senado não dtn·idarc, mesmo (se Sê 

mostrar preciso) fazer em apoio dessa 11oli· 
tica novos sacrificios, penetrado como está, de 
que o primeiro e principal de seus deveres he 
sustentar a ~íonarchia Constitucional, ~ pOl' 

cllas a rcnnii"to de todos os Brazileiros, 
"O .Senado não perde de vista a intelligcn· 

cia dn Acto Addicional que reformou ~L Cons· 
tituição do Imperio, e emprcgar;í todo o zelo 
e efficacia no melhoramento ·do meio circulante, 
na revisão das leis .pcnaes e ~~ ·t organisa~:,o de 
um melhor systema de Instnu·~ão publica, se· 
gundo lhe é rccommendado por Vossa !\Iagí!S· 
tade Imperial. 1\Ias rcconhcccnti<> que só no 
meio da Administração se podem exactamente 
conceber, c convenientemente preparar proje
ctos de tão alta. importancia, espera, para dar 
principio a sens trabalhos a este respeito, .pelas 
propostas dn Governo lmperi:il. 

"Paço do Senado, 10 de :\!aio de 1839, 
:tlvcs Brmzro. - Jf. rir. JJa,·baf'ena. - JI. cl(' 
Parana!]1uí." 

F11ca sobre a mesa pam ser discutido 
depois de impresso 11a folha da Casa. 

Contlmí:t a segunda discussão adia· 
da, em 28 de Setembro de 1S3S, da Rc· 
s.aluçfLO que autorisa o Go\'Crno a re· 
numerar os se:-vit;os dD Pedro Percir.l ! 

Corrêa de Sena, conjunctament.c .com 
a Eme:nd~t su!)~J!:ltuti va. do Sr . .Alves 
nrn,nco, apol~:!:dl ~'111 1~ tlo UiLo mez. 

Som deb::Lto é apoi:!;da a •referida 
Einend~!, pa:'ll I}~tssar a L::!rccir:.t dis
cus::;ii.o. 

T~' i!-:\UHimcntc scn1 debate appro~ 

vn.da. cm segunda discussfi.o, pn.ra pn.s
sa.r a. terceira, a 'Rcsolu~ii.o que ap
prom a pensão concedida a D. Custo· 
dia Joaquina do Lh'l"amcnto. 

Esgotnda a Ordc:m do Dia, o s~. 

Prcsid.entc dü. para a sessfto ~egnintc 

a seguinte 

omn:~r no orA 

3·1 discussfto do 1'ro:iecto de Lei A R, de 
1S~G. sobre attribui<:ões do .Regente: 

1:• discussão ·da .Re.so!u!;J.o de 1333, conce· 
dcndo amnistia paTa o Pará •e o :'IIaranhilo; 

Continuação da. primeira discussão da 
R~soluçfto A .T, de 18::7, sobre destacamentos 
da Guarda :\acion:tl; 

2;\ iliscussrto sobre a tcnça elo Coron ;1 
Carlos .Tosé d~ :!\!ello; 

1" c 2" discussão da Resolução de 1837, 
deel::~ra.nclo Paulo Antonio de F1aria no gozo 
dos direitos ele cidadão Drazileiro. 

Lemnta·se a sessão ú 1 hora c 10 
minutos. 

ô' SESS,iQ, E)'! 11 D8 i\!ATO DE 1S:l9 

1/C!Jitrrimeulo J)(lTa trrm::anz.cnto elo morro :lo 

Castcllo. - R•'qucrimm1.tos clivasos. 
.·1 ttrilmiçries do Rcoentc elo Tm71crio. 
Robrc a tcnça rio Coronel Carlos .José de 
.lfello. - Sobre os direitos de cicTaclcio 
7Jrazilciro ;r Paulo Antonio cT.c Faria. 

Abertn a sessão com 33 Srs. Sena· 
rlores lê-se •e approva-se a acta da ses· 
~ão anterior. 

O Sr. 1" Secretario dít conta do se· 
;uinte expediente: 

Of!lcio ·do 1" Secrota'l"io da Camara 
dos Srs. Deputados aco'Utp:mhando a 
seguinte 
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Sessão de 11 de Maio 

!'P.OPOS!Ç'.Í.L 

---------------
propriedade de todo o terreno que pela J)re
scntc Lei lhe é cedido, e do que desapropriar, 
e bem ass!.ru d'aquelle que por suas übra.s aJ

,, A Assembléa Geral Legislativa Resolve: quirir sobre o mar, com ~xcepção sómentc do 
"Art. l.o O Govc~no é autor!sado para que for destinado pura ruas c praças. 

conceder a Conrado Jacob de Niemeyer ~ 

Pedro de Alcanta.ra Bel!egarde a faculddd8 de 
org-anisar uma companhia .para o fim de ar
J·aznr o morro do Castcllo da f1irh·Ie do Rio 
de .Tn.neiro, tendo por b:tsc do contracto as 
seguintes condições: 

"1." 0.; trabalhos da obra deverfto come
çar dentro de um anno contado da data. do 
contracto, dcb!!Jixo· da pena de nu!Ji.dade, e fi
ca-rfw ultimados :10 prazo, e debaixo da mulVt 
que no mesmo contracto ,;;c estipularem. 

"2.• Os alinhamentos, arruamentos ~ ni· 
velamentos das r.uas e praças que convier abril' 
serfi.o determinados no contracto, •em planta 
ttpprovada )}elo Governo, que não pode-rá s.:r 
alterada no fllturo. 

"3." A Compa,nhi.a será obrigada a·ddx<tr 
nma rua de SO palmos de ln.rgura em toda a 
extensilo da frente que aterrar sobre o mar, 
sem que por isso possa exig-ir indemn isaçftc> nl
;o;uma, nem pelo terreno que fôr oceupado com 
n.s runs c pr.aças que na conformidade da. eo!l
di<;~o segunda se houverem de abri.r. 

~'4.• A Comp:1nhia serli. obriga<!l! a con
servar empregado effecti-vam·ente nos traba
lhos da obra numero de braços ue valor pelo 
menos igual .ao duplo da prest::tçiío -mens.ll 
abaixo designada; e, se faltar a esta cond!~f,o, 
i.mmediatamentc se lhe .mandará suspender o 
pagamento da mesma prestação. 

"Art. 2. • Em compe·nsaçfto de suas drs
pezas gosa~{l. •t Companhia das seguintes con· 
cessões: 

'' 1.• Todas as .Propricdadc,s Nacioliaes 
existentes no mor.ro do Castello entrarii.o no 
dominio da Companhia. 

"2.• .'\. .mesma Companhia poderá des· 
apropriar ;.c:ciJs os predios e propriedades de 
d.ominio particular existente<~ no re1~erido 

morro e -suas fJ•aldas, .que forem necessarios 
na.ra execuçfto da obra., indemnisando previa
mente os proprietarios, nos termos ·da Lei d~ 

O de Setembro de 182G, ficando ·entendido que 
pela desitpropriaçfi.o que a Companhia fizer f'e 

nfto dev.e s!za. 
"3.• Ficará. a mC'Sma Companhia. na plena 

"4.' O Thesouro Publ!co pagar{t á mesma 
Companhia uma prest<lçilo mensal de lrcs 
contos de róis por espaço de oito :mnos, a 
contar do dia cm ~ue der principio á obra, q:J·~ 

lhe ,erá paga na conformidad~ c.la disroGiç:i.o 
da condição 4' do artigo 1". 

"5.' Os terrenos que a Companhia vender 
serão isentos de s!zn. no acto da primeira 
venda, c nas mais que se ef.fectuarcm nos vin~·' 

annos segu~ntes: e, bem assim, seri!o isentos 
de siza e do pagamento de dedma ur\Ja-na po;· 
tempo de Y·i·nte annos todos os edificios qur' 
se const-ruirem nos tf:rrenos da mesma Compa
nhia. 

·' Art. 3." Ficam revogadas todas as lei~ 

c disposições em contrario. 
''Paço da Ca:mara dos Deputados, em 10 

de ?vla!o de 1839. - Ccwdido .Jose' ele ,trnujo 
1'icu11w. Presidente. - João José de 1fo~tm 

Jlaonlluirs. 2• Secretario. - .Tonqzdm :\'un•!S 

.1!rrdtrulo. ~·~ Secretario." 
Foi a Proposição remettida [,s Com

missões de Constituir.:io e Commer
c!o. 

Requerimento de Cl!,mcnte .TOE•' 
de :\Iendon~a ·pedindo a approvação 
ele um novo plano que julga mais van
tajoso para o arrazamento do morro 
do Castello, e, offereeendo uma me
moria. sobre este objecto: A's Com
missões sobreditas. 
Re~uer!mento de João Baptista 

Butay, propondo a vulgar!saçfto do 
segredo de um modo de aperfeiço~

mcnto no alambique Baglioni, de
bnixo d<t condição de se lhe gratificar 
este serviço pela segunda maneira e.'>
tabelecida no artigo 179, paragr;tpho 
~6 da Constituição do Im;>er!o: N 
Commissão do Commcrcio. 

Requerimento do official maior, 
officiacs e m:tis empregados na Secr··~

ta ria. do Ccmsclho Supremo :1-Iilitar, 
peuindo que sejam ignalados os Ycn.-:i
meni.os seus aos empre;;ados das Se
cretarias de Estado . 

• , ••• : •.••• 1. 
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Sessfio de ii de :\-Iaio 

De accorelo com a prim-ei-ra. parlê 
da Ordem do Dia, cn tr:t em tercei r~ 
discussão o seguinte: 

"A Assembléa Geral ~egislath·a d:c:rcra: I 
''O Regente· do J;mpcrJo, no exercJcJo de i 

suas attrlbuições, terá as seguintes limita
ções: 

crimes politicos commeúido: 
vinclas elo Pará e elo :Ybr.o.n 

Dscutlda a materla, € post 
para pass:tr a seguud:t disc1 
passou. 

Entrn. em 3" dlscns.siio o 
de .Lei sobre os destacan 
Gua.rda Xacional. "Art. 1." Xão poderá sem preceder a 

approvação ela Assembléa Geral: 
•' § l,o Declarar a guerra e fazer a paz; 
•· § 2.' Ractlficar tratados ou eomen~ões 

com as nações estrangeiras. 
"Art. 2." Xão poder:·l dissolver a C amara 

dos Deputados. 

Consultado o Senado sob• 
eha da discussão do project< 
CJUe seja po-r artigos_ 

0 Sn. Coxm: DE L.-\GEg: - Sr_ P 
Tendo se legislado depois que .pelo S 
discutido este p-rojecto, c sabendo-s• 

"Art. 3." )lflo podcrú conceder titulos :, trabalhos encetados para um novo Reg 
excepr,iio dos ele Conselho. drt Guarda NacionaJ, parece prudeni 

''Paço do Senado, em 22 de .Tu lho de lS~ti. se ele ·parte quaesquer trabalhos re 
- Conàe de La(lt'S.- .ToríQ "lntonio Rodrigues Gunrrla Nacional, c po·r isso mando 
rLc Car·mlho. - Francisco Carneiro ri~< aa.rn.- seguinte 
pos. - l'etlro .Tos{ rla Costa Rnrros.- Jfarcos I - llEQL""EaDtEXl'O 
,tntonio Jfontciro. - Loitrenço Rorlriuncs ile 1

1 ,tnrlra,zc. - Jorlo E1:au(Jclista r/c Paria Do- "Proponho o adiamento deste prc 

bato. I ú scssito seguinte. - Conde de Dagcs 

O Sr. Presitlente consult~ a :a· E' apoiado c approrado. 
m:tra sobre o processo da cllscussao, continua a primeira disc1 
se deverá ser ·cm globo ou por arti· Resolucüo que approva a ; 
gos. Vence-se que sej:t por artigos. 220$ annuacs, concedida ao 

~ntra em distussão o artigo rn.·i-, Carlos José de !.\Iello. 
lllCifO, 

o Sn. R C ):[- O Sn. VEJ!GUElltO: Sr. Pr• 
oonwn:s llE Alt\".\T.IIO: - - '10 Dc-ejo ser informado se a Commiss; 

tendo na segunda discusoiio passado um artigo " 
ctiva deu seu parecer a este respeito. 

que se offereceu, conferindo ao R~gente a :tt-
O Sn. PnESIDI~XTE: - );"iio conta , 

trlbuição de dissolver as Camaras, julgo qu~ 
t 

. _ .
1
. 

1 
p:t.rcccr. 

es e .proJecto nao tem utl Idade a guma. A 
0 

S• s . . . . . , 
t - b · d . . - .!. .HUJ!:;rxo. - ::;r, Pre ques ao so re este arugo urou do1s dms, ·nao . 

t d f. 
1 

'd d E - d d Estas tenças, tladas na forma orcl!na en o a ma s1 o approva o. ·, nao scn o :~ . 
'dé · -

1 
tuma.m ser remettldas {t rcsnectiva 1 

€5Pera.r que esta 1 •a rcappareça, a matcna ( o 

1 

_ d b - . , 
. . _ . . sao, e um e seus mem ros mforma 

proJecto torna-se mte1ramente mutll, pelo que 
f . d' d mente sobre os documentos que foram requeiro que 1quc a Ja o. 

tes ao GoYerno. Talvez conste, pois, 
O nobre Sena1or manda á Mesa 0 gum dos nobres membros da Commiss 

seguinte informado a respeito. 

"Pl·oponho que este projecto !las attribui
ções do Regente fique adiado para a sessão se
guinte. - Jlorlri[JttCs tlc Carualh.o." 

Foi apalado, c approvado. 
·Entra €lll p·rime!ra. discussão a Ilc· 

soluçüo de 1833, nmnlstlando todos os 

A -5 

0 Sn. :\IAI!QUEZ DE PAIIANAGU.-í.: -
sidentc. Eu tenho idéa de ter examin• 
negocio, e parece-me que nfto vinha d 
cous:t mais que da Patente, da qual cor 
o agraciado foi major graduado 
meira linha, passou a major effccth·• 
gunda linha, ·e depois subia a coronel; 
rela~üo a este posto lh€ & concedida a 

O Sn. VEllGlmmo: - Parece-me, S 

1' IV 
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Sessão de 11 de i\luio 

sidentc, que hou;·e eff~clivamen~e alguma 
eousn n respeito. .Tul.go fJUe se poz em duvida 
se esta tença podia ou não ser a-pprovada, cm 
consequencia da marcha que sr. tem seguido 
de se approvarem as tenças concedidas a o!'fi
claes de pri-mei-ra linha, e não de segunda. 
Conforme este principio algumas tenças con
cedidas a üfficlaes de segunda linha têm si•lo 
rejeitadas; c, se fosse admissivel a concessilo 
de tenças a officiaes de segu:nda linha, onde 
iriamos parar? Portamo, v-ista a info11mação 
que se deu do offlcial ser de segunda linha, 
voto contra a Resolução. 

O Sn. SAn•nx1xo: - Xão basta, Sr. Presi
den~c. a simples leitura da Patente. Ha ou
tros papeis que tleYcm ser tomados -em consi
dcraçào. D'aqui se deduz que ü a.graciado nã~ 
está nas circurnsrancias dos officiaes de se
gunda linha (lê). Vê-se, pois, que ellc servio 
sempr-e na primeira li-nha; por .isso nào est:t 
nas c-ircumstancias d'aquclles cujas teuças 
tem ·sido reprovadas; julgo, portanto, que este 
negocio deve voltar de novo á Commissào p~1ra 
ella meditar sobre as ciTcu-mstanclas fJUe se 
dào ácerca deste agraciado. 

0 S!t ..... L\BQ!õl~Z DE PATIAXAC(:_\: - Julgo 
desnecessarlo informar o -Senado de mab 
cousa alguma. Basta a leitm'a que fiz da Pa
tente para se conhecer o estado do negocio. 
Este· off·icial cm major graduado de 11ri:neira. 
linha, passou a major effectivo d,a mesma, -3 

depois foi promovido a coronel: logo, a tença 
lhe é concedida em rela~ão a este posto; e é 

cont,ra isto que a Casa se tem pronunciado, re-

O Sr. Conde de LagllS ortcrece <1. se
guinte 

;.Declare-se a tcnça de l\Iajor cuja patente 
tC\'e no -l~xcrcito. - Com/e de Lagcs." 

Foi apoiada; e, depois -de discutida 
a materi-a, foi approvado o Requeri
mento do Sr. Satnrnino. 

Entrou em primei•ra discussüo a Re
soluçào de 1837 declarando no gozo 
dos di-reitos de cidadão brazileiro a 
Paulo Anton-io de Faria, conjuncta
-mente com o Parec~r da Commiss~o 
de Constituição. 

O S1: . .RouitiGl'E~ IHé C:.\111'.\T.HO: - Sr. PI''!· 
sidente. Esta 1materioa estú prejudicada. O 
-pretendente falleceu. 

O S1t. n;nm:;Emo: - ::>r. !'residente. 
Co-nsta dfectivamentc na Commissão que o 
pretendente é fallecido; porém, como a Reso
lução o julga ddadào brazlleiro, se ella pas
sar, d'ahi resultarão alguns d•i.reitos á viuva, 
pelo que não se torna indiff~rentc occupa.r-se 
o Senado ·com -este negocio. A Resolução diz: 
"F'ulano está no gozo dos direi tos de cidad:lo 
brazileiro". A Commissão mostrou que estP 
)lrincipio & r:tlso porque para esse individuo se.
declarado -tal era preciso que -elle residisse no 
Brnzil no tempo da declaração da Independcn
cia. Ellc servia no Brazil em 1812 ou 1814, 

e depois foi para Angola onde est-eve em ser
viço; cm 1821 passou aqui trakendo off-icioo 

provando t.enças concedidas a officiaes de se- do Capitào-Gcneral para o Go1·erno; e, como a 
gunda Unha em cujo caso -está este individuo. Côrte se tinha retirado pa,ra Lisboa, partia 
Além d'isso, cumpre notar-se que a tençn nàn para ali, e voltou em 1824. ·Em 1822 tinha 
,, dada em relação ao •posto de primei-ra linha, sido despachado para ·),Iinas, mas não veio de 

mas sim de segunda. 
O Sn. Coxm-: nE L.\m-:s: -.'::ir. Presidente. 

gm vista do expendido, pondero que ha. uma 
sentença a conceder ao agraciado, é a corres
pondente ao posto d-e Sargento-1\-rrn·, que el!c 
tinha na primeira linha. 

E' em·-iado (l :1-Iesa, c apoiado o se
guinte 

ItEQ Fl·:m o! EX'I'O 

"Volte {t Commlssão de :\farinha e Guerra 1 

para interpl;r o seu par-ecer. - ,<:tatu m-ino.'' 1 

Lisboa; portanto, não está -nas circumstancia<; 
que exige a Constituiçào para ser declarado no 
gozo dos di-reitos de cidadflo brazllciro. Cum
pr-e, pois, decidir -este negocio de modo que niio 
de Jogar a. um precedente perigoso. 

Julgada discutida a .ma teria, e post:l 
a vota1;ão a Resoluçào para passar a 
2" discussfto, .nào passou, não podend.J, 
por consequencia, o Senado dar o seu 
consentimento. 

Estando finda. a Ordem do Dia, o Sr. 
Presid-ente deu para. a se~são seguilH•' 
n seguinte 
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Sessão de 13 de "loJO :n 

omu·::~or no IH.\ 

Primeira discussão da Resposta ú F<t.l<t •a 
'l'hrono; 

Terceim discussão das :Resoluções c'e 
1838 sobre as naturalisações de Simplicio Eu· 
seblo Nogueira, Antonio José Perei-ra Duarte c 
Antonio Gomes Coelho. 

I 
a ses~lo I O Sr. Presid(mtc levantou 

ao meio dia, e conv-idou os 
nadares para trabalhos de 
sões . 

Srs. Se· I 
Commis-1 

I 

:•mostras dos objectos m:tiH int~l'l'C· 

santcs manufaetura.dos mt sua fabrir:t 
tlt- galões c sedas. - A' Commissão a 
-Que está affecto este negocio. 

Compareceu o St. Senad<>r Mano;,/ 
J.gnacio de Mello e Silva. 

Eu tra om discuss:lo o Project.l :1 e 
H.cRposta á Fala do T·hrono. 

O Sr. Pres/d;,nte, declaranrlo q~ •. : 
osta peça será discutida por vat';t;;;·a· 
phos, apresenta o paragraph 1 · 1", ai'· 

sim concebido: 

'·Senhor. -0 Senado nos nw.nda em so· 
lemnc D~putaç:lo congratular a Sun Magestad'' 
Imperial pela abertura !la Assembléa Geral, !' 

nwnHestar a Vossa ::IIag-estade lrnpe•rirrl os scn-
. timentos que o animam {tcm·cn do estado ~tl 

I 
Impe-rio." 7• SESS;W, EM 13 DE l\1.·\.'JO DE 1830 

E:rpedi.en.t.c. ~· DiSCii.S.iiiV 

O Sr: Hollim<:t:Es DE CAHLILHo: - Nada 

ri. l>'nltJ tenho, Sr. Presidente, que ·dizer sobre a dau· 
do Thtono. 

PPJ~kJDE:.;"('J.\ llll SR. DfOCiO .AXTOXlO J•'EJ,JÔ 

Aberta a sessão com 35 Srs. Sena· 
dores, leu-se e appro,·ou-se a acta da 

sessão anterior. 
O Sr. 1" Secretario deu conta do se· 

irina do pa.l'agrapho; e sim, apenas, sobre n 
palavra. "solemne''. Scr~undo o nosso Regi
mento as deputações 80lemnes são eo.mpost";; 
de 14 membros, r não sendo esta desse nu· 
mero, por scJ" !lcputaçfto ordinaria, parece-me 
que dcv.eria omittir a palavra "'solemne", del· 
xn~ndo sómentc a Í•dcputaç:lo''. 

o· SR. ALn:s Br:.\XCO: - o nobre Senador 
guinte expediente: querendo simplificar a phrase deixou, com· 

Officio do Ministro ·interino do lm· tudo, a mesma idéa, porquanto este acto em 
perio, reroettendo os documentos que 
deixamm de acompanha-r a copia do 

Decreto de 3 de Outubro do anno pas· 
sado, que concedeu pensões a Yarias 
pessoas cm consequencia de ferimen
tos recebidos na lucta coro os rebeldes 
da Província da Bahia. - A' Commis· 
são a que está affecto este negocio. 

Offieio do Sr. Senador -Patr!clo 
José de Almeida e Silva, participando 
não poder comparecer por continua· 
rem os seus Incomroodos. - Fica o 
Senado inteirado. 

RepTesentação da Ca:mara :Mun!· 
cipal da villa de ::lfangaratiba, peiindo 
a revogação de Lei de 7 de NoYerobro 
de 1831. - A' Commissii.o de Legis· 
laçil.o. 

·Requeni-roento de Fructnoso Lui~ 

da Motta, otrerecendo pa.ra. ser pre-
sente no Senado uma collecr,fio d;; 

que o Senado se dirige perante o Throno é 

re:ilmentr um acto solemne; e por isso a ex· 
press:io me não p1trece impropria. 

O Sn. VAsco:-;o;r.ws ( profunclo si11~ncio l: 
- Pc~o licen~a ao .Senado para falar !o<enlad~. 
não só al\"ora como sempre CJUe tiver de tom:1r 
parte na discussão, porque o meu estado de 
sande nfto me pc-nmitte fa?-el·o <le outro modo. 

O Sr:. Prm~mr::x·n:: - O nobre Senauor 
pode falar sentado. 

O Sn. Vo~scoxr~-:r.r.os: - Peço a V. Ex. 
que me informe quantas discussões tem o Pr:J· 
.ieclo da Resposta á Fala do Throno. 

O Sn. PJmsw~-::-;TE: - São duas as dis· 
eussõcs por que tem de passar. 

O Sn. VAsco:-;c~Cr.r.os: - Que correspondem 
ú segunda c terceira? 

O Sn. PnESJnEXTF.: - Sim, Senhor. 
O Sn. Vo~sL·oxenr.os: - Pretendo votar 

contra .este pr-imeiro para.grapho do Pnrecer 
da Co~m!ssllo. 
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Sess;:Lo de 13 de :Ylaio 

s~ eu consultasse o m~u amor proprio, :;e 

acccdcsse á conviccüo da propria influ~ncia. 

uüo me lúvantal'ia a combater o tr:tb:tlho de 
uma Commissão na qual, com pmzcr o diga, 
reconheço superioridade de talentos, luzes e 
expcricncia: O s!lencio era o partido que mais 
me convinha. Isto expcudido, devo comtudo 
drclarar que o silencio não é compativel com 
a dignidade de um Senador do Impcrio, quan~lo 
so lho a!!gura menos acatada a Corôo., c 
quando ve tão acre quanto injustamente ccn· 
surada uma administraçüo ha pouco disso!· 
vida ú qual me desvaneço de haver pcrtenci(h 
Força ~. pois, que eu principie a combat~1· 

desde j(L o parecer da illustre Commissüo; c 
mui to sinto roubar ao Senado seu precioso 

~er a primeira na oru(.'lll ua;; luéa~ uüo e:>t<l 
conforme com os principias que tenho enun
ciado porque, cm vez de declarar quacs são os 
sentimentos do Senado (!cerca da pol!tica do 
Gabinete, manifesta a Sua Mngcstade Impe
rial os sentimentos que nnima.m o Scna:Jo 
íLccrca do estado <lo Impcrio. E, mesmo, não 
ha exactidão na. cxpresnão que se cmpreg:J., 
porque nos puragraphos segu.Jntcs, comquanto 
contenham materia graYc o objectos do yastis· 
sima extensão, não se desenvolve qual seja o 
cstauo do Brazil. E' de ccr que a i!lustre 
Commissüo entendesse que dcst'artc respondia 
aos topicos do ulscurso do Throno sobre a 
politica do Gabinete. :\Ias é proprio da rcs· 
posta (L Fala do Throno saL!sfazct· sómcntc 

tempo, .mas a ma teria. é gra1·c, c nunca foi a. a esse dever. Superfina é u scgunua parto do ;>a· 
sua. attcnçfw t:io necessaria como no momento 11 ragrnpho; e pan~cc,me, portanto, que tive razão 
presente. quando a tratei de anti-parla.mE:ntar ou super· 

Eu consiílt:rü o primeiro para;rnphc :li·· flun.. A .prlmeirn. parte, porén1, do p:1.rnc-ra· 
vidido cm duas partes: na primeira o Senarlo I pho me parece comer materia mais ponderas;\. 
congratulando o Throno pela. installação da Diz ella: ,;0 Senado nos manda. cm solemne 
Assembléa Geral; e na segunda. exprimin<lo n Deputação congratular a. Vossa :vlagcstadc Im· 
sua. opiniüo sobre o estado do Brazil. Ambas 
estas partes eu rejeito. A primeira por im· 
portuna, e, tamhcm, ao que me parece por 
pouco res[>citosa; n. segunda por anti-parla· 
mentnr ou super!lna. 

Em meu conceito os discursos do Throno 
na occaslilo da abertura das Asscmbléas Le
gislativas nüc siio meras formalidades, etiquc· 
tas vãs: repousam om grandes convcnicncias 
politicas. Sendo a Monarchiu RcpresentutiYa 
o Governo das maiorias, ·e rcleYando que 0 

Principe esteja. inteirado dos sentimentos c <la 
opinião do Corpo Legislativo, nesses discu~

sos procura sonda.r a. OJ>inião, os sentimentos 

pcrial pela abertura da Assombléa. Geral". Ora, 
se é verdade o principio que ha pouco ennun
ciGi de que as respostas aos discursos Jo 
T.Jlrono devem circumscrevcr-se aos seus to pi
cos, não sei nesta. parte a que topico do dis· 
curso do Throno responde a Com missão. Lerei 
o parngrapho primeiro da Fala do 'rhrono: 
;; Sua :.\Iagcstade o Impera<lor c Suas Augu:J· 
tas Irmãs continuam a ~cr favorecidos do AI· 
tissimo, etc." 

Era este o topico cm que poderio. ter Jog,tr 
a congmtulação ao Throno pela instnllação da 
Asscmbléu Geral; porr!m, nem ncllc, nem cm 
outro ul;;um para.grapho se encontra essn ron-

uo Corpo Legislativo; para isto conseguir cllc :;ratulaçüo. A que pessoa, pois, responde esse 
expõe ·com franqueza. c verdade quacs são fts topico do Parecer da illustre Commis~fLO? X·1 
necessidades publ!cas, c quaes as mais urgen- anuo passado o Throno congratulou-se com n 
tcs que no seu entender podem ser sut!sfeit:1s Asscmbléa Geral pela sua instnllar,fto, e eis 
pelo Corpo Legislativo l'm umu sessão. A~ como clle, então, se exprimia: ·'Depois de rcn
Cumaras Legislativas, em resposta a esse Dis· dêr as dcviuas grac.as ::,o Sn1>remo Arbitro dos 
curso, Hmitam-se a cmittlr o seu juizo, a sua imperios pela. prospera saudc de Sua 1\Iagcs· 
opinião úcercn. dessas necessidades ou, por ou· tadc Imperial e de suas Augustas Irmãs, e!l 
tros ter.mos, áccrca du politica. do Gabinete me congratulo com1·osco p.cla vosso. present•: 
(apoiados). Em resumo, o Principe cxpür. rcuniüo". Entretanto, no anno passado, o S2· 
a pol!tica do Gabinete, e o Corpo Legislativo nado entendeu que nüo dedu t·csponder a este 
r~sponde, adhorindo a E!lla. ou modifican(lo·a. topico, como se ve da. resposta dada pelo Se· 
ou rClprovando-a: isto posto, parece que n se- nau o no discurso do Throno. Or<t, eu não 
gunda parte do paragrapho que talvez devesse considero como dcvet· na Corõn congratular o 
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Sc"sú.o de 1 :; Jü :\1aio 39 

Corpo Legislatiro pela sn:1. lnstallaçfLO, por~n,, 

Isso 6 um facto pratien.rlo 1.·m virtude de um:: 
expressa dü;posiçüo de li:i fundam cu tal do P.s
tado; c por isso nito u.e rmrccc racional que o 
Senado mando con!;mtular o Princ!pe pt'la 

porrJUC a notlci:l. rlas dc,mou.straçüe~ dé intc· 
rc,;;se: que as demais nações toin~un pela pros
peridade c glo·ri<t do lmperio, n.pr:mr rlr. nos 
causar grande jubilo, nfLo nos pcrmittc con .. 
clui.· que estejam terminada.s as nossas dcsin· 

lnstal!ação da Assem hléa Geral: ao menos 1111~ tclligcncia.s com as nacões estrangeiras. O So· 
parece fóra do trato social que um<t autoridade nailo sentio e deYüt sentir jubilo só pela com
mande congratular outra peJo principio de en- munlcar;fto do ~uc as nossas ~claçiícs de ::uni-
trar de r.ovo no exercicio de suas !'uncr,õcs, c 
sô por esta consiclcração ·cu rüjeit[lrin. r.st.a 
parte do paragrapllo. E nfto no la rú a!;;uc:n J 

que este an.no o Senado se congratule com sn,t 
:\!agestadc Imperial p0:a abertura da ,1sscm- I 
bléa Gemi, quando no anno passado não di:·!- I 

sadc com as .nações cstr:wgeiras continuavam 
inrrlteravcis, porquJnto palle bavcr lctigios 
som que haja rompimento; pois tacs Ictigios 
sobre direitos nfw são principio de hostilidade, 
como parece entcmler a nobre Commissiio 
(rtpoiado). 

gio essa congratulaçüo ao Throno? );fio s.-~ Dcmai9, ignora, pon•cntura, a nobre Com
julgará que o Throno nada dizendo este anno missfLO ôC :!li;uma dcsintcll!gcncia. e~iste, :;c 
a este respeito, c o .Senado dir.igindo a congra- alguma qucwlo est.ú ainda pendente? Para 
tulaçfw, faltou aqucllc ao seu dever, c que o I que, pois, dizer aqui uma cous:t com referen
Sena.do nuíz emendar o disr.nrRn tlo Throno, i r!::t :ls clrCU!!!st~!!ci:!!:: G.Ct!:n.c:::;, q~:c :;c i;:ü.v· 
da.r-lhe uma lição, c fazcr-Jhe umr, censura? i mm, quando se pode recorrer ao :l<!inisterio 
Pvr cc·rlo i]UC ha\'cr:, [l!r,;n0m que i,;so sus- para o Senado se inteirar dos factos? Não 
pcite. parecerá um empenho de se n.ccus<~.r a Corôa 

De~istiria de ;ninha opposiçiio a este pri- de menos sincera, de menos \'erdadeira na 
meiro pcriodo do Parecer cln. il!ustre Commls· communicaçfio ~ue nos fez? Nilo so quer 
são se outros toplcos me não preYcnisscm con- assim eotabeleccr as bases para argumentos 
tra ·ene, c se esta pre,·cnr:iio me nfto induzisse com os qunes se convenr.a a Corô:J. de que nii·J 
a provocar alguma.s t:xplic3r,õcs da ·parte da I communicou a Yerdail.e ao Corpo LegislatiYo 
illustre Commiss;!n. quando lhe disse que continua1•am inaltcra-

Lêa-se o to;Jico em que a !Ilustre Commis· i veis as nossa.s relações de amisade com :ts 
são manifesta. ao Throno o prazer com que ! naçõe-s estrangeiras, das quaes recebemos fre
r.urio a conunu.nicncfLO de rtue continuam:n j qucntemente demonstrações {]o interesse qu·" 
inaltcranis as nossas relações de amisade cú'll I tomam .pela consolidação da 1\fonarchia, pros· 
as nações estrnngeiras, as qurtes não ccss:t.vam pcrJdadc e gloria do Impcrlo? 
de dar-nos as mais satisfae1 }riao mani!.'cst:t- j Outro toplco se wrna nota;·el, e é o que 
GÕes do multo que se in.tcressan• nela consolida-~ responde ii parte do discurso do Throno em 
çfto da l'r!onarc!tia e pela gloria :• prosperidade ~uc nos é communicado estarem removidos os 
rio Imperio. A Corum:ssão não ,,,, contentou moth·os que poderiam fazer suspeitar qua!qUt!r 
com enunciar este jubilo do Scnauo: nccres· desintelligencia entre o Governo Drazilciro e 
ceniou que o Senado teve grande jubilo. Per~ a Santa Sé. A C()mmissiio accrcscenta que o 
gunto: datará cl!e da commuuicnçüo, em ge- Senado teve grande prazer quando ouvio a 
ral, feita pelo Throno de ~uc estavam digna· communica~iio dd acharem-se removido.<; os 
mente terminadas quaesquer dcslntellir~encias motivos que pareciam fazer suspeitar da per
que pudessem existir entre o Brazi! c algu- fei·ta inte!ligcncia entre o Gabinete Imperial 
mas nações? Não seria este o sentimento que c :1 Santa Sú, por se p~rsuadlr de que neste 
a Com:missão quiz exprimir quando un genera- negocio se rrolisaram a.s promessas do Throno 
lldad() da communicar.ão que fez o T!Hono, quando na sessão )lassada assegurou ~uc os 
entEm~cu que se acham dignamente dissolYidas meios empregados para este fl.m nüo desmer•J· 
todas e quaesquer àesintclllgenclas que exls- ccriam a acqulesccncia. dos cspirltos ruais es· 
tam entre o Gilverno Tmpel,lal e os governos cru.pulosos, nem aventurariam a dign.idade da 
de algumas nações? Est:1 dilata~üo me pa- Corôa; porém não me parece respeitoso este 
roce forçada fi vista das e:o:)}ressiíe;; do Thron,,, melo do Senado se dirigir :10 Throno; elle, a 
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Sessü.o de 1:3 ele :.Iaio 

meu v.cr, indica uma descont'iançn. pa.ra com, simples... para .me explicar com mais ver· 
o 'l'llrono. Que seria ile uma autoridade a dade: estas superlluas observações, co.nv{)ncido 
<JlJC.m :t•inda um subaltern.o, 1azendo·lhe com- de que o que veio escrlpto no Projecto ile Pro· 
municacão de qualquer occurr{)ncia, lhe rea· posta niw foi escripto com intenção de ser 
pondesse: '"Ora, permltta Deus CJUC na ex~· lido sómentc por aàv1nhos. 
t:ução de seus deveres lie não esquecesse das ::\'ão faço .mcnçfw do ultimo pa.ragrn.pho 
promessas que faz cm tal t.~:mpo!" Não :;e em que a Commissfw exige, impõe ao Governo 
pode enunciar em geral o jubilo do Senado :t obrigação de apresentar propostas para obter 
por esta communicn,;fto, porque, então, fica o as medidas que deseja, porque ahi se inculca 
Senado lnhibido de !nstituiT qualquer exame que o Senado nfw tomnrá cm consideração ne· 
a esse respeito; e por isso entendo que nhuma das providencias que julga nccessarlas, 
não devem as respostas ao Discurso do Throno um::. vez que o Mlnistcrio não apresente as 
~''r concebidas em termos tão gemes. respectivas propo~tas. ·Seria razoarei que 'J 

Ainda um outro topico da resposta ao Senado pedisse ao Governo ou lhe lembrasse 
ui~curso do Throno merr:cc minhas observ[l· quanto ·conviria que estas mcilidas fossem ini· 
c;õcs para demonstrar a justiça com que r c- c! adas por clle; seria isto con.forme com o <:s
jeito o .pa.ragrapho primeiro, c é o que trata tylo elo Senado; mas declarar quc só tomarão 
ela pacificação da Pravlncia do Rio Gmnclc do em consideraçüo taes pedidos (uma vez pro
Sul. Elle contém as seguintes palavras: - vada a sua necessidade e reconbccida pelo Se· 
··Doloroso, por(•m, foi ouvir que ainda infeliz· nr!do) quando o Go1·crno apresenta SlHIS pn· 
mente eontinuava a guerra t:ivil na Prov.incia postas, é caso novo c inaudito. :>:ão digo ~:1•' 

de S. Pedro do Rio Grande do Sul, a despeito isso nilo convenha; cm minha humilde oplniün 
<li': tantos c tão grandes sacrificios que o Corpo convl.ria muito que todas as leis fossem ín i· 
Legislatln> tem feito para habilitar o Go· ciadas pe-lo Governo; mas não quizera privaT o 
verno a restabelecer a ordem naquella Pro· Governo de todas as providencias que o Se· 
vincia. Senhor. E' melaucolica semelhante 
posiçüo; mas o Senado a.fnda ·confia cm qu,\ 
med·iante o auxilio (chamo a attcnçf~o do Se.
nado para este 110nto) mediante o auxilio :!~ 

Supremo Regulador das nações, uma poli· 
tica mais bem combinada c conYcnientemente 

nnclo julgar necessarias só porque o Governo 
. as JJão tíYessc proposto. E Isto é o que l'!l 

consiãero uma innovação no Senado ... 
O S!t. Ar.\"Es BnAxco: - Pe~o a palavra. 
O Sll. V.\Rcoxcnr.os (corztin~tanrlo) :-Or.1, 

Senhores, se na resposta a.o cJ,iscurso do Throno 
sustentada rrstn.urar~ em breve a paz c con· nJ.o existissem estas proposl~ões de que acabo 
wrdia entre os filhos da mesma tamllia, para ue f:Lzer succinta analysc nfto occupa.ria a 
o qu.e multo concorrem o espirita de ordem qu~. vossa attenção. 
no entender do Gwblnete ,Imperial, se mani· Eu entendo que, comquanto a Fala ,.10 
festa nas outras ProYincias". 'l'hrono deva ser considerada para a cliscussfto 

·Esta proposição eu não mr. animo a elas· c:omo peça ministerial, a sua resposta, com
sHical·a, a dar-lhe o nome proprlo! Mas qu~ tudo, deve ser sempre concebida em termos res
quer dizer o espirita de ordem que existe nas peitosos; ainda mesmo quando ahl sómente 
outras Provlnclas, na opinião do Gabinete Im· se reprehendesse a politica do Gabinete, tlcvc
pcrial? N<i.o quer dizer que o Senado entende riamos usa.r de uma linguagem de respeito, 
que não existe ·esse espirita de ordem, e que é unica. que é digna do Senado. (A.poiaclos.) 
só 11a opinHlo do Gabinete Imperial que cl!c Que utilidade temos nós dessas lnnov.ações? 
existe? Eu não disputo se existe ou não. E' Que fim podem ter os Scnadm·es ilo Imperio 
u1n facto que a Corõa communica. Se o Se· em desbotar assim a Corõa? :>lós, os Senado· 
n:1.do está. convencido de que clle nfi.o existe, res do Imperio, a quem na pbrasc de um escri· 
c de que só existe na intelllgencia do Gabinete ptor dlstlncto, eslrt. confiado o culto sagrad·l 
Imperial, então rporque o offerecc á Corôa da Pat.ria, o saccrdoclo dP.. liberdade, o cspi· 
como uni Instrumento de pnclficaçito ela P1·~· rito ele vida e direcção dos lmperlos, a guarda 
vincla do Rio Grande do Sul? das !iberdades, da felicidade publica e glori:t 

Eu llmlto·mc, por emquanto, a !'azer estas nacional, haYenws de Ir apagar os restos do 
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Sr:ssüo ele 13 de :VIaio 

[Jrestigio da Corôa que nos~os .mesmos revolu· 1 do Throno essa mesma id6a não viesse ctn-J!· 
clonarias qua.o;i rcspcit::tram? ·Deus não per- vida cm todos os seus pensamentos; e, assim, 
mittará, e espero que elle toque o coração dos 1ndo na resposta, não se póde com isso julgar 
nobres membros da Commissf<o para commigo que se falta á dellcadeza porque css11. ldéa so 
t•ejeitnrem todos estes to picos orrensiYos da pode manifestar sem que pareça que é !cm· 
d ignidadc do Senado c da Corõa. brada. 

O Sn. Ar.n:s BIIA:>co: - Sr. Pz,esidentc. Na segunda parte do período diz o nobre 
Agradecerei cm primeiro Jogar ao nobre Se· Senador que se dev.ia dizer simp1esmentc q~e 

nador as expressões eom que honrou a Com· o Senado manlfestaYR seus sentimentos a res· 
missão a que tcn h o a honra de pertencer; mas 
não posso deixar de repelir a !déa dominante 
1:rn seu discurso de que a Commissii.o procurou 
menoscabar o brilho da. Corõa. !i:ão querendo 
dcsautorisar nenhuma dJs respostas que tem 

r.eito da po!·itica do Minister!o com a Fala elo 
'fhrono; isto é que a ma.nifesta.çiio da politica 
elo Minister!o ten1 uma Influencia. decidida no 
Estado do Imperio; mas d·izer-so que mani
festa seus sentimentos cle respeito e de poli· 

dado á Fala do Throno, creio que em nenhuma tica ácerca do estado do Imperio é ::t mesm3 
transluz mais respeito. e consideração do que cousa que se se dissesse du Ministerio, porq·ue;) 
na actual, debaixo destes princípios em que estacio do Imperio é o cffeito dessa. politic:t 
ella foi redigida, assim como debaixo do prin- ministerial... não vejo que tal observaçüo 
cipio de que a Fala do Throno não é mais :lo seja ponderosa, ·c .possa servir para fazer re-
que uma peça ministerial. ielta.r este per!odo . 

Analysarci as observações do nobre Sena· A outra obser\'ação feita ao paragraph·.l 
dor; porém, nflo estnndo, talvez, bem senhor terceiTo (lê) não ou·vi bem qual fosse eHa ... 
de todas e!las seguil·o·ei naquellas em que me o Sn. V.\ScoxcEr.r.os: - Nenhuma. 
fc.r possiYel. O nobre Senador i:mpugnou ;) o Sn. Ar.vEs BnA~ro: -Quanto .ao per.iod'• 
primdro período, não dó pela sua materi:t, terceiro o nobre Senador entende que basta,·a 
como, tambem, pela materia contida nos d~- não ter hay!do alterações nas .nossas r.clar,õe:; 
mais periodos. Observou que o primeiro com as potencias estrangeiras pa'l'a que n<i:; 
pecca nft.a só m1. ordem logica das !déas comú sentíssemos "grande .prazer". Prazer, entenda 
tambem contra as formas parlamentare~. eu; .mas ''grande prazer" pcrmitta que não 
Diz o perioclo pri-meiro (I é). O nobre Sena· concorde nisso o Senado, (L v.ista do que na~ 

dor diz que contendo o período duas idéas: diz a Fala do Throno. D:ts palavras do Throno 
congratulaçf<o e manifestação - ellas deviam 1 deprehcndi que ha desin.tclligendas graves <! 

estar collocadas em ordem inYersa; isto é, menos gr.::ves: as graves, aqueHas que atacam 
que primeiro devia. o Senado expendcr sua os principias constitucio.naes, como a occnp:l.· 
m.an.ifcstaçào de sentimentos, depois con- ção do terreno nosso pela França em uma ·da,; 
gratula.r-se; porém eu não vejo rllzões sa!ien· Províncias elo Xort~; Isto ataca.. a integridade 
tes que proYem :1 conYeniencia de antepôr I do !mper.io, e .por este Pl'incipio da. Constitui· 
uma a outra cousa, nem sei que isso influa m çfto eu não quiz entender que ·desinte!ligencias 
respeito deYido {t Corôa ou seja. menos logico. desta ordem deviam 1'star removidas. Do 

Dlss~ o nobre Senador que não sabe t mesmo ·modo r.e!ativamente :is relações c~m a 
que topico se responde quando se diz· 
nado nos manda. em solemnc ·deputação con· 
gratular a Vossa l\'!agcstadc ·Imperial pela 
abertura da Assemb!éa, etc. •· Do todo da Fala 
se co!IIgc esta idéa a que se responde; e se 
nesta. Fala da Abertura se não annuncia est;t 
idéa nem por isso se pódc dizer que o Senado 
''a.l fucr uma innovaçiio ou emendar o que gc 
deixou de fazer. E, demais, isto é, até, uma 
c!rcumstanc!a que se póde ommittir, e talvi!z 
se omittlsse na resposta, se accnso na Fala 

Santa Sé de cuja cessação .nüo ha conhec; · 
mento [Jleno, t~em mesmo sabemos de que modo 
essa negoci:tção se •ultimou. :-.liio sei, pois, at6 
agora, em que se falta ao clecõro e respeito ao 
Throno. 

No período referente aos negocias do Rio 
Grande observou o nobre Senador que a Com
missão parecia nfto estar conYencida -desse es· 
p!rlto de ordem das d<lmals Províncias, co::
forme ::sse\·era o Ga binetc r.mperlal. A Com· 
missã.o foi multa explicita a ~;ste respeito 
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Sessão de li\ de Maio 

quando -Ui:-5::h~ que nilo LlurillaYa, -mesmo, r;c Ilar0c:cr aqui que o Scn~tdo l'l'Vfl)hLYíL conheci .. 
se mostrar preciso fazer novos sn.crificios, :til· menta tlc circumstancias nfw accusadas na 
mittindo, porém, que uma politica sabia poileria Fala do 'fhrono. :\a Fala do Throno do anno 
cünseguir a paci-ficação do Rio Granile. pasatlo disse-se que o Brnzil estava em per· 

P;11'ece ao nobre Senador que nisto ha me· !'cita harmonia com todas as nações; este anuo 
nos respeito; á Corõa ou uma censum. S:~w I o ·:nl'Slllo se nos disse; c, se entre a abertura 
opiniões estes modos differe:n-tes de ·encarar o da Assemllléa passada c a abertura ila actual 
mesmo assumpto. Desacato é que não ha, nem 
de um la:do, nem do outro. 

niio tivemos conhecimento de um successo de 
que se possa inferir que ha motivos para desin
tel!igencia, como é que na resposta d\lste anno 
apparecem estas innovações contendo um pen
samento occulto? Seria melhor que o SeuadQ 
apresentasse o motivo r1ue tem de receio. Eu sup-

"\ ultima obscrYação do nobre Senado-:· 
foi a respeito do ultimo !J<Ll'ngrapho. Eu JÜO 

ve-io aqui exigenda de propostas que o nobre 
Sen:tdor notou, como condição si-ne l]ua no;!. 
Diz-se que o Senado está pro-mpto a concorrúr ponho que o illustre Sena-dor que me prccedôu 
para os melhoramentos c medidas que o Go· inculcou de algum ·modo (me isto se referia ao 
Ycrno julgar convenientes; mas, reconhecendo Oyapock, occupado pelas forças fruncezas. 
que suas luzes não bast:tm, pede, tambem, o s~ni, port}m, este o unico caso a que o Senado 
auxilio do Governo c espera que o Gabinete possa referir-se? Sendo :tssim, o Seuado .; 
proponha o que julgar connnkntc, porque no incoherente porque esta occupa~ão data desde 
seio da aclministra~ão molhar se podt:m con· a Rcgcncia interina, durante cujo tempo mui
r.eber as ill6as que con\'Dm ao paiz. Nisto, tas Falas se tem dirigido á Assembléa: uellas 
tambem, nfto ha falta de rcspeilo para com ~' se tem asseverado que todas as nações estavam 
Corôa. cm harmonia com o Brazil; c nas respostaH 

:\üo _llod:n.ilo seguir prccis~\.mcntc tot~ns_ n;; i lltllle_a se ~rocede_u dcst: modo. Xem se dip 
obsürvar;oes !Citas .pelo nobre S-enador, Imuto- ' que 1sso nao p{}d-Ja serv1r de razao p:<ra a r•.:· 
me ao fJlJe tenho cxpcndido para mostrar as tl:tcr,.fio llcste período. De simples desinlelli· 
mzõ.::s r]t:c teve :t Commissiio quando aprcscn· gencias não se póde tirar a illaçüo ilt: rompi· 
teu a redacção que se discute, :t qual continúo mentes: para isto assim se coasiderar G pre
<t sustcnl:tr, por me parecer rc~pcitosa e digil:l ciso que as cousas tenh~m chegado a um ponto 
do Senado. tal (Jtlc as noras tliplomatieas natla possam coa-

O Sn. LoPES G.\)U: - Eu -nfto descubro no , seguir. Temos a este respeito exemplos !lc 
primeiro ]lerioilo de resposta tt Fala do Throno /r nações esclarecidas. Em :.rart:o li n'um P·J· 
os inconvenientes que procluzio o nobre Scu:t· riodico ·desta Côrte o discurso tl:t abertura do 
dor que o combateu. Se o acto da abertura da Parlamento inglez feito pela Rainha V·Jctoria 
Assombléa Geral é de regosijo commum na !la que assim se expri-me: '·As J}Ot.cncias estraa
mais natural do que congratular-se o Scnad~ ::;eiras continuam a fazer os mais satisfacto· 
com a Corõa por um la! motivo. Não acho, rios Protestos dos desejos ~ue as animam r!c 
pois, que este periodo deva soffter alteraçfto, 

O segundo periodo diz: .. O :Senado se ic
!ici.tn, etc. " Acho que este período E que não 
pôde -passar tal qual. .. 

O ·Sn. Pn~-:snu,::;n:: ·- O p:u·agrapho pri
meiro é que estft cm dlscussf10. E o primeirJ 
nobre. Senador CiUC falou ácerca delle analyso>• 
todos os paragmp!Jos para proYar que () pri

continuarem em suas relar,ões ele amizade par:1 
com migo, etc." Neste topico a Rainha Cl}lll· 

prel!en't!ia os Estados Unidos, c não excluía a 
Russia; e quem nfta sabe que o Congresso dos 
J<:stados Unidos autor!snva o ·Presidente par,, 
empregar a força armada afim ile repe!lir as 
r)rctenções britannicas sobre o :.Iaine? ComJ, 
pore\m, o Gabinete lnglez <Jsperava terminar 

meiro não podia passar. 
0 Sn. LOPI·:S GA~L\: 

essas dissenções amigavelmente, jul,o;ou não 
- Então, nf1o posso deY·er mencionar as desintelligencias com esse 

dar a minha opi.nião? paiz, nem tão pouco com a Russia, eom quem 
O Sn. PnEsm":;TE: - Pôde falar com rcfe· tem havido contestações serias. 

rencia ao :paragrapho primeiro. Portanto, a no,•a idéa hoJe ap•·cscur.ada na 
O Sn. LoPER G.mA: - D.!sse que o segundo resposta ·põcle dar motivo a mil conjecturas 

:periorlo não póde passar tal qual se acha ;1~r que cumpre evitar. Como o JWI'D.g-rapho nfto 
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Sessão de :13 de :VL.Lio ,. 
'l. 

cst{L cm diseussfto não oiicreço emenda, 1nas 
reservo-::nc pura occasifto opportu-na. 

Um !Ilustre Senador entendeu que, no p~t

ragrnpho que se refere ao negocio do .Rio 
G-rande, as palavras: "Uma politica mais b2m 
combinada" eram offenslvas ela Corôa por de· 
notar-cm que o Governo nfw tinha seguido ~ 

politica a·propriada aos negados do -Rio GrandE!, 
e que isso importava ·uma accusaçfto ao ;\Iinis
terio transacto ... 

0 Sn. VAHCOXCI·:r.r.os: - Xii.o. 

gumcuLo8 f]Ue produzia no ~cu primeiro di:; 
curso, e continúa dizendo): O uoJre rel:ttor 
da Commissiio pareceu .estar convencido de 
que o paragrapho primeiro nüo deve ser ap
provado, tanto assim que ell~ mesmo .disse que 
se poderia omittir porque ahi o que se eo~l

munic~ ~~ o estarlo do Bt·n:dl, c::;ta.do que é o 
effeito da politica. Eu admitto este principio, 
mas nã.o na latitude €·m que o concebeu o illus
ire Senador, porque nüo sei como ~ po.ssi';.~l 

conhecr:r-se que o estado do Brazil é o resultado 
o S~:. ·Lo)ms G,Dr.\: - l::ntüo, ·não percebi da politica de um Gabinc:e novo, sem que ella 

bem; mas pela maneira U:l redacçüo llo arti<;J tenha sido discutida e manifestada. Ou o no
nilo sei como evitar a intcrpretaçiio que dei. bre relator da Commissii.o cont'uadio a poli· 
Eu vi clara uma exprobaçüo a quantos minis- tica do Gabinete dissolvido lm ·pouco com a do 
tErias tem havido, por r.cnhum ter acertada Gabin'cte actual, ou, então, o seu argumento 
com a po!'itica que convem ao Rio Grand~.; nfto fortifica as suas idéas, e fica intangiv~I 

aliás é isto o oue de ordina1·io acontece ·com I~ minha opln!ii.ode que se deve rejeitaro.pnra
as ;;uerrns civis: aque!Jes que consep1em as grn.pho por estar colloc~do na resposta contr,l 
p:1eificações sfl.o os que acertam eom a poli-~ ::s regras ela Logica. Que é que .nos diz J 

tiea. Throno? Communica que o Brazil está em 
Acho razüo no n()bre Senador quando im- relações de amisade com touas as nações das 

pugna a idéa relatim ao conhecimento do es- quaes recebe frequentes demonstrações do in
tado das '11lais P1·oyincias ·do lmpcrio, .porqu•J teressc que ellas to::lam pela conservação da 
isso é pôr cm duvida. um facto que devem saber :'.!onarchia brazl!eira e pela. prosperidade e 
todos. E os Sena.dorcs qnc vivem no pniz de· g!ori:1 do Jmper!o. Ora, uma dcsintclligcnci:~ 
\'Cm saber se o que nos diz o Governo é ou nüo que possa. cxisUr com qualquer na~:Io nli.0 
verdade. Julgando que tambcm este poriodo destróe a v·erdade desta asserç;io? Um letigio, 
nfto póue passar rest:n·o-mc para em tempD uma duvida serfL uma hostiliclaclc manifesta? 
compcwnte offerecer emrnda a este respeit<l. Assim o entendeu a Commissfto. 

O Srt. V.\scoscEtr.os: - O .nobre relator da O Sn. A1~ms Br..\Xco: - :"<:lo ha tal. 
Commissão to~ou muito de leve .nos argumcn· O Su. VAscoxcEr.r.oR (r:onlin~tan!!o): - Es-
tos em que mostrei n inwnveniencia. de pas- pero, porém, que o ·Senado o n~o enten.àa. assim. 
snr a resposta ;, Faltl. do Tllrono tal qual esc:t A ·Commissüo ent·endeu-o. O nobre relator da 
concebida: c como penso que o nobre relatJr Commissão, expendendo :\ sua opiniüo, deu a 
da. Commissüo. cujos talentos e habilidade pa~- perceber que se tratava da occupaçüo do Oya
lamcntar cü reconheço, niio podia dar uma t<io pocl>, c disse que destas pnlavras se -devia con
rmca resposta aos meus argumentos senfto por elu!r que as dcsintellig-P.ncins tinham succ, .. 
motivo de me ·nflo ter entendido, o que talvez di.do. Eu não sei como o nobre Sr.nador assim 
proviesse de mi! nfto ter exprimido com clarez~. 

por isso seja-me permittido dizer a marcha 
que segui combatendo o primeiro paragrn.pho. 

Um dos nobres ·membros da Commissã•) 
(seja Isto dito de passagem) declarou que eu 
havia analysn.clo todos os paragraphos tln res· 
posta ít Fala do Throno. O nobre Senador, po
rém, enganou-se: cu :1ão o fiz, nem pretendo 
fazei-o; disse, sim, que rejeitava o pa.rag·rn.pho, 
e peço ao nobre relator da Comm!ssão que at· 
tenda aos meus argumentos afim ele lhes d!lr 
cabal resposta, como é muito natural que o 
consiga. (Aqui o nobre orador insiste nos nr-

.lt.,- G 

conjectura ... 

Se o nobre Senador, porém, tinha facili· 
da.de em recorrer uo Gowmo para inteirar-se 
deste .facto, porque assevera que pelas pala\'l'as 
do Go\·crno a des!ntelligencia se deve ccmsi
derar de;;yanccida e de.>YancciLia com -dign!· 
dade? .\üo quer o Senado dar .por .certo o 
facto de ]Jav.er cessado toda a desintel!igencín 
eom a Fr:m~a. afim -ele que quando fõr o Go
verno interpellado n. esse respeito nfw h:tj" 
desil!usões ~obre a veracidade do discurso do 
Throno. 

Tnmbem entendo que o Semado poderia 

~r. lV 

.:·.G.·_.~.· .. ~.·.·.~.·.:~ .. ::~:./~rt;;~~::.: 
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·H Sessão de 13 de Maio 

dcclrtrar que lhe era muito sa.tisfltctoria a com· 
ruunicaçiio de que tinham desappa!'Cciclo a:; 

suspPitas ele rtlgutua clcsíntelligencia -entre a 
Santa s,; c o Goveruo do Bruzil; mas o que me 
pai'eceu contra as formulas ordinaTias do tr:tto 
social mais poli.do; e o que nrto julgo proprío rlo 
Senado que deve ser o modelo, nfw s6 de patrio· 

sentar r-roposta.s, sob pena 11c nfLO serem to
!n:t·das cm cousideraçiio as providcneirts inrli
catlas na Fala do Tll1'ono? 

Vejrtmos o que diz n Fala do Throno ao 
anno pnssado gue merece ser muito lida niio 
só pelo lado do csty.Jo, como, tam bem, pelo seu 
lado politico: ''Dependendo, pois cm :;mndc 

tlsmo, mas de polidez, é que se declarasse ao parte o exilo 'lltt;; rcrorm::w, organisaçfto c mr,
'fhrono que cllc cspcmv:;, que nessas ncgocí:l- Jhoramcntos da Lcg;islar,fto, da coall]uvar,ão do 
(;Ões com a Santa Sé se nfto tivesse esquecido /' Policr Executh·o, como m:Lis apto para. conlw
das promessas que tinha feito ao Corpo L~- cer os embaror,os c tropeços que se possn.m cn
gislativo! 'l'aes palm·.ràs parecem indic:tr que I contrar em qualquQr dos ramos da nossa L2-
ha moth·o de d·esconfianr,a ua regularidad~ I ~islaçfto, 0 Senado espera que os illuslrados 
com que se procedeu . .Tá figurei o caso de u;n )Tinistros rlc Vossa :llagcstallc Impe.rial inrli
superior e de um subalt0rno; ora, se esse s;r- quem ao Corpo Legislativo as principnr:s ne
baLtcrno se offcnderi:l. com justiça, como po- cessillades c inconvenientes a tal respeito, afim 
derú ser tida pela Cortla semelhante proposi- de o habilitar pnr:L o prompto desempenho de 

Falei no espírito rle ordem. O Senado, O Srt. ALvr·:~ Brt.\:'ico: -Peço a palana. 
çiio? I tfto importante tarefa". 

~c;uindo a Commissão, dará a entender que O Sr:. V.\sc:o~rr~Lr.os (continuando):- Ora. 
isso nfLD existe, que .o espirita de orclem, de J o nobre ::::;enador re1aLur Ll[L ~üi:iiili~::;~f~u p~d!G 

subordinaçfto e respeito ;~, ordem publica. tem ,, IHtlavra. \'ou ouvil-o. l'resta.r-lllc-ci roda :1. 

sido banido da. SUJ1erficie do I.mpcrio. Que attenção para me rcso\\"~1· a approvar ou r c
diz, realmente, o parecer .da Co-mmissfw? Diz provar o paragrapho pri:ueiro. 
que, mediante o auxilio do .Supremo Regulador O Sn. PlmSmE~TE: - Tem a pa.l:tvra em 
das Xações, urna politica mrtis hcm combinado., primeiro Jogar o Sr. ~llarquez de D:trhacena. 
e convenientemente sustentada, restaurará c1n 1 O Srt. !1-1.\nQt'l-:7. m: BMW.\CE~A: - Como o 
breve no paiz a concordia entre os filhos da i' nobre Senarlor que fez a analyse dos paragra
mcsma famHia, para o que muito concorrera o pl!os nos assegurou que na discu>.sfto de calla 
espírito de ordem que, no entender do Gabi- um dclles sustentará, polegada por polegada, o 
ncte T.mperia I, sr. manifesta nas outras Provin- terreno, reservo-me para entfw satisfazer :t 

cius. todos os argumentos. Limito-me, portanto, ao 
l\fto se orrcrecc generosamente ao Pod~r paragr:tpho primeiro; c, satisfazendo á pri

JGxecutivo este gTande instrumento d·e pacifi- meir::t obieccfto, desistirei de a impugnar, posto 
eaçfto, este espírito de ordem em que nfto se que pudesse provar com o Diccionario que a 
acredita? palavra "solemne'' era a mais apro[>r-iadu. 

Nã.o quiz insistir nas palavras ultimas ~la Passando a outro nobre S()n:tdor, em p:i· 
resposta sobre propostas que a Commissüo en- mciro Io;;ar IM darei os meus agradecimentos 
tendr: que o Governo llevc U!H'Csemar, c sem 8inceros Jlelos elogios rlallo~ á Coma1issão, 
cuja apresenta.c;fto não tomarft o Senado co- ! ainàa que seja mui 1·al;;ar (,sta tac:r.ica, quanüo 
-nhecimento destas materias! Al.t~ a 11ob~0 ( 61, qncrcm combater as opiniões tle outros. 
Com111issi10 quiz me prinn {]C .poder apresent:tl' / Como o nobre .Semulor ~alou sinceramente, c 
o projecto d:t reforma do Codigo rlo Procr:ss~ .. não po1· ironia, nfto pos~o deixar dr: lhe a;;ra· 
O Parecer diz: "Reconhe~endo que só no ~cio ( decer, c sahi1· desta C;rsa mais orgulhoso do 
da AdministraçfLO sr: pollem conceb<!r, c eonvc- i que emrci. Elogios rle tão alta eapacirla•le 
nicntcmente preparar, projectos ·(]e -tfw alta im- j rlel'clll encher de vaitl:ulc. 
portancia, espera, para dar principio a seus ! Quanto ú olliec<:iio q~rc fe~ ao pu.n.grapho 
trabalhos a este res]lelto (note-se bem "p;tra ; primeiro, tlr: eeno não a etipcrava. Tenho lido 
d:tr principio a seus trabalhos a este reGpeito") · que o C:mleal :ILuz:11·ino tlizia: "Dae-mc du:r.s 
'·espera pelas pm[>O~tas do Governo Imtleri::tl'' palavras csc1·iptas e nssignada$ ;1or al;;uem, ~ 

A' vista desta exprcssiw poder-so-á dizer que cu terei habilidatlt• rle o mandar ft forca: acha· 
não se impõe ao Throno a obrigncão de ap1·c- rei crimes provados p:Lra sua eonrlemnn~fto .. · 

; i I& i •.. +»?~· ii& i A lU cs:.a IW4 •.:., ,:; .. ~. . \:'jl' "· .. ~~:::s: ... ·,· ...... ... -· .. ,• f 
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Ha quem ache naH expressões do P<tra:.;rapho 
falta de respeito ao 1'hrono, e, mesmo, in
fracr.ftO dos usos parl:tnlcntarcs: de certo que 
ti achar muito, Se se tivesse deixado de r-:!ii· 
ponclcr n al;;um dos tO]'licos, de ec~'to tcrhL 
razào o nobre Senador; mas a Commi:;sfto teve 
nisso t'speciltl cuidado. Censura o nobre Senu
uor a Commbsiio porque em ver. de principiar 
!o;o pelo topico fez antes um cumprimento 
que me parece devido porque <t rcunirw da "·,,,. 
scmll!éa Gcr;:.l é para o Throno o acontecimento 

nwnte sobre uma parte do discurso do nollre 
Senador, em q1w accusou de ter usatlo de ex
pre;;,;iio de qne de certo lUC niio servi. Disse 
o nobre Senador que cn concortla.va em que 
poder-se-la escusar qualquer dessas partes do 
paragraJ}ho que atacou o nobre Senador: nftn 
lm tnl; cu disse l}ur:, cmqun.nto ít congratula
r;ii.o em verdade que no discurso da Corôa nft0 

vinha ·essa. i(](;a, mas r]ue se nó~ a. a.presentas
semos não se seguiria que ti.-cssemos menos 
respeito á ·corüa. E nem ti 'ahi se infere a o pi-

mais feliz. :.\íuit.os acontecimentos se podiam nifto c-m!ttida. pelo nobre Senador. 
combinar para que não houvesse tu! reunião, 
c, por 1sso, podia o Sen:tdo congratular-se por 
este acontecimento feliz. 

Xa se;unda parte do pa.ragrapho mani
festa o S~nado os sentimentos que o .anima!!l 
{!cerca do estado ·do Irnperio. E· aqni achou o 
nobre Ser. a dor falta de respeito! A falar a 

ter procurado muito. Que faz o Scn:J.do? F8-
!icita o Throno pela installar;iio d:J. Assembl.:ia, 
e manifesta seus sentimentos, sua opinião 
sobre o estado do Imperio, respondendo a cada 
nm dos topicos. Será isto faltar ao respeito 
~"!.o Throno? Voto pt::!o p:tr:J.g-r:.tpho. 

O Sn. Af,\'ES Bu.\sco: - Sr. Presidente. 
Eu disse r1ue o nobre Senador i:upugnC,ra o 
primeiro paragrapho não só pela sua m:ueria 
como pela materia. dos outros p\l.ragraphos, 
:Lpontando-os, ao l}Ue respondi conforme a mt
nh:L pratica c intc!ligcncia. Eu admirei, em 
verdade, l}Ue o nobre Senador, depois de de
clarar que nüo me tinha entendido, ou que se 
tinha exprimido mal, não me mostrasse como 

Quanto á se;;nnda parte ,; manifestar os 
sentimentos que animam o Senado ácerca do 
estado do Tmperio ·• disse o nobre Senador qu~ 
u:io sa!Jia como o estado do Imperio .era o cf· 
feito da politica do Gabinete, sc:n designar 
qual dos Gabinetes: penso que .ninguem se pó(le 
referir ao actual, pois que entrou ha pouco 

i em iuncr,óes; não se póde falar, portanto, sc!ÜLo 
do :.\Iiuisterio transacto: eis o que quiz dizer a 
Comm!ssüo. 

Limitar-me-e!, por ora, a este paragrapbo 
que é o que está em discussii.o. 

O Sr.. V.1scoscr:r.r.os: - Sr. Presidente. 
O m<~u discurso foi u:na. têa de ar:..nha: Iua,; 
que v:llentes idéas de têas de :tran•ha a que 
não purlcram responder riais valentes Srs. Sc
nadorcs: Attr:buiram-mê proposiçrics que nfto 
emitti, opiniões que não professo, e querendo 
1·er se rompir..m ess:ts têas, ac:Lbaram (per:o 
mil perdões aos nobl'es Senadores) por com· 
mcttcr erros ;ravissimos. E' a. ·primeira f'ez 
que ouço que as respostas :'t Fala do Throno 
elevem conter as expressões dos sentimentos 

ni'to tinha entendido; nas respostas l}UC deu a das Camaras Legislativas a respeito da poli-
meus ar;umcntos tocou cm cada um dellcs. E' 
verdade que, nfto estando na Casa, ni'to pude 
llem perceber a itl~a ela inversão que omittia 
o nobre Senador; agora, porém, vi que a in
versão con;;istia n:t id6a mettida no segnn<lo 
p:na;rapho relativo á Sande de Sua :\Iagcstad2 
fmpcrial. Parece que o nobre Senador queria 
antepür este paragrapho ·primeiro. Quanto ao 
mais, creio que o nobre Senador respondeu 'is 
obsc!rvações que eu fiz; e em verdade aeho cpw 
suas respostas têm muito peQuena forr;n; pa
receram-me, verdadeiramente, nma cspccie Jc 
t&as de aranha: não vi ünpn1;nação real, mor
mente pelo que tocava a este .para.;rapho pri
meiro. 

Farei ainda algumas rcf!exõos, princip•tl-

tica passada. Era por isso llUC eu nfLO enten
dia o Parecer da Comm!ssão. Idéa tão extraor
dinaria nnnca me tinha occorrido; nem eu 
pensRm pela leitura dos fastos parlamenta
res, nem pelo que dieta a I.Joa razrw, que hou
Yesse alguem que a defendesse. 

~o meu primeiro discurso disse clara
mente qual era o objecto, tanto dos discursos 
do Throno, como uns respostas a elles; mos
trei que a resposta devia circumscrcYcr-se aos 
topicos do discurso do Throno; e como a res
posta ia além, ou era sutlerflun, ou antiparla.
mentar. Foi Isto que cu disse, c nào certas 
rom;as qne se me attrlbu!mm como, até, llll!:t 

transposição de paragr3ophos! Disse que o 
ScJiad o ia emittir o seu juizo :1cerca do estado 
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o.lo Dra.zil, ''que tal topico n<1o vinha ·cnunciadJ I impug-nou o paragrapho '!C uüo é licito ft Com
na T•'ala do 'l'hrono. Dlssc que ml prat!cn. missüo fazer um exonlio antes de reoJlOlldér 
sahia dos usos :1arlamentares n;"1o só do Sê· aos topicos da Fala uo Throno. Eu creio que 
n:u.lc. 1nas tle todas as Cama.r~ts Legislativas. 
Entretanto, os nobres Senadores julgam-se to· 
bcrtos de louros dizendo que isto sfto t.eas uc 
aranha! 

Quanlo ú outra parte do paragrapho mo~
trel que não sendo um t:opico da resposta ao 
Throno ni:io podia ser ttdoptado pelo Senado; 

o nobre Senallor convirfl que a. resposta ú .Faia 
do Throno é ·peça orn.toria, principiando co;n 
um exordio; c que cousa IJiclhor do Que con
gratular-se o Senado com o Throno ·Pela reu· 
ui ;to da Assemhléa Geral? Isto sabe-se bel· 
lamente ser pelo grande apoio que nclla tem 
o 'Throno. Xós nüo nos congratulamos com '1 

mas o nobre Senador, querendo combater estas nossa reunião, como disse o nobre Senador 
t~as de a.ranha, emo'vcu-sc ncllas de maneira aestacadamcntc, c sim .porque sempre é ven
quc ha de ver-se na nceeõsiclade de 1·otar c:om- tura ver-se o Governo Constitucional com este 
migo. Exclamou elle: •; Q-ue facto mais im- apoio, qual o qne lhe vem da reunião do Corpo 
portante, que mais possa influir nos destinos Legislativo. 

da Patrla, que mais interesse ao T-hrono do Quanto ú segunda parte, nfto sei corno se 
que a lnstallar,ão da .AssembJ(,a Gen·l!" Ora, crimina esta cxpressfto do pa.ra.grapho. Pe:·. 
o nobre Senador, dando-lhe un~a tal i:uportan· gunt.ar-ci ao nobre Senador que é que contém 
'!b, vrin rnnfir.mn.r o meu iuizo. Entendo que uma Fala do Throno: ·:-.rào de\·e conter o;; 
o Senado dev·e dizGr .10 Throno que se csqucc•:u .:;contccimentos desde que se encerraram até 
deste cumprimento o anno passado. 1 f!UC se ahrira·m as Camams'! Este c' o objecto 

Senhores. Sii.o t(·as de aranha, mas cu tl:l. Fala. do Throuo; e a Commissi'lo cohcrcnte· 
nfw sinto o peso dos cor.pos que as qucrcn:1 mente responde quando 1:o Projecto diz qu~ 

rompe~. Porr.ant.o, cominúo a votar contra parte da Provincia do Rio Grande !neta ainda 
o paragrapho. com a rcbcllião. Voto pelo paragrapho, Sr. 

0 SH. ).I.\1:</I.'J·:z lll: B.\I:J:,,cr:X.\: - De~1 Prl'sidcntc. 
lnngc estou de chamar tfas de aranha ús P'O· Posto a ,·otos o paragra.pho pr!· 
posições do nobre Sr.nador. Eu dei-lhes to.!a I meiro, c; a.pprovado. 
import:mcb quando respondi sustc:It:mdo qm·l Entm cm discussão 0 paragrapho 
a. reunifto d:t Assembléa Geral era objeeto que segundo, que é 0 seguinte: 
me reei a da par te llo Senado congratular-sr 1 ' 

C[lom o Throno, accrcscentando, para que sr~ I "O Senado se felicita com toda a :-:a~iio 
u:lo pudesse fazer imputa~ão alguma, que a A~· pela prospera sande de Sua _i.\Tagestade o Irw 
sc,mbléa podia ·deixar de installar-sc por mui- I ~crador c su.:ls. Augustas Irn:us, c. faz ar~ entes 
r.os motivos r.odos desagradareis para a Naçi'lo. 'otos :w Altissimo pela contllllwçao de tao rc· 

' · ler ante beneficio.'' 
E n6s já tivemos occasiiio -em que os mcmbr~s 
da Assembléa. se não reuniram. E' debaixo O SI\. ).!Er.r.o E ).1.\TTos: - Sr. Presiclcme. 

dE,stc ponto de vista que considero que 5 ,; dcH Parecendo a respeito do artigo nada i1avr.r 
fclirit:lr o Throno ·pela inst.nl!ac:ão da :\sscm- , que dizer, cumpre notar uma incohercncia 
blGa Geral. Pó de nisto aclwr algucm fa Ira d~ 1 

nellc que serú remedia·d:.t com melhor rcdn· 
respeito? Estn. habilidade só a tem 0 nobre cçiio: quando se diz neste paragrnpho que o 
Senador. Po,. mim tenho dal]o toua ~' atten- Senado :>c felicita pela prospera saud·c de Sun. 
~ão aos seus argumentos: nfto os reputo tê-'lS l\Iagcstade Imperial entendo flUC esta respost=t 
de aranha; c estou que niio houve esses eorpos é diri.r;iua n. Sua. :"llagcstarlc; portanto, pare
pesados da minha parte. cc-me que deve dizer-se "·de Vossa :\Tagcstar!e: 

O S1:. Cn;;T.\ T·'~-: 1 :nEJHA: - Limirnr-mc-ci, I Tmpcrial". Dcixttrei de mandar emenda, se a 

Sr._ Prc~;i~lcntc,_ ao para~rapho p~·imei:·o qu 1, ~o~rc C~mmissüo se encarregar de .melhorar 
·estü r.m discuss<to. Depois do Artigo ser com-~ •1 1 edac~.w · 
batido por um llabil athleta que muir.as vcz~s O Sn. l\T.\1:1./[:J·:z lll·: B.\JW.\CJ·:X.\: - A Com
(· capaz de fazer do branco negro, como igu.\1· miss~.o rcflt'ctio na duvic!a do nobre Senador, 
mente d-eFendido pelos membros da Commis· ! mas via que nfto ha outro meio de tlrar-s& da 
si:io, quizcra perguntar ao nobre Senador que I dii't'iculd:tde porqm', como a Lei manda dar ao 
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Regeu tl! o tratamento ele l\lagc::;tade:, e o R~· Eu n~LO prctf!JHJia tomrtr a pala~rr~ ~obre este 
:;eme, na Fala, se refere ao Imperador porque topico da Resposta :'L Falu do Throno, desejoso 
uos diz "Sua l\:1agcstndc, etc.", nli:; responde- de mostrar ;i iilu;.;tre Com missão que nüo quero 
mos: "O Senn.do se rt'f;'•lsija com a prosJlera combater as suas idéas; mas agora que se 
:;ande de Sua :\la.;;c:;tade". Entretanto, se o apn~cntou uma emenda a este respeito vcu 
:wbrc Senador quizêr, mande a Emenda, ptide 
fazei-o, qnc ~~ Cornmissão Si: snjeitarii. ao Juizo 
dn Senado. 

O S1:. }:!J.::.LO 1·: :\L\'J"i'OS: -A redacr;iio Que 
entendo se tli)\'C d:~ r a este parar;rapho ric:t 
coherente com o mais. (Lü). E' ao Impcra,d~r 
que se dirije a resposta. E nfto sei que lei 
manda dar o tratamento ~e :\ln:;esmde ao Re· 
gente ... 

O Sn. ::\L\HI/l'l~z llJ.: D.\r.rucE:I'.\: - Oh! Sr. 
Senador! 

O Srt. l\;lj;U.o 1·: :\L\TTO~ (continltant/O): -

Portanto, se a Commissão julga nfLo pode'' 

c!izer a minha OJ)inifto. A Commissfto nli:.· 

rece, sem duvid:t elogios pelo espirita de i!l· 
novar,ão r1ue se 110ta no seu discurso: ~ um es
pirita de pro:;rcoso; mas, coaJo sou m~mbr<J 
do Senado, como tenho :t honra de pE:rtcneer 
a uma corporaçfto tii.o distinctn, a que estiio 
commettidas, como ha pouco ,w disse, a vid::. e' 
conscrvacão das nossas instituições, não posse: 
clar a minha approvação a essas inno·.:ar:õ~s. 

sem que se me apresente alguma rnzii.o pond<:· 
rosa que me convença da sua necessidade. 

Uma das razões mais poderosas que podem 
ser cmittidas nesta casa contra a importante 

emendar a redacção. mandn.rPi a ~>mend::.. I lrmol·::.çfto q;;.:: a Commissfto oífen:ce ú nossa 
O Sr:. Ar.n·:s Dn.\:\co: - A objccçfLO que approvaçiio é a elegante resposta do Sc,nadn 

offerecc o nobre Sena<lor foi presente á Com- no 'Discurso do Throno no anno passado. Disse, 
JT.issiio, mas nfLo poude c !ln. atinar com o meio entflo, o Senado: ''Sen-hor! O Senado se con
de sahir da difficu.ldade, fazendo distincr;ão gratula com a ::\nçfto pela pro5pem saud·e de 
posltint entre o Reg-ente cm funcçfw e o Impe- Sua :\Ia;;cstade, c de suas Augusta.s Irmiis. 
radar em m~noriclade. Parecia have:· confn- etc ... E diz hoje: "O Senado se felicita co;n 
sfro na. resposta. Entretn.nr.o, se o Senado Cl!· toda a Xação pela prospera saude de Sua .VI:!· 

tende que se altere a mdacçfto, e que niio !ta 
'confusfto ele idéns, p6de o nobre Senador man

dar ~ sua emencln afim de ser ventilada. 
O Sn. ~IEr.r.o l\1.\TTO~: - Entendo que r, 

resposta é dirigida ao Imperador, c o Rc;;ent~ 
é orgfi.o do Imperador; por conseguinte, vou 
mandaT a minha eomendn. 

O Sr. 1'• Secretario 10, c ~ apoir.:l~, 

a seguinte 

"Em lagar de Sua :\In~cstade, o Impcrn
dor diga-se Vossa :llagcstade Imperial. e con
tinue coroo est<l. - Jfcllo Uuttos." 

O S1t. VEP.r.uw:o: - Sr. Presideilte. 
Prefiro a Tedacçii.o da Commissfto; nós l'cspou
demos a quem nos falou. Quem nos fez a 
F::.In foi o Re:;éntc, cm nome do Imperador. O 
Imperador nii.o est(L ainda no exercicio de su:ts 
funcções, embora esteja presente em al:;uns 
actos. Portanto, como nos dirigiremos a cll·~ 

se, pela Const!tui~fto, e!le nii.o está no ex;;rci· 
cio de Imperador? 

O Srt. VAscoxct:r.tos: -Sr. PresidrntP. 

gestade o Imperador". Xfto \·ejo interesse al
gum cm semelhante inno,·açfto. Conheço que 
é expresso na lei da Rc;;encin que ao Regente 
compete o tratamento de Sua :lfagest:tde Im
perial; mas tambem rccoaheço as sublimes 
l'icções do Direito Constitucional. E' em vir
tude destas ficções su!Jiimes que se considera 
o Regente como a propria pessoa do lm,perador 
no exercici<J de suas f.unc~ões, e é assim que se 
entende a Regenekt cm todos os governos eon~
titucionaes. Portanto, não havendo interesse 
algum nesta innontçfto, rejoito a maneira por 
que se exprime a Com:nissão, c adopto ::t 

emenda do nobre Senador a este respeito. 

.Jul:;a-se a materia sufficientemente 
discutida, e approv:t-se o segundo tG· 

pico com a emt'nda do Sr. :IIello c, 
Mattos. 

Ig-ualmente se approva sem debate n 
terceiro topico, que é o se:;uin.te: 

"O Senado, Senhor, reconhece a importan· 
cia do consorcio de Sua Alteza Imperial, certo 
de que do casamento dos princ.ipes depende a 
perpetuidade da dynastia, que é o penhor sa
grndo de nnssas mais lJam fundadas esp.;ran-

' r''·", r' •' r•• ,,., ~,.,.,:o'o": ', 
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ça .. s; c por h-;so, serú mui prompto em cooperar I piaram o" irance~t:s a oecup<tr purte do nos,;o 
opportunanwntc pa.rn. que esse con~orcio se rca~; tcrritorio; e que fez o ~elttHlo~ t.:nlão? Pwpe
lise d<O uma mandra di::;:~a da N'a~f:o Drn~i· i lio essas expressões do Throno'! l~el·o cnten· 
!eira." der que n:lo uaYam idci:t exucta das nossas rc· 

Enü~ eJn discussi.lo o &~gui1Hc Ia~:ücs con1 os govc~rnos \~:3trangeíros? )J'fw. 
quarto topico: Por consequcncia, assento que se deve proc~· 

"Grande foi o pra~cr do Scn::tllo sabendo tlcr da nJCsma mn.:wira, su)}primiudo-.se a ul· 

<JUC nüo haYia n.ltcra<:üo '"m nossas rclar.õcs •lc rima parte (leste t:opieo. c·omo ni"to clando idé~ 
amisatlc con1 as outras ua~ües, as qunes n;-LO . ~tl;;tl.Utn. a este re::;p(dt.o. Entenilo, mesmo, flU0 
(:essavn:m de dar-nos as mais satisiatori::ts de· ! <Lt~ a Fala -nüo soffrcria nalh com ·esta ~lltl· 
monstra~õcs do muito que se interessam pei::tl pressão;. e, quando ella não. c:on_venll':' entilo 
consolidação lia :l!onarchiu, e pela gloria e ~Jaudarel uma emenda. subsutuuva d1gn~ elo 
prosperidade do Jm]lcrio; porquanto, ela gene· ~:n::td~ : do Throno, que, tocu.ndo no o.bjecL:, 
ralidatl~ desta communicar•fto ·entende 0 S~· nao de Hléa algum<t úe que houve desmtelh· 

nado qne: se acham !ntcira~cni.c dcsYan0ciUas gencías. 
E' lida c apoiada a "cguintc todas -e quacsqucr desintelligcncia.s que ex!~· 

tissem entre o Ga b!:1ctc lm]le:·ial e o GnvcmJ 
de alguma!i nações.'' E.\1:·:\'uA 

O SI:. LoPEs G.\.\tA: - Sr. P:·csiclcnu:. j 

Bu já 1ne prouuncici contra a ~Cf!;unda parti;! "Supprima-sc a pa.rt(! do .:\t1.igo cm dis· 
deste. t?pico, mostrando que n_clic: se con~inl1:t j c:assün que começa :1ssim: ··Portanto"'. -
êsta Hlea: Que o Senado ~tcrcdlta.\"a aeha.rt!Dl-:5t: I !...opc.o.: Gama.·· 
dissolvidas ou tcerminadas todas e ctu:cc,squcr I O Sn. Ar.vr-:s BH.\:X('": - E:u j:i disse, S:· . 
dcsintclli::;cncbs qac cxis~isst•m. E3tc moJ.> I Presidente, ::tl:;uma co11~:t r.m justific:u;iio 
ele se exvrimir o Senado p~~:~(1 CC dar a. cut.t:ntlr·!' üesLL! par:Lgrn:pho; mas agora repetirei as n1cs
CJU0 havia dcsintelligcncias; c se o SPnacio : mas ic.l~as, c tal·;.::!t. :t~:í:I\::;c:~:·~~r.l~ :l.~;;~!!!l:-t cotl.-i:-t 

até nem tem ccrtez:t de ~uc as houvesse, como ~- m::t!s. Entende-se ~uc nüo é· decoroso que o 
esrcra que csteja;n dissolvidas? Parece qu•o Senaúo tir~ das pa!anas elo Tllrono a infere:n· 
a Commissão exprime sentimentos occnltos, i'· cia que r.lrou; primrimmcute tlisse-se que o 
como que dá ~ cnt_c~de:r <fUC alguma cou•3a j Sena<lo parece_ tlu\~i:lnr tla~ c·xrrrcssões .do 
houve que cr:t politico esconder. Ora, .~s(:L 'fhrono. Eu nao vr:Jo r·n:no Isto se possa lll· 

al;;uma cousa parece, nii.o obstante a poue.t ferir das csprcssões tia Commissfto. Diz a 
prccisüo com fJUC o objecto G trataclo p0Ja Com· Commissão: ""Grande foi o pra~er do Senado, 
m!ssão, ser a occupar;'to da p::trte do nos::o ler· etc." (!O. Ora, dizer·sc que e~ta infcrencia 
rüorio, no Oya]lock, ]lelos francczr,s. Sr. ! mostra duvida nas palavras do 'fllrono, c por 

Presidente. Ha _duvidas :1ne ~e susci:am entrô / eonsequcncia menos 1·espeito a ·~llc, é de cr:rt.<l 
governos U.e nnçao a uac;:to, C! que, entretanto, 

1 
por se nüo ter dado uma. attcnç:ttO ruais forte ús 

amigtLvclmcntc, estão se tTn.tanclo; Q, por cxen1·/ <~xpi:cssõcs ela Commi::;s;Io. A Comrnissã.o fii.w~~J 

Tllo, aprese:ntn.rci o disc:urso da n.ain~1a da Ii1·. Inos.tr::t duvida algum:t na~ p::!.1a.\·ras tlo 
:;!aterra Jlêrante o Parlamento, cm que cll:-t 1 Throno; a inl'crencia ,:, <JUl' r:lliL entende que 
diz estar de bott intelli;:;cmda com ::tl~umas I tem cessado tod::ts a.-; duvida~. Senhores. .-\ 
nações em cujos gabinete>;; bem súrias eontcs· cousa é clara: O Senado <·'sr.:n-a instruido il•~ 

taçüt•.s havia: fal~ ;Jos E~tados l:nidm; e dlj que existiam dcsintclli.7cn<:ias, e niio sú co:11 
Russ1a. Tenho muda nas mi"to~ a l~al:t com , o Governo fran~~. cuJo <'xemplo eu trouxe, 
que o Ret:;éntc, em nome do Imperado:·, abria i' m:~s tamllem com outros; ou que, JJClo menos, 
a terceira Legislatura d;t Asscmbléa Ger:tl de parecia existirem css:ts de:-dnLelligencias. O 
1S36, que diz a.ssim (h? i. ~ingaem dirá CJU~ Senado sabht que lla 1·ia clesintelli;;cncias; o 
nessa époDa o Oyapock nfLO ~ra j{t objecto c! e 

1

1 Tllrono nos diz que nenllum::t .altcraçfto tmn 

coutcstações; ning_uem_ diní. <Jue os _ francezcs occorrido nas. ~1ossas rel~c;ões de aruisade com 
.iú. a esse tempo uao unham prctençoes a e~r.<:> as outrns nar:oc~ que nao cessam ele tlar-nos 
respeito. Desde a Regencia ti~ina que )lrinei-

1 
<ls mais s<tt!sfatorias demonstrações do multo 

k,=·-··~~··· 
,,· '· .. · ... : 
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que se interessam, etc.; c o Sen.ado, resnOU·r 
dcnUo ..w Throno, dh: ter grn.ndc prazer po~·· 

que tem ·ccss:1do as dcsintcllig-cnclas que se en
tendia existirem; algumas eram de factos po· 
sitivos, c outras de factos n.ppn.rentes, ta1.,s 
eomo as desintel!ig-eneias com o Governo dos 

dc·pois a occupa~fto tornou-se .n:to sei .ef·fectiv:t 
rna.5, LJ.tt\ fJCl'Lin.m:, po1·que, t~ntlo o Govern:j 
francez re:;istillo ii.s rcclamar;õc·s que lhe têm 
sido uiri;;ithts, os negocias do Pará têm to· 
m.atlo outro a~pcclo, c no entanto, essa occupa· 
r;ão tem continuado. Ora, depois de se ter 

nossos visinhos. O Senaclo, pois, tem grande tornado essa. occu~tr;ão tão pertinaz, parece 
prazer por entender que .todas essa.s uesin~-:1-

ligencias se tem desmneciuo; porque eu nüo 
sei como elllts se poss:t-m c:.s:1r com o que diz o 
Thrano: '·Que -essas nações não cessam uc uar· 
nos a.s mais satisfa.ctorias demonstrar;õcs rio 
muito que se in.teressam ~·, etc. A infere-ncb, 
pois, foi porque a Commissão entendeu que 
tinham cessado essas desintcl!igencia.s; e po· 
rlerú isto ser tomauo r:omo falta de respeito uo 
Throno? Ainu<< ~ue nüo tenham cessado ess~s j 

rlesintelligencias. creio que não ha, não púJe I 
lut•·cr tal falta. 

O Throno usou rle uma exprc;;são que llte 
pa.r~ceu politica; nós entendemokt (t letLra; I 
mas se, accaso, pelo Rcln.torio do ::O.Iinistro, ·\C 

r:onhcccr o contrario, nem por isso se pôde en· 1 

tender que o Senado faltou ao respeito c consi
ileraçfto no Throno. Se •J Throno julg-ou coJJ· 
veniente nüo toc:nr ncs;:Hl~ <lesintclligenc:i~~s 

r•orque nfto qncri<t àar :t conhecer isto ú:; EU· 

r.ües cst:·:u~gciraR, bí:=m: mas rl'a.qui nilo .se 
pôde entender que h:tYi:t e:;sas ucsinr.ellip;ê·r.· 
ela~. 

O nobre Senador trouxe alguns exc:-a· 
plos, c disse que em taes drcun1stancias se núo 
usava. de semelhantes expressiks." e um delles 
G a. Fa.la. do Throno r;ue abrio a sessão d, :.s::ti. 
Disse o nobre Senalio1· que j:. cm lS:liõ l::t\"ta J 

r:ssa oceupaçiio tio Oy:tpocl' !'·:·los fmuce:::~s. 

e que, corutudo, a .!o'ala elo Throu:· de lSi~G n•'.o 
usou de outras CXJ)ressiies div·crsc:.'. destas !le 
que se uslt na F'ala actual, e que a ctmduct.a lo 
Senado c11tflo nfLO foi esta. l~u creio que a )~· 

r:upa.r,fto do Oy:tpock pel:ts t'or~ns fra ucpz:ts 
tla.ta ela ll"e,·oJnr;üo rio Par;\. Os irancezes dis
seram que occnpa.Yam essa pa:rte do nosso ter· . 
ritorio pa•a impedirem que passassem ao paiz 
as idéas r0volucionarbs que g-r::lssa.vnm na· ; 

que c1·a uma questão vital que devia formar a 
politica de todo o Gabinete que cntra:;se pa~a 
a. AUministrac;flo, c de\•i::t, sem duvida. fazer 
objecto do Discurso do Throno; e, quando se 
tivesse om.ittido, parecia que essa omissão er:t 
em conserluencia de ter eessado... Eu falo 
sempre debaixo do principio de que as l~alas 

do Throno são peç:ts ministeria.es. Dizia ~·.1 

que, quanuo se tivesse omütido esüt circum· 
~tancia tüo vital que só por si pc:;dia fazer a. ]lO· 
lítica de um Gabinete, era por ter cessado d·: 
~:ado a üceupaçü.o; po·r consequcncin., nüo pódc o 
exemplo elo que se i'ez em 18&G servir c::m tal 
caso de argumento conLra o que se fez em 1830. 

Passarei agora. a falar da Resposta. ao Dis· 
curso do Throno da Inglaterra. 

Em \"Crdude, Senhores, a ·Rainha da In· 
glatcrr:~, na a.bm·tura do Pa.rlu.mento, fez essa 
Pnla, na rtnal disse do que se passava úcerc!a 
dos Estados Unidos c da Russia; mas cu nfto 
sr.i se a abertura do Parlamento foi anterior 
ou posterior a esse armamento dos Estad(l~ 

'(:nidos: ni!o tenho pres~ntes as da.tas; m:ts 8!1 

tenho tambem •·isto muir.as FalD.s do Throno 
d:L Tn;;laterra que toc:tm positivamente em oll· 
j<!c:tos de wnta monta, mesmo a respeito .:!c 
<.l<·clarn~:io de guerra com qualquer estado eu· 
ro;Jcu ou ameritano. E:m 18~2 tratava-se dos 
prclimin:u·cs da par. rle Amicns, tinha havido 
j(t alguns preliminareH, e, entretanto, o Rei :1<' 
lnp;l:ttcrm declarou que se traw.va. dess:t p:tz 
uizendo que O Gabinete inglcz lltc dera lL CU· 

render que recchn·n. a guerra. Em-fim, cu ach() 
qur: objectos des1·a. ordem fazem sempre parte 
d:i;; Falus do Throno, c que, muito principal· 
mPntc, nesses que comc~:-tln pela occupação llc 
t~.::ITicorio se devia tocar obrigatoriamente, cl.> 
nndo·sc inferir, quando niio toca;;scm, que tar·s 

flUClla Provincia. . .:\.tl~ essa época. ai>er,as hada i dcsintellig(~ncias jü níio f~xhitiam. Eis aqui ~~ 
receio de que O!:i iranccz2~ tentassem ess~L lH.:· . raí:iics por que eu queria que se apresent-asse 
rupação; c, en.tão, por simples receio, JÜO ·fiO· i esB:I. inf.crc·ncia ua Resposta: O Senado c..xpri· 
dia o Throno dizer que jú existia essa oc· : miauo o seu grande prazer sabendo que niw 
cupnr;ão. E a resposta. t.1mbNli, nfto podia ser . !Lav.ia alterar.rw nas uoss:l.S relações de a.misacle 
outra. senão aquella. qul' o Senado dcn; mas ao ; com as outras nações, etc. Repito, por~m: 5') 
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accaso nfto existe esta ce:soar;fto de desintclli· tau de semelhante negocio. XfLo tenho, l•Or· 
;;enci<l, ncn1 por isso eu penso que o Gu,binet~ tanto, i::ln vl.sta, Sr. Preshlcnt.e, otltera!' a hes
Yiolou ~··avomentc as regras: entendo que posta (L I~ala do Throno; só assent0 que se 
devia fazer esta declaração, mas não sustentl· far[L nn~ito bem, suppr.imindo-se estas palavra~ 
rei que seja uma violação; parece que u poli· 0u a ultima parte do topico. 
tica por ora exigia que se não declarasse a ou-
iras nações que havia essas desinteli:;encias. 
Entendo que a occupar;ão iranceztt do Oya
pock ~ pertinaz depois das nossas declarações 
e reclamações. 

O SI:. Loms GA~u: - Supponho, Sr. Prc· 
sidcnte, que o nobre Senador que me precedeu 
nüo se .di·rigio a mim quando disse. que havia 
qucn1 attribuisse á Cornmissi'to falta de dccôro 
c respeito ne:;tas suas palavras. l\unca sup
puz isso porque, respeitando muito <tas ~eus 

sidente. Tendo passado o antecedente pcriodJ, 
cu niio espcrnv:t tiio forte opposiçilo neste, por
que já n'outro se :odmittio a exactidfLo ou 
aceno d~ dar a razilo d'aqu!llo que se diz . .A h i, 
tratando-se do ca8amcnto drt Princeza Impe· 
rial, a Commissiio prcoccupou-se com dar a 
razão: "Porque do casam~:nto dos príncipes 
depende a. pc.rpcwirladc da dynasti:J. que é o 
penhor .-;a:;rado de nossas mais bem fundad~8 
esperanças,.; dando a 1·azfLO de seu modo ele 

membros, tendo, mesmo, muita amisadc com pensar, n:lo se devia impugnar o mc~mo agora. 
elles, seria tal supposiçfLo uma injuria que lhes O nobre Senador que ac:tbou de falar disse que 
irrogava. O que obsr.rvo é que a Commi~siio pa.reciu. haver politica da Commissão em es· 
assentou que não podi:l o Throno exprimir-:;e 
por :lquclla maneira, uma vez que o negoc\o rlo 
Oyapock niio estava terminado. Ora, por uma 
simples dcsi.ntelligencia, porque o Govemo 
francez e o do Brazil nfto estão de accordo, n:i.o 
se .póde tirar esta il!açfw corno consequeneia 
nece~saria da parte do topico cm tJ.!senss:io que 
diz (lê): ·•Grande foi o praz1~r do Senad0, 
etc." Que quer isto dizer? Que :L contesta
ção está terminada; mas como bem púde ser 
que o nrto esteja, por isso é que nfLo conv{,m 
que o Senado, respond·endo ao Throno, to~ne 

nesta mater.ia. 
Fa;]o só ·quanto ao Oyapock, porque :::C,J 

conder alguma cousa na Resposta ao 'rhrono, 
porque se não havia leito especificação rlo 
Oyapoclc Ora, certamente, a Commissfto com· 
metwria um grande erro se fizesse especifica· 
çfto dr: qualquer facto quandG na Fala do 
Throno não se iez. A Fala aifirma em :;cral 
que nflo só coni.inn:lm as rcla~ões de bon. nmi· 
sade com ns outras nações, mas que cllas ces· 
sam de dar-nos as mais satisfator.ias demons· 
traçõcs do muito que se interessam pela couso· 
lidar;fto da ~;!onarchia Brazilcira, c ·pela gloria 
c prosperidade do lmperio. :'lião citou u:na 
nação, un1 facto, c, por conscqucncia, o SC:;nado 
responde que tem grande ,prazer pel<t comi· 

s&i se ha outras eontcsta~ões. Sobre quesr.i.u nuação desta amisade com as outras naçõ.;s, a,; 
de limilPs tem havirlo no Drazil muitas dun· quaes nfto cessam de dar-nos as mais ~atisfa

das. Lembro-me de que quando fui Presidcnl e ctorias demonstrações do muito que se inli~· 
do Rio Grande do Sul iiz algumas observar;õcs ressam pela consolidaçfto da ~Ionarchia, e pela 
a respeito da parte do nosso territorio occupado gloria e prosperidade do Imperio, o que para 
por gente de :'>!ontevidéo. Isto acontece tod0;; nós é da maior importancia; entfto, o Senado 
os dias; e, todavia, ,nfto tem sido objecto :ic dá :t razão, dizendo: "Porquanto dtl g.;;:er~li
serias contestações. Verdade é que, quanto <~O da de desta communicação, etc." (lê). Deixar 
Oyapock, pôde ser objecto mais importante em de existir desintclligencia é uma cousa, c ter 
consideraçiio de ser a França naçfLO mais ;Jo· tcrminarlu todos os negocias é cousa rliffcrcnt0. 
derosa. Os francezes podem estar occupando effect!· 

.Tá apontei o exemplo da Fala da Rai!;h;,. vam011te, uma parte do territorio brazileiro, 
da Inglaterra na abertura do Parlamento; e G sr.·m por isso r, Governo urazileiro ter motivv 
nob1•r. Senador sabe muito bem que sendo a8 para se qucixa.r tl'rllcs, rlcsdc que tenha rece
contestações sobre parte do tcrritorio do :\Iaine, bido taes g·aranüas c protcstaçi>es do seu proc:!
l'nlr·' a Inglaterra e os Estados Unidos :!c dimcnto que niio lhe fique nenhum receio ela 
datas modernas e anteriores á aber~ura tlo occupar;:io rlo territorio braz.ileiro: portanto, 
Parlamento, nem por isso nas CamarP.s se ira- ainda mesmo que existisse r.ss:L occupaçfto •lo 
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Oyajloclc, de que o Governo não tr:~ta, podiam, 
mesmo assim, continuar as relações de am:
sade. 

XfLO houve, portanto, estr:uagcma da Com
missiio para occultar isto. 

Depois, o nobre Senaclm· para justificar a 
Fala do Throno trouxe o exemplo da Ingla
terra: Ora, não havendo a Commissão cen
surado a Fa.la, mas dado simplesmente o mo· 
tivo desse grande prazer, era escusada. a jus
tificaçiio; mas o exemplo que citou o nobre 
Senador niio tem appl!cação para o caso, por
que não ha. terreno britannicJ occu!)~Hlo por 
força alguma estrangeira. E, supposto que 
existam queixas entre a Russia c os. Estados 
Unidos, ambos os governos têm feito p.rotestos 
á Inglaterra, e lhe deram todas as demonstra
ções de amisade. Seria, pois, improprio da oc
casiü.o tratar dn occupa~fLo YinlPntn do nosst) 
territorio, não di-go em 1836, porque então era 
justo que, apparecendo uma revoluçào na visi
nl!a.nça da naçfLo f.ranceza, o seu Governo 
cuidasse de obstar que os re1·o!ucionarios pas
sassem parn seu territorio; mas, depois de res
tabelecer-se no Pará a autoridade do Governo 
Imperial, o Governo franccz devia desoccupar 
aquelle territorio; porém taes razões podia 
haver que o nosso Governo pudesse dizer no 
seu Discurso que tem rela~ões sa.tisfactorias 

guido a!gurns topicos ela Hcsposta {L Fala ·io 
Throno julgo que os il!ustrcs membros da Cor.:J
missão não tomaram o que disse como offcnsa. 
Censuro a obra c respeito os autores. (Apoia
dos). Parece-me que pela opin!fLo do mesmo 
nobre Senador que acaba de sustentar a sua 
obra rievc·se supprimir esta uLtima parte do 
período que principia nas palavras "porquanto'' 
at6 ao fim. Senhores. O Throno diz-nos na 
Fala dn abertura deste anuo: ""'enhuma :tl

teração tem occorrido cm as nossas relações de 
mnisade com as outras nações". Ora, . a qu~ 

se referirão estas pal:Lvras? Depois de asse
gurar que continuaram inalteradas as nossas 
relações, accrcscentou o Throno: ,;Recebendo 
o Governo Brazileir{} proms do interesse que 
as na~ões estrangeiras mostram pela ·consol!
dar,ão da )fonarchia Drazilcira, e pela prospe
r!r!ade c gloria do Impr.rio". QnA fP.z a Cnm
missiio? Inferia destas palavras que tem c~s

sado, que se tem desvanecido quaesqucr desin
tcilig-encias que pudessem existir entre o Br:;
zil e a;lgumas nações estrangeir<lS. Ora, de 
que principio infere a Commissiio esta propo
sição? Eu nfLo posso impugnar com mais for~a 
o Parecer da Co-mmissão do que servindo-me 
das mesmas palavras com que um dos se:1s 
nobres membros quiz sustentai-o; porque, nos 
disse ellc: "Jlóde muito bem ser que o Governo 

com essas na~ões. NiLo vejo, pois, razão para tenha recebido taes garantias das mesmas na· 
se justificar o Throno dessa omissiio, nem para ções com que se tem suscitado algumas desin
censurar a Commissão por ter tocado neste lell!gencias, que o 'l'hrono possa affirmar que 
ponto a!ilm de que niio siio só as desinte!ligen- essas na~ões se interessam pela prosperidade 
elas de occupaçiio de terr!torio que tem havido. e gloria do Impc·rio". Se se pôde, pois, dar este 
Se eu quizesse entrar nesta aualysc, apreseu- caso de ter o Govcmo recebido essas garantias, 
taria muitos factos c objectos de justos resen- como concluio o nobre Senador, com os seus 
cimentos da nossa par.te; mas, concluir que distinctos col!egas da CommissfLo, que das pa
neste período ha offensa ao Tllrono, nem lc1·e- lavras do Tllrono a conclusfLo necessaria era 
mente. Eu nfLo percebo tal. Salvo se se quer de que se tinham desvanecido taes dcslnte!li
que a resposta seja absolutamente um eco, sem gencias? 
a menor .reflexão c consciencia. 

0 S!t. LarES GA~l.\: - Pedi a palavra, Sr. 
Presidente, só para. explicar as minhas expres
sões; e o faço dizendo que, alem da muita con
sideração que consag,1·o a todos os illustrt!s 

O Sn. :ILmQL"EZ DE B.\Hll.\cE:>.\: - Eu acho 
que isto 1l o mais Jog!co passive!. Pôde sm·, 
entretanto, que eu não saiba Logica. 

O Sn. Y.\Sco:-.-c~>I.r.os (continua.ndo): -

Eu, Sr. Presidente, tenho muita difficuldade 
membros da Commissão, tenho rela~õc·s cstrei- em expnm!r-me. Concebi perfeitamente o ar
tas com alguns; c, assim, declaro que taJI'eZ ~umento do nobre Senador, mas o nobre Se
errasse no meu primeiro discurso, mas, de nado·r não me entendeu. Eu quiz dizer que o 
certo, não tive intento de offcndcl·OS. no1n·c Senador entende que podia o Governo 

O Sn. VAsco:-.-cr.I.r.os: - E' muito ncces- brazileiro asseverar que tinha recebido de nl
sario fazer uma ·explicar,iio. Qua.ndo tenho ar- g-uma na~fw, com que tinha dc-;;int.elligcncla, 
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demonstmçõe,; de Interesse peltt prostlerid:Ldc remos inteirar-nos da maneira por C!lte proc~

c gloria do Imperio, sem que estivessem dcsva- destes cm mater!;~ de tanta mont;~ ", poderia o 
ncciJ::tS eoslts desintclligenclas. s~. pois, Sr. Gov;:,rno dizer: "Xfw posso communicar-vos 
Presidente, !la umtt hypothesc cm que reco- isto ou communical-o antes do tempo, sem 
nilcco o nobre Senador Que podiam as nações grave prejuizo para o paiz". Senhores. O no
estrangeiras (rrinda mesmo dur:mte as dcsln- brc Senador, para cantar victoria, deve rcs
teH!gencias) ter mostrado interesse pela nos~a pondcr o seguinte: "Das palavras com que ~ 

prosperidade, como é que a Commissão Infere Throno se enunda a rcsp.:ito tlnr; nossas rela
das palavras do Throno que cessarnm c se ções de ::l.lnisadc com as nar,ões estrangeiras não 
desvaneceram as dr.sinte!ligcncins que podiam se póde concluir outra cousa scnfto que se tem 
existir? Pois se se podem uar duas h)'.pothcsc,s, des\·anech1o quaesqucr dcsintclligcnclas que 
por que razão a illustre Commissiio mostra possam ter existido entre o Imper!o c essas 
tanta sympatllia só pela hypolhcse ela qunl ~;c nações. 

pó de concluir que o 'l'hrono foi menos sincero Ora, Sr. Presidente, como nfLo Lem havida 
nesta communicaçfLo {L ,\.sscmbléa Geral? outras questões politicas a este rcspcilo, cu 

Eu sei, mesmo. que o nobre relator ela limito-me só a combater a illação que a iltus· 
commissão vai deixando o campo; elle está tre Commissão julga mui logicamente tlúdn
convencido .r\<: que a illaç;io nad;t menos G do ;;;da das palanas l!o Throno; ponanto, \"Oto 
que il!ogicu, e tanto assim que não combate~. peia supprcssiio proposta. 

com a sua valentia ordinnria os argumentos O Sn. FErJú (tcnao lamado a. callcira t11 

rleduzidos de yarins F:tlas elo Throno de nações prcsidencia 'JllC csltí occupacla pelo Vicc-Preai
cstran~;ci1·as, c, mesmo, rlo nosso paiz. Disse dente): - Principiarei por dizer que a 

0 nob:·c SE:narlor: "[, um facto muito impor- Fala do Throno deve ser avaliadn. como 
tante, o Governo o r1e·;ia razcr scicnte ao Cor)ill 1 peça miniw:rial, porque 6 obra r~o ~fi· 

Legisln.tiYo; c, con1o !lão o fez, por isso é no~ nisterio; nüo por íicl}flO, mas cn1 rcnlida<10, 
lavei essa omissilo". F: ;,;u niio JlCrccbo d'on:lc pois 6 bascndtt sobre informações da ti::'; JE·h< 
o nobre Senador iaz rle:riv~r a obrigaçüo ·lo ~Iinistros. 

Governo iazcr tal eommunicaçilo. Parece-m·:> Sendo assim, parece muito justo qLl': tl·:· 

que é um principio trivial de Dii·0ito Public,; daremos co!n sinceriil:ulc o conceito iJ<Lc io:·
e de Direito Internacional que se não tra:<! mamos dessa peça. Se nós falasscmo;; co:u 
nos Corpos Legislativos ele negociações pc:t- esta dureza de expressão ou franquez;1 1lc c:\
dentes. Se o Governo entendeu que uão devia racter, que cu aprecio, mas que niio 6 muito 
dizer cousa alguma a esse respeito foi por jul- approvarla, talvez não houvesse mt:itn. rlis
gnr que dtt pulllicnçüo 1!0 objecto JlOtlittlll resul- cussüo a este respeito. Sr. Prcsidentr:. Eu 
t.ar embn!'aços (t feliz terminação d:I.s dcsim:!- considero o pamgrapho f]Ue se discuté', "o:; r1:1•: 

ligcncias: no meu conceito o Gon~rno deY(! se seg-uen1, como uma ironirL ussucarath:, tp!c ::;.~ 
fazer fts Cn.mnrn.s Legislativas con1municar,õr:·~J f~\7. ú Pala do Throno, pois que a n~i:l aello 
sobre qun.csqucr dcsintcHigcnci:ts ou negocL:- exn.ct:-t; c principi:-trci por este parag-r:~<··J ,;.m 
r,ács com paizcs estrangeiros quando cl!::s que diz o Throno (lê): ":\cnhnm:L ,,: .. :r: 1 .~,"w 
estão termina.u::ts, CJltn.IIllo elle póde, sem detri- tem occorrido cm ns nossas rclnr;tir.ti r!c· u::E

mcnto alf;U!ll do pniz, communicar todos 0 " salle com as outras na~ües que não ccs,;:un :Ir, 
actos que tivcra~11 Jogar durante ~1. nc,;;ociar.fw. cl~r~nos as m~is sntisfn.toria.s <.lcmonstrac;ij~~s do 

Ora, se ainda este objecto nüo estíL dcci·~n~uil.o qil'.! ,;~ in.lercssn.m, etc.·· Tsto (: o cn~e ,,u 
elido, colllo queri;~ o nobre Senador que o G·<•· d:go que na~ ,,. exacto, 1;mquanto a quest:ao do 
.-erno o communicnsse ú Cn.mara? Se as Ca- Oyapock nõw csLi,·::r terminada: portanto, ,: 
maras uissessem no Governo: '·Dai-no;; os dG· muito logieo r.lizcr·se t:o Tlirono o qnc r!iz 3 

cumentos, queremos examinar este objcetn. :.opieo da Co:nmi;;süo (h'): "Grande foi n pr::
quercmos fiscalizar o rosso procedimento, que· zcr do Sênnrlo sn!J,;nJo que não iiaria al:r:r:t-
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Ses~rio de H de .1vlu.io 

ç:ü.o na;; nossas rclaçõt:B de mllbadc co·m a~ 

ou.u·as na~:õcs, as qu::tcs nüo ccssan1 de dar-nl)s 
as mais s:nisfactorias demonstrur;ües etc." Isto 
6 verdade, porque nenhuma nação nos dccia· 
rou guerra nem nús lll'a dcc!arán10s; c note-se 
que dois dcmandisms podem I'ÍI'er cm amisad~. 
o te!·em ro!açücs, embora diopulelll :;eus direi· 
tos; mas dizer-se "temos recebido dcmonstra
r;õcs sutisf:wtorias uo interesse que tomam 
pr.la r.onsen·n~fin (1:1 l\Ionnl·ch1n" ent€!ldo q'!..!!'.!: 
não é exacto, emquauto não nos für restituído 
o terreno occupauo. 

Quanto ao exemplo que se trouxe da Fala 
da TI:tinha ua Ing!ate·rra, f]UC disse ao Parl:t· 
menta que havia recebido protestos de aml· 
s:\11~ no mesmo tempo rjue havin contcsw~ücs, 
isto assiln é; c, se n.ssim nos dissesse o TllrOJ~o, 
diria talvez a vcr!lauc; mas dizer rJUC se nos 
tem dado dcmonstl·a~õcs satisfatorias, estando 
ainda ·O Oynpocl' occupado, (•, som <lm·ida, 
pouco exacto. Dcrcr-sc·ia falar com franqueza 
aos representantes da ::\açiio que derem muit'.l 
zelar a integridade do Impcrio, c a quem cum· 
prc saber se aquclle terreno conti!líut a esta:· 
occupado. O!'a, uma rcz que niio sabemos 
Ui.sto, necessariamente cl~JYCmos supi)úr o ob
jecto pelo lllcnos duvidoso. 

As folhas publicas têm, até, dilo que s·~ 

tem tratado deste negocio com muito desleixo, 
scl!l que o )!inisterio te!lh:::. esclarecido a ::\.1-
r:<tO, nc:n jualiflcado scnwlhante imputn~ão. 

Portanto, o que resta a pensar é que o l\Iiniste
rio n:1o informou exactamente o Regente, c qu". 
cllc na sua Fala disse aqulllo que lhe disse
ram; mas se nós, ú vista de informações que 
pudemos colher sabemos que o Oyapock est:"t 
occll))ado, dc1·cmos falar com franqueza ao 
Th rono, c não consentir que esteja enganado. 
I'ort:mto, jul::;o que o topico em discussiio deve 
passar co1no cst{L, sem ::tlterncfio alguma. 

o Sn. PttEsim~xTE: - l\"ão harciulo mais 
'Jll<~lll pc~a a pa!ana, rou pôr a votos. 

O .Sn. V.\ScoxcELLOR: - Peço a palavra. 
O Sn. PnE~IIll~xn;: - Fica, então, a dis· 

cussiio adiada pela hora, sendo a Ordem do 
Dia a seguinte: 

OllDF.ll I.Hl lll.\ 

Continu:J.çfto da mesma mnleri:l. 
Lennnn-sc a sessão iÍS ~ horas c 10 

minutos. 

8" SESS,i.O, E)l H m: ~l.\10 DE 1Si:8 

;"'J.tperli<:n/.,:. ·- ConlidiW<.'<iO ela 1" (/iscu.sstio ,zo 
tJaragrapho ·1" rio Di8<;1l1'80 cm rc8posta ri. 
Fala rio 7'/trono 

l'Ht:SIJlL'I"CJ.\ !>O SR JJJOGO .\S'J'O:\IO l'E!,JÚ 

Abêrta a ,Se8:;Üo com trinta e cinco 
Sr:;. Senadores, lê-se e approva-sc a 
acta da anterior. 

O Sr. 1" Secretario dá conta do sc· 
guinte expediente: 

Officio da :Ilesa da Assembléa Pra· 
vi!Ici:tl de :ninas Gcracs, acompanhada 
d:t llcprescntar;:"to da mesma Assem· 
hléa, solicitando umn leg-islaciio mais 
~·aYoravcl :1. qnn1·::tUCl' con1p:1n.hi~. Ciüt? 

cmprchcnda a na1·egaçfto por vapor n,~ 
Rio S. Francisco. - A' Commissão do 
Commercio. 

- Ofiicio do Presidente da Provin· 
cia do Ilio Grande do ~orte, remet· 
kndo copl:ts n uthenticas rios actos 
lcg-islatii'OS da mesma Provinciu. -
A' Commissão de Asscmb!éns provin
(·iaes. 

- Rcquerimen to de Conrado Jacob 
rle ~iemcyer c Pedro de Alcant.ara 
Dcl!cgarde, pedindo se lhes conceda 
alguns melhoramentos nas condiçõr.s 
tio privilegio Que lhes foi concediuo 
pal'a .organisar~m uma companhia 

eo·!ll o fim de cfr~ctuar o uesnJOrona
mcnto do morro do CilStello. - A' 
Commissfto a que cstft affccto este ne· 
;;·o cio. 

- Requeriulcnto !lo D. ?.I:triunua 
Emi!ia de Almeida Guatimosin, p:
dindo lho sejr. au::;menwda a pcusi\o 
Que lhe foi concedida pelo Gowrno. 
- A' Commissfto i! e Fazenda. 

- Requerimento de Luiz José Fer-
reira de Araujo c outros cstudant,;~ 

do curso jurídico de S. Paulo, pedindo 
se-rem admittiuos :1 matricula c 
exume tio 3o anuo, c]Jri;;-ando-sc a i"l· 
zorcm exame de Historia e Gcograpl!ia 
antes do acto tio 5" :umo jurldlco. -

A' Commissão de Instruc~iio Pu
lllien. 

· .. ·.·._· .. ·-.-: :· .·. ;,;;.. ·),:' :\"' 
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Sessão de 14 de rv1aio 

Entrando-se na Ordem do Dia, o Sr. cias que existissem entre o Imperio c algu· 
mas nações. E' possivd. ?>!esmo durantê 
f!lHlC.>fJller rlesintelligcnclns podlamos receber 
das nações estrangeiras semelhantes demon~· 

traçiíes. :\'ada custa, até, admittir uma hypa· 
thesc: que, levada uma contestação a certa 
ponto, appareça maa convenção cscripta tl•' 
que nfo.o se tenha noticia, pois todos sabem que 
muitas peças o[[iciacs foram transportadaE 
para Portugal com a mudança da Côrte, e a 
apparentemente mais grave discordia termill:l· 
ria entre gestos de cortezia; por que, pois, a 
interrupção de relações? Porque não as de· 
monstrações de a.misade? 

Senador Lopes Gama manda ú :Ilesa a 
seguinte 

E~!E:"D.\ S UllS'l'JTUT.l 1'.\ 

"Põrquanto da generalidade desta com· 
m unlc:tção entende o Senado que o Gabinete 
Imperial tem bem fundadas esperanças de que 
o Governo francez attenderá (L justiç:.t de nos
sas reclamações sobre os limites septcntrio· 
naes do Imperio. - Lopes Gamr1. '' 

:\üo é apoiada. 

O Sr. Presidente convida o Sr. 1' 
Secretario a .tomar a prcsidencia, por 
.querer tomar parte na discussão, de· 
pois de ter dado a palavra ao Sr. Se· 
nadar Vasconcellos que a pedira d:~ 

ve-spera. 

O Sn. Y.\~coxcEr.r.os: -Sr. Presidente. 
O nobre Senador rtuc falou hontem em ultim·l 
Jogar disse rtue o ?>linisterio transacto lõr:L 
accusado, nas folhas publicas, de se ter esqne· 
cido das negociações com o Gonrno francez 
sobre a occupaç1lo do nosso territorio por for· 
r.as desse Governo, e de niio se ter justificada 
nem esclarecido o paiz sobre o seu procerli· 
menta a tal respeito. 

Se a memoria me não falta, o Correio Jlu· 
cantil desmentia mui formalmente essa a·~· 

cusaçiio; ~o menos, atten uou a increpa~ão dG 
folliculario, demonstrando que er:~ infundada, 
pela consideração das ;>essoas com rtuc elle 
npad·rinhava a sua infundada arp;uição, c que 
niio contraTiaram a asserção do Co,.reio O!!i· 
cial. 

A questão do Oyapock é de antiga data: 
Existem sobre e!la varias tratados, sendo os 
ultimas, um o de Vienna em 1815, e outro o 
de Paris, em 1817. Tfto importante julgo esta 
rtuestão f!UC receio fazer manifestações publi· 
~as, revelações indiscretas; nem o meu fim, 
quando pedi a palavra, foi cxpôr o estado dessa 
negoclaçilo ou mostrar o nos:;o tlireito. Quiz 
sõmente combater o topico da Respost:t á Fa:~, 
do Throno qu~ se acha cm discussão, no qual 
a Comruissão entende não ser possinl que c 
Governo do Brazil recebesse das nações es· 
tTangeiras demonstrn<:ões de a:misnde, sem que 
estejam desYanrcidas quaesquer d~slntel!i;;en· 

Quanto ú Fa'la do Throuo ser uma pC;r;:t 
ministerial creio rtue não haver(t no SeuatJ,~ 

um voto discorde, tanto porrtue se basêa em 
informações ministeriacs, como porque se su· 

pode ser considerado peça ministerial ~ a R:,s 
posta que o Senado dirije ao Throno. O 
Senado, como bem d issc o nobre Sena· 
dor, deve exprmur-se com franqueza 
verdade; c é tambcm franqueza c Yerdade qn'· 
eu peço ao Senado na Resposta ü Fala de 
'l'h·rono (a)ioiarlos); por(:m o que mio desejo 
~ que ~c fale no 'l'hrono com ironia, aintl~ 

mesmo assucarada. E se o nobre Senador, Sr. 
Feijó, aprecia a franqueza, como disse hon
tcm, deve rejeitar a ironia não só deste pe
ríodo como tambc.m de outros cm qu~ a vi· 
lumbre . 

X fio sei, em fim, Sr. Presidente .. porqué ,, 
quer conscrrar na respotita á Fala do Thronc 
a ulti-ma parte deste paragrapho cuja utili· 
dade já llontem contestei. Sou lcYado ao ex· 
tremo de !londerar que, se a Commissão E:n 

tende rtue se nfto pode tirar outra illação d~ 

Fala do Throno scnfto nquclla que emittio, 
então peçam-se informações aos ~Iinistros; 

mas nfLO se queira induzir o Senado a com
mettcr um erro, por uma illação que julgo il
logicn. Voto, pois, pela emenda que supprilw: 

a ultima parte !lo parn;rapllo. 
0 Sn. MAllQCT:7. DE DAllllACr.:-:.\: - E cu 

cont!núo a Yotnr pelo paragrapho. Os nobres 
oradores que hontem e hoje falaram sc;brc o 
ariigo em u!scussão fizeram obsen·a~ões mais 
ou menos fortes sobre a occupaçi\o de Oy:t· 
pock, objecto que nem n Fala elo Tlm:mo, nem 
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a Resposta mcncionur:Lm. Limitou-se a Fal<. 
a dizer que havia sufficientcs provas de qua·nto 
as nações todas se !ntcrcss:nn pela consolida
ção, gloria e prosperidade do Imperlo. O Se
nado responde que tem o maior prazer em 
saber que não foram alteradas as nossas re
lações de amisarlc com as outras nações, c, scn: 
fazer menção de objecto algum particular ac-

dcsapparcceram, cessou, tambem, a occupur,fLo. 
sem desavença alguma entre os gover.uos respe 
ctivos. 

Do mesmo modo deram os [rancezes as 
razões da occupação do Oyapoclc nós as !gno· 
ramos, bem como as negociações entabolada" 
pa;ra que tenha Jogar a dcsoccupação; mas sup
ponho que as circumstanclas actuacs dessas 

crcscenta que da generalidade desta comnm- Jlcgociaçõcs são tão satisfactorias que o Go
nicaçfLo infere que se acham dignamente dcs- verno julgou inalteradas as relações de ami 
vanecidas todas e quaesquer desintelligcncia~ 

que existissem entre o Gabinete Imperia 1 c r,~ 

governos de algumas nações. 
O nobre Senador que aca!Ja de falar cn· 

sade, e effectivo o interesse que a França 
toma, com as outras nações, pela consolidação 
da :I'Ionarchia, gloria e prosperidade do Impe
rio. Por isso, quando a Commissão conceber 

tende, porGm, que nestas expretsões ha falta a proposta, teve em vista não só o facto da oc 
de respeito ou menos sinwridade; c outro cupar,ão do·oyapock, mas todos, quaesquer, da 
nobre Senador as qualifica ele ironia assuca- dignidade da );'a~flO Brazileira. E reflecti( 
rada. Apezar de todo o respeito que tribute que bem poderia o Go,·erno ter vencido todos 
a esse nobre Senador, permitta que eu repita ~ os obstaculos que th··esse havido. Portanto, 
expressão que empregou, como muito I.njusta. não havendo nas expressões da Commissã.o 
pois a CommissfLO não ralou por ironia, e sim falta de deeôro ou de respeito ao Throno, en-
por conncçao. tendo que o periodo terceiro não de;·e ser sup 

A Commissão entenrle que, apezar do; prim!do. 
factos o[fensiros da dignidade c decoro do Go·l O Sn. FEI.ró: - S·1·. Presidente. Ha qua
,·erno Brazi!eiro, as explicar,ões diplomatica" tro annos que tem lugar a occupação do Ora
tinham desl'n!leci!l.o todas e quaesquer presnm- pock pelos Francezes: e o que fez o antigo 1\ii 
pções c dL'isiclencia emrc o IJ.rasil c as nações nisterio apezar da sua supposta habilidade? 
estrangeiras, e não quiz fazer a mais leve iro· O mesmo silencio da Fala do Throno a este 
nia; nem posso conceber como se acha signf\1 respeito indica a occupaçflO; e, sendo o nego
algum de duvida nas suas expressões. A Com cio da occupaçf<o do Oyapock um objecto de 
missão depositou toda a sua crença nas asser- muito interesse para o Senado, seria por certo 
ções do Governo, e é por isso que ella mani- bem vergonhoeo que hoje o Senado se não im
festou o seu grande prazer. Se a Commissüc portasse com elle. 
suspeitasse de que na commnnica~ão qne no; 
fez o Throno tinha sido mal informado ou il 
lud!do pelos seus ministros a Commissão diri< 
francamente que ouvira com prazc:r as expres
sões do Throno, mas que duvidava da exacti
dão dellas, expendendo as razões de duvida 
como expendeu as de applauso. 

O mesmo no!Jre Senador avançou uma as· 
serçüo inexacta: Disse que não concebia como 
nos dão provas de amisade to!l.as as nnr;ües 
quando contintla a occupaçüo do Orapocl:. 
Muitos factos na histor.ia antiga e moderna 
provam essa possibilidade. Os francezes oe· 
cuparam ultimamente Ancona, c evacua
ram-n-a, sem que por isso hom·esse d·=sintem 
gencia entre os governos (apoiados). Deran; 
os motivos dessa occnpnção, c logo que elles 

E certo que o Throno nos assegura que 
todas as nações se mreressam na consolidaçã1 
da Monarchia, gloria e prosperidade do Impc
rio, e que disto nfto cessam de dar demonstra
ções sat!sfatorias, não para mim, está ben· 
visto, mas para o Gove1·no que se contenta con· 
essas palaYras. Pois eu não sei co:no um.a 
nação se inwressa pela sorte de outra quando 
lhe está causando um prejuizo! Quando retem 
o que legitimamente lhe pertence! 

Sr. Presidente. Eu approvo a Ironia qul 
se descobre neste parngrapho; a ironia é urr 
melo de se dizer a verdade, ainda que em!Ju
Gada, porque, assim, se diz de maneira que n:t'l 
incommoda. Ora, se ent~ndo, e ·estou conve-n
cido, que todas as des!ntell!gencias se não 
acham desvanecidas, como posso dizer, sem 
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ser p~r ironia, r]ne entendo QUe s~ ach.mn d.•·s / r;.io,_ sem n~ingua dtt .harmoJ:ia entre_ us duas 
·.·:tncc!d:ts tod:1s c r.~uac~qucr clcs~ntclllgcncl:l~ naçocs. :\'t~o, Se:nhoi'Ci:i! C ma. na~ ao pode, 
que existissem entre o G:1binecc Imperial c c / talvez, entrar no ter:·itorio alheio Quando cn· 
Governo de algumas na~õcs? Sr. Presirlcnt·~ tenda qu0 o Go1·erno do territorio r]ue se acha 
ha muito qnc a occnpaçiio tem lagar, c l1r· cm gncr:·a civil lhe JJÜO pode offcrcc.er grLran· 
mmo e meio QUe co1itinúa, rwezar de toda csr.~ 
habilidade que empregou o Governo. Sendo 
assim, c estando nôs persuadidos, bem eomc 
toda a Nar;iio, de fJUC o nos&o terreno alnda nilo 
foi desoccU)Jado, como po~le deixar de ser iro
nia o que diz a Commissiio? Sr. Presidente! 
Falemos a verdade ao Throno! l~u entendo 
QUe é de necessidade que vú este par:q:;rapho, 

tias de ~occgo; mas est.it.Yatno3 nós, porvcn· 
tura, ne.ssas circumstaucias? .Tá se tinha o Go· 
nrno franccz ententlitlo com o k::zilclro? Pelo 
C()ntrario, c, até, muitos francezes (nfw digo o 
seu Governo) nutriram r1 anarchia no Pará 
r. se apossaram dos bens d()S desgraçados pa· 
rncnscs ! 
diziam 

Os mesmos chefes dos anarchistas 
claramente : ;, Se nós I}Uizcsscmos 

em hora se lhe façn algmna modiüc~çfw ou, nnnuir aos rogos de muitas nações estrangeiras, 
antes, seja cllc mais explicito . 

0 Sr:. CosTA FEimErr.A: - A I}Uestflo tem 
sido tflo debatida por athletas tflo valentes, Sr 
Presidente, que não tomaria cu parte ncna' 

nhrw, contigua no Parú, d'onde o soccg;o 01.1 
dcsasoccgo pode refluir para a minha Provín
cia. ForP,a é, portanto, Sr. Presidente, diz2r 
alguma cousa sobre este topico ila !•'ala elo 
Throno, que é uma i!Jar:fto do primeiro p:n·a· 
grapho, que já passou, c do qual se dedu?. ~n::.l 

ú o estado t.lo Brazil. 

Sr. Presidente. E' nc.::essario que srtibamcs 
que os Francczcs, con: audacin de lcfto, cntm· 
ram no tcrritorio brazileirci, c, com razões ilc 
raposa, se t0m consen·ado nellc. Allcgar:H•l. 

a nossa causa. tomm·ia outro pé". E os Srs. 
J!inistros nfLO teriam disto conhecimento? l'\fLO 
lhes chegaria isto pelos cuvidos? Se os Srs. 
~linistms süo surdos c mudos. larguem as pas· 
tas, c Yflo para Paris, para a Escoll! dos Su:· 
dos :\Iudos. 

Sr. Presidente. E' ucccssario que o Sc
natlo mostre, JlCla sua energia, que nelle, como 
hr.m disse um nobre Senador, rcsicle o )lrinci· 
pio da viela c da ordem, o principio conserva
tiro da :\!onarchia c dus liberdades; c que não 
i.!lOSti.'C pelo.. sua inercia, que ac1ni <;strt o ve· 
1:eno da morte. Quanda na~ücs estranhas 
olhrun com tanta attcnçfto 11ara esse frlcto, nüo 
é bem que entre nós se inça cl'ellc pouco on 
nenhum cnso. 

como se disse nas Camaras, a Jlcccssidadc t!e• Sr. Presidente. Ou nús dc1·cmos adiar a 
um cordüo sanitario )lnra que as fagulhas ele resposta fL Fala do Throno, c pedir os necessa
anarchia paracnsc niio fossem atear fogo na rios esclarecimentos, ou, ·ml:lo, deve passar 
Guyanna Francczn. A mim logo me parece· este período tal qua1 estrt concebido. Que nos 
ram bem futcis essas razões: c Quem, lançandr disse o Throno? Falou-nos e:n geral (I{). 

os olhos sobre a Curtn., não vê QUe a naturcz:·· :lias diz o nobre Senr.dor que a nação franccza 
:lú tinha lrar,ado esse cordfto snnitario por meir tinha dado suas garanli::s .. ·\ssim será, posto 
de r!os collossaes c de paúes immcnsos, ontlc que boas palavras sejam muitas vezes precur
necessariamcntc se apagariam as fagulhas eh saras ele .ruins obras; m~~;, cmfim, cliz o Go· 
Pará, antes de irem pegar fogo no tcrrilori'l I'Cl'llo que tem motivos, e motivos valentes por 
francez ? Prcva, porém, tcrminantissima, da anele entende que todas ns nações querem a 
futilidade destas rnzües é que, depois de tcrmi- consolidaçüo da ::\Ionarcl!ia c a gloria c pros· 
nada a anarchin. no Par{L, nem por isso o Go· peridadc do Imperio. CO!'lO nós, porém .. nflo 
verno mandou reti1·ar o corclfw; pelo contra· poden1os aYalia.r essas circumstrmcias, o que 
rio, continúa occupada a ilha de Maprí; c, bem respondemos é que disso estamos persuadidos, 
!Ollgc de se temerem as fagulhas ela anarchia e f!UC em tempo competente examinaremos em 
sflo os proprios Francczcs que lú as levam, fJUe ·estado se acha este J:cgocio, Yisto tratar
chamando os anarchistas paraenses parn essa se de negocias diplomaticos, de que se nflo 
ilha. E nüo se diga, como hontem ouvi dizer, pode tratar em publico, sem risco. O Senado 
eJ!W bem podia l1nvcr razões para essa occupa· cleYe usn•r de linguagem franca c clara., e por 

RIU LU 
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]sso entendo qui} o ll-t.:riodo dcYc pa~:J:.U' t~tl 

qual está concobiuo. 
0 SR. MARQUE?. DI~ DAIUJACEX.\: - Sr. Pre

sidente. Emquanto o Sanado fõr composto d1 
v:uões respcitavcis por seu saber, probitladc • 
paLrioli~mo, niio de ser nunca inulfferente 
a essa occu]lilçfto do t.erritorlo brazileiro! 
(Apoiado). .Tamaiil ser<! a isso incliffcrcnte 
g 11 ingucm exceder[! o Senado no seu cmpo· 
nho de sustentar o Governo para defender f 
te-rritorio qne nos pertence. A Commisslio 
porGm, entendeu que, senão a Fala do Thronf 

qt!ando zc dirig-e av Tlnono, d8\'(; St;mprl! .Jlll
pregar n. linguagem un. Yorclado, isto 6: do1·c: 
dizm· o q11c sente, e não oer.nluLr cousa algum[! .. 
E, se esta :·azão se dú a J'ospdto de um sC. ln· 
dlviuuo, conHJnanto mais força se nfto uarú a 
respeito uo u.ma corporação como é uma Ca· 
marn. Legislativa! 

Que nos diz a Fala uo 'l'hrono? (lê). Que 
continuam inalternvcis as nossas relações tlc 
nrnisadc. Se n Fala. Jln.rasse aqui, hem; n1as 
accresconta que tem recebido as mais satisfa· 
torias demonstrações do muito que as nacõcs 
estrangeiras se interessam pela consolidação concebida em termos c:ern.cs, sem especifica· d 

- da :\Ionarchia c pela glorht c prosperidade o 
çfw do fnoto algum particular,_ tambem a res- · Impcrio. Como !Javi:J. de o Senado responder a 
posta devia ser ass1m concebltla, rcscrvandc · isto? Como haYia de resnondcr senão exp:·i· 
essas particularidades para uma Indicação es J mindo 0 seu grande p-raz~r por observar que 
pccial, cm que s~ perguntasse ao Governo 0 1 se achrun dignamente dcsvancciuas todas ·~ 
que ncccssario fosse sobre essa occupar;ão fl · qnacsqucr desintelligcncias que putlessem ox;_s· 
territorlo brazileiro. A Commissiio conhcr.• tir entre o Gabinete Imperial e os de algumas 
as conveniencias, c todos os dias temos cxcm· nações? Aqui vai incluida, sem duvida, a id~a 
pios das m:ís conscqnencias de se quererem da occupnção do Oyapock; porque se o Se· 
metter os corpos legislativos a perturbar a · nado onte:Hlessc o eontmrio deveria exprimir· 
marcha dos negocias pendentes entre os gabl· se do uma maneira digna de si, c muito diffe· 
nct•)S. Quanto :1 expressão do nobre Scnaf!or rente. 
1'0l[·tiv·n. (t l!ldiff!~l'C!l~n com f}U0 n Comnlissrta Como ::i0 L~nl ial:.~.Llo talHO :l.ce~cn da oe
tratou a occupaçfto elo territorio brazileiro, eu cupaçiio do tcrritorio brazilciro, seja-mo licito 
a rlesculpo, porque n. supponllo filha tlo sec o dizer tambem alguma cousa a este respeito, 
patriotismo, c o excesso de virtude nunca pode e responder a um nobre Senador que disse 
oi'fcndcr. que bem podia haver essa occupaçfto e, ao 

Repito que não pode haver occupar;ão v lo· mesmo tempo, boa intolligencia. Xisto não 
lenta do territorio de uma nar,iio sem offensa; posso cu nunca convir. Pois ba de estar uma 
portim, como o Throno nos disse que tinha na~iio de posso de ten·itorio brazilciro, e ha 
pro1·as sinceras de amisade, Cl·~ .• a Comn:issfto de se dizer que existem entre os dois go,·cr
persuadio-sc plenamente de "ue o Gon:·n~ na.s intimas relações de :uuisade'! Como isôO 
r.inl1a essas proYas a respeito do Orapock, e fie seja excquil'cl, c como nar:ão invasora se in· 
outros pontos, porque ha muitos ü\icctos com- tcressc pela prospcritlatlc do nosso paiz 6 cousa 
prl'hendidos debaixo desta circum:;~ancia, niio que não concebo. Emfim, julgo que a Res
só relativos Ct França, como tambem fL Ingla· posta, como cstü, está concebida como deve ser; 
terra; e, por outra parte, nrw lhe pareceu :. e que cm nada se ofrcnde o 'l'llrono quando se 
occn siiio opportuna para tocar nessas mate· fala dessa maneira. 
rias. I O Sn. At)!EIDA Ar.nrQmmfg:!·:: -Eu, como 

O Sr.. l\L\RQUF.z nE P.m.\X.\r.L·.í.: - Apozar gosto de entender as cousas pora potler votar, 
rlo meu estado de sande nfto me permittlr o desejava que se me dissesse que quer dizer 
desenvolvimento ncccssarlo, toda\'la, como esse topico. Como se niio trata do tempo 
membro da Commissiio cncarrcgatla da Rcs· actual, é nocessario, primeiro que tutlo, saber 
posta :1 Fala do 'l'hrono, devo dizer como r.n· qual c!le 6 ... 
cn.rei este negocio, c a -rnzfto que ti\·c para con· O Sn. :IL\nQn:7. nE D.um.1CJ-:XA: - .i.nte· 
cordar com os meus collegn.s ua Commissão. rio r a 3 tlc :\I aio. 

Eu entendi, entendo c: sempre entenderei O Sn. Ar.:mmu Ar.ntiQUEI:QcE:-:\Ias nós, 
que um cidadão qua!quc:·, c muito principal· na Resposta, fabmo:; tlo ;.rmpo actual; c n~• 
mente sendo membro do Corpo Legisla.th·o, Fula do Throno empreg:1-sc o tempo 1-,a~~nd:·: 
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por isso talvez seja necessaria outra redacção. 
Ha uma emenda que propõe a suppressão de 
algumas palavras no período de que se trata, 
e na qual eu com·enho. 

O Sn. VE!tGt:Jmm: - Senhores. Sr. I're· 
sidente. Quando um governo da Europa se 
:qJircsenta com tão grandes prctenções na Ame
rica, e quer dictar·llle. a Lei, não dé\'e, nilo 
p()de o Senado s~:r-lhe indiffercnte; nfto pode 
ser indifferente á occupaçüo do Oyapock, feita 
contra o Direito das Gentes. O caso é de cerlo 
mui grave pa.m que nfto fosse contemplado na 
Fala do Throno. No estado da Xaç;to pesa 
muito a occupaçito de uma porção do seu ter
ritorio pelo Governo de uma nação que se diz 
amiga, e muito mais quando dá violentos in
dicias do espirita de conquista: primeiro com 
a futilidade dos moti.-os para a occupaçfto, c se
gundo co:n a persistencia da occ~paçfto dopoi~ 
da remoção dos motivos. E deverá o Governo, 
mesmo, ser indiffcrcnte a isto? )<fto deve~:1. 

gente cujo trrtje iuilican. civl!isação: por certo 
que gente :tssim vestida não 11ertencia a se!· 
Yagcns. XfLO consta, entretanto, que se haja 
toma do providencia alguma a este respeito. E 
se os povos do Paraguay se apoderarem dessa 
ilha do Sant' ,\una r.ue tem para ma.is de r,ua
renta lcguas, e fica acima ila grande cachoeira 
da Sete Pedras, d'ahi p~derá resultar-nos 
males. Dir-se-á, talvez, que este facto ainda 
não está foi~malmentc reconhecido. Assin1. 

será; mas a questfto do Oyapock é uma que;;
tflO politica de que todas as nações têm conhP.· 
cimento, e algumas, até, tomam nisso inte· 
resse. E entüo nós lw.l·omos de guardar si· 
lendo a tal resJieito? Xão devcm0s i'3zer ver 
ao Gov~rno o interesse qu~ '> Senailo tem to· 
mndo na invasão do Oyapock? 

E' dr. dignidade do Senado fazei-o sentir 
ao Governo; porém o meio de que a Commis· 
sflO para isso se scr\·e na Rt)spostn. {t Fala do 
Throno é que não me satisfaz, por isso mesmo 

el!e communicar á Xaçfto esta offensa gral'e que admiltie, para assim ilizer üs c:egas, a de· 
que lhe é feita para despertar o heroismo na- claraçfto gcnerica do Go1·erno, c deiluz della 
cional, e para que o Corpo Legislativo lhe dê que nfto ha cousa alguma. Se o Governo não 
os :ncios ile repellir a offcnsa7 Cuido que sim. cieu a. considerar,ão que devill. dar a esse ne· 
Portanto, censura merece o Governo cm niio gocio, para o cont~mplar como um objecto iro
nos ter dado alguma noticia disto na Fala do portante, nfto penso eu de:sse modo, c entendo 
Throno. Todavia, não posso deixar ele dcscul- que a occupa~ão do Oyapock nfw está de ac· 
par o Governo desta falta, quando o vejo ainda cardo cC>m o que diz a Fala do Throno da 
sem consistencia, e, por assim dizer, transito- amisade e sinceras demonstrações de interesse 
rio e sem a organisaçfto de que carece, para que tomam todas as nações pela conso!ldação 
poder occupar-se desta grande questão. Por- da :'.Ionarchia, gloria e prosperidade do Im· 
nntura, porém, é o Senado transitaria como pcrio. 
o Governo? Dá-se no Senado essa mesma Todas essas demonstrações de interesse, 
razfto 11ara se guardar silencie a res]1eito deste por mais bem phraseadas que sejam, c revcs· 
negocio? Parece-me que não. Xão me parece tida.s da melhor rhetorica, desappareccm in
que esta forma de fazer ao Governo e [t )<ação teiramente {L vista do facto da occupação de 
este negocio seja s:ttisfatoria; e quereria que nosso territorio com força armada; c parece
se fizf!sse sentir por um methodo mais exp!i- me que o bom senso dieta que acreditemos 
cito e sem rodeios. Sesta parte sigo a oplniüo nos factos, mais do que nas palavras. Este 
de um illustrc Senador que iii falou sobre a facto é uma verdadeira bosti!idade, um atta 
materia. que feito á Integridade do Imperio, á digni-

Senhores. Haia franqueza; fale-se neste dade c gloria nacionaes. E quem assim attaca 
negocio com toda a -precisfto, porque é este um a dignidade do Imperio, a integridade do Im· 
dos pontos principaes de que nos denmos oc· perio e a sua gloria, não pode dizer que faz 
cupar; e outros casos identicos ha que nfto sfto ardentes votos pela conso!idaçfto da :\Ionarchia 
mui dignos da nossa séria attençfto, entre os e pela gloria c prosperidade da :-<ação. Em 
quaes citarei um mui notavel que pode vir tal caso, digamos ao Governo que não acreilite 
a ter graves consequencias e de que o publico nessas palavras; que o nosso territorio cstit 
absolutamente nfto estú Informado. Consta que occupado, e occupado por uma nação que tem 
o Governo teve disso aviso por alguns viajan- dado demonstrações de qu~rer avassalar a~ 

tes que viram na Ilha de Sant'Anna muita nar,õcs fraca~ da Amerien, rr,speitanilo somente 

~~~~;liiFE!ia?wi'E!lal!ill!l· *==4Z:#:=i=:#=:li#!!l#IE;ili.lll"'!l'"%!1%!!!_!!_ f91!!!SA!!!. !..!!!!!!.-1!1!4!!1!!4!!!!4~4#!!!-fY = ..... ",', ... '1':': 
.... ., &\. :.,,~;! 
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a un!ca lUtÇfto forte que .ne!la existe. Além I sfto disse que o Drazil se achava cm c!rcums
disto, quem hoje quer governar na casa do:; mudas melaneolicas; ora, quando um cidadão 
nossos visinhos, amanhft Quererá ;;ovcrnrtr na brazilciro toma o encargo de :VIinistro tle Es
noss:J.. A v!ola~ão do Dirr!t:o das Gemes f[Ue tndo cm circumstancias mclancol!cas som du
<t França tem praticado com o :VIexico, c com vida manifesta um grande patriotismo. São 
Buenos-Ai·res, interessa muito de perto ao Bra- estas as razões, Sr. Presidente, por que cn 
ziL Se a cousa principiou comnosco por outro tenho cm muito conceito :: adm!n!straçilo pro
modo, c:n breve a França virá dictar-nos lei, sente. f:J se clla nos apresentou essa Fala por 
porque o Governo francez o que quer é domi- f[lte não acreditaremos ne!la? Sabe, porvcn
nn.r toda a Amcrica. E havemos de guardar tura, o nobre Senador que offerccen o nerpJr,
silcncio? E será isso digno do brio nacional? rimcnto quacs as garantias que o Govcrn~ 

l\fto deverá o Senado estigmatisar essa franccz tinha offcrceido? Sabe se ellc j[L tcr,1 
r;onduct:l ·c d·cspcrtar o Gov~rno para que rc- expedido ordem para a evacuação dessa porçll0 
pila uma aggrcssfto tft.o escandalosa? Se assim do nosso territorio? l\ão o sabemos. Paril 
iossc, seria uma falta de dignidade do Se- que, pois, ocCU!larmo-nos dessa qucstüo? •) 
nado. Port:llllO, o para.grapllo como cstú não Requerimento seria admissivel, se tivesse pot• 
me S:J.tisfaz; c, ainda que não poss:t indicar a fim pedir a tal respeito informações ao Go
cmenda que convir ln. t~c!optar-se, o~~ercccrei vcrno'i Parece. inutil que a ma teria volte {t 

um requerimento neste sentido. Commissiio (apoialio.l); nad[l. mais podcr;1 clla 
dizer cmquanto nfto obtiver informações tio Go
vc;·:w. !\ada mcuos era preciso do que pe
(!il-:ts ao ·mesmo Governe: tal assumpto, po-

"Reqneiro que volte este para;rapho :'t rérn deve reservar-se para o Relataria. 

Commissfto, par:l c:;prmur mais explicita- A questão do Oyapock é muitn dclic:J.tla, 
mente o pensamento do Senado sobre o Oyu- r:u estou intciramcmc ccm·cncido que hoje o 
pock. - rcrgnciro." Governo francez se não pode ndint!ic:tr reinoo 

E' apoia:lo c posto c::n cliscu~s:l•J, co:11o no tempo rle Bonnpn.:·tc. O Drnzil j:'c 

ficando sustn.ila a do p~rag-l':l!}!JO. l t;·n: sido vi~t.im~. t!~sg-ra~atl~ d~ soberba desse 

O SI:. Cos·r.1 FEr:I:El!L.I.: - A matcria do I' Go' crno. :\os Ja VImos o Irmao de um tlcpu
requcrimcnto é t:"ta conncxa com a do período tat!o surrado por fr:tncezes, l!O Rio de Jn.
ülll discussfto que impossível é tratar de uma, nelro, sem que dcs.se. p~·ocedimcnto a Fr~nç;·t 
I;em tocar cm outra. I nos tcnh:t dado s:mslar,ao al;,;uma. ,r,;. nmoH 

.Eu tenho cm muito conceito a adnlinis- uma n:\o franccza entrar no nosso p Jrt<l com 

traçfw presc!ltc, nfw porqu~ eu costume 1:eco- i as :PO!'~i:ho1as o..bcrta~, 0. de ""~wrrõc~~ a·~~~~os, 
bcr com flores o Sol no Or1entc, c apcdreJaJ .. o assim co.no outros mms !:tctoo, c, :·nc:t), mr:,J;t 

no Occ.aso; :nas. porque um nobre membro dai ~st:trcmos pela suave PJ:otecçilo ~· [,·:::H:.~za? 
Admlmstraçao passnll::t nos a[iançou CJI!•} cllc Eu entendo CJUC o RcquermJcnto nao tine pns
lw.via de opptlr unut harrcirn. de ferro á opp)- s~~-~· · 
o!ção, c que ~c n:w dr;mittiri:t sem que a fu-
tura ::ulministrn<:~~o ofrcrecessc garantias va
lentes para a s:tlvnç~o <1a patrin: O nobt·c 
~Iinlstro dcm ittio-se ... 

0 Sn. VASCOXCEI.LOS: - Per;o a r.al;tVJ'a. 
O Sn. Cos't'.l F1mm:m.\: - ... E' isso um 

mot!Yo seguro tlc pr.nsnr qnc a Adminir;traçil;• 
que o substituía 6 uma admin!strar.ilo ~Jtll: fot·
nece g-aranti:ts p:1ra a sah·n~ilo do Drnzll; ~ 

rm estou certo nfsr;o porque esse nobre cx-.\li
nlst:ro nfto é ca]i::z de contar p:tlinodias, c nful 
se desdiz ·fnc!lmcnlc. Se! ta:nbcm que cssü 
:muistro da Corüa quaJHlo pcrl!o n. f;ua lkmi~-

"· -8 

O Sn. l\IA!tQUr·:z n:: P.\H.\XAGc-i: - Sr. Pre· 

sillc!ltc. "\ Commissão jamais poderá aprr:sôn
tar trabalho diffcrentc daQucllc que ap.rr.scn
tou. A Comu1issfl0, como j{t se disse, jul!~oH 

1 qnc se devia limit[l.r a gcncralic!ndcs, c tan:· 
hcm previa que a materia dedu ser vent!lar!a 
!ll;tis cspcciricadamentc n.1 discuss:\o. Eu r:•
tinlo multo que clla ~c ventilasse, r que s0 n;a
nlfestasse a ind!g-nnçií.o que o l'act:n de que s•' 
il';tla cansou ao Sena do; ia!tl:o lila!s qu~n;!o 
obsc1·vo que un1n. naçfto e~trnngcira r1cu impCJr· 
tnnc!a a este neg-ocio, conforme se v0 no .To,·· 
ua7 rlo Commcrcio (W). Isto rlev~ri:t ser tJ· 
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mado cm considcraçiio, mas noatra occu.si:t~•. J que o Governo nellas communlca {t As~emb!é1 

c nfLO quando se trata da Resposta. ao T!n·ono, 
1 

que continúa a occupação do Oyapock. 

cm que s_c _deve ~a~~r com tollo o ~ca.t~!l!C"to. / Eu julgo muito conveniente J]Ue uma 
A mmna opuuao é que se •w V0llc,~r que rncstiio rle~ta natureza occU]lc a ntlen~i\o do 

voltG o pa.ragrn.pho ít C01nmiss~l0 cl1~ n[to VG· I Senado, .n1as o que n~io posso appLov~tr é o 
derá aJ}resentar out.ra. ·rcdacçflO, modo por que se quer tratar este negocio. !mi· 

O Sn. l\L\nQn:z m: BAm:,\cr::;o:.: - Pouco Ltl!Hlo o que se pratica entre todos os povos c:i· 
mais direi, porque tamhcm me oppouho ao l'ilis:ülos !levemos, primeiro qne tudo, mostrar 
Requerimento; c cs;~ero que o seu 11ohre ::mtor a justiça da causa. nacional, c abster-nos de 
concorde comno;;co. qnalr]lJer tlc!ibcraçi!o emquanto o Governo nfw 

Participo inteiramente da indignação CJH'.' j1:l[~a conveniente manifestar ao Co:·po Lt:· 
mostrou pela occnpaçii.o do nosso territorio, :;i.>lalivo o estar! o do negocio, O m8smo .!to r· 
mas entendo que este nee;ocio deYe sr,r objecto ;wl do Com;nr:rdo que foi citado, nos oficrer.e 
de uma indicaçii.o especial, e submcttillo a ;;:,,a p1·ova desta verdade; :t qucstüo n;i.o é elo 
uma discussão p.articular para :t qual sejJ. Gabinete britannico, ·c talve:~ CJUC o empenho 
convidado o l\Iinistro respectivo. A materi.'t ,lcs3e Gabinc;t.•: a esse respeito seja devido aos 
não é mui propri:t para n. discussão da Rc~:·/ esforços do Governo lJJ·azilciro (llpoiac/os): 
posta {t Fala do Tl!rono, onde se não faz :ncn· . c-n érctanto, o :\1inisterio inglez disse que, de· 
r,fto do Oyapock. E como pode a Commis::[,o :n1de:ndo isso, ainda, de negociações nad<t 
exprimir o llênsnmento do Senallo, se ·en ;;ãn 

sei qual ellc é? A Comruissão ia.!a em no:nc cLD 
Senado, ma.s nc.:rcd i tau en1 tudo que se disst> 
nn. F:1la ·do Tlr:-on o. 

O SJt. VAsco::cEr.J.o~: - O que o noh''é' 
Senador quer nilo rra objecto p:tr:! um rc·(]!i·'· 
rimento, m:1s sim para uma emcncl:t substií:t:· 
tivn. :'i t:ltim:l ~nrtc rlo p:trngrapho. O :noh:·r· 
Senador pretende fJ\IC se Yote .para que a m:,· 
teria Yoltc ú Com missão; mas por ess:t sim
ples Yotação entc!Jdcr-sc·ia que o Senado tcrn 
approvado f!UC se r.xprco;sc esse pensamr;ntG 
ãcerca do Oyn;10ck. 

A mnteria tlo Requerimento de1·ia srr r!io .. 
cutida conjunctnmcnte com o par<!g;ra!)llo; r:, 
vencida ella, tlc\·cria fazer-se expressa n1cn· 
ção d~ssn circu!!1stnncia nn. rcdacr,5.o: a!ii!n 
pôde haYcr uma yotaçfw de surprcza s~m ~J:" 

o Senado considerasse a questão cm p:tl't i· 
cnlar, como o o:i:;~ n graYiclacle do a~snmp:,l. 

P.Jcli~. eomnnmicar :"t Ca·mnrn.. 

Patent~Je-.::c o S0!ltirnc!!Lo r1a Sc!!~do ci11 
tod:1 :!. sun. pur::!:~a; rnàs ;1;"io se comp&·omcttn 
U!'n 'Jbje:cto de tn.!1ta rl1onta por um clcsojJ 
;n:~~o reflectido. 

X:1o p~sso dcix:1.1~ de decliJ.iar n um nobre 
.. r!:--,tlor rauc e:llc se cag-ana quando me cita. 
L'i~:=:·~ r.:I~ eu n~·nr!l!Ctra nc3ta Casa. rnH~ e;-:is
tia un:a. co:n·c-nr:fio pc:b f'ju::.l se ha d:l cedido 
~!0 Govcr!lO ftanccz a G~tyanna brazilci!'íl. ~ 

Sc;n::Hlo nfto podia ou,·it· de mim estas pala
rras. Eu figurei :t hypothcsc: snpponha·sc 
f!L1 ~ t1 Pi1:"'!!'cce uma tü~l \'élu;.:.o scc:rcta (cu pcc~o 

ao !~r:brc ·Scn:1dor f]nc ouc;a bem) pr:b. qu3.l se 
reconheça que füra cedido o terre:10 occup::;.do 
~le:la Prançn.; cu nrro as:;~vcrci. figurei sómcnr.c 
ill~iíl hypothr:sc qne poderia susp2udcr :1s n~

.~ociaçõcs encetadas, c per isso nüo incrcpar o 
Govr,rno de exprimir-se cerno se exprimia. 

Tem-se rli:.n ~uc nrr f.':l!a llo Tlll'ono "' Disse m3is o nobre Scnn.tlor que linha 
não tocou ah:;o1ut:lmcntc nn rincstfto do Oy~~.· mt!ii.a f0 !1!'!. administrac::lo aclurtl, porrg!c cu 

pock, ~uc n. F'a.I3. foi mud~ .. c1n rnateriíl (~~I :~rf~,r~~~/~,i~·n: .. o.~Il.rn.\, occa~i~1o Ci~l.c nr~~. \deixar:~ 
tanta Imporl.meJ::t.. Eu \C .lo no. Jõ'~la 't" 1 ... CIJ ....... r .. ,ç .. c 1 .mjua.h:> n .. o fo,.,c. subs,I· 
Throno ·uma communic[tr.fw il r.c.;~e rcspci~o 

1

. Uiid:'l por mnra dig-na. da co.nfianr.n nacio:u:.l: 
quando tratn c1:1s nossn.s rc1::tr;5cs externas, c: L}i inexacto. F.u commettcria nm· erro g;ra
.diz que ·Cstã.o HD.s 1nesmas circumsta::clas flo vi:::::im? ~;:n polit.i.c:t se ll~a~_nci~ssc scmclha!lt.t~ 
anno pasfitHlo, o Que é o mesmo l!He diZl~i rp.v· i l1l'Of>nSI~uo; a m1nh:t opllll<:.:J e e scmn:·.:~ foi 
tem cessado n. occtlpar;rw do Oyapoe:lc Co~1~n ! /1:::..~ u~n:1. :ltlmini:itl':lÇ~o n;1o dc1·c retirar-s0 :ta 

d - a "' . ' . d . . - , -se po c, ·entac, :!r·cusar o overno ou o .:.uln!s· ! J1!'\:scn~:1. c um:.l mnwr1n que n~to Cta a. c:;pc~-

terJo de TiflO ter !Indo a esta lUateJ·ia a impm·· f 1'/!!H:a. de formar UP.l g-abinete C0!11p3.eto 0 
ta.nci:t dr.Yidn? J..:n1:t:nH;~ n!-l Falas do Throno; l'i:'!lH .. ~: 0 QllC' Ri-! n:~o devia rt~ti!'nr !l~t prc:1cn~:~. 

{]os diffcrcnte:; :n1nos, c vcr·sc·{l clnramcnt~~! ~~ ... i!i;1:1. m:tio:·i:t mo:~~r.n~:l!lC:l, ele cn~lli::;tO, E 

::.:' 

11. 
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devia manter-se alé que apparcccssc uma maio· 
ria capaz de compúr umu. admini:;Lra~;ão dign:J. 
da confiança nacional: verdade esta incontes

tavel cm politica. 

o Sa. LO!'E.~ G.\)L\: - Quando hontem, 
Sr, Presdeme, of[crcci a emenda supprcosiv~t 

não tive cm Yista taxar a Commissflo de menos 
respcit:ulora do 'l'hrono, nem c!cscobri nas suas 
palavr::s a menor sombra de ironia. 

Na Fala rio Throno do anno passado, Sr. 
Presidente, disse-se ~uc as potencias cstr:m
geiras continuavam cm paz com o Brazil (lê); 

c a l~espost:L do Senado foi esta (Ir'·). Ora, 
~ual ~ a razão por que este anno o :llinist·::ri·l 
actual, que deve ter inC!uillo na Fala d:J 
rfhl'OllO, havia de L!XCnturnr id~n.s (jUC, sc;;un:.Jo 

c conlian~.a que tenha por c~t:L communica· 
ção. 

A's vezes as desintel!igencias continuam, 
~ as ~~~esnw.s relações existc!u; mas cu faço 
muita differença entre uma simples desi.ntel· 
ligcncia solJre um ponto de vista politico e a 
occnpac;:lo de um tcrritorio: is~~ o nll.o é ma.i~ 

dc.slntelli,;~;encia, é uma hostilidade. 
Sabe-se que a tcmad:L de um :l:tvio é mo

tivo de cleclaraç:ão de guerra, c C3tou pcrsu~t

llido de QUC, se nfro houvesse motims de im
possibilidade, :tqüclla occupaçi"LO exigiria que 
!-l!) fizesse marchar -de pro:npto uma forc;n. parJ. 
f~t::cr c1·acuar o Oyapock. O Govc:·no francc7. 
ni':o podia pedir a concessi':o par:>. cntmr no 
territorio? Xiio !lodi:L pedir a nomca~i'tO dos 

o n1clindrc dessas negociações, nfto dcvmn srr com·missarios? Nfto pocli~L us~lr das vlr!.s di· 
p:Ltcntes? Quando este negocio se aprcscntat· plo:na.ticas? .Senhores: a rcspo5tl a este :o
pc-la Yiil ·rc:::l>ccti,::-t, entilo serú tratado co1no pico da Fa.la do Throno nfio pode se!' outro; P, 
merece. Emquanto nilo, deve o Senado limi-1 portanto, approvo o periodo. 

t:Lr·sc a congratula.r-sc com o Throno pelo es-1 O Sr:. J!r;r.Lo E :11.\TTOS: - ,\ meu Yer 

tado da.s rc:In.c;ões exteriores, porCJUC o 'rhro:lo tr.m se dito mais do que seria 1nister sobre 
muln. pr:de ao Corpo Legislativo a rcspcit0 <:~ta questão, embom seja elb. ~retlnra da ar.-
dessa contestaçfto do Oyapock - signal de 
~uc continuam inalteradas as relações de ami
sadc con1 a Fr:1n('.'1. S:o!·ia i:nprcddcntc 0!1~ 

cat:~r uma U.iscussfw a. este respeito, qu~L!H[o 

o Sen~do nfto G chamado para inlcrpõr nem a 

ten~i\.o do Sena<lu; mas a con:.l usüo que ei.l 
tiro do que têm dito os nobr•c;; S,~::ar.1orc:; ê 
f1UC a cmend.1 dn. suppresstio de\·e p::ts.~:·,~·. To· 
dos os nobres membros, tanto os da Commis· 
s:i.o como os que sustentam o pc;riodo da rr.s-

sun. sabedoria, nem o seu auxilio. DiscussJ~s posta ft Fala do Throno, achnm C!UC a F'a!~t 
desta ordem antes do tempo podem empr:eer do Throno nfto foi exact:t qun.ndo amnr.ou qne 
ns negociações, jú pola. cxigcacia da cxhiLiçi"LO h:rdl! ~ati.sfatorins demonstrações de toll3.s a:; 
dos documentos, j{t por algum azedume nflo n:HJÕcs n~Ia .properidadc c gloria do In1perio, 
bem fundado fJUC possa apparecer cm qualquer pois que existe esse facto hostil d:t parte da 
discurso. França, Se, porém, o nobre Senador que aca-

O Sn. l\L\nQt:I:z uE P.llt.I:\'.ICL'.: - O no- bou de fal:Lr reconhece esse facto hostil como 
brc Senador que acaba Je .falar insiste ainda quer que o Senado dig-a aquillo que 11i'lo é 
pela suppressão do topico qnc se debate; e, ex:J.cto? Pois se o Senauo niio e:Hcnlie que 
em abono eh su:t opmEio, Lrouxe a resposta essas d.esinte11igencius já têm ccs~õ:J.do, conw 
[! F:1.la do Throno do n.nno passado. Como ha de dizer nquillo de que ni"i.o estú JH'l'S!W· 

fui um dos membros drssa Commissiio, de,·o t!ido? Voto, portanto, pela cmem~:t cb S!IP· 

explicnr·me. Que disse <t Fala elo Tl!rono elo pressiio I]UC acho de sun:ma nccr.ssilltJ.cle. 

anno passado? Disse que continuavam as re- O Sn. CosT.\ Fl·:rmr:w.\: - Sr. Prosit!t'!HC. 

lações de amisnde (lê). Se a Fala deste anuo Estamos em clrcumstanci:1s mui dil·crsns elas 
se limitasse a isto cu cederia ela minha opi- do anno passado. A razfLo que ob1·i;;:ll"n o Go· 
nii'w; ella, porém, accrcscenta: (lê) "as nações verno francez a tr:1.~ar a linha s:J.r!ltaria cr:1 
estrang-eiras diLo satisfatoriamente demonstra- evitar qne as fami!ias brn:dlcir:1s sal~:Hs,;:u 

ções pela prosperidade e gloria do Brazi!"; Jl:l· para a Guyn.nna franccza; mas eo;:;:t raz:-tn j,L 
recc-mc que a conclusi'to que se pode tir:J.r ~ deixou de existir visto que s" s:1hc orí'iti:ll
qnc as .neg-ociar,õr.s pendentes a respeito do mente que o Par[L cst(L cm socc:~o. St• o Go
ny~poek H'! acham terminadas, c, então, nfto verno que communicou isso mesmo :1n Corpo 
deve o Senado deixar de manifestrrr o jubilo 1 Legi~latil·o rrgora nos diz que as na~õcs, sc'lt 

... J01~ 
, ..• ···~ ·.,;;. .. :··; 
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cxcepçfw, dfw satisfatoriat; demonsLrações ll•! 

amisado pela prospcriilar!c c conso!idaçfto doi 
1\foiwrch!a brazilclrn é signal de que deve 
inferir-se sem tluvida que o Govcmo tem ga
rantias c certeza de que o nosso tcrritorio ha 

deosas esperanças nl'to poderia dcsmr:nlir o 
Regente, c nüo cstavn. habilitado para o fazei'. 

Kfw vejo, porém, cm que consiste n. con
tradicçiio de que se falou: E' bem sabidn. ,;c 
todos n occupnçfLo do Oyn.pock. Ora, o Tlt!-

do ser ovacun.do, o que, aliás, 6 muito possi- gente diz que todas as nações .não cessam ilc 
vcl. E que fez a Commissfto {L vista de tncs d;lr satisfatorias demonstrações pela prosw~

communicaçõcs do Caverno? Respondeu o que ridadc do paiz. :IIostra, logo, por ·isso, o seu 
consta do perlodo cm discussiio ( W). E', pois, parecer so!Jre o fe!lz cxito das ncgociaçõc.>: 
evidente que o Senado se não il!udc, nem i;- c o Senado que lm de dizer? -Responde, em 
ludo a Naçfw: O Senado guar.da o ajuste des- regra, dizendo com n. Commissiio (lê) . Con· 
sas contas, pcrmittn.-sc-mc n. exprcssiio, pn.m tinüo, pois, a votar pelo parn.grapho. 
·tempo competente, parn quando vierem os r~- O Sn. A. ALIJUQ.n:r.rn:E: - Sou dn opi
lo.torlos; então, ·UÓS veremos que gamntias uifto dos nobres ScnadorG,J que entendem n:'tQ 
fazem. com que o Governo nos affiance qnc se dever .falar nesta questão, principn.lmentc 
as nar;ões estrangeiras ~e intcrcssn.m pela con- quando o l\Iinlsterio dos :\'egocloB Estrangel
solidnr;fw do nosso Impcrio, posto que cu não ros alndn. nilo apresentou o seu .Jleln.toria. 
possa conceber como se toma tal interesse, Pode ser que ellc traga algumn. coasa a esse 

quando se vac cerceando o tcrritorio. I resp~ito. . 
Eis o motivos por que entendo que :;c I uo 'lUC nuo posso convencer-me é do quo 

deve pedir informações ao Governo a este r:~s- disse o nobre Senador, isto é que não hn. con
pelto. Eu entendo que se deve ventilar a: tradicção. A Resposta diz (lv). Entretanto, 
questfto nntcs que se rcsnonda {t Fala do J o Senado ou a Commi;;süo entende que não 
Throno ou, então, dC\'C pns.sn.r o par:tg;rn.pl!c) i existe essn. boa intelligcncln. Ka Rcspost<~ 
como n. Commissrw o redigia: Esta resposlu! se diz: "Porqun.nto da gencral!dn.dc dn. com
::i. Faln do Throno nilo 6 de mero cu:nprimenro, ! municar,ão cntcnilc o Scn:.ulo que css:o.s dlssen
é p·arn. fazer circular por todo o Brazil o pen-J çõcs estilo tcr:nlnudas", que é o mesmo qu•) 
samcnto do Senailo. Cumpre, pois, que o Se- rlizcr: Pode ser que seja verdade o que d<a 
nado sc·Jn franco. , o Throno. ·E é, Lambem, o que disse o nob1·o 

Senador ... 
0 Sn. !\IARQl:EZ DE p,\fi.\~,\GU,\.: 

missão entendeu que o negocio do Oyapock disse isso! 
Nf10 

contfnun.va; n1n.s apr~sonta-sc a Fala do 

!~~~:ono S~n~~~~:~; ( ~~~ ~~~c ~~~;:.~:i"~: no; I ~~n:~~:t~~:i:~ q!~:~~~:~:~~:~: ~o~t;~~o:e;a~ 
Throno? Nfw, de certo. Bem. O Senado, I cbro que h:t contradicçüo. Nem é Isto rcs
portn.nto, ti. vlstn. da cxpr.cssiio do Tl!rono, tllz pondcr como se deve. Voto pela supprcssr10 

que folgn com cssn. notlci::J, porque entende I da scguntltt parte do paragrapl!o. 
por essa generalidade de e:,prcssfto qnc ficam ' 0 St:. :IL\t:tlt:l:z m; B.\nno~cE:u: _ Sem 

desvanecidas as dlssenr;õcs. duvida o nobre Senn.dor pcln. Bahla pode estar 

O Sn. !l!t>r.r.o Il !IL\T!'ilS: - :\:tO o cn- r.om·cncido que n. suppressiio 6 neccssn.ria. 
tendo eu. 

1 

:-::to lhe contestarei isso mas nflo posso admit-
O ·SR. ).fAnQr:Ez m; P.\HAXAGU.I.: - .Eu as- ' Lir n rroposlçflo que a;·n.nçou de que firmou 

sim o entendo, e estou persuadido tlc QUe t~I!\ I cs:;n. sua convicr,üo depois que ouvia todos ~~~ 
cessado .essas dlssençõcs (apoinrlo). Talvez membros da Commlssão dizerem que não 6 
j(t eswJn. concluido esse nc;::ocio; ao mc:JO;J, [ t>xacta a asserr,ão do 'l'hrono ... 
entendo que o Governo teve multo !Joas c~;- ; O S1:. 1lei.T.O E ::.L\TTOS: - Apoiado! 
p!lranças; c foi por Isso que se illssc na Fala I O Sr.. l\L\J!QUI·:z m; BAnnAcE;;A: - ... Nr.-
do Throno que as na0õcs dm·am sat.lsfatorias I nhum dos membros da ·Comm!ssiio pro!cr!o 
demonstrações de lnb;resse pela prospcridarlc tal, estou bem certo disto. Eu creio ser \'Cl'· 

do Impcrlo. Ainda mesmo ~uc cu dc:;confia:;:;.~ j tlade tudo quanto diz a F'11la tlo Throno; u 
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nüo me contentd em exprimir a minha r:o::- ulli:11~. ]la1·tr Llo paragraJlho niio contém o 

vicção a esse respeito: aporltci 111uitas 11Yil0· ;.lC~l:.:;un:::r!!.o rlo !!OUre S::!nador rtuc acabou de 
thcscs pam mostrar que podia ser fullLlada, !'alar. Ellc 11os tem figurado muitas hypo· 
c que poclia fiear rmlva n. clip:niiladc nacion:!l, theses cm que uma nar:ão possa dtLr muilas 
apoza.r de haver alguma occnpaçii.o moment•l- i dcmow;Lra~~tjcs de interesse pela prosperidade 
nea.. E, cntf~o, c~m~ é possivel que (lc;pois di:! I d~ ont.r~:., sem que se po!:isa concluir que tenlw. 
uma tal exp!Jcaçao da pa1·tc doo nwmhros ela · ecso.~t!o :ocln. c qu:J.!quer clcsintc!ligcncia. Ou· 
Commiss~.o o nobre Senndor dl;~a qac m~ is ltro nolm: Senador ela Commü:s:i.o disse, talll· 
ccnvencido :stú ele que de1·c p~tssar n em:::nr.l:: 1 hr:m, qt:e podia. hn\'cr mui boas ~spcr~nças 

da su~pressao,. m~r:nc_nte dcpoJs r1ue os n:em-J· cl? que DJ'r:·..-,:mcntc cessem essas dcsJntelllgcn· 
bros u:.t Comnussao d1sseram que o que diz a c:as. Or:t, se se diio ta.nt:ts hypor.hcse;; e:n 

Fala do Throno nfto é exacto? I fJIJe BC Jl·Jtlc verificar o empenho pela .prospc· 

.O Sn. l\Ir~r.r.o 1-: :VL\TTiJS: - Apoiado! . rirlac'l<! c :.~lor!a ele uma nação, como 6 que a 

O Sn. :\L\J:Ql:EZ DE D:.Jm.\CE:>:.:-Apol:ulo? 
Então, nfto nos entendemos. 

O Sn. VAscoxcJ~r.u:,;: - Peço a palavr:1, 
Sr. Presidente, para encaminha!' a votação. 
Serei muito breve. A minha opinif!o é f'JU'~ 

nfi.o ha contrarlicçiio. Os membros rln r.o:n· 
missão têm sido multo francof;; pri!lcipa!· 
1nente, o nobre Senador que acaba de fal:tr. 
Alguns do2 nobres membros da Commiss':o 
t•!m asseverado que não acreditam que tenha 
cessado toda c qualquer clcsintcl!igcnC::: q~Ie 

pudesse existir entre o Brnzil c :!iguma omra 
nn~fLo; mlls r.n:no o Throno, pelas p:-:.1:;~:;::.::; 

que e1nprcgn, diz que as n[!.r,õcs não ccssarn clf! 

; Commis~:~LO, ncs~a ultimn. pn.rtc do paragrapho, 
I Sll!l!JÕ<·! que das cxprcs;;õr.s do Throno n:io se 

p1ídc concluir scnüo a total cc:JSíl~~~i.o de toUas 
a::; rlesintclligencias? Emfim, Scnhorc3, nlo 
c:~itr.u rrsolviclo a empregar a ironia; e por 
h;~;n vo:.o pela e:nc.nda ela. suppressão. 

0 S1:. Ar.n:s Dr:.\:>co: - Sr. Pr<!sidcnte. 
.:. ... üis~~w:;sfio c:;tá. sobre:-tl~acira explicada, c a 
Commissii.o .i!tstific8.da. Desejo, porém, diz,;r 
alL~nm:~ cousa l!Wis, n~w st) sobr.; a intclligcrl
cia elo Artigo ela Commissf~o, cotno, mcs!1lo, :-:. 
I'C3peitn U~ F:tla. tlo Thro.ao, c e:xp1:r.ar G-1,;-a
ma::; <'Oll~:Js f}~te lH>Htém aqai :n·ancci. 

Yc!llltJ qne as palavras elo Tllrono eram 

satisfa_toria.mcnte dar provas do intcri:!3S0 que as seguintes (1(), cn~cndi flUe ne~t~~ gcncrali
tomam pela ?\Ionarcllia, etc., entencl;,m os no· daclc cstaYa comprchcndic!a toda c r]l::llqurr 
bres Scn:-tdorcs, por esl3.s palavr~::;, fiUC Le:n clcsintc·!ligí.:ncia que existia ou tivesse e:ds
c~ss::t·do tod:t e: qualquer desintellig-cncia., apezar tido; c isto muito mais me parece certo, 
de ainda continua·r a occupação Uo OyniJDck. Ql!él!~do vi descer-se elo gcncro ü csp;;c.:ie, qu:1.nclo 
Entendeu a Commissfto que nfto clc;·i:t desmr.n· o ThJ•ono nos diz ter se :crminado o conflic:to 
tlr o 'l'llrono: que devia mostrar que acrcdi- PnLre o Gov0rno elo Brazil c ~ Sama Sé. Esta 
ta.va. que -realmente cstnxa.:u dcs\·cn2C"il1as ns l'SlJt.'e:iJ cnLClHli qne c~itaYn. cnmrH·chcnclhla nn. 
deslnr.cl!igcncias. Ora., quem podcr(1 dizer qu .. ·[ :~ropo;;i(":o gen:.l; n~:ts, r.mfim, é uma nov:t 

isto constitue contra.dicç~.o? O que c:-:istc é a I :~rfi.rm:i~-üo c. f:t}~uran~a fi:1:1: a respeito das 
ironia mais ou menos assucarada, porque a irv· i c~c-s!ntc~ligc!lcws con1 a Curw. ·Roma:1n, que 
nla tem por fim dizer o contrario do que rc:!l-1 P:ll'·'cc ter uma prt)icrcncb; e, por cst:t r:tz:w, 
n1entc se cxpri·mc, c nfto podia a Com:nissfto ~~ foi, entt1o r.specific:ulo este neg-ocio. 
desempenhar melhor esse papel do que tli·. Se o Th!·ono houvcss,; dito, simpücsmcnte, 
zcndo: "="6s lemos muito prazer, porqu:uüo : que n:io cot•n·am alteradas as nossas rcl:tr:õrs 
dessa comnlun.ica(;fto goncrica. estames bem 
conycncit!os de q~:e tem cessado totl:,,: e qu~r.s· 
quer desintel!igencias". Ora, se o Sen:tdo 

lll! i.!lllisac1c com as outras nac.~õcs, então, sim. 
pod;•ria a inrercucia. que tirou n. Comm!::;slo 
nüo sc:r exacta; m:ts como, :dém dessa. dcch· 

julga -da su~ dignidade cn1pre;~Lr a iron·:a ~ !'~C:~to, disse m:tis C]UC as ontr.1s nn<;ücs nüo 
quando :5C dirige ao Throno, ent~o ai)provc-.sc I cc.\~;~;~1.rn dr. dar as mais satisfactorias demun~
o p:tragrapho tal qual; mas se o Se!l:ulo quc:1· 1 !.l':J<:õrs pelo muito que se interessam !lC!a p:lo· 
prescrever essa ling-uagem como menos rc.!- i ria elo Imper!o, a mim me pnrcci:t que isto se 

pcltosa, menos propria da sua di;o;nid:Ltle, rüo I não porlla conciliar .:om :t occupaçüo do Oy:t· 
o deve appro1•ar, c muito menos qu:wrlo esta., poel' ou outra qncstao desta ordem que ata· 
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t:ít~;.:;c a iJJtCgThlatic _Uo lmpcrlo; por consc
g-uimc, entendi ~ue a infcrcucia que se devia 

tir~r ~r:~ que tinham cessa!lo todas as ucsln 
l:c!Ji;;-cnclas, e concordei por isso .na re!lac~J.o 

do Jlllr~tr;raplto. 

a SW:iJ>ensi'ü> Uc garanllas no .Parú; í..i.lguns 
membros da Camara. dos Deputados tnmbcm 
tinham suspeitas, como cu, de que uma nar;üo 
l;::;Lr;..tngcira ípll:ria ~.-:utrar .no 11o.s~o tcrritorio: 
nüo JlOl' meio :12 commuuica(;ões vindas !la 

Pode ser ~uc a occupa<;fLo do Oyapoclt hoje lo'ranr;a, n~as :wr nnip;os <k folha~ que se di
seja rio facto, c nüo de direito, por nico té:rcm zi:::.m ministeri:tcs. Vcntilou-:;c esl:t questão 
<·.hegado ns ordens da Governo frLnlcez para se na Camnra. l~u perante a Cam:1ra nncl~ (}is
operar a desoccup:tçilo: G a unica maneira ]lO!' sera, tinha sü tratarlo do ;.~sumpto com alguns 

qu~ posso eoncorda-r com alguns nobres Scnn.· nwmbros, em particular; mas acmttcL:eu CJUC 

'.lor~s que têm <lito ~uc pode dar-se a occnpa-~nm dclles rc(Juereu (L Camara que se pedisse'~ 
r;~.o do Ora.pocl,, c, comtudo, haver cgsas es- ao Governo ·OS documentos rclatiYos a cs~e 

pcranr;as, de. Eu entendi, pela Fal:l do I objecto; e, Dsl::!ndo presente, oppuz-me a ~ue 
~nn·('!no~ que essa. occupa(;fw nno existia, tLo snnelha,nte cons~t se fi:.:csse. Como era ele 
I~Jcnu;,. t!:l <lirei~o, por is~o conco_rdei .na inter- csper~~·· o rcqu·crim:nto foi r~jeitt:do. Xcs;;a 
l:Jre~e:r;, r crCJo ~ne msto nao ha contra-, oc~:asmo, tor.no a .dlzcl-o, l.:avJ~ somr .. nte Sll3· 

dlcçao. pcllas. Orn, sr este nc:<ocJo anula estava ·2m 
Cm nobre Senador uisse hontcm: "Talyez j ~acs circnmstnncias no :1~1:0 .?c 1S3ii, r:uaudo 

este p~1·n.~rn.pho sl'ja parn. aellnr contradier;:io 1 i! Q~te essa occ:up~tçfw ci.l.ccuva potlcnn. t;r 
nos rclatorios". 'I eitc<;aclo ao conh~cimeuto rlo Go·:crno'! Uma 

P.n, Sr. -Presiclcntc, nc!lo que e:ss~ occupa· conj.ectur~, mn~ snspei~:~ dessa oc.eltpn(:ão ef. 
çil.o do Oyapocl' estú acabada; todavit!, se pelo:s i fr.cm·a nu o pO<llil. ser on:~cet:o cspcr::al da !\Ien
l'Ciatorios se clissc.r que ai nUa de clirclto não f sagc~nl do Throno :'is Camnras Lr.gi~l:tth·as. 
eF.:t~i t:ermim.da ~ne se poderá rl'a~ui inferir'! I Cr·cio que ·cm 1837 é ~uc principiou a consi<l·~
Qu:! :t m!nh:-1 iut.C!lçiw foi ~i.chn.r css[l eontr:l· ' J'nr-sc cmno cert:-t essa oceup:lr,flo; c, sen~1o 

<licçi":o? Nüo. Se en cs:·na agora persuadido ! assim, quando ni':o tocasse nisto a Pala no 
que ni:o exi~tc csaa occupaçflo uc territorio, I Tlu·ono, parecia negocio dccicli<!o ou, ao me-
o ftuc pa:lcrei concluir, ~uando se me mostrar nos, acrcdita\'a-se ~uc h:!Yia garantias :la 
o contrario, é ~ue o Throno foi mal informa<lo, j Pr::mr:a de ~uc iria cessar essa occupaçfto do 
att.cn1a a C!l1rada <l:l nova Administraçrro nn ccrritorio . 

proximid:)(]e da abertura da .\ssernbi(·:L Lcgis- Tnmbem niio se cleyc inferir ~ue, por n;1o 
latiYa. f~ por isso nfLO arguirei a aUm!nis· se ter pra.t.icaclo assim nas :1ntcriores scssJcs, 
tru~:lo porque é mni::o possh·cl ~ne de prompto seja moth·o para que hoje se nüo 'faça. 

nfl.o pudesse entrar nos Rcgredos das pastJs Direi a respeito do Discurso da Rainha da 
para potlcr dnr informações completas. Por- Jnp;laterr:t Que, segundo me ]mrcce, quanclo 
tn.nt.o, nem a administraçü.o ~~ctu~l terfL pro-~ se fc?. a abertura do Parlamento ainda nlo 
canulo cnga.n:tr o Corpo LcgJslatJvo, nem a tinlla chef'atlo {L Ing-laterra a nolicia ou rle· 
Commi;;siio n.r~na laços :'L adminis'tJ·ur::LO p:tr:J. I <·larar.iío do armamento la.nçnrlo pelo Presi
a r.iihn.r. cm. contrndicção. Emr:uanto a mim, I rlcnl:c rio Cong-rrsso <los Estados "Cnidos: rio 
tl~.r-lhc·cJ hoJe toda a desculpa , conirario, a Rainha da Tn;;laterra não rlcix'l· 

Disse-se que sendo esta occupaçfto muito '[ria rle n.prcsc::tar esse nrr:ocio tis Camaras. 
anti{;:t, ·O nfco se tendo feito rcfércncia della cm E:' c:ostume nnt.ig-o na Tu!ilntcrra não :tprescn
Fal:t alguma í10 rrhrono, o Senndo tambcm tar ÚS Camnrns os documentos, nHl.S scmpr~ 
ftunc:L emittir:~ o seu juizo, c hoje não o dc\'ia r.e faz menr:rto rios objer.r.os de umt'.. ordem su-

]lerior que p!ldem trazer a guerra ao pai?.. 
Eu j;, homem !lissc ~uc me parecia flUe Por essa occasifLo tio tratarlo de Amiens com :r 

a. rJnéstüo de limites era muito antiga, c essa .Prn.nr,a, tocou-se neste ponto na Fala do 

occu;>açüo começou a ter Jo;ar no :nmo de 1'hrono: r. por ess:t oceasião o Rei tleu a en-
18~õ. Ainda me lembro de um facto occor-1 tenrler que era possl\"CI ~uc não se ·concluiss,~ 
l'illc oua.ndo c=itivc -na .Administração: em [a paz, (}lte continuasse n. r,uerrn. com a Françn, 
.Tui·!Jo de 183G apresentei uma proposUt para : por[Jue, rlizia cll<'. r:omo o Gol'l~rno de ln;la-

. ,_~:'_'~·~-~,,~-*ii#l9.$?'\&~f!td®i7t'#k§!B#!~~-··:··,·':· 
'. .. .. · .. :·.. :· .. ·... . :··; 
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terra. entend'~ que nCw pode l'C}Htrar a. sua po~ i rn·inr..:c:w. p;t1'<~ c:~sm· co;u 11m prineipc de J:!e~i· 

litic~ .da Uc todos os mcrubros da famlli::t cu· ! il:tnh~~' m~Irt1lanun tropa~J pm·tngnrr.;1g n oi~ 
ropea, (! natural que este negocio ll<"io se con-1 cupnr tc~rritorio clessa. nac;~.o. Sabemos que 
clna. I t:inua o O;·apoek e,;L;i occupctclo por for~a~ 

Lembro isto para Ino.strilr que o exemplo fraac:eza~;, ma::; ign.o1·amc:3 o c~:u.ulo da. ncgocta.
da Inglaterra .niio proccrlc. Se nfto se falou çi'to a. tal r;cspeilo. T:.!lve~ r.•. li'l':mça tcnlm 
nesse negocio nn. abertura do Parlamento foi claUo razõc!i tacs que se niío ~ws~:r!. r.1uvidar lla 
porque n:lo se tinha a!nd:t sn.bido na Jngl:J.· fnla. llon. 1\~. Qu:!nllo o Throno diz filie a~ 

terra dessa noticia do armamento lcmnü:do 
nos Estados Linidos. Do cont~ario, far-sc·ia 
naturalmente menção desse far:to na F<Llrt de 
abertura do Parlamento; c é de notar qnc a 
Fala .do Rei da Inglrlterra nüo (: tiio explicita 

naçljcs r.s!.:::nr;·r·irr~:.:; no::; f1fio n~ nuis ~at.ls[a

i.orias dc::~'JJ!~i~!"!v;õc:;; rlo muito quü ~e hlt, .. 
rcssí.LDl j1e!:~ <:on~olidar,ün, ,::~J,,ri:.!. c prm;pel'i· 
(halc do Tmp;;rio n'a1a m.a!s i'csi:a n. dc:t~jar, 

porque n~"!.:: ;;n!r;.vr:.ts eon~:.oli<l::!~üo eh. j!nnar· 

co1no n1c parece que é rt noss~, que nos di~: ehia se Sl.!\.iC!l1::!!1clü n. ir:.tcgril~;ld::! <lo ln-:.ncr1o. 
•As nar;ões nfio ccss~un de nos dur dernons-j E' por isso (!lW a. Connnissi'io diz: "pnrqn~nto 
trar,.õcs do n.mis:u!e, c interesse peJa. glo:·~a tio cl~~ ~jl\nc~r:.tl!;~;td,~ dr~~t~: com!:l!!nicn.e:~o .:·atcntl~ 

nrazil. - . I o Senado r,:c:' ,;e nch:t!ll tlif;'!HtlllC:nte dcsvane-

toca~:e~~: b:cegso~:~.d~:~:li ~~: ~~;~~c P:~~. si~ll~~.~:~ I ~'i~1'~~:w tt;~,J':',':. h; 'I:~ ~:a~:'CJi~\~::: t<~~es~~~;,:~:J:,'~:~~~; "~~~~~ 
cional; mas isto cstú já. :·cspondido: qu:L.tul.u 

1 

po~~l!:1! !:O!.!~~-~ dl.~\·in, 0. voio r)Clia ~nn. llcspostu... 

se tratn. de t~ws negocias ~;~ da p.'l·uc.!c.ncin cp1c O 81:. }L\l!t~t;::z JJE P.:\.!!.\:-o:.\ct.~~\.: - Sr. Pre
nfLO se aprcscntl~m os tlocumcnLos, nw.s nem 1 sidcntc. 0.1 :-:.!·;~Hmcntos lie ru1rtl'J~.~,i:! 11~~ra 
por isso pode se deixar tlc f:dnr em geral. serem eo:H:! ::t:~~:l!:t;:; d::>.vcm ser c::ac:!:o~: ') 
)1fLo vejo que com isso se ofrenda. o Dh·cito c:.:e·!11plo t'l~ario pelo noi>l'C Sena.clor, o Sr. Sa· 
Internacional nr1n a poliUet!. X6s "\'..:!mos tnrnino, !·::-::'l H;J~l pilridnd(; ec:1~1 a r.c:(:ilp~ç;~:~l 

principalmente nos conflictos do Rio da Prati.1 do Oyn.j);)C~ic Jh";l' forl::::::; fr:u1c~zas, pD!' is.~:o que 
í! do I\Icxico o qtw tem. ~ncc~·c1iUo; c n.::stes tal offcn~.i:t ( :·~!ul no lio\·crno do ü·,·~!:d!. i'~ãu 
negocias é bom que hnj~1. lo rios os a!tnos rx-

1 
pcd :, po<·:ü, ~-... !J<: by;·~. pa r:.L rc~sponilcr :t istl, 

plicnçõcs do Throno cal~! o Corpo Lc~f;h;lath·o; c Gim pr1!'Zl li:z'..:r flUC P.fta nd:nitto dr: maH~~lr;;t 

que nós, os represcntn!ltJ::s (!:1 Xu.c:Io, m::!.ni:·c~;

temos os seus srntim0ntos para rruc a :'-1:!G:1o 
se inteire da tlefeza de seus direitos. 

nl!;UllHl qnr: a ~·csposL:t cL"!. C:)nunis:.~~o s~::j::t iro
nica; rcs;1~·iw mtü~o o Throno, o cni:c·JHlo fllll~ 

H) ~c l h c c1 ::\'c: l!l 11i~.:!' ~~s vcr~l,'..d.r:.s, s:~ ill i rc11 i~t. 

I() Si!. SA'J'tn:~J xo: - Dcci31.0, Sr. Pre~i- Tendo o Tin·,;::o üli:o C]l!C a~; na<:Jes e:;tl'.1TI.;.;t:i· 
dente, que voto pelo topico, ntLO por ironi:-t, rl'..s nüo cr~:::.i::n-: <lc dar-nos as ::~~~ds ~~:ltisf:~ct0-
Jnas porque ClltC!Hlo que :1. Co:nmissr~n fa!ou ri:1.s clc.m:jn~·:r.;·~~r~t'ic:; '1~ ~mi:-5:-!ac c:tn.::-.l'lr-.. an 
conscienciosamente. P:1rcc•e-m(! sc1· nn~ito lf)· Senado n:~~.:JiL.:o.~~~r o !)!':tt.t:r t:u.; (:~~ta. cr;m:üu· 

gica n. conscquonci~ que :1 rom!l~issno tirou do~ 
principias estabelecidos pcü Fala elo Throno. 

nicac:ão 11:~· r:~·~:l, 1iOrquc lhe C(~~·Ufir,:'1. qi.l:~ se 
achn.n1 di.~·:u;"i.:lF~nt.r dcr-:nmcc!d~Ls i:;·:d: ... : ~:,3 

porque ns pn1:n·r:-ts elo Thl'C!IO f~1.zcn 1·c·~ f!ll~ dcshuelli.~:.·nc.:l:~:J. ~\ccl'C:H:i: que ~- i;·~:L!. do 
:1. proposição de nfw ter occnrrido ne:nln!:n 1 ThrO!lO ~~ nem mai:; nem nwnr:;j Cjlu:: am~' pe~:J. 
a.ltera~fto de nmi:=mdc com :-t~ outras na(:•3cs t~ I ministeri:ll, 1.' at:uillo, pon:wt.o, \1U0 ~;:~ UI::;~ 
.-~mittida cn1 toda n. gencr:t.lid:~de; r, Sí'~ldo sessc dcmrd;; c·:H rola~~~o a t~!I~1 nnnca su r.n~ 
nssim, o Sen~do dcYc conr.luit· íll!C ni'i.o ha ·mo- derin. cond~l~~~·a1· :1m .. lcsac~~~o :t~1 rrhrcl!;>. Sot.: 
tiYo algum para que s~ susnciU~ nue trrn hn· d.e p:u"l:ccr CiiiC: o -~cn~ulo n~~u rlC;,·c ~:cr~rlit:n 
\Tido de~intelliç;eneias. Os Francezcs têm oc· que a CoonE:i:~3o:o clcsneate o T:1runo ou lho 

cupado urna. p:1rtc do nos~a lcrritor!o; mas ra.lc ironie;:nt(,i~!.l:. 
isto não é -incomp:l.tiYel cont ns sir .. cr.r:1s <lt:~· O S:e. !.;-Er.·j,·): - Sr. lres!rle:n1c. I'üo in· 
lDo.nstrnçür.s de an1isadc que no Brn.sil lEio :ts sisto mai~ Sl~bro a cxisten(~ia. dt~ ironi:t ne~tc 

nações estrn.nr,-clras, c, por -con~~qur..:lCin., ~ topico por h::o que a Ct1mm~ssflo Yt o c:-cpH
Firanç:l. Isto se po.dc ,ln.r, c nf:.o ú noyo; por- I cou; con[c;:~;o, porL·m, (pie .se eu o rcd!~ü;se 
que no tempo cm quo se tl~ntHl~P:a darnli t~!t:a 1 como cstü. s6 o tcrin. feito po1· h'O!lb. Cü!Jl· 
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GG ::3ess[LO de i!t d c Maio 

turlo, sf~m qurrer dar ao topico a intelligcn
cl::t que lhe deu ::t lllust:rc Con~::nissfw, sem Qll•'· 

rer insistir na in tcrprctação que lhe dei, n;lO 
posso deixnr de interpretai-o conforme o 
·senso conimum, porque é :ls;;im que o Scaado 
o terft catBndido. O topico, Sr. Presidente, 
nfw arrende a tlignidadc do Throuo, nem co:l· 
t0m eousn que o Scnndo não deva tli~t·r. :\'a 
::3Un. conelus~tO é que esi.tL ·o ponto .discntive1, 
quando diz: ··porqnanto da genernliuadc rle~;tn 

communicar,flo entende o S<J!HH!o !JUC stJ achnm 
dignamente tlesva.nccldas todas c qnacs~lucr 

<lesintL:l!i~~cnci:l~~. ct:c. ", do (]uc se infere que 

O SI:. Co,T.\ li'1·:1:m~w.\: - Direi pouco, 
Sr. T'rt:::í1Lknl..;. Eu tre:io <Jll8 (:lU todo~ o:; 
parUculare~. c, mormente, no Senado llà a 
sLricta obrigaçüo de f::tlar ao Throno com todo 
o respeito, c [;tÍ quem duvida do que :tvn.nçon 
o Throno na sna Fala pode descobrir ironia 
no topico cm discuss:1o. Um nobre Senador, 
lla.!Jil e:n ar;.;nnH.::li'nr, nsnu dr. nm sop·hisma 
:1 f!ilC Mo rlwroricns, :=:JC bem n1c !c:nlJro, cha
m~m Jwtilio Jli"'inci]Jii, c vem n. fjcr dar p::n· 
prm·ntlo o ~uc não e~;t:L Sr. os membros dn ll· 
lustre Co::nmiss~o nüo dnvi1lam rlo qne diz o 
Throno, como rmp1·c.~a o nobre Senador este 

o Scn~.tlo tem muito cm .lcmbran~a a oer:n]J:\· 1! s~pl:ismn, al'fir.mnnrlo n.uc n Commissfto n;io 
(:tLO do Oy:1pock por forr,as fr~tncezas, c qtF! cr0 flllC ::ts nar:iirs estrangeiras tenham dado 
multo :;0 intcressil. neste negocio. Das p:th· I s~.tbt':1torin.s de:nonstrur:ü(~S ele amis:ulc? 1~11 
vr:u; üo Tilrono ~.e dcj}rchentlc o nim.io int.('··fnJo Hei eomo o nobre Sr:nnclor pode :l.d'.·inhar 
rcss(~ f!lH~ anim:t rts lllr:l>cs a no;-;so rcsp;;it~, I !st.o rlcpois f!llC os mcmhros da Commissfio !.t~~
a l1armo!1ia cxlstcnw entre elln.s c ~ G:lbinc:re scr{'raranl mil yezf.s rtuc aercrlit~1n 11as ~:~:

Imperial. Portnnto, ente:nr!o que na rr:spo~;ln I pr0soõrs elo Throno, porqnc o Gor0rno frnn
cl:l Commis:;iio nõw ha tlcsnc:tto ·:tlgum ao I ccz jlor!e ter r!n.clo muitas garantias no nos3o 
Thrm1o, c }10r isso continúo ~ündn. a. votar 110r a. respeito (]a occ~lpar.f'to do Oyapock. Est~ 

cll::t. jmoclo de ar::;umr,ntar niio '' connnicnte, esta-
O S:t. ,\. Ar.neQrTBQn:: -O nobre Sen:l· 1 bclccendo como certo u:n principio que rt Com

do:- que -h:t pomo falou tlissr. que o topico cm j missão Hão admitte. Eu Jüo 1"0La:·ia com a 
di!:-!Cllss:in l:; mniro c:ohc!·t~1H(\; n~a~~ (1~\·r~ rcct1· : Commis~~o sr. suspr.it.:-ts::i.-:~ fll10 r1ln. ironic!"!.· 
nhccer, no mcnw, que n ulr.ima pnne ü ociosa, I mente respo!Hlia ao Tllrono; o que, sem cln
J10r!]uc rc[lcéc o que se diz na primcir:J.. Tcndo-j Yidn, seria ]){)UCO digno do Senado. 
se uito [jUC é .o;rr,ndc o prazer do Sen::tdo,_ ]lO!' I o Sll. YEP.r.l"El!'.O: - Eu, Sr. Presidentê, 
saber flUL' nfto ha nlrcrar:~tO n:!s nossas rc:!:!· n:io posso ach:tr no topico flllC se discute os 
~ües de :uuhmdc com ~s nações, clcsncccs.s~tri:J l defeitos de que tem s!do nrguldo; unic:l.!~1entc 
era dnr a rnziio da nltim::t p::trtc do periodo I notei ser pouco explicito. Eu nilo sei, mr,smn, 
rtne diz: '·p.orqnanto, d!l gcncrn.lid~lf1c des:.:J. j eomo se possa. conceber que esta resposta t~ 

com:Imnlcr.iio, etc." O Throno affi:Jn~on-nos J !ronicn: c enter!do Que os que rlizem que c \la . 
(1Ue es~~n·n.mos e:m rr:lacücs ele amisaclr. com 1.s ,. t: ironiea hão dr, ncccssariamenr.e, cl!:~.cr t:tm· 
autrns nn~<ies: o Sc·natlo deYc rCS!lO!Hier-llw bem rjuc a Fnla do Throno (: ironirn, ;JO!"fl\:c 
1.uc t€~111 p;ra~Hle pra:~cr e:n s~thí~r c:rne ~:a1Jsi~·~ n Resposta ennnc.:i:t a n1esm:t proposir:tio cpw 
tem as noss:1::; rd~~r·Gcs ele :unis:-tclc com as se eonté:n na Fnl~i.. Se I! ironico clizc~r·sc ntw 

nnr;0r·s r::t.r:In.~~·~'il'~ls:. r. n;io (; nrc:cs3::rio dizc~r I cs:.f:o dcs,·anceiclns todas as 11r.:sint.ell!:;cnci·a~, 
mais nad:t. O n.rg-nmr·nto elo nohtc Sc·n:u1nr f ent:i.o t:-tmbcm 6 ironico íliZC!' rtnc todas :!s 
nüo cO!l\'C:ler do co:~t.rario. nnc:ürs di'io conlinuns e sathfntorias cl0!!10lhi· 

o S1:. S.\Tr·nxrxo: - Sr. .Presidente. trar.ões do intcrcs~;c que têm pela prospcri· 
H se n>lO du•:irl:i de que a consequcncin se.;a dade c glori::t do Impcrio . 
bem tir:l(]:'l; :t?,ora Uizr:r-sc flllC é ociosn! E.:J· Disse-se, tambcm, que se não dcYc a\'all· 
timaria, cnt:ret~ni:o, sahrr r.ual o vido rln :;,,.

1 
~:tr mais do que se nella nn Fala do Thronn: 

g-unda pnrl:r. Dir:i. o nobre Senador flUe :! mas, Sr. l'rcsidcme, se a Resposta se Iimi
ociosa porque• respondendo-se ao que diz a t:~ssc {ts palnnns do Tl\rono nüo seria t.:txada, 
Fnla do Throno ni'io se deve dar a r~züo; 111:1s n.i:é, ele incivilldafle? Eu entendo que dcpoi:; 
cu nfw sri :>o~·~nr. 1\Tta têm sido, port.~.ni:o, dos c.umprimentos deve ll:\\"rr urbanidade; r, 
:\tê a.~ora, :11tcrnrlar, as minhas convlc~õe:s: portanlO, n supprrssõto não pode ter Jog-ar. 
eoulinúo a Yotar pelo parn~;rapllo. , Aqucllcs n !]nem nüo n::;rada, como n mim, a 
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ultima parle deste topico devem substituil·a I O Sn. A. ALilUQv"JmQt'E: - Sr. Prcsi· 
por ·outr~. mas nilo supprimil·a, porque, neste dente. Eu não sei colllo G que o nobre Se· 
caso, a Resposta poderia, como jú. disse, ser nador que me precedeu ]Xlde a.char pouco 
qualificada de incivil. Eu qulzera, na ver· I clvll que o Senado responda ao Throno fa· 
dade, que a Resposta fosso um pouco mais ex-~ zendo saber que sente muito prazer com o que 
p!icita, que el!a se combinasse a respeito c!o lhe affiançou na sua Fala. Nilo ~e!, mesmo, 
Oyn.poek, segundo o que geralmente se acl'C·I Sr. Prt:sidcnte, que mais se possa dizer que 
dita. A popula~ilo estlL persu:J.dida de que j necessario soj:1 além do que se acr.'l na pri· 
n.s tropas ~rancczas ainda hoje occupn;m o 

1 
moira. parte do to pico da Commissflo. Quanto 

Oyapoclt, c geralmente se diz que não só o oc· i a ter-se entendido que :1 ultima parte do PC· 
cup:Lm, como até, que estilo alliciando os rc·jriodo é consequencia da primeira devo diz•,r 
beldes c croando colonlas! Esta Imputaçflo i que nflo o ·entendo assim, porque a n!Lima 
feita ao Governo francez nfw é nov:J.. Que o ! parto é a .razfLo da primeira, c razfw nfto é 
Governo francez se servo de rebeldes contra I consequencia. Se o pensamento da Commls· 
os governos legit!mos é facto; que é o :J.!Jiado . são não fosse dar idé:J. de que existe alguma 
dos rebeldes da. Am8rica pro\'il!ll·n·o os acon· i cousa mais, não usar.ia ela palavra. ";c:ucrali· 
tccimontos do :IIcxico c de out:os Estados; dadc'', porque debaixo desta pal:J.Yr:J. é que se 
deste continente. E isto que pratica cm outras l pode entender o que ha a respeito de todas as 
partes vê-se igualmente no Oyapoclt. i nações. Entendo, pois, que com a primeira 

A' vlst:l da Fala do Tllrono, dovel)los 1 parte do topico se responde ao Throno com 
suppor que, apezar da cren~n geral em que I delicadeza, sem ser preciso accrcscentar razão 
a populaçfto estlL a respeito do p:ocedimcnto , algum:J., porque as discussões são publicas, c 
dos francczes no Oy:J.pGc!t, elles têm d:J.do sa· !I essas razões appareccm imprcss:J.S no dlario 
tisfatorias demonstrações elo multo que se lu· da Casa. Quanlo {L emenda ultimamente apre· 
teressam pela nossa prosperidade. 1 sentada. cm subst.itniçii.o [c ultima. parte do 

Scnclo isto assim, reflectindo sobre esta ltopico cm cliscussã.o, julgo estar cm perfeita 
opiniii.o g.;r:J.lmente estabelecida, c ref!ectin.Jo j contradlcçfto com a primeira parte, pcn·quo ahi 
tambe::n n:J.s informações que cs ministros ! 0 Senado diz que sento grande prazer por ~s

clor:um ao Throno para. redigir a su:J. F:Lia, pa·l tarmos cm perfeita h:J.rmoni:J. com as n:J.~ões 
rece-me que o modo de conciliar tudo é dizer·~· estrangeiras, o a substituição fari:J. ao mesmo 
se ao Throno que nós esperamos que todo o tempo que se dissesse que o Senado espera 
territorio brazilciro seja em breve livre da~ que se desoccupe o nosso torritorlo. 
occupnçfto estrangeira. Creio que esta sub·: 0 S L . G· 'I· . _ Est• qu·'stil.o s , ! n. OPE~ .\.>A. " • , r. stituição á ultima parte do penado seria eon·; p 'd t 

' res1 en e tem sido encarada por :J.!guns no· 
venlente. Eu niio gosto muito das general!· i S ~ l1 t" t d 
dades quando ha objectos que fazem uma ~ bres ena or:s que ne a em oãma o ?ar:e 

. . . . 1 de uma maneira que me parece mo ser JUSta· grande 1mpressao pei:J. sua Import:J.ncia, como ~ . . t d r· 
1 - 1 mente a que ou tiVe em VIS a quan o .1z a m · 

é este d:J. occnpa~ao do Oyap.ock; mn.s, qu:J.ndo ~ d T d 
6 

b • d 
· 1 nha emen a. o os n s sa. emos, ,o os ~s se não fale dclle pelo proprlo nome, ao menos I . 

1 . d r· brazilo1ros sabem, e, por consequenc!:L, o Re-falc-sc o m:1 s approxm1a amente que or pos· , . . 
j gente deve s:J.ber que o Oyapock está occupado 

a!ve!. ~ t · o · I por forç:J.s es r:mge1ras. rn, parece que 
E' enviada ti ::.resa a seguinte tendo todos este ~onhecimcnto, exprimindo-se 

em()nd:J. que foi_ lida, apo!a~a •. e c~-~ 0 Regente como se expriruio, occultou alguma 
trou em dlscussa.o com o pa1 asrapho. ! cousa que Julgou conveniente encobrir, pois 

nffiNDA 
i que a Commissiio tira a consequencia que, r,e 

I
' n6s ·estamos em perfeita harmonia com todas 
as nações, aqnella occupação não pode ter. 

"Em Jogar das palavras "porquanto", e I lagar. Agora, o que eu digo l! que podf~ aluda 
seguintes, diga-se "esperando que todo <l ter· o tcrrltorlo ·estar oecupado, e haver reiaaões 
rltorlo seja em breve llvre de occupa~ão cs· do amlsade. Demais, eu entendo que <l Go
trnngclra. - Vergueiro." Í verno não tem obrigação de declarar ao Corpo 
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Legislativo a sua mar-cha diplomalica úcercn · 
rle negociações pendentes com outras nações; 
do contrario o {lue se seguiria é o que succcdc 
hoje nesta Casa: isto é, estarmos tratando de 
uma questão diplomatf.cn -para a qual nós não 

Senado, não posso deixar de -obse1·var que 
contendo a minha emenda mais do que a do 
Sr. V esgueiro não fosse ella apoiada, e sim 
esta. 

O Sn. PnESIDENTE: - A emenda substl· 
estamos habilitados, quando, mesmo, nem sç tutiva do Sr. Senador Lopes Gama não foi 
sabe se os francezcs apresentaram razões pam sujeita ao apoiam eu to porque S. Ex. dccla· 
pôrem cm duvida o nosso direito, para o que 
pode ser que se prevalecessem de titulas mui 
rortes. Nestas condições .que havia de fazer 
o Regente? Vir ao Corpo Legislativo dizer 
que a occupação do Oynpoclt ainun. continú't? 
De certo que nfto devia dizClr isto na Fala do 
Throno, nem o Senado devia tocar neste ob· 
jecto. 

rou que no caso de cnhir a suppressão roque· 
rida 11a sua primeira t>mcnda preferia a sub· 
stituição indicada na segunda. 

0 Sn. LOPES GA)IA: - Creio -que a minha 
~monda nfto foi proposta ao apoia.mento poJ' 
ter sido manunua cxtempornneamonte; nes~c 

caso pUJrcce-me que a )tiesa devia tel·:t dc\'OI· 
vldo, por isso que l'ôra offerecicla no caso de 

Ora, eu observo ~uc esta já foi a politica nfw ser ap'provada a suppressão. 
do Scnauo quando o anuo passado um nobre O SJ:. -:\L\nQt:Ez nE BAnJJ.\CE!IõA: -Sr. Prc· 
Senador se vi o obdgado a retirar uma emenda si dente. Pelo Regimento todas as emendas 
que offerecera [L Resposta {t Fala do Throno, .supprcssivns, auditivas ou substltutivos sfw 
a qual tinha por fim habilitar o Governo com proposta.~ ao apoiamento, e entram conjuncta· 
todos os meios .nece~sarlos para que -e:s~a iorr;a 
de.soccupasse o nosso tcrritorio. E que fez, 
então, o Senado? Não adoptou S()melhnntc 
emenda, de mouo que o seu nobre autor tC\'C 

de retirai-a. Peço permissão ao Senado para 
1~1-n, e desejo que a ella se preste attenGflO 
(10) . Esta emenda. comprchenue precisJ.· 
mente tudo quanto hoje se !)retende, e, alnua 
mais por ella se vê que já tratamm de hnbi· 
li ta r o Governo para repellir aquclla forç~; 

o Senado, porém, assentou cm sua prudcn· 
ela qtJ.C se não tocasse nesse objecto; e não se 
rli-gn que o Senado ignorava tal occupnçfLO: 
tMlo snb!a, que appareccu na Casa aquella 
•'menda qut: foi retirada. Ora, será politico 
r1ue o Scn:tdo hoje, querendo falar nos nego· 
cios do Oyapock, tire uns palanas do Throno 
uma consequc·nda que não tirou o anno pas· 
sado? Ser[L isto conveniente, quando se es· 
pera que ·o ·Minisõro respectivo, npresemando 
aqui o seu •Relatorio, declare que continúa a 
occupnção do Oyapock? Sr. Presidente. Eu 
entendo que -nós nfto devemos tratar deste ob· 
jecto; cu, como os nobres Senadores que aqui 
têm falado, desejo que este negocio do Oyct· 
poclc tel'mine, porém cm termos habcis. 

Sr. Presidente. Apro1•eito a occaslão para 
perguntar a V. Ex. se a emenda substitutil'a 
que hontem offercci foi apoiada. 

O Sn. Pimsrm,xn:: - :-Jfto, Senhor. 
O Sn. Lor•Es G,~~rA: - Por dignidade do 

. ~ . . 

mt:nLc em -ciiscuss~o. A talta que houve f~i 

de não se submeLtcr ao apoiamcnto a emenda 
substitutiva do nobre Senador; mas esta falta 
nasceu do modo por que se exprimia o se11 
nobre autor, dizendo que offercceria segu.nda 
quando a prinwlra. cahisse. 

O Srt. Cos'l".\ FEnrtwtA: - .Tulgo, Sr. Pre· 
sidcnte, que esta questfto se tem suscit-ado pJr 
nfto se ter observado D Regimento. .Embot·a 
seja a emenda Importante, não tendo sido 
apoiada nüo pode entrar cm discussão; c se 
ella é importante, como entende o seu nobre 
Auto r, dizendo que o!"fereccria segunda, c não 
o tendo feito, deve offerecel·a novamente. E, 
então, .-cremos se é .apoiada ou ·não. 

O S1:. C.u:xJ':Tno 1m CAlli'os: - Sr. Presl· 
dente. Eu acredito que tenha havido aqui um 
equivoco, pois não é possivel admlttlr-se a 
pretenção do Sr. Lopes Gama de ser a sua se
gunda emenda plropostn a apoiamento só de· 
pois do cnhir a primeira. Isso tornaria cter· 
nas as discussões, porque só -depois de fechada 
a discussão é que se sabe se passa ou não tal 
ou qual emenda. Ora, suppondo·se que .não 
era approvada a emenda suppresslva, ·como ~ 

que nessa occaslão se havia de apoiar a cmenr!a 
substltutim? Isto não li poss!vel; tanto mai~ 
que pelo Regimento, touas as emendas silo 
reccblclns e propostas Jogo -ao apoiamento. 

O Sr. Pr-esidente declarou a dis· 
cussfto adiada pela hora, e deu pnra 
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Ortlcm elo Dia 1:. as 
dadas para hoje. 

mC'smas matcriu.s 1 do seu constituinte que pretende a reintegr.L· 

Levantou-se a sessiio ás 2 horas c l 

quarto. 

9' SESS,\.0, EM 15 DE MAIO DE 1&39 

Ex)Jcdicnte. - Rcclamar;rlo 8o1Jrc n publiea~rio 
rlos d.cbatcs. - Contitwar.·uo da di.~cu.1srio 

ria. Resposta rí Pala rlo Tlirono. 

PRESIDJ>);CJA DO SH. l>IOGO A:I"TOX!O FEJ,JÚ 

I ção naquellc pos.to. Como, porém, este nego· 
cio já foi deferido, rcmcttcndo·sc ao Governo, 
julga a Commissfto de ?>Iarinha c Guerra que 

nada mais lm :L deliberar. 
''.Paço do Sen.a<Io, cm 13 de :Maio de 1839. 

Conclc de Lagcs. - Francisco de Lima c 
Silra. - Jfarquez r/e Pnranaguá. ·• 

Fica sobre a :Mesa. 
O Sr. Senador l\Iarquez de Barba

cena pede ao Sr. Presidente provi· 
dencias afim de se fazer :nais cedo <t 

entrega aos Srs. Senadores das folhas 
que contêm os debates do Senado. 

O Sn. A1.ms BJu:>co: - Sr. Presidente. 
Eu mio dizia cousa alguma a respeito da P!l· 

Aberta a sessão com 38 Srs. Sena- blicação dos trabalhos do Senado se, porvcn· 
dores, lê-se c approva-sc n. acta da an· 1 tura, niio julgasse do meu deYer fazer notar 
terior. i ao Senado um facto que h ontem observei. 

O Sr. 1° Sccret2.r!c d:! ccnt:l. de !'2·1 E~tou pcrsuü.dido de qüe não tenho a cloquc-n-
guinte cia nccessaria para bem coordenar os mcuq 

lii~cnrsos; c, como niio são filhos da medit:J.· 
EXPF.DIEXTC 

1 
ção, e sim das idéas do momento, é natural 

I que as idéas .niio viio em boa ordem. No que, 
Officlo do Sr. :\Iinistro e Secretario :lt! I portO,m, não posso accommodar-mc é cm que o 

gstado dos Negocias da Justiça acompanhanuo I Tachygrapho possa entrar no meu pensamento 
um exemplaT do Relataria do :1-Iinisterio tla para que em um discurso por mim pronun· 
Justiça qu~. na conformidade da J.,ci, apre· cindo lia duas sessões apparcr,a a palavra "ln
sentou {L Camara dos ·Srs. Deputados. - Fico)U fcrcncia" em ita!ico, o que é nada mtJnos do 
o Senado inteirado. que tirar a essa pala\'.J·a o seu sentido natura', 

- Officio do mesmo Senhor, como En· I inculcando-a com mais força. Desejaria sabrr 
carrcg:~do -interinamente dos N'egocios do Im· se é passive! tolerar-se !sso porque eu consi· 
perio, acompanhando o Relatorio do respc· dcro que apresentar essa palavra cm Iettras 
ctivo :\Iinister!o apresentado á Camara dos it.alicas .equivale a uma especitl de censura qu,• 
Srs. Deputados. - Ficou o Senado inteirado. 0 Tachn;rapho me fez, o qual nfto pode ter a 

Officio do mesmo Sr. l\I!nistro, como 'I filaucia de .ter os ouvitlos tflo finos ·c inst:·.,. 
Encarregado dos Nc;ocios do Impcrlo, a~om· cçào tão completa que se creia autorisado :t 
pan·hando um exemplar Impresso da Lcg1sla- 1 dar fts minhas palavras um sentido lnver5') 
~üo Parahybana, promulgada nos annos de 

1

: d 'aque!lc em quD cu as pronuncio. 
I83G, 1836 e 1837, com os Regulamentos e Ins· , o sn. VAscnxc~-:Lr.o;;: - S1·. Presidente. 
trucções que pll:ra sua exe_cução forn.m. expedi-~ 1;;u recorro :i Mesa por julgar que c !la tem 
dos pelo Governo da Provmc!a. - Fo1 remct· influencia sobre o periodico que publica aH 

tido :l Com missão dos Actos Legislativos· , sessões ·do Senado, afim de que se 1•ecommcndc 
O Sr. Conde de Lagcs leu o :;c- i que . os meus discursos sejam mais cxaeta-

guinte : mente tmblicados ou, a nf10 ser assim, que :.~ 
PARECER I não publiquem de toclo. F'ar,o e~ta obsêrvaçflo 

i porque no jornal de hon:cm appaNcc um <lia· 
"O Chefe de Esquadra, João Taylor, como curso meu que não foi apanhado com fideli· 

Procurador do ·ex-Capitão de A~•tilhari!t de dade, no qual se acham expressões inverti.dad 
~Iarinha, João Guilherme Bruce, pede que seja a respeito da hypothesc que figurei de poder 
passada uma resolução a favor tia pretençfto haYer uma convenr,fio secreta ele r,uo não hon-
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v.cs_:;e nodcia, c na qual se conti\'<?R:>rm dispo· , im~[';ina~~o. tl\·c motlYos D:.lr:t acreditar que 6 
s1çoes. ta_:s que pudessem mudar a face de umn, 1 verdade o que cslCt dito lHL Fa!:.l d·o Throno, ~ 
nq;~CJaf:uo encet::.(.a, A alt&raçr,o que a isto me tenho com·cncirlo de ~ue de certo, apezo.r 
se fez_ pode ter um resultado que desejo se do Oyapocl' estar occupado por forças franco· 
não de · zas, as desintelligencias que existiam com o 

O Sr. 1' Sccrctario -decl:.ra CJUC nf.o Gabinete franccz ·Cstfto terminadas satisfat:;
sabe que proYldencias a :V!esa poss:t I rlamentc para o Brazi!. Deste modo :J.:lo 
dar a este respeito; reconhece que os po~:so acreditar .no contrario: 0 Throno 0 diss·~, 
tachygmphos fazem o que podem, c 
uiio suppõe que haja proposito nas al· 
ternt::ões que {ts Yezcs -~.pparecem, por
·que não sncccdc isso com um ou outro 
membro da Casa, e sim <!0111 todos. 

O Sr. Presidente declara que a :IIcs:t 
vai tomar pTovidcncia s. 

c tod:ls ns razücs que ~c ap:-csc-ntam ~m ·mi
nha imn.glnaçflO fazem-me acreditar o q,tc 
lenho dito. Eu li as expressões do Throno; e 
r,nanrlo com toda a rcflcxfto as li, r.llas tro'!· 
xcrnm ft. m1nhn. almn. tol1a a conYicçrw, c cuido 
que ·O :nesmo acontece :t alguns memhrcs !la 
Casa ~ur. sustentam o pcriodo ll:l Resposta 

Continút!. a primeira discussão Ll:::t I r1nc se di:::cutc; -c aind:l CJUC essas cxprcssü~:3 
Fala do Throno no paragrapho rruaTto, I por nzcs tenham sido !id:!s na Cas:1, pcrmiúa 
com as emendas C os Srs. Laves Gama. o ·Scnndo r:rue ·~u ainda. torr~c n. repetir n. sul. 
·C V~rgueiro,. que ficaram adiadas na j lcitum (ic). 

~e~:sao aruerwr · I Ora, quem poder{L r1uYldai destn.::; expr~s .. 
O Sr. Presidente convida o Sr. 1o 

Secreca.rlo a assumir a presidcnci:l, 
si'if~S tf~o tcrnlin~nb:mc-nc·~ cxpositiYas! E' ver .. 
da!lc, Sr. Presidcme, que :t Fala 1lo Throno 

visto querer tomar p!!.rtc 11a !liscuss:i.n. tem soffriclo dif!crentes scntillos rJUC lhe tem 
O Sn. Au-:sc..-\1~: - Sr. Presidente. En querido dar a. força ela n.rgun1cnuu;üo de alguns 

YOto JlC'lo pc·riol1o '!~1·' c:orr, c:n tH,cnssi'lo po:·· l!Ohns membros ~ne impnr-:nnm n Respost.~.; o 
que cl!c rcopo:Jde procis:nncntc ao topico l!:J. ~n~ m~ tem posto na ncc:cssirl:ttlc de procarar 
.Fll::t do Throll;) a que se refere; -rotando ncl1c ra:~ões cxtr:rnas pnrn. acreditar no que csb''t es
YOto por canYicGfLo -e nrto por ironin. Voto por cripto, c cuja si!nplcs lcilura craz a convicc:?io 
convicção po;.· r:stnr pn:·ecido de que todas ~~s n. todo o mundo. Eu n1e conYcnço de que :1s 
noss:~.s desintc-!Ii~·cndns co!ll quacsqucr .~!tr;Ü(!:i pnla'\-ras t1o Throno ~ii.o n.c0rtadns, pt·ccisas, 
estão ~erminad~s de nma maneir~ satisfato· terminantes, quando se me tem ensinado a 
ria e gloriosa para n. nn.çfw br::tzilelra. Eu ncrc-dita~· que, não obstante estar um::t por~ão 

confesso ao Senado ~ue a~ principio, quall!IO do terr!torlo de uma n:tr;fto occupada pel:t 
vi a F:t!a ·dO Throno, custou-me muito a crer forG:t de outra nação, pode haver ho:1 intclli· 
que as desintcliigcncias que existianl entre o gencia entre essas duns nações, c sinceras de .. 
Brazil c alg;um~s nações estinsscm de todo monstrações de :unisade: isto se tem mos· 
applanad:ts, porqac ouvia constantemente dizr:r trado com toda a Cl'idencia. Se isto, pois, r.wí 
que a marg·cm direita do Oyapoc!c csta>·a oc· tl(~monstrado, mais um motii'O tcn]lo para acre • 
cupadn. por forç~s frr,nrczns, .c que aindn se ditar nas palavras do Throno, porque o que me 
nfto tinha:!l :tca.bado css:~~~ contesta~ões com o poderi:l fazer susp~itnr um r.ouco de nfw ser ver
Gabinete franccz áccrca da occupaçf,o dessa dnde o que nos foi dito é o estado do Oy:tjlock; 
parte do nosso wrritorlo; c, como isto c:·a um mas como se tem cnnuncindo que pode conti· 
facto plenamente sabido, custou·mc a submct· nuar a occupaçfto, c no mesmo tempo haver 
ter a minha conYicr;ão ús p:tlanas com rrue n boa intelli:;cncin e reln~õcs de amisndc entre 
proposição do Throno, a este respeito, esta·:a n nação c o Go\'crno francez tomo Isto comu 
cnnunciada; mas depois que se .discutia a ma- mais mu motil·o para acreditar a \'Crdadc elas 
teria, sobre n qual tenho pensado com toda a expressões do Throno. S!'. Presidente! E que 
reflcxfto, nfto só pelas palavras com que cst(t 

1 

moth·os poderia cu ter para duvidar tl'isto? 
c·nnunclado o período da Fala do Throno, Tudo quanto me afigurn•:a a imuglna~fto vem 
como, tnmbcm, por outras :muitas razões ex· em apoio tlas asserções do Throno. Eu nii~ 

ternas que se offcrcccm presentes ü m!nhn ! poRso crer que estas pnlnvras fossem escriptas 
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com leviandade ou descuido: isto niio é pos· que linll:tlll ~f::I'ViuD lhll"a o lh,;,ma c para motl· 
sivol ac•·cditar·se, nem licito a algucm suppol-o. >"os das ;;rnn<lcs incrct>açlíes que se tinham 
Eu nào se! bem qual 6 o modo ele se fazerem feito (t Adm'inisL\'ar,iio que terminou cm 1n de 
estas r..:;ças .no Gabinete; porém supponho que Setembro. Entüa se dizi:;~, que essa Adminls· 
a Fala d:t Abertura da Assembléa é uma pc~'l 

d'aquel!as que com a mnior circumspccçüo ~ 

cuidado são elaboradas no Gabinete Imperial. 
E os :,linistTos da Corôa sabem muito bem qu~ 
nenhuma pcr,:t é mais csmerilhada c discutir!.t 
nas Camarus <lo que a Fn!a d<t Abertura da As· 
scmbléa: c!la é sempre discutida não sô cm 
seu pcnsamc~lto como e1n suas palavras e, n.tC:, 
pontos c virgulas; c por isso os Mlnlslros hfto 

trn~iio era Incapaz ilc continuar na direcç1'lo 
dos Xcgocios do Estado, r1ue nfto subia acnb;u· 
co1n os nosso3 ma1e:;; ehcgando-se, atl!, ~ clb~(~l' 

que essa. ..:\dministrn(:~o cr~ conniYcnte, c r1ne, 
d1.! proposito, nüo q1:cri::t :u~~llxn· cõm os males 
que se soffrimn! Ser\'lrn.nl esses tl'0s obj8· 
ctos de principal moti;-o ou iundumcnto ~1s iu
crcpações fcltus n. essa actmi.nistraf;ã.o. 

Os illustrcs nwmbros da oppo:üç;ão crnn1 
de dar-se a. todo o trabalho para nn.o cnnun- :;ob~·c o~sas bnscs que firnw.rruu setw 1nais for
ciarem nessa per.a uma êXprcssão que 110ssa 1 L.::; att:iqucs ao Gabinete de então: el!es :) 
suscitar duvidas no Corpo Legislativo. ! rêDUtavam inepto, Governo monstro, Governo 

Eu nüo posso, mesmo, crer, Sr. Prcsi·j ucmonio, connivcntc com os rebeldes, c que 
<lente, fJUC ao menos o principio do nmor [Jro· ni\o ncabavn, rlo proposito, com os males da 
vrio, t1li0 t; 1mLural nu1:5 iwmeus, occasiouass•.! .:'\~c_:.ã.o·: 

na Fala do Throno alguma cxpressíio menos E:osa Adminlstrnçüo por fim succumb:o 
exacta; n1uitas yczes, quando tetnos de e:nnun.- ci0baixo llo 11eso cl0 tfi.o fortes arguições basea~ 
cinr um facto que se pode attribuir ao ~lfe:ito ti~:; sobre esses trcs n1otivos muito pmulerosos. 
de faltas nossas, -o amor proprio nos faz tor- Succumbio, cmfim, r!. .:\cln1in·1·strac::fto, e o-r~ 

cc1-o i.lnl pouco pn.ra nf'to apparccer tfto feio: gnniscu-sc uma no,·tl, composta elos illustrcs 
!..nn.s isto n~w se poUe t1:1r n::t F'n1n. elo Thro!lo, !"!l~:mhro:; ela opposic:!o f'l~F\ !"H·~ tlizinm as maio· 
!lOl'qnc clla foi claboracht pelos :11inistro,J rcs cap:1.Ciundc9 do paiz; compoz·sc nm ':\Tinis· 
nctnncs, os quacs, expriminuo o facto do Oy:~-1 t;~rio ch:tmntlo emincntenwnle par!amt:!ltar, 
poc1c, :1 inda que a snn. cxposi~flo fosse dc.svnn- con1 uma. m:1ioria co:npact:l c tlccld.idn. nas ca .. 
tajosa, c~!h. -cm nadn. ::ttacaYa o seu amor pro- ' mnras: esse ~Iintsrcrio !"o i g:lnhanl!o n~11n. con
prio, IHH"f!lH~ nrw pode ser rl3sultr!tlo de fnttns fianc:;a. exr.rnortlinari::t de qnc ncnhnnl outro 
suas. por isso que as cens~tra.:; só podem r.~hir gcz[lr[!. atG enti'io no Corp,) Legislativo ... 
sobre a adminlstraç;ã.o pas~;···1n. LogL:, ~flV 

pode dar-se esse interesse t: · amor prr. ::rlo 
0 Sn. VASCOXtET.T.oS: - Apoiailo! 
O Sit. Ar.Exc.~n: - A esse Mi~Jistcrio foi 

pnra <li:~crcn1 111nn. cousa. (:uc 1\· ·m.cnte nft;; l·. l concedido tnílo qli~'..IHO. peUln, u~u1a se I_?c ~0-

Tenho mnls umtt r::tzao que ::~c fez co!~- gcn, e cn t:-on !1U c2..rre1ra de sua.::; fm1cçoes ti e
vencer d<t verdade c <l<t justiça <lc.é:ts exprca·J baixo doo Ulé!hores anspicios, rotleruln da con· 
sür~s, c que faz nntito poso -cm n1inhn. con- fiançn. elo Corp11 Lc~islntivo. Pn.re:cc-me que 
vic~i"to. As communicações que cstrlO em•o!-1 os mc:nbros que passaram a co-.:.1p6r essa Ad· 
vielas nrts ·espressõc-s da. Fa1n. do Throno sü11 ministrac:~LD, ao tont::.r n. ger~·nci~,_ l1os nc~ocio:1 
muito consentane::ts com os talentos c capac!· publicas, promcttcrn:n cxpress:tménlc r.,nw· 
daclc que se presumem no Gabinete h:t pour8 lliar os m<tles da Xaçflo; mas, r, mudo ni:.o o 
<lcmitticlo. Eu me explico. I promettcssem ·expressamente, l'S!.:'~ reconh<~· 

Sr. Presidente. E' um facto reconhecido 
1 

c!do que qnam em tne3 r:ircumstancins accei· 
por touos que trt:s questões havia ha annos no I tn1·n o ~!iniswrio, t.:ndo sido tflo censor, o ac· 
Gabinete Imperial, as qua.:s eram considcrndns coitava com <t condiçflo d~ remediar 0:1 males 
<la maior importanci:t, c as quaes m:tis attr:t· 1)\lC os seus antecessores n5o pudermn :·emo· 
hiam as :ttten~ões dos :l!inistros da Corõn; c I I"Cl', c cspccialmelltC os trcs sobre que haviam 
vem n ser: 1•, a occupnçüo da mm·gcm direli:n versado mais fortemente ar. lnscrcp:tr:ões. Ess!l. 
do Oyapock pot· íor~as cslrangt:lrns; ~". as foi certamente a cotuliçiio com quo essa Admi· 
dcsintcl!igenciag com a Santa Sé; 3n, n. gucrr:t nlstmç:lo tomou cont<t do Governo. Comc~ou 

civil no Rio Grande do Rui. Eram cllas as esse ~.1inisterlo cm seus trabalhos, c nada, j{L 

w A 14Wi§& 1, •• 
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disse, nada se lhe negou; tev·e todos os meios; 
e impo.ssivol era, Sr. Presidente, que tendo 
esse grande Gabinete obtido todos esses meios, 
imposslv·el ·era, quanto ao meu modo de ver c 
de pensar, que esse Minlsterlo largasse a Ad· 
ministração sem ter vencido alguma dessa~ 

grandes d!fflculdadcs, algum dos males .prin
cipaes que -tanto tinham servido de arguição ft 
Administração passada. · 

tes seu melo circulante? Nilo. Vós a del:tastes 
no mesmo estado: a Administraçii.o judlc!arb 
vós a deixastes no .peor estado .possivel; 
o Cocligo exigia reformas, .mas v6s o dei
vastos por ·reformar; achastes nas Provi.n
eias o cspirito .publico .pouco conforme :i 
ordem, mas assim o deixastes; e, além disso, 
os tres grandes males que pesavam tanto sobN 
a .Nação vós os deixastes como estavam ou, 

Ora, se os membros desse :\Iinisterio não talvez, .peorados! 
puderam tudo conseguir, porque não se pode Eu não posso cr.er, Sr. ·Pres!clente, que tal 
esperar tudo da força dos homens, elles eonse- possa succedcr, que ·os representantes da Nação 
gulram, ao menos, desvanecer dois desses grau- 1 tenham motivo para dizer a esse Min!steriu: 
des males: a Fala do Throno o diz, c eu tenho ~- :-<ad·a fizestes 'lnnis do que .f'izeram os vossos 
todas as razões .para o crer. 

1 
antecessores; é verdade que um facto ,exist.e 

E como poderia ser, Sr. Presidente, que 'l I demais que vós fizestes: o augmento da divida 
:I!In!sterio que entrou para a gerencia dos n8·1 publica (apoiarias) em mais de vinte m!lhões 
gocios publicos em 19 tlc Setembro acabasse a de cruzados; o mais deixastes no .estado em 
sua carreira, sem ter posto termo a alguns dus que estava-. Portanto, Senhores, esta hypo
males que tanto ·pesavam sobre a Nação?·Ess~s these que cu figuro não pode ter appl!caçiio ao 
Ministros que tinham a maioria das Camaras :ltinisterio que acabou, porque dois dos males 
poderiam ser tão faltos de patriotismo, tanto da Naçf;o estilo remediados: a Fala do Throno 
desconfiariam da sua capacidade que largassem o diz; e é, mesmo, esse facto cons!lntaneo .com 
o Poder sem ter remediado os males que tanto a capacidade do M!n!sterio que acabou. Os 
pesavam sobre a Nação, c que foram a cnns:t membros desse Ministcrio eahiram porqu"C qui
primaria ·das arguições dirigidas :i passada Ad· zeram; é facto publico que pediram a sua de· 
ministração? Eu podere! crer em semelhante missão quando ainda tinham a maioria nas 
cousa? Poderia, em tal caso, esse ·:\finisterio Carnn:ras; se se demitt!ra:n, é porque já tinham 
assim se reti.rar, c sórncnt~ por um motivo que adquirido a gloria de salvar a Naçii.o desses 
tocava o amor proprio e o Interesse d.e um de dois males, removendo as desintelligcnc!as 
seus membros? Certamente que n<io poderiam sobre o Oyapock, ·C as desa\·enças com a Santa 
escapar á perspicacia desses Ministros, á trans· Sé. Assim o diz a Fala do Throno, e assi!::l 
cendcncia de seus talentos, que em tal caso a o devo crer das grandes capacidades dos mem
Xação ter la justos motivos para, por intermc- bros da Administração que cahio. Isto posto, 
di o de seus representantes, exprobar-lhes sua Sr. Presidente, digo c confesso ao Senado que, 
condueta, dizendo·lh·es: - Oh vós que entras- comquanto ,no :prlncip!o tivesse duvida em 
tcs para o Min!sterio com tanto afan, que der· ac!"cditar nestas expressões, hoje estou con
rubastes a ,<\dministração passada para ser vencido de que o negocio do Oyapoclt, embora 
substltulda por uma Admin·istraçii.o forte, !JUC ainda exista n occupaçii.o, está terminado. E 
fizestes, mais do que os nossos antecessores? tanto isso é certo IJUC o Governo Imperial tem 
Deu-se.vos .tudo quanto pedistes, mas que fi. re-cebido das nações, inclusiv.e a fran<:eza, de
zcstes? - Eu, Senhores, não faço arguição ao monstraçõcs satisfatorias de amisade e intc· 
Minister!o transacto; supponho uma hypo· resse pela gloria do I.mperio. 
these que se poderia dar no caso de .terem sa· Supponhamos, porém, que ma'is para o fu· 
hido os membros da Administração sem terem turo a evidencia dos factos nos faça duvidar 
vencido !lssas dlfflculdadcs; e por Isso suppo- do que se nos disse; c que, pedidos esclareci· 
nho que os representantes da .Naçii.o tinham mentos a este ·respeito, nós entramos no .~o

Jus a dizer-vos: - Entrastes .para a Admlnls· nhec!mento rle que taes asserções não foram 
tração para emendar os erros d'aquella que exa~tas: será. mais uma v.ez que apparcçam 
censurav.els, mas que mais fizestes do que el!a? exemplos da ·fallbllfdade dos .calou.Ios humanos; 
Livrastes a .Nação do papel·moeda? 1\i·elhoras- , mas, ·COtão, á vista das ·razões que acabo de ex· 

wapppg·:ai·s !;q~ 
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pender, nlngucm deixará de fa::er justiça aou 
motivos que tive pMa a.:recli tat• nas palavr:l8 
da Fala do Thr<lno. 

P<lrta.nto, voto, por c:>nvlcção, .pelo periodo 
que se discute, o qual está concebido co!n 
.muita precisão, c como tal se torna digno !le 
ser approvad<l pelo ~senado. 

O Sn. MAnQUJ-:Z IJI': PAHAXAGu.\; - Si.-. Pre· 
s!dente. Hontem, quasi no fim da sossão, 
apresentou-se um argumento que pode fazer 
alguma imprcss:io aos sentimentos da Camara; 
por isso me vejo forçado a responder a ·elle. 

O nobre Senador autor da emenda suppres· 
s!va a este período da Resposta á Fala •ln 
'!'!trono, que se discute, ponder<lu que, se a 
sua emenda suppress!va não passasse, viria 
depois o Rclatorio do -respectivo Jiinistcr!o a 

ta.mbcm o Relatorlo nos pod.erú dizer que está 
concluida essa negociaçio ou que 1lSpera se 
conclua, como Indica a Fala do Throno. Ne:n 
isso seria contradietorio porque bem se sabe 
que multas v.ezes ainda depols da paz feita, " 
tcrrltorio de uma nação cont!núa a ser oc
cupado por algum tempo r,elas forças da outr'l. 
Da Fala do Throno não se ))Ode dizer que as 
negociações nãl) cstfto terminadas ou não vão
tt terminar-se; mas supponha·s.e, o que eu nego, 
que se nos dissesse o contrario, e que não e 
poss!Yel conseguir-se a desoccupação; -nem 
assim se pode i-mpô r a nota .de ,contradicção; 
c, qua.ndo ·ella se desse, não recahe sobre a 
irresponsab!lldade do Chefe do Poder Ex~

cutivo, que diz o que lhe asseveram os :Minis
tros. 

dar-nos, talnz, um grande desmeniido, di· . . . _ Da maneira por que está redigido o pura· 
zendo .. nos qun :uncln . c_onunua n. occup!l~uc d-J j grnpho entendo que o Scnaào não cmprt:!;u. c tu 

Oyapock, <l que, verJfJCando·sc, de certo mos· suas expressões a ironia, nem falta ao devido 
trava contmrledade entr-e o entender do S?· respeito ao Chefe do G-overno; mas certamento 
nado e as expressões d::t Fala do ThronJ, faltaria se usasse da linguagem da llypocrisia, 
quando diz que se acham desvanecidas todas dizendo uma cousa e sentindo outra. 
e quaesquer desintelligencias entre o Gabi.ncte 
Imperial e o Governo de algumas nações. Per· O Sn. YAsco:>cEc.LOs: --Sr. Presidente. 
mltta, porém, o nobre autor da ;Emenda que Disse um nobre Senador que acredita que está 
lhe -dlga que não acho nesse argument<l a força evacuada a margem di-reita do Oyapock: prl· 
que ·clle aclwu; 8 repare que, ainda mesmo meiro porque a Fala do Throno assim o dlz; 
no caso de passar esta expressão, nem por isso, c em segundo Jogar porque essas cxprcssõ~~ 
expr!mlndo·sc o Relatorio do M-inistro como sflo consentaneas, como se devia esperar, dos 
inculca, hav-erá essa -contradicção entr-e as ex· talentos e capacidades do Ministcrio C!Xtincto 
pressões da Fala do Throno e a Resposta do h a pouco. Só me farei cargo destas duas ra· 
Senado -porque ·não sei se possam ter como sa· zõcs; porque as outras silo philosophicas, e não 
tisfatorias taes demonstrações de amisade, c pretendo discutil·as. Quanto ao primeiro fun· 
acreditar nesses desejos de consolidação da damento direi que na Fala do Throno não se 
i\Ionarchia, gloria e prosperidade do Imperio, affirma que estejam desvanecidas todas 11.5 

quando da parte de uma dessas nações se 1it desintel!lgencias; e iít hontem mostre! que '• 
a <lccupação de uma porção do nosso territorio. Fala mostrava ft Assembléa Geral que as nos· 
Se a questão se limitasse unicamente a notas sas relações de a.misade continuavam no -mesmo 
dlplomaticas, c Iwuvcsse sómente des!ntelli· estado em que se achavam .no anno passado. 
genclas sobre dir.eltos ll.quelle territorio, poder· E qual era esse estado? Era a margem direita 
se-la acreditar ·nessa sinceridade; mas quando do Oyapocl,, <lceupada pelas forças francczas. 
as obras desmentem as palavras, quando s-~ Léa-se a Fala do Throno do anno passado, e 
entra cm ·nossa casa com força armada, e Ge achar-se-ft esta verdade. 
occupa parte della, .como é que sinceramente Disse <l n<lbre Senador que hontem fol da
se nos diz: "Somos vossos amigos"? -Isso é monstrado evidentemente nesta Casa que podi~> 
um escarneo, até! estar uma parte qo nosso terr!tori<l occupadn. 

Demais, Sr. Presidente, eu não receio que por força estrangeira, sem que por esse m~· 
haja ,essa c.Gntradlcção que Teeeia <l nobr<) autor tivo houvesse dcs!ntelligencias ·entre ,e!sa 
da Emenda, embora se nos diga depois n<l R c· nação e <l Imper!o; mas se <l nobre Senador 
Iator!o que ainda exlste essa occupMito, J)Orque jul\"tt ser essa a hypothese em que estamos, 
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como vota pclo parecer da Com!lllssi1o que sup· i do que ·praticou a Administraçilo de que fize
põe que das palavras do Throno se não pode I r~tm prr.rle e;;st's dois nobres braz!leiros ... 
inferir outru cousa sCJlfto q.ue t~m sido desv~-~ O Sn. l\IAr.QI:ez m: P.\IIA:-i.\Gt:..l.: - Peço a 
necldas .d!gnamf:nle: todas o quacsquer ilm;ln- palavra.. 
:.ell!genc!as que cxlstlsscm ·entre o ImpcJ·Jo e o S11. VAscoxcELLOS: - "Que fez o Mlnls
as outras nações? 'Equivocou-se o nollre Se· te•·io qt1c ha pouco acltbou?" perguntou o nobre 
na.dor: esse fundamento não está ·nn. Fal:t d~ Senador, c respondeu: "Xão fez m:tis que au
Throno. ·Bl!a não assevera que ·está cv:!cna•lo t,"lll 0ntar a divida publica a tantos mi!TJõcs de 
o Oyapnclr, mas que tem ccssatlo qua.eSCJ.Uc:r cruzados! •· E' cous;1 .bem fncll dizer que a di· 
üosintclllgencias que houYcssc com a.s cutn;; I vitla pub!lca foi augmentada; porém uifficil d~ 
nac:ô•·~; :} ·isso .é 1~ma conclusão r;ratuib que a i proval·o. E qu<tl será a Administraçilo que a 
comnm!;•to dc-uuz;o tlns p·al:wras da Fala do ! nfw tenha; .augmentado? ·Esses argumentos 
Throno · I não parecem prop,·!os da posi~~o cm CJUe s~ 

Disso o nobre Senador que o motivo pJr I considerou essa opposição de que ·ha pouco se 
qué \'OLa pelo l'arccer da Co~nmissilo E por I falou; porque, entiio, essa sua crpposlçd.o se 
a!!rcdii.ar r,uc os l\Hnistros ha pouco dtmil· i reiluzio a nada: .se G verdade que se não pode 
tidos nüo potliam deix.·u· indecisas qucolÕES i no ·estado actual fazer face ás cle!!pezn.s do 
!JU(: formn o tlicma de suas declamações de op· i Estado sem augmcnto ll:t divida .JlUIJiica, então 
posição [L Administração transacta. Dbõc ! que Admi!lbtraçüo poderia su!Jõistir? Como 
l:s~c nol.Hé Sairudüi': '·Tudo st concedeu rt. c.s~:.:~ j poderá sub;.;i.stir ~:. Admlnisti·aciio uctual? J!.t, 

~finisterio, n:1c fal~ou cousa alguma parn. vas J porYcntu·r:1., !l.G outras Adm!nlstrações anteria
!w.b!lilar a ~.;~!r". ,E' esta uma das propo;;i·Jres .nilo tiv0ram t:unllem credltos? N'fto se pooio 
ções de nobre Senador que cu neg-o. PMvcn·l' um credito cm 183.7? 
turl! podia o I::razil habilitar a Adminizl!'"-Çito Disse-se que .nada se f.cz! Não f exacto; 
com a:·~ forGa:; :wecssarias p:rra n.c01upanha.r as nesta pa.rte cu J'!.ão ·estou -de a-cco-rdo com o 
JH~~ioci~t~ões dir;Iomaticf:.s? Parece-me que nfto nobre Se!l:tdor, P -r.m t:erupo compete:nte cu 
poder{~ ass:.;·:erar o nobre Senador que fosse o provare! G eontr~.rio. O to pico a respeitcr dos 
Govcl'no h:,:)iiitatlo com os meios ncccssnrios negocias do Rio Granue !la ele ser objecto para 
;.iara. imp6r :~ França a clcsoccupar;ão elo nos::;o larga: discussão: !tt nos encontraremos·. 
tcrritorio; portanto, esse gmndc argumento Disse maL> CJUC o syEtema monetario se 
que tinha .(lCliacw· .está d0sfeito. Poderia t:!-1':1· achava em mr.o estado, c cm pecrr fi~ou, ·e se 
bem o Brazil habilitar o Governo pa:ra fazer não deram providcncing ;1 l'QSJ>êito do cobre. 
cessar a. guerra. dvll? Que meios podia o Pr(}Curarel reilponder a ·estas arguigões 
Corpo Legislativo pôr !i disposição .cJo Go- i com poucas palavr::.s. O melhor::mHmto i! o 
v~rno? Dinheiro c faculclacle para recrutar. J systema monetario 1:ão {, obr::1 de um dia, salvo 
Recrntm;-sc; mas o sold'ado é .obra de um cl!tt? 1 para algum illustre economist:< a quem a DI· 
Podia formar-se um exercito ele nm para outro \"inüade tenha fac'.lltado o pcder dos mila.;res; 
momento'! ·Eu deixo esta qnestfto para outro c, ainda quando o systema monetario pudesse 
topico ·e:n ·que clé' certo eu me considero d~r- ser melhorado com ess.'l. rapidez, r. questão 
rotad·o, por!]ue, quan·do vejo um parecer· :le era, tamhem, se isso conviria. Dizer-se, PJ· 
Commissão, assig-nado por tres e:x·:'.finistros r~m. Q.uc c'ssn. Administração não deu passo 
de Estado, dos quacs dois pe1·tencem ú profis· algum para me!hor:tmento do systema mon·e
sfw militar, tres nohres ex-:\!inistros que go- tarJo não 6 exacto, nem disso se poderia.. ar
vernaram o Estatlo em guerra civi'l~ n dois dos g-ni!' ft Aclministraçiio quando o niio fizesse, 
!JU:les, não faltou llleia alt,•mu pa.r:t. sustenl:'.xr a porquanto =a lei a css<;· rei!pelto havl11.- qut: 
di!;lliclade n:J.C'iona.l;. tendo oitent:u milli.iícso cl:e tinha sido confeccionada por n.l!:.'1Jma .. das pes· 
crnzados 6. sua disposl1;íio, forç::t: estrangeira soas que entraram na Administra.çfw;· c con· 
hcm organlsa.ün l!.O palz, c. entretanto dc-l::o:aram vem obsel'\":tl" se os sen.s resultados. sat!starlarn 
perder uma .. Pro.v.!nclru; entendo que· r,s f:tltns bem os dfeltos que l'lla. promettia, .p:11ra que, 
da Adm1n!stra~a que acnboJt niio foram tão quercJ:do-se· remcd!a.r o ma.J, S·e· niio aggra.
grav-cs que níio poss:un ser releYadn.s, {'Dl vist11. va~sr.:. 
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Scssilo de 15 ele Ivluio 

A Arlminlstrar,üo da Justi,;a ficou uo · crimina.da <t ~ua conducl!\ pelaE Cama.ra~. tal· 
mesmo estado ou peor. Falou-se do tempo em \'ez, se continuasse cm seu posto, e so aprcS<lU· 
que eu ·era l\linistro. O ;Jrimciro passo qUCI tassc rts Camaru.s, talvez r;anhasse n. victorla 
cumpria dar era cuidur da cxistencia. De· IH!ll:w; e cu penso que .ene devia ganhar a vi· 
mais, a reforma do Codigo do Processo C1·i- ctoria, porque o nobre Scn:tdor entende que a 
!llina.!, ~:ndo a parte. da lc;;i~laçiio ~uc m~i.s / victoria se acll~ preza. <LO carro do, :\linistros: 
rccla.mar,oes tem motivado, lltLo podw. v_cr1fl· I Jlclo menos assim o lndl~a o b()llo parecer •1:~ 

~o.r-sc sem que se explicasoem <tlguns :trtig•,s i Commiss:1o, chamado Resposta a. Fala do 
dn "\cto Addicional; niio se fez ()SSC trabalho? j Tltrono. 
:--lfto foi concluido, sin1; mas ~iio se dlg~ que. o i Eu quizera continuar a tazcr mids a.J:;u· 
Governo nr,o adoptou um ProJecto que Já cxts·/ nw.,; observações; mas não podendo deixn.r tlo 
tia apresentado ,.110 tempo da Administração , confc~sar n minhn gratid:io ao nobre Senad<11' 
;;assada; c csperan-sc, pelo menos, pela apre-/ que falou cm primeiro Jogar, pclu maneira 11· 
scntação c n.pprovaçfto desse Proj.ccto nas dtns son~eira com que tratou a Administração pa.'l· 

Cn.maras para. ser, entfLD, apresentada a re-,1 sada, c c?nvcncido de ~uc ~ fc: como podl:l, 
form:• do CodJgo. Parece-me, portanto, q11~ resorvo amda algumas expllcaçues pa.ra o ~o

:oi por ironia que o nobre Senador reduzia I pico (]a gu&rra do Sul. Por ora, considGro-me 
esse to pico de occupar,fto, C! por isso julgo ra· 

1 
satisfeito. 

zoavel que elle approvc a ttssucn.rada ironi<L j o sn. PAcr .. , Ar.nequt~nQuP. ,,;" que " •xer
da ultima .parte do pn.r:1grapho. Não têm, c:ci,) do cm·g-n du ~ün ~Unls·terlo, c. mc~mo, o 
r.ort,...nto "'sses n.rrrumentos do nobre Senador dcs·:.-mpr:.nilo do obrig-a<:;õc~ a. que :H! a.cl~a H;;-a~.lo, 
t1 .... 1 ~...:. o. . _ . ~~·:!i"d~:', r·o!'n a. As~r:nbl..'~n. CN·n.l, t~m obsta<lo n 
:1. força que n. sua llll!lg!nn.<.;i.LO lhes attrlbue. que C':ntt·as~f! no ·Vi"!rdn.r1~irn c·xame dP.I:H.~L m:u:::·rla, 

Disse-se, ainda, que e!:se )Iinistr.rio, tc!vlo c por lHRo s~ uclta um J1ouco nlltelo á ctUt!Hlilo qu~ 
, · , , Sê Y1:ntila. {L CCI"C~.l drtH l";~ZÚCfi l:nl ({Uf~ :'f~ f~l!~~lot: 

a maioria nas Camaras, se retirou por tstJ, a rommis!:ii"i.l) ;l:t:·~!. :-c-.JI~!-t· o to:"Jk:o que ~; -Ú~r.nte, 
por nquillo, por aquillo outro. Responder.:! h<:m como <ld ouLmo que ~c tem a.pJ'esc~trv.:o em 
que nfto me considero nn. ohrign.(;iLO Uo con1D1U· f:t.vor rJelJ.e- e Uo pt~rlorlo d'rHJUêlln. a qtw e:I!e ~l! 

. . _ TCI'-crc; po:· .IB!W limi.~~!r~~c-ft. a. c~n~!~.t!.r :1. :~:tu. o pi· 
niCar cousa alguma n. esse respeito, 1nas n~to I niüo a 1·espeit.o rlo topi(•o r.·m ~lisrnssi'tn. cDmoa
(~ pro\·a tlc patriotismo reparar-se cm taes cir-~·;ando-o com a Fala l!o ~r:~,:·ouo. Nota r .. ~:x,;)rt:s~a.o 
· . . t!a ·Fala do 1'in·ono .Ue cuja. verllU.ilC t!!:;f.!i pC;r .. 
cumstn.ncws. 

1 

fmn.~lido que n Co-rr.mi:-:são não duvida.; ü oh::-:Prva 
Supponhn.mos que o 1Iinisterio rcconhc· f!llc das ponr.l.:rar,üt~:-i elo ·noiJ:--e St.:>.nailor P.::!lo CL·~LrA - · - . I t::H~)'·.::·ava uuvil-o conclu~·!' ctt:.e a. parL(~ dv pe.:·~o~lo 

t:t..!U que nao poU.ut com tao grande pezo, q:.xc - e.,m .r1:.::1ntn. Ne. - e-ra ociosa.; ma . .::. quu hcrn 
alguns acontecimentos o tinham desalentado. :;·on~e de r<>j,;Jtal-o o n.Joptoa tnl <Jua.J .:;o ac~Jo.. 

.. ,
1

• "'!' . . . á . . q ::~. .TuJg-u.-!i-o indubJta.vcJ fJUf:l todas a!:i !ln.ÇUt':.IS tem 
?'lesse caso, uizcr o l\ lDlSte.no ' llln.Iorta Ut: ' da.tlo c\·!Ufnt~'l pl'ovas de aml?.a.il~ c 110 Jntere!-:::;.i~ 
o tinbn. sustentado: ';Xós não queremos perder .;Jclu co.:l::;olltlaçãu (la :.\I.onnrch!a, g-!orlit ~~ prosr}!.:.~ 
o conceito publico, U.eix:.1.n10s o nosso p[!stn ri<.laLle L1o Im;)c:rio ... incl:..:~;~·~·.é a mi~:-;ma .. Y':·:m~.;a. 

~ .. , Ih1l'qllc :1a exp:·cs~:ao do PHr0!1o quflo r::w 11ev.f' 
:l quem melhor o possa llescmpeJlll<Lr" " ra,ta """"ir-so da responsubll!tl:l.Jo <los mi.nl~:ros ;Jura 
de .patriotism-o? Esse nroceU.iincnlo é con~ omw.nc-ilLr fu.cto::; mc~nos exactos, e.!lter.•k q:..ll~ a 

.. 'í-';t.Ia Uo Throno Lo hn.:~-cn.·.~a ~;...Jbro~: ~n~{l:·mn.cõ.c..s 
dcmnavcl? Deixttr o Poder cm que nfto é po,;- <los ~!inl•tros qne .~o<km s~r "'spon•alJ!.:\saJos 
~ivel manter-se é de digno ilc censura? Tal ijU:Ln<lo se reco!lheco. que lacs in~onnacües inu<l· 

accusaçfto é filha tlc llO\'O estl.do! 
H ontem, uma quasi igual accusaçfto ou Ji 

cu ao nobre Rdator tia Commissão; ellc, cn· 
grassando a voz, disse: ;: O ::\linistcrio forçou 
o Regente a escolher J\I!nistros cm vcsporas (]a 
installaçiio da Assembléa". Eu confesso que 
ó a primeira vez que tenho ouvido aecusaçõ~s 
contra um lllinlsterio que retira: E' cousa atl· 

mlravel! 
E11se ;r.!ini.stc;rio, porém,. tiio fortemente 

acenando por se ·haver demlttido, dando-se a 
entend()r quo elle se retirou receJoso d() ser ln-

,\, - 10 

ziram o Tllrono l~m erro; mas q~.t:lndo a. l"c.!.:t 
ni'Lo lndlqt~U 1(1:::-t n.l.!~nma. :ln Jl!u::::ão, :nfio t~ r.t'n
:-m: a.Yf•! como f;ü .iu1ga. s~ nn Falc1 .-;o não alludc 
ao::; Jh~~ocio~; Jii. Ot..:í.:up:::u,:ão Jo terrltor:u, c·scu~ado 

t·· o l't~sto ~lo p~·r!oJo. O Tlll'ono !:fio Qn::.: ~~tl:tr ,}!) 

Oyn.pock .. pc:1snn que n:i.o ern. n.lni.l:t convl'n:onte 
!azcr U.!lPúiiO (~ C:-tma.ras; jJOr Isso o :wbrü v1·aJor 
julg-t1. th:s.:1-eces.-=:a.I·io C!-:!iC p0rlodo, o cumo ~.!Jnl~ti·o 
pc<lí1 a s.np;r:·e~s!lo tlc!1-e. 

O Sn. ~r. m~ P~\nAXAGLA uccln.~·a nuc :-tão g-osl3. 
0.-c l'ecrim!na·l' a. .n~ng-u.;;m, e multo nH:nos aq~w·:k:-:i 
qu"J <.::t!dr~m t1u '1\)(lor, Jli"ll'fJ.U•: rcp.u:;na toc~1r em 
~lcrn!'lto~. tOflavin. julga-se obrl;;ndo n. rc-spo:"lllflr 
fLO nobre Sena.Uo·l' flUa atncou os n1cmbro~-. üo.. 
Com.ml•oiLo, c eom i)Spcclall<lauc o. dois que tor'l.lll 
rnln!stl\)S J-c Esta.Uo, :l~ em p~.rt!C'Ulat• .n. um e-m 
cuJo t<;mpo o nobre Scn:Ldo~ !nc111cou .hav~r ee 
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7ii ~essão de !5 de ~1a.io 

pcrJ!~!o t:ma .Pro\i-ncla . .:-:áo vê cm CilH~ os ffiL"'llhl'0!-5 1 com•J foi dN·laratln qur~ não foi nc~so ·tem.r>O níi.Q 
dn rorr.mls~~o. !Ia .I~e!:·po~Jla ~l Fa!a. dú ThN·nv, lnsistiJ·ú. ·:J.cl"lura CJUé ju·!g-:t não Ler offcnclldo a.o 
lolxr.s.r:c:-n ilL" tt:r consldcrat,!ão p:11:·a. r.om o ~li-' nobre Senado:·, !:! cst~ ;>rv:upto a dar-lhe qu.a.nw.'i 
nlstcrlo .qu~ O.c.::Lbou, nem vC cm que ·parte ckl!n 1 s:-.. :!.=::;~aCli<·~ c1ul1.6r; nãu .fui, ·:al\.'cz, bem e.ntcn,lhlt·, 
!':!C ata·quc a ndminl~traç:lo pa~sa.d:L; e convida o porque se não ~abc cnuncla.r com c!a.rc:r .. a; porém, 
!IOhr-ü :--:d.ado!· a quem se rcl.'en.~ a que lêa a.l- o CJ-tlc har!a dito é o que acaba tlc rõpet!r. l'or 
-:;nma~ dn::; re~postas !L Faln. do Ttnono dada.-; ~.:mquanto ainda não .cstfl. convencido de que a 
p~!a. tC:am:tra J.os Dcputa.Jos, quando o nobre Se- r:t;~:-tn c .... leja tln. prn·te do:; aclversairos; .~-e.:á. '\'Cn .. 
undot· era. Deput~u:Jo, é Uc cuJas re.~:;:.ostas t!ra.rn c! do, não hu.;·er.á ni~so Uu\.'! .. la; m:t."l salwr!t. !:iU.p
rcdaetcre.e seU3 a:n!!-:'0:-; ··:· cot:-c:..:-as ilt~ :\f!ni:;t('l'iO, j)OJ'~ar o rc\.'é:t.,' ~ .. appollal'ú para (J lt'll'lJ){J, qut.' 
c· \rr.rá que c·m qun~! i:odos OR ~:c:u~ toj)!cos l'lle!'j é o juiz '!n:d~ lmpa..:-cln..l ü lncorrUíJtlVül do mundo. 
:-:e conr0!·m:u:J co:n n iingua.:~~:~m da romm!~:-!ão de O Sll. ::u. 111·: lL\JWACI~!'>."A diz que dc:;de o prl:l· 
.p:;: o r.olJ!'I! vn~·.to:· 1.· HIL~mbro: ;)OI'~m nl::-i.l.ie e!p!o Jd:J.a tl~!::cu.s:-:;ão tem ~:vltado dü rc!ipO~J<lt:r ú.!-i 
tempo o nob:·~ Sc·n:u!nr, que c:-ttí'w er:t. lJcputa(lO, tiig:·í.·.-.:~·~~::; de, nobre St·:mtlor que acaba d.e fa.lar, 
no1o •;l: o;lüZ ·ernc:ndas: <•onformou-HC' ·com a rc·daeM clésej:tnrlrl t:·neurta!· qu3.nto po.:;~i\'í:·l a~ di:3cu:;~ÜC!-;:, 
1;ão t~::t ·Commls~ão: ta1\'('Z Isso PI'O\.'C::-tlw d~: s~, e limltando-~e ao par:!·.L:'I':tplw prlmei:·o de que ~·· 
tal:-~. r con!.urJW: a.;.; c:lrcumstancia..<.;: r, nob:·c orado:-. tt:·a~a.\·a ; :na::; ag-n1·a o nobre Senador, C!t.Hitinuar)dO 
pnr~·:n, .dr.c.!n.ra rtue nfín é liurnem d1~ f'ircll:-nstan- no :·eu ::._r.dJ:!11~l, passou a r,J:t:·ü~: p:H':lg"rap!JO.r:. 
C~!l!:l. ne-s;xmilenclo {L a.ccusar,f'L(J de: que clu:·ank o Quando ~·: C'h(•:;al' ao top!c.!1 do ~~~o G:·a.wlc, (J 

·::\fln!ster~o ;:~ G:n tlu:; .membros da. Commi."i~ii.o :->e nolJI'{~ ora•lor dar:l cabai ,o..:atbfaçf'1tJ ck' :-;ua op!
;--r~··,~:ra. t:ma .J'll'fJ\.'ln•:!:t. clec!arn que o nobre Se.. nião; ma~. enl!'f.l.a:-~to, nãv púJe de!xar cli: re:s
n:l.dor e;tA (·~J;.!'a.:-tadi), porque c:;sc :·actl.l 1:e.\'ü lo:;ar pon:le!· ú:; rc-JH:t!da.o;: :1!-l"':·'TC!Üt·~ do :-~ob!'J: ~dm~lor dr· 
na Yerilnd.·. 111a:-; ·!'oi cJw·anto o tempo da admln!s- fJtk a !.'r,~JIII1i:~:-:ii.o fal:t Jmnlc:tm!:nte: ú nobr-e 
irnção d,; 1:m tlc,;.: noJ::·t~s co·:le.~:·a.s elo nobre ~i:· orador km dito n~uit:L~ r1:%c!':! qu\: :t Co:nmis:;ão 
na dor n q~;,e.m ~e re:'t•rL': ~: demons~ra. {!;.Je t.!u- h:tvia éXJWL·.s~:a•.!o a f:tw rvavirr;;1o; c. não c.:ou
l'a.nte o t··:~1pc, da a :min!strac;~lO t.!v nobl'l~ o:·ador t•,:u~c J!• ar:~.nr.ar L·~:a JtlitJlü~.:<~i"Lit, tere o r.-uidarlo 
jamai::; l;:t.' piFlt·r{t ~1:1' a.;·,nnta~!o um facl.o (Jllf.~ dt: a.r.· .. •t'::O:t.:Ha~· ntuita:: h~wpot!tt"·:-:e~ de.: (jtlf~ o Orn,poclc 
com;)romp~·:r~~f· ~~ t!l.:..:-nldn<lt.~ naclo:1:ll, e H.nte:: bem Jtí.Jti::t ..:: ... ~ai' uC<.:iip:do e o Go\'<:l·no do Braz!l sfl
:w contrar!o ha facln~ qtte m·uito honram ~ua t!.sfoito ~la }"l':tllf!a. C.,..J:llO, ~:wis. exc:la:na CJ nratlor, 
adm:r.~str~~r.tLO. O r;üh:·l~ onHlo:- c:u~1clu·.· r-c:~orçando o :1obre: S·..:·.na·lor tn~ist..:· (·Jll qu•..: a C.omm:~:--f'10 fa!:t 
ftS .sua.lj vh~~.·n·ar,úPS i·m abMlO do parn:_:-:-ap!:o flll!' :ro:l!carnt·:Jll''.' J:::11 qua:rp1~.·r r:~lll·J tiO."' conh-.:c!
,c;r. c1i.<.:cutc. mc:.ntos liurna.:1ú~ c·o:lCêí.lo ~~lj'!eJ·io:·ida:·u~ Jnflr~J:a an 

o :--n. YAHCOX"C'í~LT.O!i d('elara. (jiJC· ni ng·ucm t.:~m !loUre Sl~nadü!': maH o qui: não 1110 :.os.'-~o concf"'rkr 
!ltt \'ido ('!le 1 !ixe1• qu:• Hot~ üppüe a a!.:.;unf-1 l.opico:-: é que ~alb~l m(':!iot' do 'que c:1 aqu!llo qn<· c•:J 
,!:t 1~(·:--·n·::-i:l :'t Fala. elo Thro:lO j)OI' orrcnfl'rvos do \'('jt) c ~i:Hn. 

:.rt.aist,~;·j(, actual üLJ rio:; cx-minisli'OH: nem ~ào 0 SI: .... •\J.n:s llHA:\cCI: - Sr. Prr:side:nte. 
1,ouc·o, ai:;da, di:-:sc qw.• a Ca.mara não tpo.ssa f;ti-
~:m:tti .... ;tJ· .-.11a:o11e1· po!it!ca: o ftllt\ ~lm, .~e:m dito Tornarei O!lll'i.t ver. [L dbcussi"w, limitarHlOwffi•) 
~:· q:1,. n:\. ,' jntg:~ c:nm·.:·nic·nto ~:1la :·-He no ~rhrono no paragrapho. 
jior i:-onia. c:omo :1. Comml!-<são faz, cxpr!mintlo-Hc 
pela ma.ne:ra que :-;r: .lê no para.~l'a·pho, ~o tn(:....,.mc, O InHI propasito l~ C.:Oltlbatcr a idl·a de Wlf: 

tempv c1ue reconhece l1 11 '~ forcas ~.:·:.:u·nng-f:lro:-: (IC:· a Corumis~ão se pronuncian1 ironlca.ntcn~e 
c~J:1~!m q r··r!'ito:·:o hrazild:·o. Dccl.nr;1. flliC ~ 
quâ.nto fL c~tar,:l.o que ;:c fe~.: tl<· rr.spostns da.t1a~ IJ!lra com o Throno; os nrg-umentos que ,.~ 

Jít'l:L C:Lma.:·:-:. doH Depu~:ltlo!-l lt~m a d!z,er CJ·i.l 13 :1lo procuraram para sustentar rsta ironia silo qu~ 
f''•j:-JL.·ilHJ!ü pa~·a. c:-;~n.s :-.~d:lcçuc!-1, porem, ncceltn l \ •• d (' 1 ... 7 • l l 1.. ,

1
:> 

•:r,dn :t rj·;;'po:isrthi:lcl:lflc~ qu.-· •1'~'1.111 lhe po!i!-1:1. pro-~ os mc.m H on n. ~omm :-;~MO ttn wm ( ec d.ra. • 
Yir; mns :~:11 nãü foi (·m;"trt~,;a:la a ll·o:1la: c:-;:-:a na disenssfto que podia muito bem acontecer 
Comm!~são rniou corn :n.J~1 ~t n·:~nqt.:c:za ... F~~z \'l·!' que 0 Or:lpO(:},: ainda aetualmcnte estivesse 
que r-m ,<.::::ts ohsr•rvac:.oc·o:; n<tO 1 7. .!ccu~nc:.Lo :-~.1- ., . . . 
;:-~::r.n. :~,os ~ob 1·es mcmh 1·os d" Comm!.,srw: di"""· occuparlo. Eu conc1ho pcrfmramcntc esse 
s!m. que ~!:1ba receio de e:nt:·a.r <::n tl~:-;cJ:.":i.ião rl facto da. occnpac;í"to nctual c~om o pcn~arnento 
cerc·.'l. do :r•picu Lla .r..(::-:po:-:t:t rc!:-tt!va aos nc·~:ow cl C . - l~lla diz: "Porquanto da ~e· 
1·!o~ elo n.[(, r:ra:~dt~ .. pnl'((Uf1 ~res cs-mlnlstl'OS df: a Ollllll1~5f.IO. ., 
Est~u1o cru.m o!oi autort:.;.; ,tcs:-:a Hc.;.;po!-.l:a, os q:1:h.·s nerallclaclc desln t!ommunicaçii.o entonde o Se
t:nll:un P!'t>lt!J.:Io nofi .cl.('~l!nos ll~ Brazil cm ocw I nndo que se acham cli~namentc desvanecidns 
(•n.sli'iü U0 ,:.:l:ert';l r. I\' I: nn j)J'0\'1:-tc:n 1lo r:. lo G1·an- ~ . . ·• ,. 
(lt"' :. l'. qn•u. d_o!~ .. ~~:;~:~~~:-: c.x.-:mi~i:-;trns 

1 
y,;1e tin~~::~l~ j quac~flUC:l' desinte1hgcnctas . 

c·on.~N:Jmc·:1~os p.o~1:-:-.onaes ndo [~Lh.t.J.lm co.1. ~· Pcrn·unto cu: Xão é 110ssiYel que o facto 
;..:·t1i1· o oh.)r..:::t.o ~.1c 1-:t:tH (•sforr,os, n~LO ll1es f~1lta.n.:o / e-o .. • • 
rnP·io~ nJ.gun . .::, rrrm.l (Hn!H··!I'n !:·· tm1;t rorr:a Pst.!·an- 1 da or,~upn:JnO exista :uncl:J, c· (!UP., entretanto, 
~t·!rn. bPm dl!· .. cipiln:Ldn.: que .m:J!! 0 t'.'l'.:t qu(! ~~m (o Gon~r!10 Tmpcri:-~1 tenha obtido uma. clcsis
\li'J:~:',··,.'o rnm .:nc:JfJS ·mdo:-:, e:n ~o:\o O scn~:i!U . . f ' j " . t . Í } C-0 
0 ~.1~· -~~r:.:-:.,~~·lli:-::-:~'/ E. n.n·~lm c~omn o:-< !~tih!' ·~ Sc·j tcnc~:t orm:11 c a l'·l'ftllr,a, IS o e rptc a. v o n,a 
mHlo!·e~ ni'l.o CJtlt~l·rm .~.:rr .h:!~nrlos p:•lo:-: 1'-:•!ml~adn . .: d:t Fran~:1 tenha cessn.U.o? Uma vez que a 
que obtlver€m .. não :iulguem t:unb:::" ·.lo> outrros l~mncn reconhece o direitn que o Brazil tem 1 
polos resultadvs que obtl\·crn.m. =--'"' ll:c ''"".''" ' a dar 
bEm! preoo.'llto se jA se tlnlln.m nltlmn;lo a, nr..~ocrn>: esse territorio, uma vez (Jlle passasse 
do Sul qunn<lo o nobre Scnnrlor 1n1·.~nu ·'- :1rlmi- ordens pnm (JUC esse l:erritorlo fosse desoc
nlstractlo mas eRtn.va pcrsu:ul!tlo '111 " fot·a " 0 cnpndo. rrn evidente (JUe tinha cessado n 
t('rnpo q~e se :u.ranjnr:-nn esse:; :H:gPrií'~: l'~wt-m. 

a;;:&&&MihK. 
·' ... 

. :··.,· . .. · .. ...:;.::.):}' ·· ... 
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cleRintrllip;encia: entretanto, porque ainlla nüo 1 !slo o que nucr dizer a. J•'ala do Throno; c 

tivessem cil~.·gallo suas. ordens fts a~tor~dade.·s 

1 

tanto é assim que o nobt·c Senador :1otou bCI~ 
irHnceza:;, liito :;e pollerw. dizer que n:~o tmlLU.Ill c,;sns ·pa,Javras da Fala do Throno ;:·:n que se 
cessado as desintelligencias. Logo, parece-me diz que se acham remo\·idos os m()tivos lle 
que uma cousa se concilia com outra: po:lc llc,;inlelli;;encia C()11l a Sant:L Sé. Ora, o 
existir o i'acto sem ex-istir a offensa; polia ter 'J'hrono, quando diz que ns nações niio cessam 
cessado a violaçiio de direito, cntremnto qt:e, de dar s:nisfatorias dcm()nstrações do muito 
por circunH;tancias auc immediatamcnle se r2· que se inloressam pelo Impcrio, avança com 
moYL~rão, existe ainda. a occuJHL!;fw. Portanto, efi'ei~o alguma. cousa m:tis do QUe na!:l Fnl:t:-i 
esses argumentos não paliem servir pa.ra prn- anteriores. Era conveniente que estando a 
mr que a Commissão incl.uio .nesta ·]l:tnc~ <1:1 :\sscmbléa inteirada das negociações que h:tvi:t, 
Resposta uma ironia; eu, absnlma.mr:nle, ,.,,. n.r:ercscentasse a Fala, no anno presente, nuc 
pillo semelhame idéa. as nações estrangeiras, incinsive a França, têm 

Tem se observado que se não inl'cre chls dado prova;; de interesse pela pros;J.:•ridadc ,Jo 
palavras do Discurso do Throno o que a. Com· paiz; não achou conveniente dizer que jft cst:1o 
missão diz; outros têm dito que a segunda rcmo\'idn.s as tlcsintelligr.neias com :L F·rança, 
parte do parag.rapho não é uma conscqucnc:a, porque ainda cfit.;", oecupado o OyapJc::,; ma>, 
mas um~ razão. Ora, eu entendo quo se accaso todavia, como :! França tem dado clc!Uonstr:t· 
a Corüa se Li\·esse limitallo, co1no nas Falas r~õcs sar.isfaí.orins Uc qua:lto se i!Ü0jC~-isa. pc!J 
anleriorus, u. UL~~i' ::ií.mplt:sn·ie;ntc lj\.4:.! nc:-:.h~~n:~~l pn.!~:, 6 de ~~PC!'~n· que ·1S Ti"ratH~C'7.P~ nvac:ucm 
altcraçüo tem occorri.do em nossas relações tlc o Oyapoek, que é o que o 'J'hrono quer ilizer . 
nmiz:ulc com as outras nações, poderia a Com· Sendo assim, é dcsnece~:;aria a ultima parte 
missão ser taxada, con1 a.lgumu razfto, ele r.ir.tr do para.grapho, ta.nto mais se s~ atte!Hh~ a f)ne 
uma conclusão mais extensa da que a que ze não é este o unico moti\·o po.r que, o Senado 
continha nas prc:missns; mas, ~uando se diz 1 se ha de rcgosija.r. Vo:o pc:la snppr.:ss<io. 
que não cessam as oui.ras na(:ÕéR ·do dar ~~s ~ O S1:. [-Ior.r.A:"D.\ C.\.r.\J.('.\:\'!'1: - Qu0rc!"':-.1, 
mais salisfactorhts demonstraçõe:; do muito I Sr. Pl'eside:ntc, que se disses:;c a \'•crdade no 
que se interessam peht gloria elo Imr•erio, e Throno; mas ~uando motil'os lwja que isto im· 
além disso se especifica que s? <tch_am re:na· I peçam nenhum incmwcnicnLc ha que s.: em· 
vidas os motivos de desintclhgeneta com a • prnguc a ironia. O que w 1liz no parag-raph.,, 
Santa. Sé; qnando o Throno se exprime assin1, apezn.r de ser u:n:~ ironia, n:1o r, insultante, c 
diz alguma cousa m::is do que nas Falas an- muito menos se:tdo assucn.racln; portanto, :•. ui· 
teriores, e foi a essa alguma cousa mais f!U·3 1 rima pat·te do paragrn.pho poderia muito bem 
respondeu a Com missão na segunda parte do I passar. 
paragrapho. S1·. Presidente. E' muito ~stmnho qnr 

Emquanto ao que se disse honLcm, de f!\ll: se queira tratar com indirt'ereuçn de uma que>· 
isto ~ uma raziio, c nue razões .ufto se devem tüo tfto importante como a occupaçft.o do ter· 
ela r 11ara explicar os sentimentos do SeuaL!n. rito rio elo Brazil pelos F'm:wczcs; nenhum 
cu assento nua nestes e outros casos, razões 'e brnzilciro pode ser indifi'ercntc a nuestüo de 
dC\'Clll .dar, arim de que o Throno fique e:t· tanto interesse. 
balmcntc instruido do pcusamcnto do Senado: Eu ni"to sigo a opini;io 1lc que :t Res):osr:t 
commnnicztr no Throno a rnzüo do prazer n:1·~ [l F'alrl do Thr()no deva ser limitada aos pon· 
nos canoou a sua eommnnicaçüo nada lem por tos tocados nesta: o Thr:mo, u:t a!)enura das 
certo de Indecoroso para cl!e. Assento nua '~ I Cama.rns, refere aquellco factos que mais me· 
este respeito nüo preciso dizer mais nada. J·ecc:n a :tltcnç;lo dos n.~prcsel1la!ltus; !ll:ls ·' 

O Sit. A. ALnl'Qt'EHQt:r-:: - Sr. Presi· clii cle\'•cl' cle:stcs Representantes le\':tr ao Throno 
dente. Pedi a palayra para explicar o topico aqnr:llas eonsidcrar;õcs e sentimentos com Q!lC 

da Fala .do Throno, que está em discnssüo. a :-<ac:i"to :1:ais sympathis-1: isto siw arestas par· 
Quer se entender, das p·alav.ras de que usou o l:1nv:ntarcs. niio digo só do Drn~il mas dessas 
Throno, que se acham aplnnadll;; tarJas as na~ües cultas que cstüo de posse do systenu 
desintcl!igcncins, quando na realidade não (: cnnst:itucionnl. Segundo o meu modo de enten· 

•• . ' . , ... :':.·: . . :• •. , 
.;.;·'i .. ., .. • 
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<ler, ~ulzera. qu~ o Senarlo cxpuzcssc ao J llesejo apoiar como a to[Jos, a simples sup
Throno o seu pensamento sobre a qucstiio riu pressão llc um perlollo, e Lendo sido nossa.> 
Oynpock. E' ncccssario que nós olhemos at-~ discussões tão patentes pelo Dinrlo da Casa, 
r.entamcntc pn,ra ~sses amigos que fazem pro- entendo que se lhe nfto deYe recusar esta P:7 

tcstações !ison~;clras ~uando obram da maneira I quena cxigcncin, mormente .attcndeudo-se a. 
que a todos é patente; (; neccssario estudar que nos oatros :\IInistros se tem tlado tudo 
tolla a politica !lo Gal>i!l0tc frnncez para :tva- quanto tem pedido, até contra a Constituição. 
llar o acontecimento;. Porrcntura scn1o ma- O Sr:. LoPEs G.DL\: - Sr. Prcslllentc. 
nifcstações ami~;arcls para. com 0 Impcrlo 0 X:"io prel;;ndin tomar hoje parte na rliseussão 
que os Prnncezcs fazem na America? Os Ame-~ por me parecer bastante o que haYia dito pam 
ricanos serão Inteiramente estranhos ao com- sustenta,r n emenda da supprcssão; mas o dis
porlamento dos Francezes para o Xorte e Sul i' curso do nobre Senador que me precedeu rc· 
da Ameriea? A~ucllcs a:onlccimentos não terão ferio-se a mim, imputando-me a proposiçito 

~elaG~-c~ comnosco'? :>!ao sal>en~ 0~ Francezc: Jlle que poderia haver pretcnçõcs legitimas •la 
·' po.Jr,.to em que nos achamos p.trn com 11 " i parte da França. Com effcit:o, lendo boje o 
Yisi:Jhos do Sul'? ~ão têm ·clles protc~ido : . . . . . 

"' : JOrnal, veJo ~ue se me attr:l>mram essas pa!a-
r.cbeldes ~uaudo nós estamos cm !neta co:u · - S , . J"t 

i Yrns, que nao pronunc1c1. c as L.l\"cssc ! 1·of 
rAbcldcs'i :'\ão rlcvcmos :.1gourar que os nos· ' - . b S 

1 
1 

_- . : r::tzao tcrw. o no rc en:u Ol' para c.mmar-me 
sos mesmos rel>cldes se:·ao protegidos pc!~;; i ft ordem. Eu falei bem claro a este rcs11eito; 
Francczcs qumulo se insistir na dcsoceupaça0 , 

! !\ .lll(lRJnO; qn:mrln :1 Fl';llit_:~ t:h.·::·SRP l(l,r.'Íl.i11l~lp. 
li o Oyapnclc 'i · 

U b S 
,1 • i prctenções, não era a mim qnc cabia dizei-o. 

m no re 8JUtdor ulz que se espera por . · .. . . 
. . . . : O que msse foi que, tendo Sido aquellc r.errtto· um acto mats cspecw.J n rCSllClto para os te:!l· . . . 

1 
•
1 1 1 

. 
. . . rw consl! or:tuo como neutro, Jl(' o u uma tra-

pos ordma.nos. Parece-me, pelo contrariO, CJclc · . 
. . . .• · tarJo, peodena n Frnnr~, ter aprcscut.adc. ao dcnamos prc1 cnr nma occastao em que :,s _ . ·• . . 

narõcs estão nttr-!l1.as aos scnt.hncntos da ,\s- , Governo razoes ma1s on •nonos p!ausn·e1s par.1 
· . • oceupal-o momonlancamcnle. Iguuro as ra· scmbKa na sua ahcrtum. Pam num e c3r.a · • 

a occ:tsi:1o propri:t pn.Ta se cxnlicar : zoes CJ11C tem demorauo a dcsoceupar;iio d·1 
• 

1 
• .. Oyapock; mas entendo que opiniões e:mitlidas Om·i aqui ar;;mnento3 que me nzera:n : 

I I . [" l . .. D" · sem dauos certos pod~:n inrluir no cxiro das 
a !H a mat:s con trm~r nes a opm~ao. lSSC·s.c : futuras ne~oclacões. 
que poderta haver tratudos antcnores e, at~. : " ·' 
pretenrõcs legitimas fundadas cm connnrõcs Quando fôr preciso dar meios para rcpel-
sccrctas. Isto foi dito ;~ar um membro qul! ; lir a n;;grcssãa pela força, depois de esgotados 
acabam ue saltir do ll!inist:crio, c por outr.1 ' todos os recursos, então mostrarei ao nob~i' 
relacionado com 0 actual Gabinete; tacs ar- ! Senador que não r, cllc ~ue me cxccclc em forçn 
gnmcntos eram ncccssa"J'i.os para fazer pass:.tr : rl'amor de patrla. 
a supprcssão, para comprimir o voto nacio· Sr. Presidente. Quem :tcretlita n:•s pah-
nal. 

A' vista elo que tenho dito parecerá que 
o meu voto é qne se approve o paragr:>.pho tal 
i]Ua!; c 6 por isso que quero dar o motivo 

nas do Throno, quem sabe ::t occupa~fto do 
Oyapot!,, c tira a lllação que eu pretendo qu~ 
se supprima, on doesta o Tlnono de menos 
franco por aquil!o que ~mittlo, ou cnt:1o ao-

por que peui a palavra: vejo-me obrigado a cara o negocio por outro modo. 

sacrificar ::t minha opinii<o, porque me vejo, O anno p:tssn.do, ::tppareccu aqui n:n:t 
pcrmitta.sc-mc a cxprcssfto, num cstatlo '.13 emenda do illustrc Senador, requerendo que 
violenci::t; c, em taes circnmstancias, inclin:•· se habilitasse o Go1·cr.no cem os meios neccs· 
me a esta.r pela snpprcssiio. um novo motlvJ sarios paru. este c.bjecto. Essa emenda nilo 
me determina a este respeito: "Gm !l!inistr0 foi tomada cm considcrar,ão, c seu autor via
da CorOa, nessa qualidade, nos disse ·pela pri- se forçado a retirai-a. D'aqui co!lijo eu que 
moira vez, qual era o sentido da Fala do o Senado, na sessiio passada, entendeu qae 
Throno, c pcdlo n suppressfto proposta. Or:t, por ora se niio de1·ia embaraçar com ncgo::los 
pedindo um membro da Administração que cu I que o GoYcrno nfio tinha aprenenmdo ac CorjlO 

Q ·-
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LcgíslatiYo. Portanto, que o Senado mude de 0 a man·cír:t de d:zcr ~t \'Cl'tladc debaixo de irQ·· 
politica niio é cousa que possa allnyttír-se. uia. 

O Sn. A. Ar.neQI"EP.C!l'l:: - _.! .. r;radcço ao O Sn. CosTA FEmmut.\: - Om·í dizer que 
nobre Senador, que fa.lou antes do lllustre o Jll:tra:;rn.pho ü llnJ[l. ironia. Porventum é o 
membro que me prccctlcn, a confíanç[l. qu.: GoYCrno ou [ a Corôa algu:na erhmça que s~ 

mo~tr" ter no àiíníst~rlo actual, c, aíntla ma!>, embale com íronhls? Senhores. Com o Tbrono 
a supposíçiio de que niio sou capaz de rcq::c- , nunca deve se empregar u ironia: deve-se lhe 
rer cousa :Llguma que seh offensíva da digni- i falar ~cmpre com franqur:z;, c muita dignidad•!. 
dado do Senado, c aluda menos da honra n:t·: EHtrC'Lanto, sempre dcscj:~l·:: r1uc a Co:nmissiio 
cíonal. Explicarei, port:mto, meus scnt.!men-/ dcclamssc se com cffcito lw ou niio ironia ~lll 
tos sobre o assumpto. Se insisto na supprcs- i maneira por que se exprimi o, porque Lambem 
sfw é porque a julgo conrenicntc; mas com : e~: cntc,ndo que esse pé decrepito IlO!'Gm audaz 
isto niio quero dizer que o Senado niio tome [que outr'ora calcara o súlío dos imperante;,, 
[1. parte que lhe compete no negocio do Oya- ainda se lembra hoje <le pí:::ar o m:Lnto ímpe· 
pock c -deixe rle manifestar francanJC:ntc !;cuB ria! tio P.razil; assim como, mmbem, dcsejár,t 
sentimentos. A Administração est:i persua- saber se o Brazíl estú sal\· o e::11 sua dignítlatl·ê; 
dída que niio convém por ora Ilespmbainhar c se essa admínístraçflo tiio rLtilada, que tinha 
a cspad:t contra a Franr:a, porque espera obter por membro uma pcsso:"L que alguem apontou 
:: desoccupar,õio pelos meios ordinarios da di- c:r.:no primcim not:1bilíelacic do nrazíl, pug-nou 
plomacía: a Assembléa Lci\'islat.il·a, porG~n. pela_.,; regalias da CorOa. 
po1le entender o contrario. O Sn. :\IAHQJ::E~ m: B.\HIL\CI~!'i"A: -Sr. Pre· 

JulgtuJelo-se: dü;cutid:L a matcri:L do 
paragrapho, c ele suas emendas. propoz 
o Sr. Presidente a snppressão da se
gunda parto do paragrapllo, courormc 
a t~meuda do Sr. Lopes Ga.tna. F'oi ap· 
provada; c, igualmente, u primei,·,\ 
parte do paragrapho; ficando pr~juc!i· 

eadas as emendas do Sr. Vc:·;ueiro c 
a do Sr. Lopes Gama. aprcsentatl:ls 
na sc.ssão antt::rior. 

Entra cn1 discussfu:· :-~ seguinte: 1:a1·a
grapllo: 

sidentc. Eu torno :t declar:tr, c espero que a 
incrcp3.~fLO nfw cO!ltinu(! a fa~cr-;:;e. A COln
mlssiio falou por convicção (apoiados). V~r

dadc é que niio eleixou tl·3 fazer algum reparo 
sobre a ·asse:r(':flO Ua Corô~, ú ,·ist:l dos facto::; 
!lO!' ·cxc:mplo: a êleiçflo c! o nora Bispo ·Ilo Rio 
ele Janeiro; mas logo se lembrou, pori:m, que 
o Gorcrno nos ciiss0 o ~tnno pns~:u1o que cui· 
dava nesse negocio de uma nlan,:ii·:~ e~paz tle 
tranqnillísar os espíritos mais snscrptíveís. 
Portanto, a Commissiio seguia o se:u systcma 
de dar a raziio do seu dito, c o que pc<:o ao Se· 
nado é que se co:Hcn~a de que a Com:niss~o 

"Co;n i.~-nn.l p!·n.zcr ouvio t~m·: ~m o Sena-lo j falou fl·aneanle!1te. 
açharem-se removidos os mútivos q;:c pareciam I o Sll. V.\scoxu:c.r.o;;: -Sr. Pr·"síuentc. 
fa7.er suspcít:tr da perfeita intc!líg~ncla entre , Acho pane~ rllctorico -c!::t:· a raz;1o do Scncí· 
1 Gabinete Imperial e a Santa Sé, PClr se pcr·J mc:1to. o Sentimento experimenta-se, n:io se 
suadir qnc neste negocio se realísarz.m as :JrO· demonstra. A sua simples enunciação cn· 
messn.s i! e Vossa :\fagrsladc Imperial, quanrlo cerra a sn:1. dcmonstraçõio. Peelin•.i, pois, :J. 

nn sesf:lfw passada nos asseg-urou que cs meios. 
empregados -para este fim nflo desmereceriam a 
acquíescencía ·dos espíritos mais escrupulosos 
nem awnturn.ríam a -dignidade da Corôa." I 

di\'Ísiio elo p::tragraJll!O e:m duas partes (li:) . 

F.st~ prí:ncira p:trte approvo-a; ma:; r_cpro1·o :t 
segunda, tanto pela falta de respeites rheto· 
ricos como pela ~alta tle respeito á Cm· cm. Não 

O SR. FI,r.r6: - Sr. Presidente. Como me p~trecc que cnc;:rra uma ironia, ma.~ que 
estou convencido que as promessas se nfto rea- exprime a :tlta dcscon fianr,a que o Sen:tdo tc!ll 
lisaram, não posso deixar de not:~.r aqui a 1o Go\'Crno on da mesma Corôa; mas esta !ln· 
mesma ironia. E' como se se dissesse: Ten ilo 
muito pczar por estar persuadido que flzcst0s 
o contrario dn..<; promessas fcii.as o mmo pas· 
sado. Da minha -parte approvo o paragrapho: 

;o:nage:m não é propria da polidez de um Se· 
naelo. Por -c~sc motivo voto contm esta ·1J· 
tíma parte do paragrapho. Creio que n Com· 
mlssiio neste topico refere-se [I n:io confirmr~· 

.:·• 
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t;i!.o do Bispo eleito para 0 Rio de Janeiro. Se
nhore~. O Bispo foi eleito; ·o Papa snsp<!nd-~-~ 
a sua confirmar;fw porq:te ioi calumniado o 
digno cidadão nomea-do: houve reclamações di- . 
plomnt.icas, até que requereu o Papa mil e,;pll-1 

rJo,.; reis. Quando c.•11 lanr;o os olhos sobre a 
historh elos p:lpa.s, quúndo aval!o o grande b~
n<:ficJ-o que têm feito ft humanid_nde fico mara· 
vilhado, u horroriso-mc com " expressão de 
que se usou h a pouco. 

cações do Bispo eleito áci)rca de alguns pontos. Veja-se a historia moclemn, e co.nhcccr-se-.1 
~egou-sc-lhc -estas cxplicar.õcs, c o Governo in- a injustiça com que o nobre Senador, desta vez 
s!stio, corno era do seu dever. Sabe todo ' t:i.o t,r:loquentc como Voltn.irc, -denominou n I . 

mumlo como sfio morosas as ncgociar,ões eom [ S<tnto Padre. Que diz nm dos seus mais fo· 
a Santa S6; cntrctnnto, 0 Bispo eleito ren1111· : gosos inimigos? Os :reis lh•o t'azem g-uerra.; ma~:· 
ciou formnlmcnte, c, nssim, parece-me que cs- : Ct seme!hanr;.a (como 1li~ um eseriptor mu!tu 
tavnm rcsolvirlns as rlcslntellig-eucias com a 
~antn. Sé, no meu conceito, ao menos. 

O nobt·c Sc.nador aoha de denominar o 
Santo Padre um velho ~aduco. 

0 SI:. COSTA F'EHHP.II:,\: - Não h a tnl! 
O S::. V.l~co:->ct-:ui>s: - Eu a~sim o e:J

tcndi; c cst~ cxprcssü:J pu·,~ce-rnc que nfw C· 

muito polidn. 

O Sn. C:n.-;·u F'I·:mu-:tttA: - O nobre orad,Jl' 

nfto .me entendeu. Se quer, eu me explico. 
O Su. Y.lsco:->cJ>r.ws: - Far-me-ú fnvor. 

O St:. C. FimitEIIt.l: - Eu disse que css-' 

orthodoxo) da~ eousns sagradas que se cons01'· 
vam no fundo dos sancl.uarios como prcserv:l· 
th·os rios Estados, todo,.; os :nonarchas, aintl:~ 

os seus inimigos, co1·rem a salvai-o. Com cs 
csfort;o:-3 das armaH rr.pnblicann.:; da. Fr:~nça 

penl.~u-se, at(•, a. cspc!·nnr:a rlc que o !'ontlfic~ 

illldesst! transmitl.iJ• a fil!il. sueec-s::;ào; c quem 
veio cm seu apoio? Os hPrejes e ru~sos lhe 
acodem, e fazem .s:~hir lla urna L·leitoral o 
gra.nt!c Pio \"II. O homem que a nature:~n 

;Jari!Cé ter se dcsY:mccido de ha>·cr form:ulo 

la!l(:a suas n1iios so~Jrr. o ~nnt.o Padre, c r.ssc 
.Pt~ de:c1·epito, que en1 on[ro temp·o c:.:tleaYa lHi 1H)mcm des::tppnrc-ee c:n 11m in!-Jt:lntc rla fntl' 

c:;ilo~ dos im;lc!·antes da Europa, querin hojn. da T0rra. :-lfto é i:;t:o uma maravilha? Eu 
pisar o m~.llto imperial do Brazil. Entcnrh· repito ~nc srm .o;rn.nrl<~ I'CS]>eir.o ao Santo .PadJ·c~ 

me, portanto, o nobre SenadO!'; e:llt'IH]Huc, e 1;ão ha christandnde; e, sem christandadc, n:w 

nfto torça as minhas pro-posir,ões. I ha ~l:rono, nem lib_erdnde (~poiaclos). 
o Sn. V.\scoxcEr.I.O~: - Entendi mnl, ccr- ::;mto, Sr. -Pres1dt:ntc, nao poder con I i· 

tamcntc; mas per.o ao nobre Senndor que at:-, m;ar por estnr bnstn.ntc incommodado. 

tente que nfto quiz ofl'endcl-o: pareceu-me ter O S::. ,\r.n:s DJ:.1:->co: - Sr. 1-'t·csidcnte. 
ouvido -chamar ao Santo Padre velho r:arluco. / () topic:o d~L Fal:: do Th!·onu :t que se responde, 

O Sn. CosTA F'EHitl·:nu: - F'nlei dos seu;; j c que :a:: agur·a o objecto da discussão, é o se· 

:mlecc-.ssorcs. guinte: "E remo1·idos se acham os motivos ... 
O Sn. V.1sr.o:->n:r.r.os: - E:u estou c:onvcr.- (lt'). O Throno nos indica nesta pane d,l 

t:ido que o S:l-llto Pnclrc tinha usndo do seu di- seu discur:;o um resultado, mas nfw trata dos 
rcito: !i -esta n minha OJliniflu. O Santo Pa- meios por que se conseguia esse re;nr!tttdo. Qne 
drc não só rcpresr,nw a soberania ccclcsias- dcvin dizer n Commissi'to ? Devia, simples
tica, mns tnmbcm a express:ta dn unidade I mente, nlcgrnr-se com o resultado. !'assem quacs 
christã; c incumbe-lhe emprcgnr todos os mei:l.õ fossem os meios por que til'es~c sido conse
ncccssarios pa.r.a desr.mpe!Jha:- fmn dignn mis- guido? O Senado annuirin a isso? Eu crc!o 
~ão, afim de conservar n religião chriRtã no que -não, c muito principalmente quando, n~L 

Ilraz!l cm todn a sua pureza e verdade. O sessão passadn, o Throno nos disse o scguin~e 
nnico meio á sun disposição c, a eonf!rma<:iin (lê). Orn, esses eram os meios que de ccrtn 

dos bisp-os eleitos; se cl!c nfio til'cr o direico abonaria o Senado; pois de certo nfto qt:eJ·,~

de i-n:;titulr o exame sobre as qualitladcs rlo rin clcixnr tnl J,nitudc que se c.~Jtendcsse CJ!I•' 
eleito, se -a eonfirmnção fór meramente nnm;_. cllc npprova-rla quacsqu21' meios cmprc·gado:; 
na! fica sem duvidn inhnbilitarlo para con'''· pura conseguir esse resultado: assentou, pois, 
~uir o alto c sagrado f1•.11 de confr.~saJ' a hu- 1 n. Commissfto qnc rle>'Crin dar a rnz:ta do pra· 
b t 

mn.nirlade christft. Ora, doe-me e;;ta expr.;;;- 1 zcl' qu,, o,cntia pelo l'f.'suH.ado indicnrlo na F'aJ:t 

sfto de pé velho c audaz qnc c:tlca1·a a.;; cor•i:n ! uo 'flu·ono, f! qne nada lhe era mais digno d;J 
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que servir-se das l•alnVl'~l.~ -do Throno, " •.:Sl'.' . ;;enciae.s, d-e designar sentimentos, c sentimcn
rcspclto, no dlscnr:;o do :J.nno p~ssado. Disse·"'' · tos nfto podem ter urna raziio? Eu me rego
que o emprego das palavras do 'fhrono no anno sijo por tal ou quul motivo, c nito julgo possl
passndo é uma mancír:t pouco -respeitosa de I'''"" nl qnc haja sentimentos sem p.rccedoncl:ts, 
ponder, c que é pouco respeitosa porqw: ' sem causas: até creio que nas crlançU8, nll 
indica da parte do Senado dt·~eonfia.I!I;a· utero, sempre o sentimento de cal()!' ou frio 
neste negocio. Isto de: m:ti:; ou menos ) tem ·por caus:J. esse mesmo calor ou frio. Niio 
respeito é rclatiro a ra.cla pessoa. t::n:t : comprdwndo, pois, css:t ·ideologia, de que os 
pessoa cntenderú que unm exprc,;sfw de : Sêntimcnto, se nfto demonstram, isto (,, que os 
um discurso G muito respeitosa, qua.IH!o ou· ; senUm~nto~ .nfto rlcnm ter razões ou c<~ usas 
tros entenderão que é menos rcspcito~a. Eu • CJUC os excitem. Creio que isto bastará para 
entendo qU{) a manclr:t por que ·rcspondt•u a , justificar a Commissfto de ter respondido :to 
Commissiio não ~ pouco respeitosa: a Ucsposta i Throno da maneira por que o fez, que é a me
dcclam que "com igual prazer ouvia tambem [Jhor, mais respeitosa c civil maneira por qu~ 
o Senado :tclmrcm-sc removidos os motivos / podia responder. A Com missão mostrou que 
que par~cia.m fazer suspr:ita.r da pert'"lt.a in- ) tinha grande prazer com cs~c ·resultado, por 
tclligc•ncla entre o Gabinete Imperial c a Santa , persuadir-se de que neste neg-ocio se vc,rific:l· 
se·; ,_. ao mc.smo tempo declar.a. a razflo dcsst! [ r:nn as prQmessas feitaH pela Corôa no auno 
prazer: "por se persaadit· que neste negoci•J I passado; c que os meios empregados teriam a 
se rcalisaram as promcss:•s {]o Tllrono do a.!lllO acquicscenci:t dos cspiritos mais escrupulosos. 
Jl'assado ". l\"isto não lla falta de r-espeito. S:i ! ,.;,, ercio. ::u\ que o Senado niio podia declarar 
a RC3post:t usasse da pi! rase que propoz urP, ·: ao Throno. que se rcgosijava com scmelllant:~ 
nobre Senador: "porque entende o Senado qne ! rcsult:tdo, sem expressar as condiP,õcs por qtw 
havicls tle cumprir o nosso dev-er'': t:tlvez ~c i' e!lr; ~ 2 rcgosijava, pois, ali(ts, poderia parecer 
pudesse taxar ino de pouco respeitoso; mas que o Sen:tdo approrava todos c qu:tcsqu.~:· 

nüo é :~ssim que a Commissiio se exprime; clla 'meios, quer fossem dignos ou não. Isto G o que 
rli?.: "por c,sLar persuadido que se desempenha-\ o Senado não podia :tpprov.ar, mesmo em vista 

' ram as promessas express:tdas ~o am_10 pass~- i de snas respostas :tnte.riores. Eu creio que 
do". Eu a"scnto que o Senado nao dcvm regos1-

1

: no anno de 1836, de certo modo se deu :1 cn
jar-:c d" que um resultado de tanta monta, tenucr isto, quando o Sen:tdo disse, em >res
fossr obt!clo por mllios in~ccorosos, pelo s:tcri-/ posta ao Throno, o seguinte (lê). E nesta rcs
ficio da dignidade da Coroa. E, devendo decla- í posta, dada cm 1836, ha cousas muito mais fri
r:tr a razão do seu regosijo, não -podia fazer de i santes, c mais clcte~minadas, pois :tté se falava 
uma m:~noira mais resp:it~sa do que nos ter-~ cm melindrosas conscicncias. Assento, por
mos de que us:t a Comm1ssao. . r.anto, que a Commlssão cm nada faltou ao de-

A outra observaçfto do nobre Senador ioi ! eoro do 'fhrono, nem do Se.nado. Por ora, li
que esta dcclara~fio tla razão do regosijo C!':t ! mitn.r-!Tic-ei a isto, porque nós, presentemente, 
pouco rh~torica. Ora, admira que. o nobre Se- i nüo tratamos de :~vallar quaes os meios cm
nadar fizesse uma scmelh~tntc obsC.rl"ar;fté• ! prllgados para se obter o rcsu!t:tdo de que trat:t 
quan-do na primeira sessüo em que se trmou . lL Fala c! o 'l'h.rono. 
deste objecto disse que nfto entendia que ••s ' 

f "11 ~ O S1:. :'\L\J:Qt:!~Z m: PAHA:'-:.\GcA' t.lecl:lr:t achar-discursos do Throno c suas >respostas ·osse. ; 
• :;i2 prc-vc-:J!f!o (·ln gran~le :j')art·! pe!o nJbi't.' s._.nndO!' 

de n1era -etiqueta, 1nas de muita. ilnporta.ncia. ! qt:t: 0 prl'eedeu. jusEC~c:lnt.ll1 a c-.si...:· ~opko -em l"es
porquc é aqui que as Cam:tr:ts manifestam seus 1 oo.<!a. ft Fnlo <lo ·r-:"·"~"- -)Iasu·:. cpe ,Je ·f6rmn. 

,. - t d RI c · a ; nl!.nuna ,..;ú póch~ col.~l~'i.~· dC":::con.flnnr,a~ ou fnlll 
sentimentos. Nos nao tra alnos c 1 toriC~' . ~~~ r.e::··~eito a:l 'l"\~roitt1. 
c sinl de expressar os sentimentos elo Senado. i o·· orador :ldmir~'l-S(! dt! que ,, .:.n~:;mo nobrl' 

1" . d d . rrovernos mais ou menos . Senador qu~·~ p:·octuzlu l!:!';te.-.; a.rnumc•:1los .:1.\'U.n'!a-;::sí~ 
~ \ cr a e que no~ b :!. pro:··os!r,ão íli~ qUi\ t:n1 cons!X}ll•:-nc!:"t. das en-

populares, -de ordiaario, essa classe de 1'hcto· i '""'"'';' <l!!·ip;i,ln.s co-nt.:a o Bbpa cl~lto. o Santo 
. !to aplllaudida. Nós sabemos o : [':li.l·rt' ni<O o qulzê'·'" CO~(JI·m<l:. Pai• o nobrê s~-

TlCn. crn. mu I iW-·1t"n· L':.:-.".\I~ni.-::U·o i\H;~ o a:·:.J.i.lor) :·-cconlit.>.C.ê que o 
que foram AthNHls e ROinu com as escolas L! 0 : Bispo eleito, e.,C\}lhlclo JX'lo Go\'crno, foi fortt·mentr. 
Rhctorlca; m-as dc\·emos deixar 1sto aos anli· ea:umniada u ::ü'lo ruz desv~·n<-ce:· e~sn.s cn.Iumn!n.: 

~ •• .., .. i sli!-il.l.'ntando ::.~. sua .e:;colhn..: (.-l1JO:tlclo.9.) Isto l! 
quarios: agora só devel!los tratar de cousas """ ; ee!'tumc.:Jt·c p-.1·:·n a.clmlr:tr. 
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Qll:lntn r .. C('11:-jlll'a. tlC lJUÚ a 1~\'):!i!O::;tn. [L F~lla. 
tlO ~rJwono -~1ão ~~w.r~ln\'n nR :·r.g-r:"!H -:.1!t R!!cto:·icn, o : 
nolJJ'e :)tmaJor licc\a.rél. uã.o :->Jthel' CHHIP. lia (·~~a 
i'a.1:a, t: !).~dú que !il! l!Je apo11tc onJc Jla -~~(:::;posta 
·:- . ..::t:lo llr::attcnd!,1a~ l'sln~ l'l~.~-:Tn.:-; JHL!':L ,iu.~.tlfienr-~i· 
nu >t.r.:quie.-:ct:l' (L cen:-:ura, mnnd:!nt.lo uma cmenrln 
q: .. !L.: rL·par(: c~~-c dcfcilo. 

O Sn. FI~IJó: - E' esta, Sr. Prcsidcn:,, 
uma das occasiõcs cm quo cu tenho pczar tli! 

nüo ter ee:rta. cncrgi:t de expressão para Jcv:L:' 
a eom·ieçfLo ao Senado sobre o objecto deste 
parn.;;rapho; c peço-lhe queira dc:sculpar QUal
quer palana de que use, e que possa ele ai· 
gnma nwncira offendel-o, porque, se tenho tlc 
lho dirigi!· alg-umas queixas, por r.sta d<:scul;:n 
se deve ar.tc:Hlcr <is minhas intcncõcs. Des;l~ 

j{L rlcclaro QIW nfio CJ\ICI'O offentlcr ao Senado 
nem a pessoa nlg-umn; mas podo ncontcccr 
qJI<' alguma cxprcssfto me esca.pc que haja rlc 
lhe• ;;:·:· sensh·cJ. Eu creio que esta r:~züo tlu 
n·L;C;5ijl> do Scnailo Uc,·e sc:r 1nnito c cxprcs!::n
mr.nto~ tlr·clar:!.tl:t neste pnrag-rapho, porque cll 
(~~tau con,·cnddo de que tacs m·on1cssas do 
Thro.no nfio s..: rcalisara1u: primeiramente 
t1cro .1\.~montar ii origem dcHtc nr;gocio. 

O Scuarlo tall·cz j:i 3aiba. da maneira por 

u-at"Ya, •la crcar,,üo tle Ulll prcsbyterio em c 
Biti]J<ttlo; o segundo, limitava. os impctlimm 
dirimentes tlo matrimonio; c o terceiro, SP 

taY<t os eat!wllcos a uma taxa pa:·a a.s tlespr 
tlo cullo c ocus ministron, pa1·a que se evi 
sem deste modo os meios tor.pcs e escandaic 
de ~ue se usa até hoje para obter dos fieis 
ferlns, conheccnças, etc. Ora, o que aconte 
é r1ue esta. innova~i\o de certo motlo cscn.nd 
sou a Curia no mana; c o Papa nii.o quiz c 
firmar o Bispo eleito, c nfLo foi .por lhe 
tarem as mcs:nas rtua.lidatles exigidas no 
reito Canonino, rtuc .nfi.o considera imp1 
memo para se receber um bispatlo professai 
tal ou qual disciplina: d'aqui Jlasceu que 
Papa s0 contentava com que o Bls,po elcll.o 
rctr:telassc tias opiniões cmlttldas naquel 
projectos, e tlcclara:;se que .profcsHava t•.· 
quanto S<) conté'm no Conselho Tridcntino, g, 

re:stricc;ão :tlguma. 
Ora, o )!iniw·o da Corõa, mui digno 

ho~muto, que fazia parte da ,\dministmr, 
nc~.;sc tempo, julgou que não convinhn. essa 
traet:tçfw, por I:;so IJUe :ts idéas contidas ues, 
projectos diziam respeito {L disciplin:t 

que ioi nome::t!o este s:~certlotc para Bh;po do EgTeja, o niio aos seus dog-mas c doutrin. 
Rio rlt• .Tan::!rn. Com eet'r.ito, hom·c r.a!;m1nias disc!plin:t essa ~nc se aeha motlifiea.cl:t !1 
contra cllc, e o primeiro motivo ostcnsil·o foi muitas leis noss~s. Este 6 o moth·o 1·crr 
porque tlest<t Côrte alg-uns particulares quizc .. deiro dr• to1l:t a qur.stüo com a CurhL noman 
ram ou procuraram manchar a sua rcputa1;üo; nfio querendo conscalir que este s:J.Cerdo 

1nas logo ist(l se desvaneceu, c. então, :tppare- I fo~sc conrirmallo .!Ji~po. Ora, se, acca.so, 
ceu o I'Crtlariei:·o protesto, que cr:t o tr:r o Dbpo linc ao P:tpa obrar :1ssim, cntiw digo que Jl; 

eleito assignatio tres projectos d:1 C:unara dos temos tal rlircito !le eleger, porque scr{L Pi 
Deputados. De1·emos reconhecer que o P:l]h\ ciso saber-se, antc:s !lc se proceder a uma c!: 
tem todo o direitO de inspeccionar se acca~;o ~iio destas, se tal ou t:LI sacerdote será r 
o c:lí!it.o 1 1.:m Lotlo.s oa requisitos Uctcrminados agratlü da Curia Ro!lutna .. 
)lclos c:mones, e nüo se sympathisa com as suas Este: é o e:stallo cm que se acham este n 
idéas e p:tixões. O direito, portanto, do Pa.pa ~ocio quando a.ppareccu a Fal:t <lo Throno r 
é sómcmc rccns:tr as bulias de confirmaçüo abertura. da sessiio de lS:lG, ~no diz a.ssi 
qu:m•lo no e!cito cncomrar irrcg-ulal'idadc, c (I<'). E quacs foram esses meios? Primei r 
ni\o qu:wdo lhe constar que pensa em objectos mente tem h:wido dois ;;cvernos, um do in 
lliscip!iuares de uma m:mcira di1·ersa ila Ctiria tincto, outro das capacid:tdPs: o Governo 11 

nomana instincto com muita franq1H~za pro·poz {L A· 
Sr. Presidente. Esse saccrtlotc aprcscn· sembléa Geral o estado desta qucstfto, e mo: 

tou cm seu abono um documento feito pelo trou querer terminal-a; mas que acontecc11 
mesmo Iegatlo da Sé Apostoliea, além da fé o Senado julg-ou melhor ir com a Curla R1 
do Goycrno que n:1o h:tvla. de eleger um homem m:ma do qur. sustentar a dig-nidade do se 
indigno. E de !JIIC ia~l~ou mfLo a Curia Ro- Governo; deu-se, mesmo, n entender que o S: 
mana para o nüo confirmar? Falemos claro, natlo só queria que se fizesse a vontade d 
Senhores; esse sacc!'dotc foi membro de uma Papa. 
Commissfto ua Camara dos Deputados; assi· Ora, quando appareceu cm Roma css. 
gnou, como jtl disse, trcs projectos: o prim~lro Fala do Tiu·ono, os negocias tomaram um a: 
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poeto f:woravcl; mas desde que ahi tLIJiiarcccu 1 nando no Hrazil o syst~ma de Lutlwro, ;:amo 
<1. resposta c os discursos que se fizeram IJOr esse homem que tanto aterro tem tido :\ R~r 
essa ·occasião, 'tudo mudou de face; c o Go· Jigiüo Catholic:-,, que nos tem dado tüo bo:as 
vcrno do ins.tineto que fez r.nttLO? Só o que cxcWillas de !I1Cr~!id~H1~, 0 que tli:.~. e noite 
lhe restava fazer: encetou uma concordat:1, fol!J.0a trat •. dos sull!imes, quer que cu seja. 
nomcou~!;c, até, .un1 Plc.nipoten-cin.rio para. 
esse íirn; .m:~s morreu o go1·erno tlo instincto; 
aiJparceeu o da. ·C:LIJ:tcidade; e que fez o Go· 
vcrno? Pa1·a dizer a verdade trabalhou ? 

mais ~nc poudc .para qur; o Bispo eleito ::t
zcssc a sua renuncia, que nuncr.. foi· com·muni .. 
c:ula ao publlco .para quo: a Na~fio :w me.nos 

assignalado cc;u o fcrrci;c de irreligioso, soa 
forr;:lllo a lcvtmtar :t minha. debil voz, apcz:>r 
da sua para lhe responder humildemente. 

Ai lle mim, Jlobre c coitado quo tenho rtc 
c!Cocrnir tão valentes ar;umentos; mas, cm· 
fim, força é responder-lhe: quem se acha em 
tacs circumstanciu;;, ainda que fraco seja, nilo 

ficasse Boccg!!.da c tranqul!Jr~. Isto, portanto, tem rcmeclio senão tornn.r·se valente. 
é o que nós sabemos. E de que modo sr. Direi, ]l(}is, alguma eousa, Sr. Prcsident~~ 
preencheu esta vaga? Pri1•ou·se o eleito ele um j :\üo ülltrarei Jla r]uestiio do Bispo eleito por
direito que tinha, nomeou-se um outro Disp·) 1 que fui 1J2:n pr0vcnido por um nobre Senad~r 
a respeito tio qual "u declaro que :L minh[! j qttc mostrou ~tw o Go;•cr:w tlcvc pugnar em 
consciencia nüo csiit satis~cita; c, como re- 1 cuso ident.ico pela honm do citlttdão brazi
presentante <la :"'::tçfw, digo que nós hoje csta-;lciro que é injustamentl'l diffamada, mormente 
mn~ en1 nl3.1orcs clifficuldades do que então \ C!uando o Governo conhece que esse cidadfw 
estavam os. Se, o Papa ltegou a confirmar;iio 1 tem co:Jtumcs puros e qualidades pn.ra ser 
a um sacerdote que n:lo tinh~ defeitos ou qua·l Bispo, L; que sú houve intrlgas a se-u respeito. 
!idades cor.trarias ao Direito Canonico, como I E' por dever do Governo, c, até, por caridade 
a nilo ncgarú. a esses dois· r1ue ultimamente ! ao proximo que devia ra.sg:tr a venda, c mos
foram eleitos pelo gonrno das c::Lpacillad~;s, I trar o proceder innocentc elo seu elegido; mas 
que, até, são irrcg;uln.r<!s, dize!ldo-sc, a.té, por l fez isso o Governo? Esse Governo que hoje 
:1hl~ que u1n L cm :J~ulta. falt3. llv ll2ttras '? Crelo ' e1n üia nos Yom fazer o e-logio desse sabio c 
que se o Papa fôr consequente c justo, ao me- illustrc sacerdote. que foi nomcallo Dispo do 
nos, negarit a confirmar;ão a um •los dois clci- Rio de .T:l.aelro? :lias que muito, se este 
tos que, n.lén1 de outras cousas, é irregular !mesmo Governo costumant ter dessas inca .. 
por nfto ser for!nado em Leis ou Ca.uoncs ou llercncias; 

~ 

mcst!'c em H.eligíüo. l_,ortiln to, cn tendo rnic l:':ssc n1esmo Governo nfw chu.mou a. ad-
cm Jogar do Governo acquicsccr {t conscicn· !Jli:Jistraçiio que o precedeu ''Governo Demo· 
cia dos cscru~ulosos foi nos pôr ~:m e:nb:tr:l·l nio'' para depois ('hamal-a "patriotica"? Que 
;:~s com a Corte de R~ma. escolhendo para i muito G que hoje cm dia v.;nha accresecnt1r 
01spos homens que o nao podem ser. mais esta incoherencia ao seu proceder? Sr. 

A' vista, pois, rlesto. fiel historia CJU~ Presicl<mw. Eu não mn.lllisse Jo Summo Pon-
acabo 1le traçar se vê que a conclusüo deste tifice a quem muito respeito; o quJ eu disse 
negocio foi 1nuito desairosa ao Brazil, c eles- foi que me parecia que esse p6 velho ma.s aa
honrosa ú. Corü<t; € que, nfto tendo o Governo claz ·que cm outro tempo c:tlcava o col)o elos 
lançado n111o dos meios proprios paro. disso1- imperantes... :lllS nfLo ~~ necessario apresen
ver estas difficnldadcs, dc1·e este par:t2\l':LPll:l I tn.r os factos da historia ecclesiastica a cst.e 
ser ap]')rov:ldo para que c:m todo o tempo po~- respeito: todos nós sabemos o que os pontl· 
samos arguil-o de haver ialtltdo {t SU<l pro· fices causa!·am [c cllristand:ldc. Eu sei, tam· 
messa. bNn, os granc!es bens que e!les tem feito. P11m 

O Sr.. CosT.\ Fmmm:.\: - A questiLO tem que veio 0 nobre Senador espraiar a sua elo
sido cm pouco tempo elucidada, c, mesmo, qucncia .mostrando que os herejes do Xorte 
cuido que nilo se dove falar m11is ne!l11 porque tinham .-indo sustentar o Summo Pontifico~ 
ella tem sido sufficientcmente deb:t.tida. O Serilo essas as suas IJrova.s? Nüo. O nobre 
nobre· Sanador, ·IJOrêm, esteio s()!ll. duvida da Senador, se quizcr, pode facilmente ler um 
Religião, c a quem devemos nüo estar j:í. la· lino sagrado, a Biblia. Lú. vcr{t que as por-
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S' '! Ses~iio de 15 dr. :V!aio 

tas dos inferno" ·niin hii.o de •prcva.Jeccr (aJJOia- qne o nobre Scnndor que falou om pcnultlmo 
tios); que todos esses co:nb:ttcs, todas essas log·ar entende que o Santo Padre exJg.Jo l'ê· 

ondas hfto ele converter-se em espumas, quando tract:H;fto uo cidadão que tinira sido .clcit' 

baterem contra o -rochedo d:t Religião. Se Bispo do Rio de Janeiro (cu nfLO sei se re
nús compulsarmos a histor·in. dos imperantes, pito exacfltmcnte o essencial dos seus argu· 
ahi veremos que só por politica têm sustcn· mentes); parece-me que lhe ouv,J dizer que 
tudo os pontiflces, c não por motivos de rc· o Papa tinha exig·ido, para. confirmar o Dispo 
ligião. Quando esse general feliz que subia eleito, que ellc se retractasse. Ora, ü nesta 
ao tltrono da França sustentou o Summo Pon· qucstüo de faelo que principia a nossa dh•c:
Lif.ice, quem ignora que escreveu dizendo que gcncia: cu c-:nenrlo que o Santo Padre não 

era uma hydra carunchosa que por politica exigio rctractar;fto, c sim explicar,õcs de ai
se devia sustentar? Para que, pois, traz o n,. gumn.s opiniões do eleito que lhe paTeciam 

bre Senador esses exemplos? Sr. President.D. oppostas ao -ca.tholicismo. :-liio posso citar as 
Eu respeito muito, e rcspeilarci, a Sua San· suas pala.nas porque nfi.o as ·tenho de memo· 
t.idade emquanto clla trilhar o caminho que ria. Presumo que o Santo Padr~ tinha di· 
iJateu S. P.f·dro, c seus dignos succcssorcs; rcito a exigir essas explicações, c repetir~i 

mas todas :ts vezes que os pont!f!ces trilha· o qur. j:í disse: Se o Santo Padre está ·incum
rem uma Sénda contr:tria ao :-!arte que mar· biela de m:tnter a unidade catholica, se o .un!~o 
cou o Redcmptor tlo mundo não os seguirei: meio ú sua disposiçfto, relativamente ao Era· 
011 quuro ~til:' se d•' a Cesar o que 6 de Cesar zi1, (, a confirmaçfto dos Bispos. de duas uma 
e "· llcns o que é de Deus; eu quero que se - ou se lhe hi'to de conceder esses meios dcn

·respci:c o Summo Pontifice todas as vezes t.ro de justo' limites, ou ~c lhe hiio de nega1·, 
que elle ufto Sltllir d:t orbita que lhe estft ma!'· ficando inhibido de preencher sua missão di· 
cada nas sagr.adas lcltras, c nos CO!lCilios; vinn. 

mas nunc:t poderei n.pp!'O\'ar a conrlucta do I Tn:mbem ouvi o nobre •Senador a quem 
Surnmo Pontif!ce ~uanclo ·cllc seguir umn car· me refiro di7.cr que o Snnto Padre niio tinhn 
reira avessa, todas a.s \'ezes que me paTQCer o direi!.~ de negar a eonfirmaçfw por cau3l 
qne cl!c.- C!U~:r arl'ogar a si prcrogativas üa de idéas que tivessem os eleitos, quaesqn~r 

Corôa. que ella.s foss<:m: este é o segundo ponto de 
Eu poderia espraiar-me sobre esta mate·, dircrg-eneia entre nós. 

ria, mas não quero, porque espero que os ar·~· Bu julg-o que o Santo Padre lem o tli· 
:;umentos que cxpendcrnm os ·nobres Sena- rcito de ~xaminar se o eleito professa ou nftn 
!lares que· r~'t pouco se assentaram hii.o de .;~r a religiiio r·.atholica cm toda a sua pureza; 

sem duvida. Teduzidos a pó por -um homem porque, se clle C· incumbido de manter a uni· 
tão imbuiilo nas lettras sagradas c nos Ca· dadc .eatllo!ica, c se o Bispo é o unico elo 
noncs, pro\·a.nclo o contrario do que acabou d'cssa unidade, nfto se lhe poderá negaT o 
ele· prov:u· o nobre Senador que me precedeu. direito de anrigua.r se as opiniões do clei~o 

O SI:. '\'.\~CO:'\CET.l.o~: - Eu não me pro- sfto ou nfto orthodoxas. Poderú cllc sem esst~ 
ponho, Sr. Presidente, a. responder ao nobre direito cumprir a alta missfto de promover -~ 
Senador, ainda que pnreça natura1 que, sendo consen·:u· a un·idadc christã? Parece-me que 
tfto ·provocado, repcllisse alguma das suas InfLO. Em tudo quanto ouvi contra o proc;:

asscrçõcs; :mas como S. l~x. cslá muito apai- dimento do Governo a respeito deste nc;;oc!n 

xonado... nfto acho o peso que se lhe tem querido d:tr. 
O S~:. Cos'l'A FElllLI·:nL\: Niio esto:J. Quanrlo o Governo procurava evidenciar n, cu-

Pode Tepellir. pacid:ulc do eleito este renunciou o bispado; 
O Srt. VAscoxcEr.r.oR: ·peço a De~ts c, nssim, ficou removido o motivo da dcslntel· 

que haja de o acalnmr, ·e que esta discussão lig-enci:t que até entfto se aprescntúrn. 'Como se 
s0ja digna do Senado. Pon·hamos de parte pôde, pois, accusnr o Governo de não levar a 
~ssas paixões, e tratemos do r,ssumpto. Sr. efl'eito uma c·lelçfto que terminou pela renun
Presldcnt~. H a uma questão de facto c outra ~in do eleito? 

de direito. A questfto de fneto consiste cm , Outro nobre Srnador que primeiro me im· 
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pugnou cllssrl que o Governo devia defender o das, nfto admlttem hoje essas idén.s, e 0 poder 
eleito, que devia mostrn.r a sua ca.pacidadc, c sccul~r altera a disciplina todas as vezes que 0 

que eram calumnlosas as arguições que se lhe bcut do lmpcrio o exige. Sii'Va de exemplo 0 

faziam; m:1s quem disse ao nobre Senador que seguinte: o Direito Ca.nonico drt como impe
o Governo nfto lançou mfLo desse meio'! dimcnto de :tl<ttrimonio a simples promessa do 

Quando !'alei a primeira vez nü.o fiz ma:s I casamento; mas a a. .Rainha, D. :l!aria r, que 
do que uma succinta historia desse aeonteel- I ningucm ue[;a que fu:;sc uma senhor:!. deYota, 
mento; c assim ·parece-me que o nobre Sena-, annullou este illlJlCdimcnto. 
dor confundio o priucipio da historia com L I .ScnhorC"s. O que llouyc n~ste negocio 
,;~tl t~rmo: Se o eleito renunciou o bispado cu j<i. disse: De Roma sr. enviou o formaln.rio 
como se pode accusar o Governo de .nfto mos· I p:tra a. rcL~nttaç[LO; a. Portaria do :IIinistr•> 
tmr il r.apacidaclc do el0ito? P;trn. o.uc? Dis:;c 1

1 desse t.em·po foi publica: mesmo, ati!, na ü 1s:!, 
nm nolJrc Senador que não appareceu, essa re- se pode informar bem se cm explicação qt·.~ 

nuncia; penso que o G-overno nflo tcrft difficni- se e:xjgin. ou se era rctractaç:1o. 
dade alguma em communicar ao Senado o que Qualquer que cntenr!c destas materin!! 
houve a este respeito. sabe r1ue os tres projectos assignados por esse 

Concluirei dizendo que o Governo que a(·.a- sacerdote sDo :nui simp!iccs e catholicos; :;, 
bou nunca se denominou Governo das cap . .t-~ entretanto, foram taxados pela Curia Ro
cidadcs; tal .palana nunca foi por elle pr,J· mana r:omo !novaçücs perigosas; e se o Papa 
rcricla: .mas p~rmitta-mc o nobre Senador que pcclisse c:xplicar;õcs cntc:Jdo que. n~.o ha1•h 
lhe declare que, se exisr.io esse Governo qtJe nada mais facil do que dar-Ih'as. Se acca;;o 
por ironia é chamado das capacid<~des nilo ,; . coll\'cm que o Papa, a seu arbitrio, di~;a: ·• Xfto 
élle disso culpado; não: nfLo foi clle quem I quero confirmar Bispo a este homem !JOrqne 

se 0:-:;t.abele-ccn, quem se creou a si me~n10. I n:L~·. pcn:~ .d~· n1an~:ra. q~~e e~n-penso e:: 111~.-
0 ·Sn. F~-:r.ró: -Eu quero, Sr. Presidente,. ld !.JS d1:oc1p.marcs , cntao cll,o que nao ha 

ter em consir!eraçfto este objecto por isso q;tc: u:;·:ito ele deiçrto. Quando o Governo elege 
cm tncla.s as é•poens as loomca(;Õr;; rios bispos I um homem que tem t.odos os requisitos 0x:. 

fora:11 sempre obje.cto de muito inr.erc~s~ na!.; / :~dos ~elo ~:reito Canonico quem confirm:t 
mona.rcllias. Sabe-se muito bem a Intlll<)•l· ~, .. o tc .. J m~b do que examin:n se isso ,, 

cia que r.êm os bispos nas suas dioceses, .~ ,. ex a~ to· 

d'aqui _ n~sceu_ que o~ m~nar:l.li."ts tomaram_ "l l. __ ~a~o_u-se :tqu: de n.:nunc:la, _c cli.s~~-sc que 
si o dtrc1to cla -escol na aos Ul::iJ>O;:;, e e.::itl".! aull\ t: t't:lluur.:uL ua pa.rte (!O ele ao, c que, ~l:-5· 

mesmo direito hoje lhes é dado pelo dirciw sim, o Go•·emo nfLo dc\·ia fazer mais nada a 
canonico. Toda vez que o :IIonarcha é quem este respeito. I~u creio, S1·. Presidente, que 
pag~. os ministros do Culto a clle pertence a um Go•·crno que presa a sua repmaçii.o, qll<: 

nomcar;fto dos bispos: o Papa nii.o pode arbi·l :!]lrecia a sua l1onra c a dignidad,; du ~açftJ 
trnrinm(\nte recnsn.r a. confirmação, pois que devia insistir com esse sacerdote parn. q11>.~ 
elle cst:í igual.mente sujeito ao Direito Uni· nfLO fizesse semelhante renuncia, até conseguir 
•.;crsal da Egreja. Disto devemos estar certos. a conclusão do negocio; ma::;, long-e de se fa:!.:r 
o Papa só póde inspeccionar o eleito, e Ycr isso, solicitou·se do cl~ito a !'C!JUncia! Não 
se ellc tem as qualidades que os canones exi- é por este modo que se sa.J\·a a dignidade :la 
gcm; mas o nobre Senador não me entcndl•a Corüa: c o que cu torno :1. notar é que se 1i
qu:mdo sup!JOZ que eu disse que o Papa nü1 zcra.m aovas nomca(;ões de pessoas que nfLO 
podia tomar conhecimento das idéas c opi· têm as qualidades neccssarias p:1.ra serem bi,;
lliões dos eleitos. Devemos nisso i'azer bem pos. Portanto, ainda sustemo a minha opi· 
a dist!ncçüo: a Egrcja C:ni10Jica tem dogmas, l!i:·.o que e:n matcria de Disciplina se pode ai
doutrina c dlscipl!na: sobre os dogmas c a t.Pmr, co!llo se julgar conveniente, c que o Se
doutrina a opinião dcv0 ser uma; c mais a narlo cle\·e tomar em muita consideraçii.o este 
chsciplina varia muito; todo mundo sabe que I negocio, porque se nós- acccdcmos :1. isto, cnth 
nito ha obrigaç[to de ~cguir essas idéas. t;~n~- 'lll:l!l<lo huur~r de no.mc~r um Bispo deve-se 
c:ontanas; muitas naçoes, e as mais C!V!llsa- ! mandar perguntar prmle1ro ao Papa se con-
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86 ScssU:o de Hi de :\'1aio 

corda com essa nomeaçilo; c nf1o0 dUYido :lc 
'que fosse esta a mente tio Governo transacto, 
p{)rquauto cllc professa. 0 principio de que o 

dencia, Yislo querer tomar p:1rtc na 
discussào. 

Regente nüo deve nomear ministros senfto o;; O Su. Ar.n!" Brt.l:>('(>: - O toplco que cst:l 
Indicados pela Cama.ra dos Deputados; c estas cm discussii.o, diz: (lê); e é cm resposta ii 
duas opiniões são conformes. parte do Discurso do Throno, que diz (lê) . 

.Tá hontem mostrei que este período da. Ros-
A discussiio fica a. di ada pela hora, ~ lllOGt.a deve pn.ssnr la! qu,ll est(t, nüo só porque 

o Sr. Presidente dii. para Ordem do ncl!c não se .póde descol.Jrir a fa!L:.t de rheto
Dia 1G a continuaçf.LO da materia rica que lhe :tchou um noLrc Senador, ou ü.tl:a 
adiada, e as outras matcrias jii. d:t(J:L';. I de .respeito para com a Corüa, como porque 

10' SESSÃO E~I 1G D.E l\rAIO DE 1839 

Experlicntc. - Conlinuaçri.o da l" rliscussiio d'l 

Rcspo.~ta rí. Pala !l.o Tllrono. 

l'llESIIJEi\'C'TA !lO SP,, DIOGO .\7\'TOXIO FET.T(J 

nel!c se; contem ex:tctamcnte a cxpress::io do 
sentimento do .Seaado. Referi-me, e rcfiro.me 
ainda (t scssfto de 1836, cm que, o Senado foi 
tüo cxprcssil•o sobre o mesmo assumpto, pot·· 
que, dizendo-nos o Throno (lrJ), a resposta do 

Senado foi a seguinte (l{;), De certo não igno
rava o Senado a qucstüo pendente, c bem sabia 
cm que ponto se achavam as cousas entre a 
San;;a Sê ,, o GoYcrno Imperial. Er.trcta:J.to, 
rcspondr,JHlo, cntãÓ ( IG). claramente fazia ver 
que approntva cssr! politica. 

I-Iontcm assim ar~umcntci; e entendi q•H: 
Achand-o-se presentes vinte e nov,, 1 o nol.n·c Senador que propoz a snpprcssfw hoje 

-Srs. Senadores lê-se c a·pprova-se a j deveria concordar commig-o cm que o pcriodo 
acta da scssii.o anterior. 1 cm qucstfw nfto de\·c ser supprimiuo, vis~o 

O Sr. 1". Secretario lê o seguinte estar conc;;bido ~egundo seus princípios, e até 
EJ>pediente: porque, _passando a suppressüo, fica uma es-

Officio do Sr. ?vrinistro dos ::--<cgtJ. pecie de lacuna na Resposta, onde uma só pa
cios da Guerra rm resposta a outro lana se nfto cneontr:t por anue o Senado ex
do Senado. com un.tn. de 21. de sct0m. prima o seu sentimento, ré'l:ttiv:lme:~t(! aé's 
bro de: lS~S, pedindo ínforma~ües so- n1cios cmpre~~àos Dara. ~:. conclusã.o Uo ~:cgn
brc estar ou nfw .Toilo Luiz Ferreira cio· E se o -nol.Jrc Senador assenta que a con· 

Drumond compr"h(mdido nas clisposl· 
r.õcs da Lei de 2n de Xo.-cmbro de 
1830, c nas do Decreto ele 31 de Oll· 
tubro -de lS~l. 

clusilo des-;c nc;ocio foi mui digna, por que 
mot.h·o ·rejeita um !JOYO testemunho do Sc
n:!do a esse respeito ? lsto n:lo (• compatível. 

Hontcm, Sr. Presidente, nüo tinha cu tcn-
çfw de entrar na importante questiio que pen

E' rcmcttido ú.s Cornmissões de Lc· di:t entre a Santa Sé e o Governo Imperial; li· 
gisla.ção c Fazenda. 

Requerimento de Joaquim Dio;cnc~ 
Maximo da Rosa, g-uarda das galerias 
do Senado, pedindo augmento ue m·
denado. 

Remcttido {L Mesa. 

mit0i-mc a sustentar o periodo da resposta ;, 
Fala. elo 'l'hrono, c rcscrnwn. cmitlir a minb.a 
opiniüo quando se trat::tssc dos 1ncios que se 
crnprcg:1ram para n. conclusão do negocio: 
mns, como um nobre cx-l\Iinistro me deu a en
tender, pouco mais ou menos, quacs css2s 

Continú:t a primeira discussfw d[t meios foram, alg-uma cousa direi a este rcs
Resposta :J. Fn.la elo Throno, no para- peito, porque, na ~ua!idade de l\iinistro de E3-
.;-::-~rho 5' <;:w ficou adiada da sessão ta do, taml.Jcm ncllc tive :J.Iguma parte. 
anterior. Entendia cu que uma renuncia voluntari:l., 

o S:-. JJresidar,tc cm:·;!:1:t o S:·. Ja parte do Bispo c!r.ito, poria o Governo n~ 
Conde de Vnlcnca a tc'J.';;~ :>. prr:si· • ~cccssidadc de nomear outro ca·D.didato; po· 

~ 
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rem, uma rcnunci:t solicitrttla é uma ordem, c 
multo mais quando ·o G po~ um Governo que j;, 
mauifestou a este respeito a sua op!n!fto. 

:DCinnis, este .neg-ocio já nfi.o crn. sónwntc 
particular, c por istio, um Go\·crno que pre· 

ganava) que era homem ele cara.cter um pouco 
mais frouxo. elo qu.-· eumpi·ia. 

l\'Iandei um no\~o agente; antes, por~r.1, 

que este lá chcga~se, jú o .:\linistro anterior 
tinha accoitatlo tla Santa Sé uma proposiçfw, 

zass~ o decoro c as prcrogatiYas d:t Corôa, i'"· cm que se disse não se tramr ue retractação; 
mais solicitaria r!ssa rc.nuucia, antc:s procur:1~ porC:m cu digo qu~ exigiíl uma retractnGiio, que 
ria decidir a qucstfLO c1n favor das prcrogati· de,·ia ser publicada nos .iorn=:t.cs dcst:t Côrlt::; c 
vas ela Corôa. do que a:'l'irmo tenho aqui uma. PI'OYa por um 

Não se traiava de sai.Je!' .se seria Bispo do ! officio posterior do Enc:arrcgaUo ~c l\cgocios 
Rio tle .T:mciro c Sr. Dr. :\loura, mas se Sa:t que parot ali foi; cllc diz que muitas rli1'ficul
Santidadc podi:J. rejeitar um ecclcsiastico :-tpr~. !latlr.s ai:Jda cnctl"n~rar>:, lll::ts qnc -]louco a pouco 
sentado pelo Governo do Brazil, c sem impedi- cspcm eonvencer a Santa Sé, etc. Assi:n, 
monto algum. 

Xmn isto era cousa no\·a., antes é r:~ucstiío 

que jii. em outro tempo fez muita bulha. X:<r. 

quando este Encane:g:td.1 chcgon a Roma, 
ainda Sua Santid:~rle insistia na retra.ctu.çfw. 

,vinal, porGm, chegaram as cousas aJ 

temos nôs na antiga Monarchia tantos cxem- J ~~n.to. (!(:c bastar ou uma t!cclam~iio. ou uma 
pios semelhantes, c até mesmo na nova? E:n 1 lettactaç .• w. 
182-f, um dos primeiros cuidados de uma d~,s j _ J[t cxi~tia. !lO, Brazi! a prim:ira ~ropos:
admlnis~rações posteriores [L Independcnci,l I r::.c; c 0 Pr"ii11ell'O .l:..ne~I-rt:gado de !\cgociOs, eXl
foi o tratar com Sua Santidade a esse respeito, !;indo dccis:io a c:;tc• respeito, até propoz modi
como se yê d:~s i.nstrucçiies dadas pelo Yiscond~ fica<;ii.o "~ cx.prcssões · Nem cu concr:bo como n 
da Caclloci:-a ao Sr. Vídigal, qua.ndo foi JK1.rrt si:-nplcs dc:clara.r:fi.o que Sua Santidade e::igia. 

Roma. E n;1o serYc isto de mostrar que o fosse mot!Yo snfficimtc para se rejeitar n!il 

pensamento do Goycrno, desde data muito nn- bispo a)l!'Csontado pelo no:;so Go1·erno, c para 
tDrior, foi sempre este. Sinto nfto poJ.c-r apre- contest:v;õcs tüo fortes, CJHC clura.rn.m não U18-

scnL:u· ~gJr~~ C3Sli5 i;lsLrue:c;út::::; jJal"a CüillPI"O\-~tl' l !lOS dG Sí;is ~L :30LL: étlltlú:i · 

0 que dig-o; porém~ tal\·cz possa. ru~~cl-o cr.2 1 O CJUC se cxi.;b r:r=t !'ctr~ctar:üo. Sua San-
! ticbdc c~1 tendeu que, mesmo nas ma.tcrins ·1c 

I disciplina cxtcrio:- d::t EgTCja, j(,mais .podia 
Quando entrei pa:-n. n. acllninistrar::J.o ü:ll 

competir nos potlcres p'oliticos do Brazil o Ll-
183;}, c:sta\·a pend-ente esta qu0stão; c j(!. t;ntão 

ou t.ra occn.sifLO. 

tinha m·clcm de retirar-se o lJt);.·so !\rinist.:·:' em 
Roma, caso Sua Santidade n:· ·) desse a l'On

flrmar;ão. 

zel'·lhes nltern~õcs; c como o Sr. D:-. :\Ioura 
tinha. a.ssignado um parecer !'leste scnt!do, en
tendeu Sua Santirlndc que lhe dcYia !~egar ,Ls 
bullas, fic3.ndo anno r: Ineio cmpat:tdo esse nl.!~ 

Eu cm alf;uma cousa modifi,: .,,i .::ssa or· noc!o. Aiinal, exigia-se a rctractnr:ão; c como 
dcm, deixando o negocio {, prudenda do :\!i- a rctracwçf,o se n<lo obteve, falou-se de dccla
nistro, rccommcnda!ldo-lhc que 'fizesse toilns raçfw. Assim, foi Su:l Samitlade tles!stindo de 
as instnncias para obter a confirmnçilo, c r1uc u~1 n~oti·;o que ao principio t:ant:o t.onúra a 
se retirasse para ~apoies sómente, se ente::· peito, c que o nobre cx-:IIinisLro da .Tusti~a 
desse ~ue dessa m~neira se potlcria obter ~ j chrcruou calumni:!. contra o Sr. Dr. :\Ioura. Sua 
conclusao do negocio. Santidade entendeu ao principio que as pala-

Finalmente, como o nosso llrinistro em \'J'as cmittidas pelo Sr. D!". :\Ioura .nfw eram 
Roma era Plenipotenciario, e o de Sua San- motiyo bastante par:t a denegação das \mll::ts; 
titladc no Brazi! só tinha o caracter de Encar- c tanto assim o entendeu, que, para dar-lhe 
regado de ~egocios, e como me pareceu que os mais forç.a, accrcsecntou toda a farando!agem 
diversos agentes da :Naçfto Brazilcira nos pai- de palavr~s escandalosas (para me sctTir da 
zes estrangeiros não deviam ter caracter mais expressão de um nobre cx-l\Iin!stro) que .tJ,,. 
ele-rado que os que as outras nações tinham pois foi abandonantlo cm parte; c,apczar dr. 
no noaso pa!z, por esse motiYo mandei ter entendido que 'n:io ern. bastante o seu pri
r~tirar o Ministro de Roma; c além disto por moiro fundamento para a denegação, depois 
me parecer (no que depois conheci que .me en- julgou-o bastante. 
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88 se~silo de 16 de Maio 

Qu;u;ilo entrei pum u administração pro- fui terminado por meios pouco decorosos; c 
curei examiuur o fuudamonto deste negocio, c como poder[L o Senado u.pprovur taes meios? 
rt:solvi su~tentar u. nomeaçfLo do Governo, por- Cumpre, pois, que o Senado não faça tal decla
f(Ue cntondi nu c o projecto do Sr. );loura nada rar;ão, e que se nüo re;;osijc com a conclusão 
Linhu. que tocasse em pontos de fé, ou de dis- de um negocio obtida deste modo; e é pre
dp!inu. geral da Egreja referindo-se unica- citio emfin~ que se salve a dig-nidade do Senado, 
mente a cousas de disciplina externa, que, n·l já que o Governo nfi.o salvou ri. dignidade n:>
minha opinião, póde muito bem ser alterada cional. 
pelos poderes politicas do Estado. :'>1:1o ,c approvc em termos ;;enerico;; 

A administração que depois nio cont:. · :u;uillo que pôde degradar a :"i'ação; diga·sc que 
nu ou a sustentar a nomeação do Sr. Dr. o ·Senado se !isongca com esse acontecimento, 
:\loura; mas •nada ·fez. Finalmente, a adminis· porque o Guvcrno seguia aquc!la marcha que 
tracfLO de lG de Setembro teve a gloria de m·· havia promettido, c que de certo é a que devia 
ranjar esse negocio; c, a ~falar n. verdade, com seguir; ]JOrém, se a. nfw seguio, o Governo n~i~ 
uma ~apacidadc evangelica ( ?'isrulas), porque tem de quem queixar-se senão de si proprio; c 
exigia ·ou solicitou a renuncia do Bispo eleito. por isso convem que o Senado, nfw tendo co-
Cedeu <lc tudo, e nomco·u .para os dous bispa
dos vagos dous homens seus que queira Deus 
não estejam contaminados de defeitos pciorr:s 
do que os primeiros. 

nhccimento do modo por que o ncgoci·o se con· 
e!nio, nilo v:l approvnr :~.quillo que pódc ser 
indi!,"'lO da dignidade nacional, porque iss') 
seria vulncrar-se a Ri mesmo. 

Pelo que se sabe de um dellcs, está perfei- .Tí! ·nesta casa se agitou a questão a re3· 
tamcntc fórn. dos canoncs; e muito desejo ver peito do Papa ter o direito de reprovar as M· 

o procedimento de Roma a seu respeito. Dizem mwr,õcs elos bispos, c -do modo de as reprovar, 
que tem a preci<1sa qualidade de ser rico, postü' a qual ficou clara, depois que um nobre Sona
qu~ os aposto los o n~.o fossem; mas, não te::1 dor mostrou quaes e;·:un os limites dos direi· 
ns qualidades canonicas, que são as que a chris· , tas elo Papa. A este respeito ha dna~ opinlõc:>, 
tand:tdc deve apreciar. Veremos o rc;;ul- qut: e,;tii.o dil'iuiuas J>elos Alp~:~: a Italla, alé>;J 
tado. dos Alpes, sustenta :t opinifto d:t soberaui:t do 

O que cu posso dizer, Sr. Presidente, é P:tpa; c os ;mizcs áquem dos Alpes, adoptando 
que uma seric de administrações :tnteriorc'l, opiniões dil'crsas reconhecem o Papa como o 
desde 33 a 3í, sustentou Yigorosamentc a pri-~ Chefe da Egrcja Catho!lca, mas não lhe con· 
mcira nomeação; c que :1 administraçiio d~ cedem soberania nt:m infal!ibilid:tdc, attri· 
tempo da rcgencia do Sr. Feijó até tratou de buindo só aos concílios gcracs esta sobcran ia 
uma concordata, que era optimo meio de dcci·1

1 
c infallibilidadc. 

tlir •~ qucstfto; 11orém a administrar,fLo que lhe Os italianos querem que todo o mundo seja 
;;ucccdcu, c que tantos desejos mostraYa de .sus- gO\'Crnado á Yont:J.dc do Papa; os outros povos 
tentar a dignidade da Corõa c do Impcrio, ' querem que os bispos tenham a autoridade que 
cheia finalmente de mil qualidades brillmn- receberam de Jesus Christo; os italianos, crn· 
lcs, r.edr.u inteiramente deste negocio! fim, querem fazer do Chefe da -Egrcja 'Jll1 mo· 

X ada. mais me resta dizer scnfto que o pc- narcha absoluto. Aqucllcs, pois, que seguem a 
riodo que se discute n:lo pódc deixar tlc pas- opinião dos italianos, que querem concentra>· 
sar. todos os negocias no Papa, inclusil'c os t!isci-

0 S1:. VEnra:Emo: Sr. Presidcn te. plinares, têm razão par:L dizer que o Papa pó de 
Estou persuadido de que o Senado não pode, rejeitar todas as nomeações que se rcfcr()m a 
sem quebra de sua honra, tlcixar rlc :tppronr bispos; m:ts, aquclles que seguem a dontrin:t 
o paragrapho em discussão O Governo, no :tntiga da Egrcja, c não querem conceder a•J 
anuo passado, promettcu que havia de empre- Papa uma tfto grande cxtcnsilo de poderes; 
gar meios satisfactorios para concluir este aquellcs que clamam pelos direitos dos conci
ne~ocio, c este anuo diz que o concluio, mas lias, c sustentam que elles são superiores ao 
niio declara de que maneira; c, ontrctanto, to- Papa, c que este deve seguir as regras cstabe
das as apparcnci:ts fazé·m accrcditar que r.llc ccidas, nfto podem conceder que o Papa tenha 
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poder para reprO\':tr as nomeações dos hisp,Jo ! v.ra8, porque eu não gosto multe de pensameu
feitas pelo poclur temporal O que disto se segue tos cuj:1. cxpressfLo exige muitos rodeios. 

é que todos estfw no seu campo. Portanto, o O nobre orailor manda [L Mesa a se· 
p<,J!to da questão é se o Papa pôde recusar-se á guinte 
crm!'lrmaç:lo de um lllspo canonicamente eleito. 

F.' reconhecido que as opiniões cmittidas : 
pelo Sr. Dr. Moura, sendo meramente reliô· I 
1·as a ma terias disciplinnrcs, não <Ltacam a uni. I .. ,, 

1 
d 

1 . ' "'UI ogar as pa :t \'r:LS - por se persua-
rblr, d:L E~rejn, porque a unidade da EgreJa I .. t d' dir f . 

· . . . . 1 UJJ', c c. - lg:t·se - por se persua que ·o1 
)!:lo eRtft nem pode estar na discJplma; uma at' ,. 't 1 cl " '·I d 

1 · • . . 1 s, IS. e! o o empcn 10 e vossa •• agesta c m. 
prova l!isto é a diversid~.dc de disclpll!HlS qu.: I . 

1 
., t d • d 

• o R ,, 1 ., pena , mannes a o na sessao passa a, c que 
se observa na mesma CorL de orna, o .. c'· .. .11 , · ·a d d C " h 

. . , ncaram 1 esas a a1g111 a e a .oroa e a onra 
pur~. nssim dizer, r.ada ordem · rehgwsa tem i . 

1 1 
llb ,. 

seu rito ou maneira diversa de dirigir sua3\. nacwna · - • · " uqucrquc. · 

preces ao Alt!ss!mo, entretanto que estão rm E' apoiada. 
unidade da Egreja. I O Sn. V,\sroxcHr.o.,; - Sr. Presidente. 

Se se lançarem as Yistas sobre o objecto I Alguns nobres Senadores julgam terem-me im· 
da controversi!L com a Santa S~. isto G, sobre' pugnado, por supporcm que eu desejo a su· 
:tS idéas do Sr. Dr. ::Yioura, de que o Papa lh~ ( p~·essiio da segunda_ parte do período que se 
~e?. u:r. crime, reconhcccr-se·á que Sua San- discute; acham, entao, que eu não quero, qu.: 
tidade não teve razão alguma, porque não se o Senado sustente a sua dignidade c a dlgni
póde por certo considerar como um crime o dade nacional; por certo, me combatem de· 
pugnar ;10r princiJ>ios professados no Catholí· balde aquelles Senhores que me attribucm tal 
cismo, em cujo seio existiam antigamente oa opinião. 
preshyterios; é isto o qne fez o Sr. Dr. l\1oura, ::\ii.o approvo a ultima .parte do período 
"~'; opirdií0s que a;;signou: pugnou por essa, que principia por estas palavras •;por se per. 
~reaçfLo, que era de disciplina antiga da Egrcja; l suadir de que neste negocio se realizará", etc., 
e de sua mesma natureza são ·outras opiniões por apresentar uma expressão multo dura, 
a que o Sr. Dr. C'rloura prestou o seu nom<' · quando se podia ennunciar o mesmo pensa· 
Em vista disso, parece que o Papa, .em seu pro- meu to com uma polidez propria rlo Senado, 
cedime:nto, se desviou das regras canonicas, como se enunciou na .Resposta á Fala do Throno 
quiz exercer um poder absoluto; e, por isso, era do anno ]l:LSsado, á qual não se rleixará de cha· 
da dignidadD do Gorcrno, resistir a um a.buso mar Rcsposta·modclo. Estou persuadido de 
tão escandaloso c prejudicial ii mesma reli- que no procedimento do Governo. na conclu· 
gl!io. ~iio do negocio com a Santa s~. não houve a 

Pa:lou..se em renuncia; não sei se a houve; menor ofrCJlsa da dignidade nacional. Con
o que, porém, sei, ~ que o •Sr. Dr. Moura, de· viria, pois, que se fizesse qualquer declar<tção 
pois que :tS folhas declararam que estava no- qne contenha, pouco .mais ou .menos, n idé:1 
me~do um novo Bispo, disse que isto não podia . enunciada pela Commissiio, comtanto que se 
ser, porque: não tinha renunciado; portanto, I não recordasse uma promessa feita, e se não 
não sei se houve essa renuncia, á vista de uma mostrasse desconfiança de se ·não ter cum. 
tal declaração; porém houve o que quer que prido; eis a razão tmica porque declarei que me 
fossr.; e, ainda que a houvesse, o Governo não orptml!a ít ultima parte do paragrapho. 
a devia a.c·ceitar; ao menos, emquanto se n:io Tem-se dito que o Bis:po eleito, o Sr. Dr. 
decidisse a questão, para nflo eomprometter a. l\Ioura, ·não renunciou, ou que foi solicitado a 
rtignidade nacional, que já se acha com:promet· isso. Que renundou é uma verdade, c veriladz 
tida neste negocio. Voto, pois, pelo paJ·a;;ra· elo que o Senado se p6de inteira.r, exigindo que 
ph.o o Governo lhe transmittn. o officio do Sr. 

O Srt. Ar.Mrmu ALBeQUEHQl!E: - Quizcra Dr. li:Ioura. Dizer-se que foi solicitada essa rc· 
fazer uma pequena emenda de redacção a este 
perlodo (W); a tninila emenda tem por l'im c~
pl'im!r o masmo pensamento com menos pala· 

llllllcí:L me pa:recc uma proposição que se não 
concilia com o juizo de probidade e virtude q:w 
se deve fazer do Sr. Dr. Moura. Quem accr~J· 
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dilarit quo um ccclcsiastico dotat.lo de iodt:s I 
as qualidades neccssarin.s para o alio cargo do I 
Episcopado seja tfto brando, doei! c f!cxivcl 
que, ft simples solicitação do Govorno, rcnllll·J 
cic o seu cargo? Quem julga o Sr. Dr. l\lou;-.J. 1 

c:t)mz deste acto não admittirft, entüo, que tam- 1 

bem o outro acto c:n que cl!c rrcusou <l<H' as 
exp!icaç.ões a Sun. Santidade foi prn.ticaclo por 
coacr,üo, ou que tambcm a esse respeito llom·c 
n.lguma solicitnr,f!.o? 

Mas, o nobr·iJ Scnaa<l'.l' diz: - sim, pódo 
inspeccionar, mas n:lo rejeitar a nomcaç1io 
feita pelos principcs, ou pelos governos; -
niio sei se accrescentou uma vez que foi ca-
nonicamcntc feita, nüo cHou bem inteirado 
a este respeito. 

·Eu d.irci que ufw se pódc duvidar que 
toda~ as rezes que a clciçüo não ,;cja cano· 
nicamentc feita, o Santo Padre a não deve 
eonfirmar; e era esse um <.lireito que exerci .. 
ci:m1 os mct:·opolitanos cm outro tempo, 
qu:~ntlo confirmavam os bispos, c lia maior 
liberdade passivei. 

I~u hontcm jft expliquei este facto; c por 
que meios hei de cu conyenccr os nobres Se
nadores que ainda tluvidmn dclle? .Procurc:n, I 
os que rtinda dcllc duvidam, tomar informações 
cxaet<ts pelos meios onlinarios. Parece-me, A qucstüo agora ú ~e a clcir,ii.o de que 
portanto, que a questüo deve terminar a re>· ' se trata foi ou não canonicamente feita. 
peito do ütcto ela renuncia. Se uns nc;;am o Supponho que clla foi canonicamente feita; 
!acto c outro~ o afrirmam, como se lm de doei· c, nesse caso, havia de sustentar IJ.Ue {)l!a tinha 
dir que:11 tem razfw? l~' ;;ó instituindo-se um esse caracter, se ac~o. o Bispo eleito nüo 
exame, para se conhecer se o facto existe ou , tivesse rcnuncütdo o seu cargo. Esms dou
niio, que se poderfL vir no exacto conhecimento ! trin.:s não são de certo italianas; e o n{)bre 
da sua cxist.encia ou não existcncia; aliás, nã01 Senailo:· que. entendia que ellas eram italia· 
terú termo a que;;tiio. nas, nuo fJUlZ considerar a questiio no seu 

Hoje um nobre Senador suscitou questões i vcnl::!:deiro ponto.·. 
que, se fossem ventiladas nesta c~a. occupa-1 O SJ:. VEltGl:<:mo: - Quem sustenta a so-
riam tah·cz toua a scssfto lc;;islat:va. ! bcr:mia do Papa é que é italiano. 

l~alon o nobre Senador nos direitos dus/ O ~It. VAsc~xcEr.LO.s: ~u disse 
prineipcs. do Summo Pontifico, etc., c depois 1 que 0 1 apa rc;n cscntava a sobcranm cccle· 
citou a diffcrenc;a que havia entre italian;Js ( siastica; c rJUC era a oxpressiio da unicladc 
e não italianos, aqucm c :116m dos .·\lpes, etc.; cathol!ca, c que nüo 6 italian<t; c nuuca ilissc 
cu resumirei os meus principias a esse rcs· que o Papa era soberano absoluto, como l'C 

peito, procurarei cnnuncial-os com clareza; se inculcou. 
íôr qualificado de italiano por alg-uns Senha· Ora, que se podcr[t oppôr ao que venho 
rcs, cu julgo que o orbe cn.tholico me farft m;tis de dizer? Xiio sei. Parece-me que tenho mos
justiça. Elr entendo qnc nüo sou italiano, e tratlo que professo a \Wclarlcirn. doutrinn. da 
julgo que entendo o Evi:m;;elho como clle tleve \ Egreja. 
ser entendido; ao menos, é essa a minha con- Disse o nobre Senador que se deve i:tzer 

vicçilo. differcnç:t de Dogma e Disciplina. Eu tam-
Eu julgo que se nfw contesta hoje que bem <lssim o entendo, c subdivido a Disci· 

ao Summo Pontifico foi conferido pelo ullimo pl!na em geral e particular. Quanto ao 
concilio ;;era! o poder, a autoridade de con· Dognw, é immutavel; a Disciplina geral, como 
firmar os bispos. TamlJe;:n se :1fto pódc JlCg:tr diz o celebre TcoYal!ario, ú exprcssfto do 
ou contestar que na autoridade de confirmar mesmo Do;;ma; c por Isso inalteravcl, como 
os bispos envolve-se o direito de inspeccionar I ellc. 
a capacidde dos cloitos; a!if1S, essa autoridade A questão que se deYcrla. instituir era se 

s:ria. H_Jusori~. Se ú gunr~a do Summo Ponti-~ algun:~ das _dout~lnas do Bispo eleito eram 
f1cc fo1 conf1ado o deposito do Dog-ma e da ou nao de Dlsclp!ma unlrcrsal; e <i este 
Disciplina, como pod:rft :ne excr_ce~, desempc·l mesmo exame que Sua Santidade dcvi:t ins· 

nhar este dever, se nao ti\'cr o d1rc1to de cxa· j tituir, quando pedia a cxplica~ão. Supponha· 
min::tT a capacidade daquellcs com quem vai I mos, porém, que o Santo Padre pedia mesmo 
dividir parte da sua importante missão? ! a retractação; nfto cst{L isso nJs estylos da 

-;,. . ·,:.::i'··. r,;.··;!·:'.,;' 
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Egreja Catholica'l Será italiana . .a. doutl'inói. dor; porém •• emenda não tem sómente a 
r1nc reconhece no Sauto Padre o direito !lê quall!lade ~impllficatlva do pala\·ras, ma.a, 
exigi:· es:m retractação? Set•ft Isso só prati- tambem, !le pensamentos; e, por isso, entendo 
cavei para !Ct dos Alpes'! r,;u entendo quo CJUE: ella não pôde sE:r approva!la. O que o Se
não. :\'a Europa culta se reconhece este di- nado deve dizer neste toplco deve aer relatiVJ 

t·eito; u!ndn. b:t pouco o ·H.ei da Frunça no- aos meios empregados, e são eJias as palavras 
que a emenda omltte. Assim, parece que o no
b~c Senador niio trata mais que do resultado, e 

meou um Bispo de Beauvais, se bem me km
bro, c o Santo Padre pcdio que clle se retra
ctasse, cm consequencia de t~r havido com- não dos meifro empregados para consc;;uir-sc 
municaçito 'in sac:ris -com o Abbade Grcgoire. 0 resultado; quando 0 que o Senado deve 

T I 
· • t · b t I d izt·r. e diz a Commissão, deve ser relativo a v-ez nao cs eJa · cm cer o nos nomes; po- . 

é f t 
'" t F aos meios empregados; e por Isso rejeito a 

rem certo o ·acto; e, en re.,..n o, a 'rança _ • 
• , . 

1
, d 

11 
. emenda; ena mto é tao expressiva como o pe-

ntto <lSt.t para '1 05 " pes. !riollo, e apresenta o Senado fazendo uma retl· 
Poderia citar o Concll!o de Constança, · rada. E com tanta razão o digo, quando nós 

Quando U.iz: ··habenda t.•st pro legc quam I'C!-1 veEws que .,st:J. redacção \•é) é relativa aos 
pmbarc, aut sine ccclesioe auctorit:nc notare j meios empregados, e agora o Senado, fugindo 
non licet ''; n1as, nfw quero entrar cm ques- j de tocar nes:ia ~xprc-ssiio, df~ a. f:Utender que 
tões theologicas, nem ·converter 0 Senado cm ! se niw !mpnrw. cnm ns rneiC~S qur' se ernpre-
concilifr, por isso .prescindirei de outros I gamm, o qut: eu acho que lhe não deve ser 

exemplos. . . i indiflerente; c por isso de preferencla. deve 
Acho rruc tenho respondido 'Precisamente ' passar .a i-d~a que estava em discussão. Res

a. todas as arguições que se tem feito ao Co- ! pond(•l't:i agora a algumas proposições que um 
verno, a respeito das novas nomeações de Jn.obre Senador avançou a respeito do que eu 
bispos. e da renuncia. : d1ssc. 

Oulro nobre Senado1· faz hoje um exame) Dl=:;·:· qu., .: id&a d~ uma renuncia solici-
dos bispos novam~nte eleitos, e disse que um i tada não se compadecia com as virtudes do 
só tinha a qualidade de ser rico; eu não sei se j St·. Dr. :1-Ioura; mas eu não ~;e i como se 
Isso é impedimento canonico. Se o é, é para lá / poss[t concilia.r com as virtudes de :J.Iguem o 
dos Alpes. O certo é que o Governo deve ·espe-l querer sustcnt:J.r a sua nomeação; quanto 
rar que o Summo Pont!fice confirme os bispos ! :!lais que se sabia que o Governo estava de 
eleitos, a~czar de quacsquer Insinuações que j1 opinião inteiramente contr::ria á do nomeado; 
possa haver a esse respeito. e quando .se s:J.bia que, se acaso clle não :re-

Não occuparc! mais o ·Senado com esta 'i . . . '· . nuncJassc, lhe mandarmm a renunc1a. Se 
Questão, porque 0 ni'w quero converter .'!m acaso a um ~cc!esiaslico fosse .honroso o não 
Conclllo; dlss~ a minha opinião, e Insisto renunciar e.sstt nomeação, a .renuncia ainda 
ainda cm votar contra a segunda parte do . _ po!lerm dar lugar ás observaçoes do nobre 
perifrdo, para cujo fim peço a divlsão na oe- Senador; mas se nós todos reconhecemos 
casifto da votação. que na Egreja se tem por vlrtude o contra.-

O Sn. ALvr.s BltAsco: - Pedi a pala na rio, como não julgare-mos que .renunciou por 
eobre a emenda que se off~:>receu, mas por humildntle chrlstã? 
esta occa.siü.o tlarei tambem ''Igumn.s expli- Eu não vejo deslustre de virtude nesta 
caçõcs a respeito do que disse o nobre Sena- parte, porque Unha que acceder â vontade -do 
dor rrue ttr.abon de falar. Governo, por uma solicitação, ou por uma 

,\ emenda é offcrecidu á scg·unda pane ordem. 
do pcriodo que diz: ( lé). Seu nobre autor Disse mais o nobre .Senador: "Nfw se 
quer que se diga (lê), e classifica de mais clirtt tambem que a dcclaraçfto do Sr. Dr. 
slmpl~s ~sse modo de se exprimir. Hontcm :\Ioura, relativa á rctractaçfw, !o! solicitada 
queria-se mais Rhetorlca. hoje quer-se mala ou ordenada pelo Gover.no?" O Governo, 
s!mpl!c!dade. Se acn..o.o a· emenda envo!l·essc j ~ntcndcndo que devia sustentar a nomeação 
~ó Rhctorlr~. arllar!a rnr.ii.o no nobre Sc:>na- ' feita, e decidir a qucstft.O er1tre a Curia Roma-

A. - 12 T. IV 
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na e o Brazi_l, sobre a confirmação do bispo I Disse-se mais que eu fizera o exame <los 
eleito, que disse ao Dr. l\!oura ? Dbse qu,e a llJi;pos oleitos, c que dissera que um era rico. 
renuncia seria· desagradavel á Rcgcncia, etc. Não o disse por essa mancim; disse que 
IG direi alguma cousa sobre este ponto. sabia. po:· ouvir dizer que a nova nomeação 

Quando aqui chegou o officio relativo ú nfw cm canonica, e accrescentei que um dos 
retractação, foi cm meados de Junho ou Julho bispo~ apenas tinha uma .qualid:ule aprecia
de 1833. Esse o !'fi cio IJUC veio para o enc:tr· vel, a de ser rico; nfLo disse sómente que era 
regado de Negocias de Sua Santidade foi tra- rico· Creio que tenho respondido ás observações 
zido por um adrlido d:t Lcgaçào bmzi!eira cm I [JlW f.mun apresentadas. 

Roma, o qual, a.presentando-se ao Governo, O Sn. Ar.1!EJDA ALur;Qt:EI!Ql:B: - .Sr. Pre· 
disse o que trazia; c o Gov.erno, recebendo of· sidcntc. Eu niio assisti á sessão 3.1lt.erior, c 
ficios da Lcgaçfto, via que nelles se fazia re· por isso nfLo sei se se exige mais ou mC'IIoa reh
fcrcncia a esse officio; e nessa occasiflo foi torica, pôde ser que a.lguem quiz~11so mala ou 
dito ao Addido que quando ~ntregasse os of- menos rehtorica. 
ficios ao Encarregado de Sua Santidade o I O Sr~. Ar.rEs BnA:-;eo: - Não me refill'i 
communicasse ao .Governo. No enrantc, o ao nobre Senador. 
:Ministro dos Negocias Estrano-ciros tratou de 1 O ~ ' 1. p é a ::SJ:. .'1.L)fr:IU.\ ' Ult;Q'GEILQT.il~: - Or m 
ccnsultar seus companhci·ros, c assentaram como a emenda foi minha, e o nobre Sena
sustentar a nomeação, e que, ao menos, se fi- dor princ:ipiou combatendo-a., t'u.ndanilo,~c em 
zesse ver, quando o •Encarregado de Negocias rltetorica. por isso julguei que ,esse argu
vicssc apresentar aquelle nep;ocio, que o Go- mcnto em commigo _ E' verdade que na ses· 
verno nfto d:wa o seu assentimento a esse 
respeito; esperou-se vinte dias por essa com
municaçfLo, e tal cousa nfw appareccu; 
então, o Governo, julgando que a partlclpaçfto 

sfto anterior cu tinha dito que não achava 
bom o - porquanto - e disse que nas dis· 
cussõcs cada Senador dá as razões do seu 
\'Ola, c por isso mio julgo preciso sobrecarre-

fosse feitn em particular ao Sr. Dr. Moura, . gar n resposta á Fala do Throno com os -
tomou a dclibcraçflo de escrever a esse Se- I por-tantos -. Sendo esta a minha opiniü.o, 

. de boa Yontadc subscrevi a emenda de um uhor neste s~ntldo, dizendo-lhe que a rcnun-
nobrc Senador que propoz a suppressfto desse 
pcriodo. cia serir, summamente desagradavel, etc., por

que a que~tfto não era já particula.r, mas lle 

Governo a Governo. 
Tenho ouvido dizer-se que se nfto de•·e 

entrar cm questões theologieas; mas está-se 
A~sim, n5.o vejo que uma cousa tcn h a. fugindo para e lias. Para que estar-se gas-

nnalogia com a outra. tando tempo com hom·c ou não houv.e insi-
.Nfto entro, Sr. Presidente, na questão de nuaçõ0s; cu não quero saber disso, mas pc

disciplina, porque tal questfw levaria a. ses- I lleria dizer alguma cousa, porque vi um im
sfto inteira, mas declaro que a minha opinifto I presso cm que o Sr. Moura, .ha dous ou tres 
cst(L conforme com os autores que eram ap-1 annos, fez uma declaraçfLo escripta, que foi 
provados na Universidade cm que estudei, os I na minha opinião insinuada pelo ,Governo, 
quaes eram publlcistas muito catholicos, c ali ou pelo :V!inisterio, porque nessa mesma folha 
as questões eram tratadas mui publicamente; ! 1·inha a declaração ... 
e dos idéas cm que estive, ainda estou e es- i O S1t. Arxgs BnA:I"co: - Está enganado! 
tarei possuiào. j O Sn. Anmm.\ AT.B'GQVErtQur;: - ·Então, 

Disse-se que Sua Santidade tinha o di-, persuadi-me que fosse insinuação; hoje não 
rei to de exip;ir a retractação, etc. Se acaso me posso persuadir que nada rlisso fosse. Mas 
o Dr. );!oura tivesse avançado principias ou 1 que tem isso com a questão? Do que se 
doutrinas contrarias :>, disciplina universal, trata é de dizer se o :\!lnisterio se comportou 
como c hristiio, assento que cllc se deveria neste negocio como devia., ou não. O Senado 
retractar; porém suas doutrinas não versa· está persuadido que sim ou que não ? E' 
vam sobre esses pontos, como já reconheceu preciso que o Senado se pronun~le. 
o nobre Senador; logo, a rctractnçíio nfto PO· Se está pcrsundido que ó verdade o que 
cl!n. ser exigida. diz o T.Jirono. dign-o; e se níio está persua· 

.. -~~i~~iii·,!il. IIIWtli·m•.u .. 111 ... •:·_111 .. •. •.~ ... ••:azlllalllolll. •,•~=~::a::lil.::lllii~,.·•.~ .. =. ·:_~~<·l~~-~~-~--~~-~~~:.:ll.~:l:.~_·~;.~:~•_,l!l:lll}lrl.;~-'-·~/il~·:ll•lllll!llillll!ll~1~('8~-~w~ .... ~.-.. , .. llill61! •• ~ 
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di do, diga que não; ruas não se ponha o facto era de opinião que não se devia insistir 
cru duvida. lua nomeação do Bispo eleito; se eu consul· 

Disse-se que o Senado que.r saber se J tas·se alguns dos documentos que maudei 
foram ,empregados meios decorosos ; mas que 

1 
ajuutar, ln.lvez pudc~se couvenc~r o nobre Se· 

diz a minha elllonda ? (lê). Como con- 1 nado r de que não sabe bc:m as cousas que se 
sidera o nobre Senador que se sustenta a di· p:,ssaram no seu tempo. 
gnida.de? Será por meios indignos? Será isso O Sn. A1.ms BHA:>co: - Póu~ ser. 

'flCISIS1i•Y€U? O Sn. VAscusccr.r.os: - Xão direi nuds; 
A minha emenda é muito mais simples, por&m parece que essa administração n;lil in· 

e escusa tantos phra.scados que, para serem , sistia na confirmaçiio do Bbpo eleito. 
entendldoH, é neeessario advinhar-se o que se j O nobre Senador disse que um dos i:lispos 
quer diz€ r. Se o Senado está persuadido que 1 nomeado só tinha uma qualidade apreciavel, 
se conscguio o resultado sem quebra da dig~i·l' a da r.iqueza! Por que não dcsenvol\'c o no· 
(!ad·c nacional, está claro que nunca o poderia l.lro SH!a.dor e~sa pensamento'! Nfw suppo· 
ser por meios vis· ! nllo o nobre Senador capaz de uma insinua· 

A n_ão ,pass~r, pois, a s.~ppressão .pro· [ ção tio ignominios:t. Quem usa de insinua· 
posta, eneccssn.no que S€ .redJJa o per1odo : ções tem cobardia, foge aos pr:rigos da 
desta maneira, c não com ambiguidades. ! guerra; e ·eu não supponho o nobre Senador 

Poder-se·ft entrar om duvida que hou\'e ! com tal cobardia. 
a renuncia quando o affirma o nobre Sena· Insistia o nobre membro nas palavras 
dor que foi Ministro de Estado, ·e que nfw "Governo das capacidades" a que vem isto? 
póde avança.r falsidades? !·louve renuncia, Quem se inculcou e o mo Governo das c~tpaci· 
fossem quaes fossem os motivos, ou mesmo da·des? Quem fez promessas, como disse hon· 
insinuações; porém agora não é tempo de en- · tem um nobre Senador? São castellos que se 
trarmos nc-llsa averl~:uação · : formam mt careucia de razões solidas; é esta 

O Sr. Marquez de Paranaguft com- : a lactlca das opposições na nossa terra; a 
bate a emenda ào Sr. Almeida Albu· ' verdade é que nri.o se occU!Jam com princi.pios, 
querque, p.rocurando mostrar que não arranjam meia dnzia de sarcasmos, repetem· 
remi:deia os inconvenientes que pro· n-os; e eis aqui o que eu tenho ouvido: ;,o 
tende evitar, e que, além disto, é of· Govemo das capacidades, das promessas; o 
fenslva da Corôa. Governo do instincto, etc. " cousas que não 

O Sr. P. Albuquerque sustenta a . têm app!icação, que não il!ustram o publico. 
emenda. i Qual é, Sr. Presidente, o impedimento ca

' o Sa. VASCO!I'CilLLos: - Pedi a palavra nonico dos bispos eleitos? Nü.o serem douto-
mais para me explicar do que para insistir res; mas, o Papa concede dispensa a este res· 
nas opiniões, porque nao forv.m nem leve· peito com muita facilidade; além disso, não 
mente tocadas. O nobre Senador di3se que assento que esteja firmado em direito cano· 
eu estava {!e accordo com sua opinlfto, quando nico ser neccssaria hablllta~ão de doutor para 
observou que, se não houvesse a renuncia, o exercer as funcções episcopaes. Ora, como ha 
Governo havia de insistir com a Santa SG de o nobre Senador l'elator da Commissfto ex· 
para ser confirmado o Bispo eleito. Sr. Pre- probar á administração transacta o ter no· 
sidente. Depois de estabelecidos os principias meado bispos que não são doutores, quando 
que estabeleci, não podia tirar ·essa eonclu- elle nomeou um que o não e·a, e quando um 
são; é provavel que nfto me exprimisse com ecelesiastico, não obstante não ter este requi
clareza; ·c desde jít declaro que não me quero sito, pôde ser muito mais digno do b!spa<lo 
entranhar nessa questão, e torno a dizer que que outros que sejam doutores? 
não desejo que o ·Senado se converta cm con-1 S. Presidente. Eu não quero continuar 
cil!o. Lu mostrei, no Mln!st€rlo, uma von· neste assumpto. Darei só uma exp!icaçfw ao 
tade tão Independente como nesta Casa; por nobre Senador: Quando cu disse que podia 
!aso, nfw havia de certo mslst!r com o Santo I servir de modelo a Resposta á Fala do Throno 
Padre para confirmar a eleição do Bispo . do anuo passado, foi porque me pal'ecia que 
eleito. Não se! mesmo se a administração a ·ella se tornava rccommenaavel, não só pelo 
que pertenceu o nobre relator da Commiss;w seu espirita, :nas ·PC•hl sua politica, pela ma-
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n.dra I'•'>JlritrJ~<' com qu.:! falou ao Throno, sem que foi coneluido o negocio sem qu!!bra da di
mingua da dignidnde do Senado. .c;nidwle nacional, quando niio temos e:;clar<> 

Tenho-me poupado a responder aos argu- cimentos que expliquem como isto foi feito. 
m.::ntoo; eo:n que o nobre Scnv.dor ;Jrctencic:J O S1:. AlxEs BHAxco: - Este negocio j(1 
de certo modo impÕT slienclo sobre a questão, cn fasr.b, principalmonte áqucllas peBsoas que, 
tr;JZ(•ndo grande.;; ex·emplOil, -lembrando que os como eu, nfto podem Insistir cm !JOntos de 
h1·:-cjes so reuniam para defender o Papa, Dogma. Eu nüo sustento a ·redacçiio da Res
qn:tn.do o viam atacado; ora, se os .hrrcgcs se I posla. por amor propri~, ma~ pc-r obrigação, 
r.::unn·:m. JJ:•r:' defender o Papn, se aqucllc a.s· . por ISSo mesmo que nao veJo do lado con
~ombroso :;enio do seculo cahio, que havemos I ~rario ~cu;1o razõ'!s insignificantes, razões 
nós dr: fazer? ).i';lo tratar da quegtão, condes-~ que lançam sobre mim c a Commiss;lo nni 
e<:ndcr eom wdfls as opiniões da Cnria Ro- l:tbéo que não desejo ter, de menos respeito 
J1W.tw? I ao Throno. O nobre Sen<tdor qu~ falou 

Consid,·ranJo a <'loutrina do Dr. Jloma, l antes daquelle que ha pouco se assentou, que
.-. iHC:ndo q:.w foi cnnonic:unente eleito, c se o )1·ia qne eu cxplic:Lssc a palavr~t aprcciavel, 
noiJrP S<•na<lor eollCONla nisto, para que pô:! 1 qnando ella n:-to foi como insinuação mali
·:·m rJm·id:t :L; qualidades do Sr. )lou-ra, para · g·na contra o nobre Senador: porventura, ser 
c1ue insistt~ nf·sse negocio? l\fas releva sem-. rico n:lo é uma f}ttalidade a.prec·iavel? ~ão 

:11·<! dizc·r q:Jo o Governo do anno pass;tdo es· j :iv:' inte.nr,:w de. offcndcr o nobre Scnad~r; 
1av;1 prr."'tHH!i:l:J ~~~ que o Sr. :\!oura tinha a lucclaro-~!J~: que nao coJ~h~:ço esse novo cletto 
cap:tcidade p:t1·a Dispo, porque, se não csti· I pam Bispo, e mesmo Ignorava estas nova.s 
vesssc ncss:t pcrsttaRilo, não teria sustentado nomr:u;ões, porque estive fóra, quatro ou 
a sua nomeação; e partindo deste principio, cinco mezcs, doente, e talvez ainda o esteja. 

reconh.~cillo pela a.dm!nistraç:lo passada, de Disse o nobre Senador que a o.dminis
quc a S!'. 2\Ioura tinha ca.pacid:~dc canonien, trnçüo .a que cu pr~rtenci nflo in~isv1ra. nn 
o GO\'é'l'llO nflO de1·ia acccitar a renuncia, se confirmação do Dispo eleito, o Sr. :11oura. 
(• ~ue ()]]a tPv·~ log:LJ·, porque é um segredo ~u.: Desejava que o nobre Senador dc!ssc uma ex
ati· m:·:.,mo parece que ·o ·renuncil:lntc igno· I plicnçfto mais po~itim a esse respeito. Rcpa
r::va. Ora, uma cousa tratada r.om r.anto se- rnu que eu insistisse nas palavras "Governo 
gredo. <:o mo posso eu saber se existe, e não uns capacidades"; mas, nisto nJ.o fiz mais 
acrPditar o boato de que a renuncia foi obtida que dar a dcnominaçüo que ;;eralmentc o :111-
ob e subrepticiamcnte? Portanto, não sei se l nisterio transacto tinha; não quiz, com tudo, 
houve rl!nuncia, ne·m se, hav-endo-a, foi hon- tlizer que {~::;se Gov~lrno se Intitulava o Go
t·os:t ao Govcruo. :l!e:;mo exiatindo a renun- vcl'llo das capacidades, não falei ironica
tia, o Govc·rno :lão a devia acceitar, emquanto mente, nem me referi a ninguem. 
:; qucsti!o nfto !osst' r<~solvlda; o (}{)verno, pois, Disse o n<'l)rc Senador: "Quem ha de ex
lilost.:·ou que ce<l!a r: prctençáo da Curia Ro-,prob:tr que vs bispos eleitos não sejam dou
ma:J~. e isto é o ~uc me parece que não é con· tores!·· O nobre Senador refere-se, sem du
i'o!'ll~l' com a dip;!Jidade da Corõa; muito mais \"ida, a mim; eu nomeei para Bispo, na ver
nfco h:n·cndo razfto nenhuma para ceder. dac!c, um cidadão que nã.o era doutor, porque 

A emenda proposta me par<:ce exprimir o :mstentava a doutrina que o Governo susten
ll'i•omo pensamento da Commissão; mas o que tava; tendo esse eleito a votação de todo o 
esi.ft no projecto é mais positil'o, c a idéa da Impcrio, nilo podia eu achar homem melhor 
eme:IHht (: rnain va.p;a. !Ja·ra o apresentar 1í Sant<t Sé; era mais uma 

His~e-~e (}UP. esta 
'l'llro:J:J é inf~rio1· ;, do 

resposta á Fala do dcmonstraçfto da r~:Solução em que o Go-
anno passado; ora, o w,rno estava de nfw ceder; ora, estando eu 

;:nno p:J.ssn.do, o GoY~rno, falando do futuro 
nos disse·: Confiai e.m que havemos de fazer 
isr_o. U•'). Agora, se d!z: "Estamos persuadi· 
elos qu,, cum.pristr~s ?- vossa promessa''. Creio 
que' is!n ,-~i dr. ~ccordo com a respoeta-mo-

firme neste princ!.pio, nüo terei direlt.o de ex
probar qualquer outra nomençil.o ? Eu en
tendo que procedi bem, e que o nobre Sena

dor nfLo pódc ter argumentos contra lllim. 
Impugnarei, pois, a ;emenda. A pr!meir:.. 

li<;lo; e S<' aquellr.. (; digna, esta náo é censura· razüo que se deu para a sustentar foi que era 
,.;.J: nA" podem (IS dizer qu·~ cstamoa certos dr: ~na is sim111es; mas, pnr.a mim, não ~ isto u!na 

•) 
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razão; c, portanto, asse:nt,o que é prefcrlvel o 1 ::r. ai;;, ehrJ ·c:;r~l qne: 2;;s:t f::Jta de: condCBct:n· 
to pico ta.! qual está no proje:cto da Commis- doncia, essa repugnancia, não era meramente 
.s;i{). Outra razii.o que se deu foi que a ro- do~ red:wtores :lo Pn.reccr, como disse o no· 
da.cçii.o da Commissü.o ·era men{)s respeitosa á brc .Ministro. 
Corôa; náo sei que ausim se possa <:Onslde- O SI:. V.l:;co.':ci;u.()..;: -- B'·me indiffcrcnte 
ra.r, porque a Com-missão diz: "0 ·Senado est.J. r1uc se fale cm JI.Iinisteri·o de capacidades ou 
·persuadido rle que se realizaram as promes- !:f:o capaeidadcs; o que descia é que nüo ne rx
~as que sr, fizeram na ~oosuo ·passada". ~;lo 

:;oi que ::le.stc pcns:Lment{) haja uma somllra, 
nem de m<Jnor r.copeito, nem de d~scontiança 

p:ua cr.m {) Throno. 

O nobre Senr.dor continú<t a f:lzer 
::nais a.l~uruaa explicações, que o 'fa· 
-chygrn.p!lo qne tomou a~:; notas do 
discurso nii.o poude ouvir, segundo 
acb:Lmos dce!:Lrado 11a sua dcclfra
r,ão. 

O Sn. !líAnQt:E?. r>E BARn,>cr,~a: - ;\fada 
accrescen tn.rei para provar que a Resposta 
deve passar tal .qual depois d:L exposlçfto que 
fez o :Jr;l:>J"C membro d:L Commisaão, que é a 
Mmonstração de sua col!!cldencia com a Res
J>Osta que se chama modelo. 

Tnmbem defondero! o nobre Senador, por 
in11istlr na expressíw de Mlnist~rio das ca
p.~ci<lades: que esta r;xpl"€S-~:!o é desw;mda
vel, bem o sabe o !'ri: nlsterio transacto; mas, 
rle certo, ?. meus ou':idos, ~ mais agradavel 
mil vezes a cxpreaRfi ., de Ministcrlo respei
tn.n;l do que a de Mi:llstcr!o monstro. 

Eu pedi, porém, a palavra, por uma ex-

ci tt·!J~ as p:tixõc~. Eu nüo tive em vista. ofLn
(~C·l' o nob:·t· relU.tQor dt~ Commb.t:ifLO, eu e.!J..Iirti 
;;rOIJGsic;0t:s que ntio admítte;:..) cOiltCbLaçüo !no
ra,! n~rn politica; ·disse eu: Qur:m procura deri
nh~r outro con1 insinua~ücs faz a gu..:rra SGID 

pe;i·lg-o. E isto 6 "Df:'ensivo '! Declaro que não 
fo.j minha. ;ntenção invc.~tlv:lr o nobre Senador. 
>:iup~o~ que eu tinha censurado a nomeação que 
e!le fizera: nüo censurei, d!sse que seria o unloo 

iwpedi:aeui.o c:tnonieo não serem os bispos. elei· 
to~ dilutor~.s. mas que o Papa podia dispensar; 
t:, .:,,_.·ndo assim, não me pare-cia pro.pria, na 
L'Ol'•:a. do !Iobrc relatol' da Commissfto, <L incrc
par,c1o flUC fez. 

Os nobrr~s Scna.dores diz;;m que a renuncia 
do Bispo eleito fôra eollcitu.dn; que o Bi~po 

se vio .for~ado :t condescender com a vontade 
do G o v orno, porque, sabendo que o Governo 
nilo t!nh::. intençüo de insistir na sua confir· 
mação, era humildade christil, não acceii::.r a 
nomea~ão: nii.o ~ei que a humildade christfL 
:nande obedecer "eg-amente om tudo. Mas o 
facto é 'JUC o Go"crno nii.o insinuou; ao me
nos eu, éomo ~.!lni~tro da Justica .. que fui; 

pressão que ouvi ao nobre !>Ilnistro da. Jps· pare.ce-me . ~:e o nobre Senad()r não o poderá 
tiça; c quasi me vejo Impossibilitado de falar, demonstrar ... 

O Sr.. Ar.vEs BHA:>~co: - Certamente; rr.-
porque não gosto de falar na ausencia da 
pEssoa a quem me dirijo. Eu copie! suas pa
l<m·as; (;]!as foram muito fortes. Hoje tO·!"· tiro-me a ·boatos· 
naria a pedir a su~pressão deato artigo como O Sn. VASCO~cEr.LOs: - Não sei se é 
bontem, se os redactores delles não mostra~- muito razoavel, em materia de tanta impor
sem disposição de não condcuender com ·O tancia, conr!ar em boatos. 
que c~ mais condecoroso. Um out-ro nobre i'l"ão emitti opinião alguma :1 respeito de 
membro já repeli! o esta asserção, e se a o Sr. ::\!ou r:! estar ou não eleito canonica

Commis:ii.o sustenta o seu parecer, é porque mente; disse que calumnlas tinham sido as
o iul.t:a mais prcpr!o do Throno; c, 80 0 sacadas a esse respe!tavel cidadão, que obst:.
nohr.e Ministro refloctisse, veria que não é só m.m a sua confirmação. 
a Commlssão que tem sustentado a Resposta: . . . . 

S d d
. ld" f 17 h t de uma 1 Disse o nobre Senador que a adrnmistr.l· o ena o IV IO·ae: orauJ on em 1 _ • • _ 

I ·- · to • d · ·- d C !soa-o ~ · ção nao tl<:Yia ac{!e!tar a renuncia: nao pro-
op ::JlllO, IS c, a opmlao a omm • o , , I . . 
l 8 1 ã . dltt~ ~n'"' foi· um e ced1 som exame, ·1Jrocnre! Inteirar-me do que a pe a supprcss o, a L"rt.;" .,.... , . _ . 
este um foi 0 Sr. Ministro. No Parlamento leg!slaçil.o dis~un·ha, e nao achei artigo ai· 
br!tannlco a decisii.o sorla em contrario, por- gum que aut{)r!sasse a administração a não 

que lli. não se conta 08 votos do Governo em acceltar a renuncia; noutro tempo, não se cos
,ta.cs c!rcum!!tn.nc!as. Portanto, oo nesta tumavo. acceltar :ronunclaa, hn.'l'ia uma pena 
rrucstfto 0 SAnado aponas offeree<> um voto severa .para o que não acce!tasse, que era ~> 

.· 

., ~ .. :.·.: ,::: 
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Scssfí.o de iC de Maio 

indiopm1icüo real de Sua )!agef\tl1dc: era uma Senado se convc:1·ta om Concilio; c:sta quco· 
peu:' IJU~, .~~gunuo ::uc lembro, . cm 1777, se I tfto {• de disciplina súmcntc, e o nobre Sona· 
dcvm con~1dcrar como a maJS ;;ravc que dor deve sabllr que os concilias, tC>das as vezca 
poilia soffrer um ddildüo. Ora, eu <liss8 que que 1üo iral!un tle Dogma póilem errar. Res· 
me parecia que a admlnistraç:i.o a que per- peito as decisões do Concilio de Trento, mas 
tenccu o nobre relator da Conunissfto, não tão sôm~:nt~ no que d-iz respeito ao Do;;ma: 
tinha insistido muito na confirmaçfto ilo Esta é a doutrina corrente de todos os theo· 
Sr. l'<Ioura: nfto estou bllm ·certo do que houn~ Jogos. 
a esse respeito; mas, varecc·mc que es~a acl- 1 Visto :whar-se presente o :\!inistro, bom 
mini3tl'acftO julgou que podia .prescindir da j seria pedir-lhe que nos esclarecesse como cate 
c<mflrmação; parece-me que alguma cousa ! negocio foi feito, rasgando-se o v6o por uma 
houve a este respeito, quando se tratou tlc um I 1·ez, visto estar concluido. Rasgando-se o véo 
projecto de concordata. , do myste-rio, com mais clareza ·poderiamos nós 

O 'Sn. CoRTA FJ::JmEmA: - );ffw entrarei j t'a!ar :.o Throno. porque se, (t vista das lnfcr· 
na quctitfto tias capacidades de governos. Se j mações, entendcssemos que a administra~ão 
pelo fruto se conhece a arvore, já se l'ê qu~ Í n.:io tinha :narclta.do como devera, outra deve· 
nfto p0!\80 ncixa·r de fazer alta idéa da capa- ! l'l:t ser a hnguagem de qne usassomos. Para 
ci1ladc dessa administraçfto. Estabelecerei a I u:zer a vcrdailc, esta li e que nos servimo;; (; 
qucstfw. Foi el<.Mo Bispo o digno cidJtdão 0 t Tao favoravel ao Go1·crno, qne cu mesmo que 
Sr. Moura, rcconhcci·do apto, nfto só pela atl· ! v~ro por c !la nào posso dizer o que querblll 
minlstracfto que o nomeou, como pela que h:t! d1::c-r semelhantes palavras, quando na scsoãn 
pouco caÍlio; mas, cmfim, Sua Santidade, por jtlaSst~~1 se ~os disse (lê). _ 

intrigas, negou a confirmaçfto, e dissr: que fi. : ::-<ao sc1 que escrupulos sao eRtes. Isto 
ze.;se o Bispo eleito ccri.!t rctr::tctar,fto; e <lo I de cousciencias mui timoratas om mater!a da 
que? De doutrim~s em projectos que ellc Linha ! rcli;iilo, nia veio como se cntcmda . 
as~ignailo como lc;;isi:J.ilor; p!·okct0s c·m tprh ! O SH. F'r:J.ní: - De certo, Sr. Presidente, 
e por tudo consentancos com a doutrina rh / é' 11 mé cob;-iria de vergonlla, se acaso o Senado 
primitiva E;;rcia, ê que em nada podiam es- Í nfto approvasse este pa~ngrap~o tal como se 
·candallsar o Santo Paure. Quiz mais S!m 1 acha, po~ Isso que pela d1s~ussao tem o Senado 
Santldado que 0 Sr. ~!oura protestasse que i reconhecido que este negocio teve um desfecho 
abraçava cm tudo c por tudo a doutrina do j muito desgraçado. Responder-se ao Throno sõ 
Concilio de Trento. Ora, seria digno ·do Go· i com a primeira parte do toplco cm dlscusaão, 

! oc·ria o mesmo "Ue dizer que o Sen•do f1·~·v• v·erno annuir ao zelo do Santo Padre, que ' .. · . . · ., '" ~ ~ 
. • . . . I multo sausrclto com essa ·injuria que tem sido 

qucrta, nao s6 obrigar us Jcgishtdores bruz1- · . , • 
1 · 

1 
· 

1 
d t 

1 
d R ! fr:!la ú =--açao da parte do Governo, sujcltando

etros .a egis ar segun ° a von lH c c · om,t, i se ás pretenç5cs da Curia romana. Ora, ue 
ma.s, Igualmente, que o Governo postet·gassc, : . . . q 

. • . ; es;,~ negocio se eonclulo de uma maneira ver-
calcasse as le1s que vao de encontro a mmtos i 1 " u . ~ . . 

. . . . . • , gon 1osa ,, "aç:to, e at" preJudlclal :i Corôa, 
p<mtos disciplmarcs do Conctlw de Trento ·1 . ·a d ld ~·- f . · d . . _ . . nmguem o po c uv ar. nao 01 eonrirma o o 
Po1s a admmlstraçao JUlga digno Ulll clda· bJ'spo 1 !to 1 · d · 1 t ·< -_ . . e e , cs a nomca o outro; s o Ju. na o 
d.ao, Julga-o. ci:Ito segundo . os canoncs . e· entra t!lll duvida. são factos sabidos; mas, quo 
ritos ecclesmsttcos, c acceita·lbc :1 demts·J se ganhou nisso? 
sfto, depois de tantos annos terem !las:1ado?! 1 A Curla romana lcyou ao fim 0 seu propJ. 
Diz-se que não !la leis: pols que lei mai-s sa-~ sito, e o Governo cedeu. :was pergunta-se: que 
grada que a lei do decoro c da dignidade na· 

1 
h:wia de fazer o Go1·erno, senfto :tcceltar a re· 

cionul? .Pergunto: esse Gol'crno que tudo C!!· j nuncia do bispo elciw? Ccrlamcnte eu estou 
capotou. que tanto tempo embu<:ou mdo, para I pl·rsnadido que nenhuma autoridade pôde obri
quc a Naçfto não sDt!bcsse dessa ·renuncia g-ar um homem a ser bispo; mas se acaso o 
ainda hoje mystcriosa, não podia insinuar ~: Gol'erno ~e interessasse mais pela honra naclo
csse cidadão que esperasse até se decidir a na!, c pela sua propria dignidade, havia do de 
questão com a Curia de Roma? morar algum tempo mais a :tcceitnçfLo dessa. 

Sr. Presidente. ~fw é necessario que o renuncia, até a conclusão desse negocio que 
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nad:!. !llé·!los impo:·tava, do que flrmar·sc o di- i llleiro u. sustentar o seu direilo cm assim obrar. 
reito da Corôn nomear bispos, e do Papa confir- Sl•nhores! O Governo cedeu de um direito da 
mar, logo que o eleito nüo tivesse impedimento Coróa, recuou com dosar e ignominia nossa; é 

r.anonico. o Governo, porém, nüo fez isso. Apro- pela sua nova escolha creou novos embaraços, 
voltou muito de proposito a renuncia; c isto se pam continuar a nossa vergonha. Roma com 
cJiz qlH', talvez, ]JOr uma COncordata que SC in-~raziio SUStentará a SUa maxima de niio Confir-
1 rnton, c arcrescenttt·se que o go\•erno. do i:1s- mar IJispos que n~o forem do seu agrado, cm
tinc:to pouc. o se intr.rcssou nessa conf1rma~ao.j hora sejam canonicamente eleitos; portanto, o 
Sr. Prcsidi•nle. Eu disse que o governo do ms- Senado nüo quer cobrir·se de vergonha, appro
tincto, depois de ter lançado mão de todos os rc o pnragrapho como está; isto é, seja o seu 
meios, até clrr rcprcsalia, como manifestou fL prazer condicional, se as promessas do Thrmw 
Assembléu, c ~enclo por ella abandonado, c que- forem desempenhadas. 
rendo sustentar ainda n dignidade da Corõa, o Sn. LoPES GA)fA: - Sr. Pre5ident8. 
recorreu aos meios das transacções; e foi entüo Estou, na verdade. maravilhado do que tenho 
que recorreu á conrordnta, na qual eram attcn- om·ido nesta discussão. A commissão encarre
didos os direitos da Corôa c do eleito, e obti- gada da Resposta [t Fala dJ Throno nos offcrece, 
nham-se vantagens rcaes para a Egreja bra.zl- no topico que está cm discussão, a idéa de que 
!eira; o que uffirmo é que nessa concordata se 0 Senado está persuadido que o Governo de Sua 
confirmava o direito da Corôa e dava-se á Egrc- ~I~gcstade Imperial se houve, na negociação 
ja llrazilcira os recursos de que ella tem ncces- com a Santa Sé, sobre a nomeação dos bispos 
sidatlc. Ora, se acaso se dis~csse que 0 bispo do Rio de .Janeiro e de ?.!ariana, cJm n t!ignida
eleito não era da confbnça do Governo das ca- de dcvidrr {!. Corôa e ft ::-lar,ão brnzileira. E q'ue 
pacidades, c que por isso se acccltou prompta- obscno cu no decurso desta sessão? Os nobres 
mente a renuncia para aproveitar os grandes Senadores que sustentam o paragrapho cm dis
ta!entos, e virtudes dos novos eleitos, bem; cusão procuram convencer o Senado de que não 
mas nisto r, que cu dig-o que n mlnhrt consc:ien- se o1'fendc a Corôa quundo se diz que o Gover
cia não está satisfeita: taes nomeações não me no fnltára ao sen dever. E que dizem aquelles 
agradam, por illeg-itlr.·.us. que combatem o paragrnpho? Que o Governo se 

Pondera-se que facilmente 52 obterá do nort.fLra como devia, que cm tudo gunrdaru o de
Papa a dispensa ncccssaria. Sr. Presidente, que ~oro devido no Throno, que zelara os direitos 
vergonha para nós! No momento cm que se de Sua :~-ra.:;-cstade nesta nomeação. 
nos recusa um direito, nós irmos pedir um fn- Ora, quem esperaria que aquelles que que
vor! .Tá se não dirlgir:i no Papa uma aprcsen- rrm persuadir no Senado de que o Governo n:Io 
tação, mas uma humilde petição, que, aliás, ellc nroccdcrn bem. queiram levar perante o Throno 
tl'rfL toda a razão para negar! Tal é 0 pedir-se ~ expressão de sua persuasão? E quem, pelo 
n dispensa ela irregularidade que mancha os contrario, esperaria dos outros que, trabalhan

dous eleitos. do por convencer o Senado de que o Governo 
Ora, a respeito de um dos nomeados, poder- procedera bem, nfto queiram levar esta exprcs

sc-ha obter dispensa com faci!i:l.ade, se mostra- são ao Throno? 

I'Pnl que ~ mestre no Scminarlo de Olinda, e Eu entendo qt!c tudo isto provem de se estar 
que tem a scicncin ccclesiastlcn neccssar,i~i: do a discutir uma ma.teria sem estarmos habili
outro, o publico diz que nüo tem saber. E' mo- tados .para clla. Xõs não temoõ csclarccimcn-
tim sufCiciente pura obter dispensa a falta de r"spelto, para sabermos 

tos n.lguns a este , 
sacerdotes, ou quando as virtudes do eleito sup- como o Governo se comportou. Em tempo op-
prcm a mediocridade do saber; mas, poderiam portuno, poderá o Senad:J fazer o seu juizo, 
allegur com verdade algum destes fundamentos c saber se, ~om effeito, o Governo marchou r . • d b' eleito de ?.finas? Creio que o . _ 
a a\ ar o. Ispo " dirá. E' fóra de duvida cm regra; e como agora, nesta discussao, :;e 
Sr. cx-:1-r.lmstro nao o , .lc,gltlma s'i.o nulias tem marchado de uma maneira pouco razoa· 
que as dispensas sem causa .. , , d' - t . 
. · · '· ~õr que as conceda Eis provado que I v c!, apparcce a contra Icçao que no c1. 
scJda ~,nem! Ldo nc"'~cio foi d~s .. rncado, que as ·Eu assento, Sr. Presidente, que a Com-
o eotec lO " " ·' 

11 
· · melhor· clla I dellc nlndn se hão de sentir em / missão não se ·POC n exprimir · · ' · consequonc as · d Th 

11 Justa recusa da Santa Sé, e, então, sere! o prl- . <'m nudn .falta. no decoro d<>vi o ao rono, 
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\JS Se ~silo de 1 I> de Maio 

di:wndo f111l: o Sc~nacio f!~:;tit persuadido de .qut1 

ncatil negociação se atlondeu ús prero;;!Lt!vu.~ 
pelo '!'hrono o anuo passado; ainda ha pouro 
ti v e Informações do ex-Ministro de 1uc houve 

e -digniuaúes ú<t Cot·üa. Supponl.tu.mos qu~ u ren·uncia da P<Lrle do Bi~pu elL,ilo, em conoe· 
Senado eslava !H:rsuadido do contrario: ufl.o qut:ncla !lo que nfto so levou o negocio adiante. 
polioria dizer, na :tlesposta ú Falia do 'l'ilrono, Corno se póde querer dizer ao Throno que o 
que ello não csta\·a convencido do que s~ havia Senado estil convenci-do de :]UC se rcailsaram 
allonrlido á (!ignilble da Nac;J.o e prerogal!v:\ as promessas do Throno, quando realmente 
da Corõa'l Podia, cortamento, porque estes dlH· nfto cstil convencido d!P.to? Creio, pois, qw; 
cureos sã.o considerados como •peças mlniste· devlamos falar ao Throno por esta maneira: 
rlaos. Por conscr;ncncia, se o Scnatio podia "que o Senado a-ente mui.to p·raz-or com a com
levar ao 'l'.hz·ono a sua rcprovaçâo por eoSC3 munlonçii.o que lhe faz o Throno, se acaso se 
acontecimentos, c n;to a leva; se, ·pelo .contr!l· realisaram as promeosas feita.'!, tle quo os 
rio, deelarou estar per3uadido do que o Go· meios empregados para este rim uilo dC1lmcre
verno se portara neste negocio com a cllgnl· I cortam a aoquiesoenola dos esplrit.os os mais 
d:ule .que se dev.iu esperar dolle, como .é que I t•scrtzpulosos, nem a..-cnturariam a. di;o;nldadc 
os nob1·cs Senndorc~. que sustentam que a cs· da Corôa". Isto é que era falar com frn.nqueza, 
cnlha ioi boa, uilo votam pelo ·topico em di:;- á vista do c;ue ao sabe; como, porém, nilo te
cussiio? Eu só noto nesta segunda parte do nho informações authontioas, c sim prmtlcula· 
paragrapho um eefeito que me parece de re- res, concordo .em que: soja appro'l"ado o para
dacçâo; ·CU !!f!O quizera que o e usasse dcst'l grapho como se acha. 
e!:prcssfw - por so persuadir de que ncat1~ 

ne;or~lo se realizaram as promessas de Vos5,\ 
:\<Iagestade Imperial, etc. - O Regente nan 
nos fez promessas, eíle sú nos cornmunlcou a 
firme resoluçii.o em que cs~ava ele niio {!eder 
sobro cousa alguma que offendcssê as Jlrcro
gativas de Tllrono Imperial; isto 11fto são pru· 
mossas. Qulzera eu, portanto, que ~;e eli:ni· 
zz:t~se esta expressão, para o que m.:.ud:crei á 
Mesa nma emenda de si!nples redacção. 

-E' apoiada, e outra conjunocamcnte 
em discussão a seguinte emc·nda do 
Sr. LDpes Gama: 

EhlEXOA 

"Redija-se a segunda parte do artigo ~m 
discussfto da seguinte maneira: - Por estar 
convencido de que os meios empregaclo;; para 
a conclusfl.o deste negocio corresponderam fis 
intenções de Vossa Magestade Imperial, ID!l· 
ntrestadas na abertura da ultima scssiío. -
Lop.cs Gczma." 

O S1t. FEIJó: -'- O Senado estará !em· 
brado da primeira cousa que eu disSll quando 
me levantei p:~:z·a falar sobre esta resposta: 
eu disse que seria melhor que não falasse
mos com Ironia ao Throno; que lhe falasse· 
moe com sinceridade. O Senado, nesta diB· 
cussão, crCllo que estií porauadldo de que com 
offeito nfto se cumpriram as promessas feitas 

O Sl:. VAsco:'i'c~:LLOS: - Como mo parece 
que o nobr-e Senador avalia a convioçfl.o do 
Sen:~.do pela sua, e julgando eu tambem que o 
Senado partilha a minha convicção, enteulo 
que e!le nfto ·p6de approvar o p~ragraphc em 
discussão, -por Isso que estou convencido qu.~ 

nilo se comp:-ometteram as prerogativas e di· 
gnidade da Corôa. Eu não sei como ao possa 
entender que o Governo niio consu!.tou como 
dcvi<t a dignirladc da Corôa, quando acoeitou a 
renuncia do Bispo -eleito; z:fw se me apontou, 
ainda que tenha pedido, lcgislaçi'\o que obl'i· 
ga~s~ o Bispo eleito a aco·eitar o cargo: ne
nhuma ha a esse respClito. Ouvi, consultei, ~. 

bem que encontrasse diversas opiniões, as qu~ 
jJlgavam que havia obrigação no eloi.to do ac· 
celtar o bispado nfto eram fundadas: como ~ 

pois, .que o Governo podl:l nfLO acoeitar a te· 
nuncia? · Disse-se: - mas podia demorar a 
sua acceltação. Ora, Senhores, que; se seg-uia 
dessa demora? A continuaçfl.o da viuvez dn. 
Egz·oja fluminense; eu nilo posso descobrir 
outro beneficio. 

Disse mais o nobre Senador que era !nde· 
c:uroso a um governo a quem se negava just!~n.. 
ir f:,zer supplloas. Ora, Sr. Presidente, cu não 
se! como se possa demonstrar que se negou jus
tiça, quando o negocio não foi levado a seu ter· 
mo. So o negocio tivesse sido ultimado, se o 
Gov~rno tivesse soffrido uma recuna Injusta da 
parte da Santa Sé, então a!nd:;. se podia dizer 
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que se Unha negado justiça; mas, se o direito 
1 

de Interesse vital para a Provinc!a que me en· 
permitte cm nns casos exigir, e cm outros pc-~ carregou de representar seus direitos; outro 
!lir, porque raúo não se ha de dizer que, nos meu colloga G tambcm de opinião que outro ob· 
catio~ em que nilo Na admissivel a c~:igcnc!a jccto graudQ é igualmente de Interesse para a 
fosse indecoroso o nfLO exigir, i! que nos outros sua Provincla; e niio se podem conciliar esses 
soja injurioso pedir? J!:u estou persuadido que interesses; mas, havendo alguma pequena 
o Senado nilo faz justiça, reprovando este acto transacção, podem-se contentar ambas as par
do Governo; primeiro, porque nilo deve fazei-o, tcs; ·h a alguma immoralidade neste acto? N'ão 
e <:m segundo lugar, porque não tem <:xaminado é a transacçilo reconhecida em direito? N'in· 
os documentos a respci to. A Coróa nilo soffreu I guem o negará. 
mingua ~a s_ua dignld<:dc, _nfLo s~ offendcram Tornand_o á questilo, Sr. Presidente, eu en· 
a..q consc1cncws ns ma1s tlmoratas; cm que, tendo que nao ha motivo algum para se incre· 
pois, póde ser vergonhoso para o Senado, o de·j par o procedimento do Go\·crno; eu o repito: 
clarar que está convencido de que o governo o bispo eleito renunciou o seu cargo, o Governo 
teve sempre cm vista, nesta negociação, o bem nfLo tinha direito para nilo accoitar a sua re· 
rlo paiz? Sabe por ventura o Senado se tambem nuncia, o por Isso acceitou-n. 
da p:uto do Governo que acccitou a renuncia ):las disse-se que este negocio tem sido 
ha1•erin. alguma cxigcncia? En nfLo estou habi· j{L mal avaliado pela populaçilo. Ora, Sr. Pre
lilado agora para informar o Senado; pa.rcco sidcntc, é para isto principalmente que o Sena· 
que podcr!r, lnver tamb~m transacGões; c por 
est~ occasião, como hontl)m j(L se tocou cm 
transncr;iics nesta Casa, cu devo dcclnrnr a mi
nh:;, opiniüo a este respeito. Eu entendo que 
tranõaeçfto é da csscncla de todo governo Jl. 
vr2, não hn. prcposif;ilo que se possa tlc1nonstrar 
eom mr.is evldcucln. 

Em um g-overno livro cm que os membros 
gozam do pleno exercicio de sua liberdade, cm 
que silo iguaos cm direitos, como podcr:i algnom 
t"Or direito sobre um objecto, se outro tambcm 
quizer ter o mesmo objecto, a niio haver uma 
i:essüo, uma accomodaçfLo entre ambos? E' um.L 
vcnl:uic r11te ningucm nega. que, ainda. no estado 
primitivo da Sociedade, ta.! qual o figuram os 
philosophos, e cm que havia menos ncccsslda· 
dos soebcs, varias !:Jdividuos tinham interesses 
encontrados; c, para que um obedecesse ao ou
t;·a, er:1. preciso que honvesse alguma transa· 
cçilo; eis. pois, r!emonstrar!o que cm nm governo 
11\Te nf,o pódc ilavr.r oborlicnr.ia, re"nl~ri,]"rl" 
ord?m, senão por meio de transacção. Nas ca· 
maras legislativas, cada um de nós vem pene· 
trado rios interesses da Provinc!a que nos au
t.ori~ou n. tratar dos seus negocias; esses intc· 
rcssr:s muitas vezes estfLo em opposição com os 

do é instituido, para resistir a esses juizos te· 
merarios, quando a populnçil.o decide som re· 
flectir; se ella for sufficientemento esclarecida 
sobre a questfw, se clla souber que o Governo 
attcndcu aos interesses da Corôa e dignidade 
da N'açilo, ella do C•'rto fará jus:!:;a ao Gover
no. :lias nós, os Senadores do Imperio, não ele· 
vemos confundir os boatos com a opiniilo pu· 
blica; de\'emos espreitar se essa opinião publi· 
ca 6 a opinião do paiz. se 6 uma opinifLo já li· 
Hc, limpa de todas as prevenções, se já tem 
amadurecido pela reflexão c pelo tempQ; c é 
srí depois que a opi:liilo se apresenta esclarecida 
pcht mais alta sabedoria, e firmeza. na ma!s 
alta virtudc,que o Senado se deve curva·r diante 
dcllu, que a deve reconhecer como rainha do 
mundo. Eu estou, po!s, convencido que o juizo 
que a popular,ilo tom feito a respeito deste acto 
do Go\·erno, nrw é fundado cm esclarecimentos 
circumsmnciados da matcria, porque é esta a 
primeira nz que clle tem sido tratado cm pu
blico; c cu julgo que o Senado nfLo deve tnzcr 
uma dcclaraçflo pouco respeitosa ao Throno, só 
por ol.Jcdiencia a esse juizo, que ainda para 
mim não se apresenta revestido do caracter de 
opinW.o publica. Eu votarei, portanto, por qual· 

interesses de outros nossos col!cgas; offerccc-sc qu0r emenda que torne menos dura a cxpres
um me! o de fazer. nfLo todo o bem ás proYin- sfLo da Commissflo; e desejo que se diga: -
cias, mas algum bem, cedendo uns aos outros, 
modificando suas idéas por meio dos debates, 
pela manifcsüLGiio da opinião publica; eis ahi 
n ~ur ehamo transacr,fLO;; aliás, perguntarei 
<'1:: pocler,;mos decidir cousa alguma? 

En entendo, por exemplo, que tal objecto é 

A. -13 
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"Certo de que o Throno, neste negocio, consul· 
tou a dignidade da N'açil.o"; eu ctmvcnho nisto, 
:tté porque 6 minlin. convicçilo qnc o neto do 
Governo tom esse camctcr; mas a exce.pçüo da 
Commissrw me pn.rcce dura, r por ·isso voto 
contm clla. 
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0 SR. ALVES DMxco: - Pedi U. .palavra, 
Sr. Presidente, ·p:tra dizer alguma cous:t ~obre' 
a. ·emenda ultimamente offerccida. O nobre 
Senador que a ·mandou p3rccc ter concanla.d~ 
commigo sobre os defeitos da primeira, .por 
isso que nilo voto por ella; mas mand<J. outrn 
~menda dizendo que ell<J. é m<J.is rcspcitos<J. ao 
Throno, e mais digna do Sen<J.do. 

Eu não posso yotar por ·clla, por .esta 
mesm<J. mzão, ·porqu.;, cmnm, <1 denominação 
de mais respelwsa nfto pótle delx<J.r ·de ser um 
desnr para. a Commlssão; e, o!h<J.ndo para as 
pa.l<J.was dcss<J. cmend<J., nilo acho esse maior 
respeito, ·pelo contrario, entendo que cl!<J. nito 
guard<J. ta.nto respeito como o ·Paragrapho da 
Commissão. O nobre Sen<J.dor rcflec.tio flUe 
<1 Commissão tinh<J. usado das pal<J.vras do 
Throno c promessas do anno passado; c disse 
que não havi<J. t<J.es promessas, mas sim sim· 
pies Intenções: ora, cu assento que é mais de· 
coroso dizer-se a uma 'pessoa .que se c:;tú per· 
suadido de que cumpria su<J.s promcss:ts, do 
que dizer-se-lhe que cumpria suas inteuçücs do 
anno passado: n. Com missão nfLO se r0fcrc {ls 
intenções, porque julga isso menos respeitoso. 

O mesmo ·nobre Senador achou mr.:t cot!· 
tradicção n<J.quelles ·que sustenLamm o .par•!· 
~er, porque, diz ellc, os que suster.tam o ·P~· 

:reccr d<J. Commissfto mostram estar convenci· 
dos de que ·esse armnj<J.meuto de negocias 
entre a Sant<J. Sé c o Gabinete Imperial nüo 
foi feLto .conforme as promessas do anno pas· 
sado, entretanto que votam pelo para:;rapho 
em d·lscussão, que diz - que o Senado cst.1 
'Persuadido de que se realizaram c:;3a:; ~rro. 

-messas. 
Senhores. E' .nccc~sario dlsLing~I:i· 03 ('l:L: 

tempos, o tempo cm que a Commissft.O t!':tb<J.· 
!hou neste projecto de resposta, c o tempo da,; 
discussões: quando a Commissfto trahalho.t 
neste projecto, não tinha a mc:1or idéa '!e 
~()ma se arranjou c~tc negocio, nas discw;sõr.> 
6 que <J.ppareccu ::t id&a le renuncia, e renun· 
da so!lcitada; c qurtndo cu tratei de qu:tlif! 
car os meios, apenas r.:cnsel o meu assento ,, 
este melo de renuncia solicitada, de modo qctc 
ainda esta'! persua,dido de que este negocio se 
conclulo pela maneira que promctlcu o 
Throno; na discusR:"Lo, cu disse, por cxet;ljllo, 
que, se este negocio fosse arranjado por meio 
de renuncia solicitada, eu o não ap·provarin; 

mas isto não qu'r dizer <JUC estou convencido 
de que a .cousa foi <J.ssim feita. Portau,to, üti· 

tau pelo puragrapho do projecto, e nüo Im em 
mim contradicçüo. ·Rejeito a. nova cmendn, 
porque se apresenta ú mlnh<J. vista C()m mn ca· 
racter menos digno do Senado c d<J. Corüa, 

O Su. LoPES GAlu: - Quando eu offe. 
reei a minha ~menda, não t<J.xci o ·Paragmpllo 
cm discussfto do menos decoroso ao Scaado e 
menos respeitoso ao T.hroao; eu principiei '' 
méu discurso dizendo qu~ aquclles dos nobrJs 
Senadores que sustentavam o pnragr<J.pho da 
Commissão pareciam cahir em uma manifcst<J. 
c:ontradicçfw, quando no decurso d<J. tliscussão 
aprcscnt<J.vn.m a convicção ·de que o ne,;ocio 
não tin·ha sido concluldo com dignidade da 
Corlia: eu então reflecti que Isto tudo provi· 
nha de estarmos discorrendo sobre um<J. ma· 
teria p<J.ra a qual não tinhamos os dados n~· 

cessarias. Igualt:lente comb<J.ti os outros no· 
bres Senadores, que queriam a supprcssão da 
ult.im:t parte do paragrapho (note-se bem), 
porque, querendo cllcs fi!';urar o Senado per· 
su<J.dido de que o Gove·r.no se t.inh<J. havido bem 
nesta nc,;ociação, .to<lavi:t n~o permitti:lm ao 
Senado ·que se cxpHcasse por esta maneira pc· 
rante o Throno; ·cu combati uns e outros. Eu 
nüo ·mandei a minha emenda por ach<J.r indé· 
coroso o toplco da Commissüo, mas sim para 
supprimir a expressão - promessas. :-iãl) 
achei cxact<J. esta expressão; quando r,,,J igi n 
c:nend<J. recorri primeiro ao Diccionario; fui 
ver a força da palavra "promessas", c nii.o me 
p:treceu explicar bem o sentido da Commls· 
silo. O Regente, na sua Fala, nüo veio pro· 
me.tter ao Senado cousa alguma, veio .manifes· 
tar a sua convicção; por consequencla, en· 
tendi eu qnc a palavra ''promess<J.s" devia s.Jr 
eliminada; mas ·Como n:lo a pude climina·r d" 
uma maneira tal que guardasse as mesmas 
expressões da Commissão, fiz uma substlt ti· 
ção a essa parte do top!co, em a qu<J.l se acha 
por outras palavras o mesmissimo sentido do 
paragrapho da Commissüo, com o qual eston 
muito conforme., ellminando·se a palana re· 
ferida, 

O Sn, ALDUQUERQUE: - Esta questfL?, 
quanto a mim, é bem si:nples, e toda ella ~) 
reduz a bem pouco. A Fala do Throno com
munica li Assembléa Geral um facto, que 
estiLo removidas as deslntelllgencias com a 
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Sn.ntn. Sé, c niio cliz o modo ·por que foram rc
movidns; orn., o .Senado deverá acreditar ·na 
Fn.la do Throno? Creio que sim, e que nin
~uem tem direito i'ue duvidar della; se o 
Senado acredita no Throno, se, mesmo, tem 
obrig-ação de o acreditar, emquanto nfi.o tiv~r 

,provr, cm contrario, julg-o que se lhe deve 
rc~;ponclcr simplesmente que o Senado se con· 
g-::-.,t:.lla r.ln·!:.o com c:Jt::t. r.ommunic:!C~LO. 

;..rns n~ora v~.mo3 n. ,·cr cmno se tPl'lli i
r.ar~;n rs<.n.s dcsintelli:;re:1cins; hoje se tem 
!1it::> que o Dispo eleito renunciou, mn.s qucri3. 
r.l{;uem que ellc nilo renunci::tsse, para se ln· 
si~~ir com a Curla Romaúa: que interesse ti· 
nhn.mos nisso? Suppo::Jh::tmos qne o Dispo 
eldw linha morrido, havia de insistir com o 
Pnp::. prn. IJ confirmar? .Est::.mos no mesmo 
cnso: o Dispo ·renunciou, e por consequcncia 
niio :.ra passivei insistir-se mui::; 'I>t:l['., ~na 

conrir:nar,fw. A isto se disse que se clcvi~ 

demorar a. acceit::tç;ão da rcnuncln.; cu nií.o co
nll'cr:o Iegislaçfto que obrique um sacerdote a 
acct:itar um bisriado .que 1 enuncia; note-se qua 
: 1 :~ f:!!r{'(;t!,;s ele um Dispo nfi11 sãn fnncc.~ücs 

civis, que pela Constitui~f,o todos os cid:r.· 
(];í.o.; ,;;"io obri;;a.dos a servir; (! preciso que um 
Dispo tenha conscienci:r. de que pôde rlesem· 
pcnh:r.r hcm estas funcções; c todas as YCZES 

qur. cllc assevera. que a. sua conscicncia lhe 
diz que niio deve ser Dispo, ha de se obrig-ar 
a. que ·r1lc n;i.o renuncie, só para. continuar a 
dcsint.r,l!ig·cncin com n. Cu ria Romana? 

Isto n;~~o r, possível exigir; pori·nnto, en. 
tendo que se deve :ulopta.r a primeira. parta 
do t::;)i!~O .:·m ciiscnss~Lc; c, se o Senado quizer 
sa hcr como o Governo removeu esses r-mbn.ra· 

bispos; mas, como a Fala. niio trata disto, en
tendo que o Senado n:1o se deve occupar com 
Bcmclhantc quest.fLO. Vcrdntle é que cu aclro 
máo que, depois rle haYer a renuncia do eleito, 
o Governo passasse log-o, como se disse, a. 
fazer snpplicas no Santo Padre de dispensa de 
alguns Impedimentos pnra ccnfirmaçiio ele no
vos bispos; acham melhor que se cscolhessera 
sacerdotes taes que niio fosse preciso pedir 
dispensa. para. cllcs poderem ser bispos; m:r.s, 
Isto não vem -para o caso; c cu entendo que 
nós não devemos estar com estes - porquanto 
-na resposta á Fala. do Throno; sabemos c1ue 
os embaraços estfLo removidos, c que rorl!Jm 
removidos ·porque houve renuncia da pa-rte elo 
eleito, como a.ffirma o nobre Senador que foi 
Ministro, ao .qual devemos acreditar; por· 
tanto, é um facto que se deve ter como uma 
verdade; e, estando terminado o negocio por 
esta maneira, voto pela. primeira. parte, e rc. 
jeito a segunda por desncccssa.ria. 

O SR. FEr.ró: - Eu, Sr. Presidente, fal·~i 

claramente quando tratei da renuncia do Bispo 
eleito. Disse qne n:i.o havia poc!cr hum~.no 

que pudesse obrign.r um homem a ser Dispo, 
quando cllc o não quer ser; ma.s entendia cu, 
e ainda entendo, que um Governo que zela a 
honra da Xar,iio c a. su1 propria dig-nidn.d~. 

cm casos taes, pela lei da. conveniencla e do 
rlccôro, não rlr.vil'. aceitar logo a renuncia, devia 
dizer ao .eleito: - "espere; acceitarei :r. sua 
renuncia; mas, agora nã.o o posso fazer, por .. 
que a. questão tem se tornado umn. questão 
de Direito". :'vfas, isto niio se fez; a qu~s.tD o 
ficou em pê, c ficou o Papa convencido quo 
se lhe reconhecia. o direito de não confirmar 

r,o~. deve -pedir os nccessarios csclarecimen· o eleito. Eu entendo que o Pa.pa usa do seu 
tos. direito, quando não confirma a eleição de um 

Tom-se t:-azido ta.mbem para a questfto r Bispo que niio tem a.s qualidades exl,;idas 
e~rn!h~. ou ca;Jrtcldade dos novos bispos del
tns. En perg-untarei se isto é n~gocio pnrn 
se tl!~cuU.r n~orn. Creio r:nc nfio: e ~~ o.:; 
n~!1:·~~ "'3Qn:H1orrs e!ll pn·rticnlar conhecrm Jc; 

in~j"lf'~1i~11cntos r1o~ hispos novnmcnte ·clcitoc:;, 
c;1 r'cclnro que os niio conheço, nem mesmo 
~~r..r; i~H!h·iduos; neste r:u10 como 11r.i de a S!':'i! 

-rr~~;~i~n fa;:cr mn juizo seguro, qu:t.ndQ 
me.""~'' r-s1 c nc,::;ocio nfto cst'fl submcttirlo :10 
:1~r:1 •~onh•cr.imcnro? Se a Fnla elo Throno rlls
,,,.~;o .. •: ru nomcc·i p~rn. bispos Pedro e Paulo. 

rc~os cnnonrs: 1~1as nflo lhe dou o direito de 
refnsar a confirmar.fto aos nue tiverem essas 
qualidades, por isso que direito de conf!rma:
nfto 6 direi.to de refusa.r. 

Eu disse tambcm nessa occasifto que na 
conjectura actual era yergonhoso ao Ca.·;:rno 
pedir favores a uma pessoa que 1110 hnYin. ne
gado justiça; e disse, mesmo, ~~w· rrn. de es
perar que, se o Papa fosse cohercnte, podia. 
dizer: - "não dou :r. confirmaçfto porque e5tcs 
vossos escolhidos têm defeitos que os canaues 

r~!~;t0 ':III tomnri:l. eonhrein1t1 nto s~.~ cllcs eram rcproya.m". 
r·~:;::;:0~;. :;p c~t:w:lllr h~bilita.rlos para serem • Tambcm fale! cm tr:r.nsacçõcs er.trc o Go-

'· 
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verno e o Papa; niio ha duvida alg-uma; e. 
por.tanto, ·direi o que ouvi dizer, que essas 
transacções eram multo V(lrg-onhosas, que S'' 
havia pedido ao Santo Padre, cm lndemnisa· 

Suscitou-se uma qu~;;tiio de ordem 
para saber-se se deviam discutir con
juncta ou separadamente os dous pa
ragraphos seguintes: 

cão de havermos cedido os direitos da Corô:l, "Doloroso, porém, foi úUVir que ainda ln
a confirmação dos b!Epos ultimamente noruca- felizmente continuava a guerra civil na· pro
dos. ,Ora, como se falou cm transacções, tam- vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, a 
bem direi a minha opinião a este respeito. NJ despeito de tantos e tfto grandes sacrlflclos que 
que acabou de dizer o nobre Senador nã~ o Corpo Legislativo tem feltu para habilitar 
houve nada de novo: todo mundo sabe que o Governo a restabelecer a ordem naquell:l. 
essas transacções sfta cm cousas honestas ·: 
justas; mas, segundo o modo por que se ex
pressou um nobre Deputado na outra Camara, 
tratar-se-la de razer transigir o vicio com H 

virtude, a llo~•ra com o dinheiro, e Isto não é 
passivei admlttlr-se; taes transacções são con
demnavels, são contrarias ao decoro publico. 

Dada a hora, prorogou-se a sess:"tn 
·para se votar, por ter cedido da pa
lavra o Sr. Vasconccllos. 

provincia. 
"Senhor. E' mel!mco!lca semelhante posi

ção; mas o Senado ainda confia. cm que, rue
diante o au:dllo do supremo regulador das na
ções, uma politica mais bem combinada e COtl· 
venicntementc sustentada restaurará cm breve 
a paz c concordia entre os filhos da mesma ~·l· 

mllia, para o que multo concorrer[, o espirita 
de ordem q11e, no cntcnd,,r do Gabinete Impe
rial, se manifesta nas outras provindas." 

Propoz o Sr. Presidente á votaçiin Depois de uma breve discus~ão en-
a primeira parte do paragrapho, foi tre os Srs. Saturnino pedindo a discus-
approvada; prcpoz a segunda parte d~ sfto cm globo, c Alves Branco, oplnan-
Jlaragrapho, foi tambem ap]Jrovada, do para que se discutam srparadamen-
Julgando-se preJudicadas as emendas. te, o Sr. Saturnlno dec!ar:~ retirar o 

O Sr. Presidente deu para OrdeL1 seu requerimento. 
do Dia a corLtlnuação da discussão da O Sn. PrmsmExm: - Está cru discuss:lo 
Resposta á Fala do Throno, e as ma- o p:l-ragrapho que principia pel<t palavra "do
terias j[t dadas nas sessões anterio- loroso" e acaba pelas palavras "restabelecer a 
res. ordem naquella Provlncla". 

Levantou-se a sessfto tis duas hora~ 
e 10 minutos. 

11" SESS,\.0, E:\I 17 DE MAIO DE 1839 

Continuaç(io ria primeira discussão rio discurso 
em resposta á Pa1a elo Throno. 

PRESIDEXCJA DO SI!, DIOGO .~XTOXIO FEIJÓ 

Aberta a sessão com trinta e tres 
SI'S. Senadores, leu-se e approvou-se a 
acta da antecedente. 

)Ião havendo expediente, entrou-se 
na Ordem do Dia. 

Ccntlnuou a primeira discussão do 
discurso em resposta tí Fala do TIJro· 
no, adiada na sessão antecedente. 

O Sr. Presidente deixou a cadeira ao 
vlcc-presldente para tomar parte na 
discussão. 

0 Sn. VASCOXC!,LLOS: - Pedi a pa!aYJ"a 
para sustentar o requerimento do Sr. Satur
nino. 

O Srt. SATrnxrxo: - J[t o retirei. 
O Sn. Pncsmcxm: - (Depois tlc gr:mde 

silencio). Os Senhores que dão o paragrapho 
por discutido ... 

0 Sn. VASCOXCELLOS: - Peço a pala\'l'a. 
O Sn. PRESJDEXTE: - Tem a palavra o Sr . 

VasconceJ!os. 
0 SR. VASCOXCELLOS: - Eu não sei o que 

entende por Corpo Legislativo a nobre Commls
srw. Parece que não liga a estas palavras a !dêa 
do Poder Executivo que tarubem cem parte nos 
trabalhos legislativos, já propondo r j(t sancclo
nanrlo. Eu niio sei se seria m:Lis doloroso ao 
"ar!r:r Lc;:;h;lativo o fazer esses sacrif!clos. do 
que ao Poder Executivo. Se se nrw annunclas
scrr. essas palavras "CorpJ Leg-islativo", po
deria talvez, ao menos, Lft·• haver um corro tão 
crr..sso de ·excluir-se do Poder Le~l;latlvo o Po
der Executivo. 
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:\Ias a !Ilustre Commis~ftO que tudo r,odc • 
conseguir, sem duvida consegulril tu.m!Jem qu·:· 
pa..:..~·~ .~ JJ.·~! :1t.: q.~L ,; 1-'Gdl.r J::.:;\:.:cutivo nao LCll! 

parto alguma na acçfto l~gislntivu., Isto é, que o 
Poder Legislativo ú só composto de dt::ts ca
rom·as, e que é essa a idéa que se deve li:;ar 
ás palavras "Corpo Lcgh>lativo", 

;~!;,:::;:J ~r~L:..11 Li.~i.!~-i c1ue ::iú possa deplor~.r que a 
)Jaclficaçiio do lUa Grande nfto ae conscgu!sGe 
dentro de um espaço do tempo que a nobre 
Commissüo, que dispõe da natureza das cousaK, 
julgou bastante para so restabelecer ali! a or
dém. 

Só depois -desta explicação é que podrõr<ü 

X :lo me atrevo a ofl'crecer uma emcnrla, co· r.::spondcr ft nobre Commissão. Desejo que eil:L 
piada ela Resposta-modelo elo anno passado, que attcnd;~ a quo n<lo está rcstatelccidu. a ordem 
me parece conce:bida em uma linguagem vcrda- naQliCI!n Provincl:i; e, estando Instruída, como 
deiramente nacion:~l e cheia de sc'ltlmentos pa- deve estar, dos negocias daquella Provincla, 
trlotlcos, proprlos da Camara vltalic:ia, porque tliga se julga que o Governo nii.o soube empre-
css"' emenda nfto passaria, gar os meios que t~>ve á sua disposição para 

. . . pacificai-a. Desejo que explique o seu juizo 
Dtz o ~arag:apho que sa ~lSCl~tc: .. Doloros~, a C;ste respc.ito, até para bcneflclo da nova ad-

porém, fo·l ounr que ainda mfchzmente conti·j . . , - 11 - ti h 1 . mmts.raçao, porque, sc e a nao ver con e c -
nuava a guerra civil na Provincia de S. Ped.ro / !;tl'nto do motivo de tfLo azeda censura, dcsanl-
do Rio G·rande do Sul". Votar~! por esta parte lmará, dcsacoroçoarft. Como, pois, me parece 
do paragrapho. P·retendo, porem, votar contra que já um nobre membro da Commlss:to pedlo 
o resto dcllc que dlz: ":! dcspdto de .tantos e 
tfto grande.> sacrificios que o Corpo Legislativo 
tem feito para habilitar o Governo a rcstabele-
cer a ordem naquella Provlncla", 

a palavra, nfto continuarei, o espero para em 
tempo competente poder declarar se estou con
vencido com os argumentos dos nobres com-
m.f:lsarlos. 

Fol com muito artificio que a nobre Com- o Sn. SATUHXI:>o: - Talvez não devesse ra-
mlsaão separou esse periodo da Resposta em lar, porque já um nobre membro da Commlssilo 
dous paragruphos que contGm matcria identl-1 acaba de pedir a palavra para dar as expilca
ca, nfLo sendo um par:!~~-r~pho mais que n. rt:- <;ões exigidas; porGm, como n. tenho en1 conse
producçilo do outro; contém as mesmas idéas; ~uencia de a haver pedido primeiro, sempre 
mas, para que passasse com mais fuciJ.idade L direi o modo porque entendo as palavras que 
segundo p:.tng•rapllo que prlncip!a assim: "Se- empregou a Commlssão; depois a nobre com· 
nhor. E' melancolica ", etc., fez essa separação, c missão dirá se é assim ou não, 
inclulo no primeiro o pensamento expressado Quando a nobre Commlssiio diz: "dolorogo 
por estas palavras: "a despeito de tantos e tão porém, foi", etc., pergunta o n:~bre Senador 
grandes sacrifícios que o Corpo Legislativo" como se entende aqui a expressão "Corpo Le
etc. Ora, quem ler estas p:tlavras não deixará de g-is!atlvo ", porque, no entender do nobre Se
reconhecer que é uma verdade que o Poder Le- nadar, a nobre Commissii.o exclue do Corpo Le
gislativo tem feitos muitos e graudes sacrifl- glslatlvo o Poder Executivo, que tambem teve 
elos para habilitar o Governo a restabelecer a g-rande parte nos sacr!f.iclos feitos. Eu dou a 
ordem na P.rovlncla do Rio Grande do Sul. essa expressii.o o mesmo sentido que lhe dft a 

:\Ias quereria a Commissüo fazer uma sim- Constltuiçiio, a qual diz que o Corpo Lcglslat!
ples cxposlçfw dos serviços do Corpo Legisla- vo é composto de ambas as camaras c do Impc
tlvo a bem do restabelecimento da ordem na- radar. (A.po-iados.) )Ião duv.ido que seja tam
quella Provi nela? O sentido da Commlsaiio, se bem -doloroso ao Poder Executivo o considerar 
eu o eomp~ehcndi bem, é o seguinte: Que o Se- que se não tenham conseguido as vantagens 
nado sente multo que ainda nfto esteja rcstabr.- que se esperavam dos sacr.fficlos que fez a Na
leclda a ordem na Provlncla do Rio Grande do ção para se conseguir o restabeleci-mento da 
Sul, porque os sncrlflcios que o Corp·o Legisla- ordem; mas o Senado fala por si, por aquclla 
tlvo tem feito eram mais que sufflclcntes para parte que lhe compete, e nfio se p6de suppor 
se restabelecer a ordem naquclla Provincla. quo elle se faca orgão dos sentimentos que 
Ora, é esta proposlr,fto que eu peço ti nobre Com- têm a esse ·respeito os outros ramos do Poder 
missão queira demonstrar, provando: primeiro, I Legislativo. Se o Corpo Legislativo fez sacrifi
que esses sacriflcios eram bastantes para o fim j elos, tnmbem o Poder Executlvo os rez: nin
proposto; e, cm segundo lugar, que. esses saerl· guem contesta Isso; mas o Senado !a ln por si. 
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Disse-se que neste paragrapho o Corpo Lc- dos Srs. Dcputn.dos no anno de 1837, .quando 
r;islrtt.ivo alardêrt de sc,rviços privativos. Não na resposta ã Fala do Throno se exprimia pela 
a.lardêa; diz f;\mplesmente que se fizeram sa- maneira seguinte: "A Camara dos Deputados, 
<-·rHicios, que o Corpo Legislativo obrigou a ·por0m, dcp!o•ra que o estado interior do palz 
Nação u fazer wcriricios, o que é indubltavel; não ~.presente ainda u.m nspeeto satizfactorio; 
c nfLO se podem d~h:ar de chamar sacrifieios pois, se de um lado lhe é grato saber que o 
os esforços !JU'! sr. empregaram a!lm de obter Pará reconhece hoje o Governo legal, por ou· 
08 meios neec,sarios para se conseguir o resta- tra p:trte lamenta que con·tinuc o Rio Grande 
bclccimento da ordem na Provincia do Rio a soffrcr as cala.micl:tdes da .guerra civil que 
Grande do Sul; c os emprcstimos que se con- o desola, e que se tenham assim frustrado as 
trahiram sfto sacrificios, ·c fortes sacrific!os, c.3peranr,as ela Asscmbléa Geral, quando conc~
;>orquc é preciso pensar muito sobre o modo deu ao :'iHnistcrio os meios c faculdades que 
por que a Kaç;LO se ha de ver livre da divida J.hc ,foram pedidos para a pacificaçfw desta 
enorme que sobre clla vai ·pesando. E não P.rovincia. O nobre Senador era cntii.o Dcpu
serfi.o cstC's s:-tcri-rieios r.n.ra lamentar, mór· tn.do, e não contrariou este pct·iodo da. rcs· 
mcnt:! qua.ndo ~:e nrco vê c• fruto desejado? post.a da C()mmissão daquclla Camara, cuj() 

Dissc·sc que nc,ste p:t.r:tgrapho se censur:t nlator foi r!epois seu collcga no }linisterio; 
o Gon·rno par niio ter ainrln, niio obstante tan- :1fto ofl:,"·cccn uma t::~ica c:::cnda.. siqnC!r, (t clit:t 
tos sacriricios, co:1cluido esse negocio. E com resposta, como consta das ·respectivas actas; 
cffcit.o, estou pcr3nadido de que é para lamen· e, mandando um illustre Deputado, o Sr. 
t.ar q:1c, tendo-se feito tantos sacrifícios, se nfto Limpo ele Abreu, varias cmcnuas nos mesmos 

consc;;u!ssc o .fim a que cllcs foram applica.- sentidos em .que o nobre Senador lmpugn:t 
dos. E a palavra "infelizmente" de que .e ap;orn. a Tcsposta do Senado, nem uma só pas
~erre .a Fala do Throno, quer uizcr a mesma I sou. Como, pois, combate hoje aqui o que 
cousa. O Throno lamenta o nüo se ter canse-, então alli approvou? 

guido o rcsultrtdo dcssr.s s~.crificios que fez a 1 Disse mais o mesmo nobre Senador quP. a 
~..J;.;~:fio; e e-ntrw, ror .que não sertl. dolorl; Cornmlssrw Uevia dize-r se os a1cio3 conccdidr.:; 
o .Scna.do a ine!ficacia tlr:ssas mP-rlidas? Dip;~ eram bastantes, e outrosim cm que tempo se 
incfficacia. porque nfio produziram cffcito, podia terminar a lucta. Se eram bnstantc:4! 
não porque se nfto podesscm tomar outras. Pois se foram touos aqucllcs que o Governo 

E', pois, isto o que ~ Senado lamenta, o pedia! .•• 

Q:IC lhe é doloroso. Port:mto, creio que o to- o Sn. FE!lllEillA DE :O.Inr.o: - E mals ;lo 
pieo n.uc se discute deve passa;r como está, c que pedia! ... 
n:!o acho inconv~nicnte alg·um cm que se diga 
"a despeito de t~,ntos c tão grandes sacrificios 
que o Corpo Legislativo tem feito, etc.", c 
nem isto é al:mlcar de :;cr.viços privativos. 
P6dr, entretanto, ser ·que a nobre Commissfto 

O Sn. lvL\RQ'G'EZ DE PAt:AXAr.uj,; - Sim, e 
até mais do que ·pedia: como não eram bast:Ln
tc;;?! Quanto a dctcrmin~.r o tempo cm que cs~a 
!neta podia acabar, muito sente a Commissão 
nfio pocler satisfazer ao nobre Senador; ·J>Oi3, 

dê outras explicaGÕC's. n~o tendo os rlados neccssarios pura., á vist~ 
O Sr.. l\bnQ"GEz nE B.\nBACE:>A: - Sr. Pre- do estado da Província, calcular se cm brc\":.! 

sidcntc. Um nobre •Senador estranhou que a ou longo tempo, qualqueT elas opiniões que fo~
Commiss:1o, no periodo ouc se discute, s6- massc nfLo passaria de uma. opinifw temcraria, 
mente consídP-l'assc as durs Camaras; mas ~. mais bem ou mais mal fundada: todavia, se 
!Gto j{l rcsponrlr.n muLto bem outro nobre S8- lhe dissesse qdc poderia ::Jca.bor cm breve, irln. 
na.dor, obscrvanclo-lhe que a Commissfto se de accordo C(}m a opposir,fLO pass~d::., de qll<! 
~crvirn. ela PX!'ll'essfLO ';Corpo Lc.c;islativo" o o nobre Senador fôra mcmhro, quanclo na
<JUa!, conforme se acha dr!finido na •Constitui- quella Camarn tanto sustentou que es~a desor
~;lo, se compõe da ,\ssrmLléa. Geral c do Impc- dem se podia acabar cm pouco tempo; c qu~ 
r:>..clor; m~s. ninrla qu~ndo a Commiss:io s6 .fal- sr o Governo assim nii.o queria. entcnclcr, rn 
hssc nas du~~ Canwms, tinha. clla um bom para exigir com {'SSc motivo arllitrio, jorÇn '' 
precedente em s~n abono, pratlr.a.clo na Cn:mnra rlinhciro. ·Seguia-se depois rt !JUCtlrt desse llr!-
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nisterio, e a entratla. dos membros da oppo;;i· 
ção para a Administração; Qilcs, porém, pedi· 
ram Jogo arbítrio, torça e dinheiro, e tudo lhes 
foi concedido, e multo mais al.nda ilo .que pe
diram. Mas que fizQraru com tantos meios? 
Conse;;uio-se j(:, porventura, <t pacificação da 
Provincia? Ao contrario, o que 1 vimos at(• 
ngora tem sido dcsast•res, rm·ezes e derrotas; 
e ... Sr. Presidente! Desoio nfw avançar mais: 
poderia dizer que, de tantos sacrificios, 11•· 
tantos meios concedidos ao Governo, nfw tem 
apparecido resultado algum satisfactoríõ, por· 
que ..• Não digo mais nada: tenho respondido 
ao nobre Se.nador. 

O Sn. Pm~SIDE:I'TE: - O Sr. Marquez de 
Barbacena tem a palavra. 

O Sn. l\1.\RQUEZ m: BAI!BACJ·::>A: - Cedo rt 

palavra, lí. vistn das •razões cxpendidas pelo 
n<Jbre Senad<Jr que acaba de falar. 

0 .Sn. VASCOXCEf,LOS: - A demonstraçfto 
que acaba de fazer o nobJ·e Scmtdor da exacti· 
dão do paragmpho que se discute me parccr: 
que se reduzia a declarar que, wmo a o·pllosi
ção da Camara foi deste parecer, o ·Senadc, 
dC\'Ül. seguir as opiniões da op~osição da C<l.· 
mara dos Deputados, e suppor que a 11acifica· 
ç:io àa Provincia do Rio Grande do Sul era 
obra facil, CJUe se podia termina:r em pouco 
tempo. i\ras para que decidir por paixões p:tr· 
tlculares obJectos de tanta monta? Suppo· 
nha·se que essa opposiçfto errou: que importrr 
ao Senado que <JS succcssos desmentissem as 
~spcranças da opposição? 

Disse-se que multas meios foram dados 
ao Governo, que lhe foi dado tudo quanto pe· 
dlo ... 

Senador com o seu "at6 mais"). I•'oram-lhP 
eo;nccdirlos cstrangolros; mas podia o Governo 
lançar mf•o desse melo? Não, porque não havia 
o:; fundos neccbsarios P<Lra engajar essa forçtt 
na Europa, c transportai-a para o Brazi!; ~. 

al~m disto, podia essa medida ser levada a er
fcito immcdlatamcntc? 

Disse mais o nobre Senador: ''Tant0s 
mei.os foram postos .[L sua .disposição, po. 
rém ... " c aqui l1ouve uma reticencia. Por 
que o nobre Senador não ha de declarar uma 
cousa tfto indispensavel? 

0 SI:. :1.L\UQCEZ DI~ PARA:i'AG'C',{: 
o declare em tempo proprlo. 

Tn.lvez 

O Sr:. V.tsco:;-cELtos: - Por que não C 
passive! jú.? 

O Sr:. :\1.\uQt:EZ DE .P.trtAXAGu.\: - Porq•1e 
Dão 'lUCrO, 

O S1:. VAsco;-;cELLOs: - Coniia só no nu· 
mero dos votos. J:l em outra <JccasifLo, se nós 
fossc:rtos a julgar os homens pelos resulta
dos, nfto poderiam deixar de soffrer acres cen· 
suras dos membros da illustre Commissão: não 
tinhn.rn e!lcs {t sua disposição tanto dinheiro, 
tanta gc!lte, sem nenhuma das pêas que têm 
~ido outros? Quando rompeu a guerra da Cis· 
platina não se tinha contrahido um empres
timo de trinta .milhões de crusados em mo~da 
forte, que crJuivalcm hoje a setenta ou 'oitenta 
milhões'? Nilo havia tanta tropa estrang<!ira 
no !mper!o? O Banco :não fornecia ao Governo 
3, ·1, 5, 6 e 7 mil contos de réis por anno para 
toilas as despezas? Não tinham esses minis
tros o cofre das graças e o prestigio do Im
perador? E que fizeram elles? ... 

O SR. :IL\llQUEZ fiE P.\HA:>,\mr.\: - E até 
mais. 

"Ü ·SI!. ·:\L\ItQLEZ DE PAUANAGU..:\.: - Pe~o 

a pal:wra. 

O Sn. V.\scoxcr.uos: - E n.l(, mais! Ac· 
celta tudo Isso, Sr. Presidente. O Governo 

. conseguia do Corpo Leg-islativo quanto pedio; 
mas o que pedia não estava ·prr,mpto para o 
fim que se propunha; era necc~sario prcpa· 
ral-o c diSP<Jr os melas, c é Isso em que o G o· 
verno se oceupou. Dem~ls, o Governo nem 
mesmo prdfa pedir quanto era neccssarlo para 
consegulT o seu fim com a brevidade cxlg·id~. 

porque <> Imperio não podia fazer tantos sa· 
crlflclos quantos eram n~ecssarlos. Xfto pt:cl!J 
estrangeJ.ros, e foram-lhe concedidos. (Par~· 

cc-me quo é a esta ldéa que se refCT.; o nobre 

0 '81:. VASCOXCELLOS: Perderam a pro· 
vinda Cisplatina. O nob;·.c relator da Com
miss:io nfto experimentou a difflculclade ·quo 
ba cm :tpromptar um exercito? Quando re· 
hcntou a re1·o!uçfto do Par:l niio mandou :L 
gr:~ntlc expediçfto de seis cabos de esquadra? 

Senhores. A proceder assim, torna·se dif· 
fiei! a defesa da Administraçfto que acabou. 
Prot'l'tl:!.m na. forma; .instaurem um exame 
sohe o::;:s actos; mandem vir os papeis que 
t;:..:!ste~u " este respeito; examinem a c as ope~ 
raçiks -fnram bem dirigidas, se houve alguns 
Incidentes que mal!ograssem seus planos, etc.; 

• • .auaa u;;a;r . '' ,.·• 
.:<','.~_r·.;,.; ~ .. ' .. . ' ' ' • ~- .•.. : .. ', •· . .;. ,' ,' . ·... . . , . . •. 

Mb& AMA @Íi@#M§ é&&SWWMW 
.~' '':\: .. · ···· ..... :·::_.;·.: _._·.. . . . . . .:··.: .. ' ... , .. ;•: . •. ?~··.-.. 

1,;=·;. . . ·,. 

.. _ú.· ... 
'' . 

.. ......... . 
-~ .. 

' f. 

i· 

., .:-·· 



-. 

q'. 
,, ' 

i· ·i : ... 
I'·.;. 

• j •. ·, :: 

. i :''' ' 
;··:i 
11'. 

'•, . 
I, I' 

•' 

·' .;\ ; 
:i. 

'.' 

·: ... 
'.·': 

'i: 

- 1: 

., 

... : it . 

.. : i ' .. 
I' 

.. 

.. · . 

.,I I 
I 

106 Sessilo de 17 de Nlu.io 

é esse o seu dCI'Cr, c nfLO enunciar logo, sem 
oxame, que o Govemo não procoileu bem. 

Outro Senailor allcgou a incfficacia das 

Grande'! Infeliz do Braz!J se ellc não llvesse 
meios para nca·brunlmr os anarchistn.s do Rio 
Grande! O Corpo Legislativo concedeu tudo 

medidas; mas as medidas não se podem julgar qun.nto pedia o Governo. 
tneflicazes, porque ellas ainda nito produzi· Disse-se que não havia dinheiro para o 
mm seus resultados; aliás, seria prctend.::r engajamento de tropas estrangeiras; mas nfto 
que o resultado devia immediatamcntc suc~e- teria sido louvavcl nessa occasião declarar 
dor Ct concessfto !las medidas. E' de admir.u I que essa concessão era cousa hmtil, ·PO~que 
que o nobre Senador, que é tiLD exacto n'l.s se concedia tropa. e não dinheiro?! Porventura, 
scieneias mathemalicas, raciocine deste modo. :.L opposição do a.nno pasoado procedeu com:; 
Que se dirá de outros ministros cujas medidas a opposição de 37, que, negando tudo ao Go· 
só produzem errei tos dahi a G ou 8 annos? Não vcrno, lhe dizia que tivesse fé nas institui
sei, pois, como me hei de defender; não ha çõcs? Nfw concedeu clla tudo ao Governo? Pe· 
outro rcmcdio senão esperar para a maçada dio-sc dinheiro, força c arbitrio, c tudo fJI 
dos nlos! (fl.isac/.a.l.) E que remedia tenho concedido. Todos slo testemunhas de que o 
cu? São estes os prós c prccalços dos ;;o ver· 
ncs representativos. (Apoiados). 

A minha consciencia não me accusa de 
não tr,r feito quant.o entendi para pacificar a 
Provinda do Rio Grande. Se quizcrcm sus· 

Governo pedio como dez c foi concedido como 
20. (A.poiado). 

Disse-se: mas o Brazil não e:stava nas cir
cumstancias de nos conceder tudo quanto nós 
(]Ueriamos .. Eu nfto sei se o estaria ou não, c 

tentar o contrario, declare:m-me quaes sfto , em tempo competente ventilaremos essa ques
esses actos que se dc.viam praticar c se nfto I tào; o que é certo é que, quando se pedia, não 
praticaram; e não .se c1ueira inculcar a uma se faziam essas observações. 
administração faltas tfLo graves com reticcn·l Le:ia-se o rclatorio que se fez antes da 
c ias. desgraça do Rio Pardo, c veja-se como tnd G 

O Sn. CosTA .FrmnErnA: - O nobre Sena- eram l'lores! Xaquelle tempo, o nobre :llin!s
dor convem no periodo que se dlscutc até a t:ro, orando na Camn.ra dos Deputados, tt;do 

pal:ivra "Rio Grande do Sul", e a Commissão prometteu; mas, quando desgraçadamente oe
diz mais "a despeito de tantos e tã~ grandes correu o facto do Rio Pardo, cortaram-se ainda 
sacrificios, etc." E é nisto que o noorc Se· cm botão as nossas esperanças. 
nadar .não convem. O que, porém, o J<obre Em uma palavra: se se não forneceram 
Senador !lcvia provar, era qne o Corpo Lc;;is· mais meios ao Governo, foi porque o nobre 
latil'o não fez esses sacrl.ficios, c que, po:·l1 ll1inistro de então os não pedia; e, havendo-~~ 
serem baldados, a Nação se nilo acha cm tris- concedido os que foram pedidos, o resultada 
tcs circumstanclas. Qne a N'açfto se acha foi deixar o !llinistcrio , (t sua sabida, ns cou
cm granilc apuro, todos o confessam; e nisso ' sas em pelares circumstancias de que aquclla• 
concorda a mesma opposiç:io de 1837; de qnc rm que as tinha achado, 
se fizeram grandes sacrificios, lambem nin· C\ão nos disse o .nobre :l!inistro nesta Casa 
g:uem o pódc duvidar. que existiam oito mil homens em armus? E 

Disse-se que se não deram ao GoYerno 
totlos os meios neccssarios; por~m. não foi 
Isso o que no Senado disse o nobre Ministra 
da Guerra, por occasifto da discussilo do ar· 
tl;;o que concetlia o engajamento de estrani!,Ci· 
r os; elle disse no Senn.do qnc, se a disposir;fto 
fosse imperativa, nfio a acceitaria; mas como 
era condicional a acceitava, e o Corpo Legis· 
lativo vio.;;c obrigado a conceder uma lei con-

. dicional: logo, como é que se diz que o Bra-

n;;ora. veio no ·relataria oito mil c quinhen
tos! ... 

0 Sn. VASCOXCET.I.OS: - Ha mais de d;~~ 

mil. 
0 Sn. CoSTA FrmnEIR.\: - Eu vc:jo no rc· 

latorio oito mil c quinhentos: nesse caso, tudo 
havia, c at~ como que se obrigou o Senado ~ 

approYar uma lei do orçamento sem cmr,ndn,; 
(apoiados); tudo passou; fez-se tudo quanto 
era sufflcicnte. Esta qucstfto, porém, é fór:t 

zll não podia fornecer todos os meios nccessa· de tempo; convem que :;~ja tratada cm occ~,. 
rios para a pacificacfto da ·Provlnc!a do Rio sifto mais oppDrtuna . 
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O Sn. MA!IQUEZ m: llA!lliACEliA: -Sr. Pre·, quantias que se consignaram pnra•aquclla .-:e· 
sidentc! O nobre Scn~d~r que p~ccedcu. ao que I p.artição foram multo, inrcriore.;; ás. d?stes ul· 
acttba de sentar-se ex1g10 quo nao se flzc~scw um os tempos. Em 1830, tendo o Mimstro pc· 
reticencias, que se falass~ claro, e quo se aprt!· i di do no seu orç1tmento dois mil e tantos con· 
sentassem as accusaçiícs para poder defender· tos, só lhe concederam mil e quinhentos; en· 
se. De bom grado eu satisfizera ao nobre Se· trcta.nto que, no anuo PD.tlsado, dois mil e se· 
nador, se fosse no Senado onde se fazem .1s tecentos se puzcram ii. disposição do respectivo 
accusações dos Ministros, ·e se fosse licito aos Ministro, não .havendo const-rucções navaes, 
seus membros, que têm de ser os juizes quand" constando n. esquadra de menor numero àe 
ollas appareçam, emlttir antecipadamente 'l vasos, estando o corpo de artilheria da ::viarl· 
seu juizo, qualquer que ser possa. nl.m mui resumido, e não se fazendo por conta 

Estranhou o mesmo nobre Senador que a desta repartição, como dantes se fazia, a des· 
Commlssão fizesse censuraS (t admlnistracf<O peza com os correios maritimos, n~m n paga· 
qur: acabou, as ques não vejo onde se achem mento das pensões, do monteplo e dos refor· 
na resposta· ii. Fala do Throno; e estranhou ns· mados, que ora se faz pelo Thesouro. 

pecialrnente que taes .censuras viessem de dous Dir·sc-nos-á, como iii. se disse, que prcscn· 
membros da Commissão, que, sendo Ministro~ temente a moeda é multo mais fraca; mas 
de Estado em outro tempo, e tendo á sua dis· ainda assim mesmo, attcndlda essa d!fferença, 
posição tantos meios, nada conseguiram e pel·· estou persuadido de que, se não se conccd~b 
deram uma Provincia. :\!ui fraca defüsa e muito n1ais ii. administração que acabou, não 
certamente esta a que recorre o nobre Sen<L· · se lhe concedeu menos. 

dor. Supponhamos que assim fosse: podem, I Sr. Presidente. o que sei G que o Governo 
porventura, esses erros, essas faltas justificar pedia dous grandes creditas, e que tudo lhe 
os erros e as faltas da ariministração tran;a· 
cta? NfLO nego que esse Mlnisterlo a que per· 
tenci fizesse grandes despezas, nem podia dei· 
xnr de fazel-au; mas que fossem mallogradn~. 

e que se perdGASe então ~ma Província, é en
gano do nobre Senador; G menos exacto. Se 
a Provincla cisplatlna se perdeu, foi muito d:· 
.pois, durante a administração de que fazia<G 
parte dous amigos seus. Pelo r:ontrario, ness~ 
Minlsterio se pacificaram tres Provlncl.as, e 
conservou·sc o Irnperio em toda a sua integ;·i· 
dade, sustentou-se uma guerra com uma naçfto 

foi concedido; e nfto vejo em que se cntJsurnill 
tanto. Em uma carta de Peverelro des:e 
anuo, .:acripta do Rio Grande por um comman
dante tl.c uma brigada cm Porto Alegre, li que 
a nossa. gente andava rota e esfarrapada, e que 
havia um anuo que não tinha recebido cal· 
çado. Será isto passive!? Será urna falsidade? 
Talvez; mas... Emfim, continuarei ain:la 
c?:n reticencias não quero apartar-me do mel! 
proposito. 

0 Si!. VASCO:iCl~LLOS: - Pôde se apartar. 

que desenvolveu a energia e força que todos Nii.o quero favor nenhum. Justiça rigorosa. 

sabemos, c não contra meia duzla de rebelde·l; Rejeito todo o favor. 

fizeram-se multas e grandes construcções c 0 SR. MARQUI':7. DI: PA!U:-!AQU,\.: - Quanclo 
crcou-se uma marinha que não existia, e c!.1 formos juizes. 
qual se têm servido as administrações que R!; O Sn. SArumn;o;o: - Sr. Presidente. 
seguiram, e ainda se serve a presente: havia Fui arguido de Injusto no emprego de uma P!l· 
um exercito, que oxalá tal o tlvessernos agora' lavra de que um nobre Senador se mostrou 
E o corpo de artilharia da Marinha, senão em escandal!sado, a palavra "inefficacia". Isso 
seu estado completo, contava um numero ,!,, talvez provenha de que o nobre Senador a 
praças consideravelmente maior do que ternos ligue a outra idéa. A idéa que eu appl!quci a 
actualmente. Quaes foram, pois, as despezas esta palavra foi o não produzir effeito. Vio· 
que em tn.es objectos se mal!ograram ou, se, porventura, o efieito produzido pelos sa· 
mesmo, que foram abusivas ou desnecessa· crificlos feitos? Não. Logo, considero que as 
r las? Declare·as o nobre Senador. provldenci!l.tl que deu o Corpo Lt~glslatlvo fo· 

Dlr·lhe·el agora, mas fa!arel s6 da Repar·l ram incfficazcs; e julgo que deste modo a pa· 
tiç!'Lo da !\farinha, que annos houve cm que as lavra não 6 mal empregada, c mui to mais 

A. - l·l ~·. IV 
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qunndo Gbsrrvo fJllC OR rRfor~o~ nn Rncrifieios I guido; o qur. comprova n. inefflr.n.r.in. rln.R medi· 

nii.o produziram o e.ffeito que se esperava. das. 

!\oto que os rebelde3 nfto têm perdido 11 m i ·Estou, pois, Sr. Presidente, bem persua· 

palmo de terreno desde que 0 Corpo Lllgisla· / dido de que nfto tôm sido cfficazes os meios 

ti v o concedeu ao Govrrno aquillo que e!! c i qnc se concederam· ::\'i!.o di:;o que rosne JlOB· 

pedi o; e que, ao conu·ario, t.êm avanr:ado / i!ivel o consegi~ir·s_c tudo: mas. isso n~o tr-:n 

( · 1 ) . ,, 1 1
•
0

. lc .11111 n1a n:tda com n r.fficacm; tambcrn nao se di[;<J. que apowcos c avauçauo por oga. 1:i < ~ . 
lmportancla, apr.zar de não os quererem con·J se teria eonscguld~: s~; as medidas fossem ef· 

11 i 
1 ficazes, porque ef!Icaz é aquillo que produz 

8 l erar como acs. 1 

1 effeit.o; e emquanto s1~ n:lo produzir o effeito, 
Vi n. exposição que acabou de fazer 0 Sr. 1 nfw ~if= yt~em os caractcrl~S da cfff.cn.cia. 

Sebastiã-o do Rego Barros ú Cam~ra elos Srs. I 0 Sn. ::1-huQt:EZ DE B.\RBACI·:XA: _ o P·~· 
Deputados, na qual toca multo de leve nn, oc· : riodo r.m cliscnssiio cst:l de tal forma conce
cupaç:to da vllla <le La.ges pelos rebeldes, sendo ! bido !Juc até foi a.ppromdo pelo nobre Sena

aliás este ponto de uma tr:tnsccdcnte impor- I dor que impu?;na o resto dellc; e o oue diz· a 
tancia, tanto pelo lado mil!tar como pelo P~- ~ Commissüo no resto dclle? Lamenta a conti· 

lltico. 'nuar;ão ua guerra civil, a despeito de tantos 
.-\ villa de J.in.grs cstft. collocn.rln. n:1. dlvis:to sncrificios. E haver[. quem ncguC que a Xa~ 

de t.res Provinc:las: Rio Grande, S. Paulo e çii" f,,z grnnrlcs sacrifirios? Que tem r.lispcn
Santr:. Catharina.; este ponto é da maior V:.tl1· i dido muito dinheiro? Que se tem augmcntado 
tagcm para os rebclucs, porque ncllc passam I o recruiament.o, e soffrido perdas muito g-mn

mnitos F:ados ·para as Provincins do None, c dcs na cont.inuaçüo dessa guerra? De certo que 
continuam a passar, c a prova é que se n~lO não (, possiYel ne.t;ar-se; mas o nobre, Senador, 
tém se-ntido falta ele carne v~rdr., e q1~e :nni<:.t que roustnntcmcntc se tem erigido cm inter

t.cm ,·indo com marcas de Pelotas. l;:stes ga- i pret.ador do Jlitrccer da Commissfw, bem longe 
llos pagam nlli direitos que sã.o avultados, é I de lhe dnr a interpretação litteral, aquel!a que 

isto um recurso_ pccuniario que U!m os rebel·l se infere de suas palavras, ima:;ina cousas 
<!es. l.i:stes, além disso, se têm a.pvdcrado !los muito diflcrcntes, inculca uma cousn por ou
p;r:uos que pcrtcndam a fazc:ndeiros que emi-~ tra; isto quer dizer aqulllo; c depois exclama 
;;mram, c os vendem por sua conta; donde pedindo que <1 Commlssfto lhe dê demonstra

tiram tamhem grandes rcct:rsos. Entretanto, : ções. Pois a Commlssão pôde dar demonstra· 
tenho observado que se considera essa occupn-1 ções do que o nobre Senador imagina e pensa 
ção como cousa de pouca importancia, e iulg.t· que está envolvido em suas palavras? De ct:rto 
se que esse ponto se pôde recuperar facilment.;, que nã.o; c, ainda que as déssc, seria da ma
E' certo, porém, que ainda se nfw recupe· neira que o nobre Senador penstt? De maneira 
r ou. : nenh un1a. 

Da villa de Lages vai -para Santa Cat.lu :lias o nobre Senador, porque aqui se 
rina uma estrada transitavel, a qual estft [l fnlou cm sacrificios lnc!'ficazes, acabou o seu 
disposiçfto dos rebeldes; a Laguna ~ um port~ discurso, dizendo que a sua conscicncia estava 
de mar, pequeno sim, mas onde se pôde effc- t.ranqullla, e Que fizera tudo .quanto entendera 
ctuar o clcsembtLrquc de muitas cousas por a b:~neficio daquclla Provincia. r~ quem ha· 
contrabando, o que nunca se pôde evitar. Xe:n VL,rá que ouse negar que o nobre Senador, em
se diga que se confia no patriotismo da lega- 1 C)mtnto ::llinistro, empregou r.oilos os meios que 
!idade, que niio ha ele negociar com os rebeldes. .iul,e;ou necessarios para salvar a Provincia? 

porque a cxpericncia mostra que o negociante ~.-las o nobre Senador não poder(t por 
nada teme, tudo Intenta. Pois por este !lorw \'erto, apcza·r de todas a,s suas boas int.cnçõ,,3, 
pedem os rebeldes obter polvora, armamento, <li:~er que não errou gravemente contra o seu 
munir,õcs, etc ... Outro ponto de granuc impor- paiz. Parém, para que estamos a suscitar dis
tancia e Itapof1, onde se exporta muita carn~ cussõcs sem necessidade? Quando chegarmos 
sr.ce~.; tambem se tem supposto que a sua to· r, polltlca que se empregou, entfto se descn· 

madn é cousa facll, mas não se tem cons~- Yolverá n de flUe o nobre Senador pretende 
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achar uentoiiBLrar;iies; ·etll.fi.o, eopt;l'O un. oua !;o:J. com o - oh! - porque cu não me deixo faci!· 
fé que confesse que se enganou, que errou em mente interromper. 
muitns das medidas... ,Eu torno a ler (!6). A que vem estas lla· 

o Sn. VAsco:<cr:J.I.os: - Duvido! ilwms? Não se acham reconhecidos por todo o 
o Sn. :VIARQUE7. nE BAI:llACE:>~A: - !1-Iuito Impcrio os sacrificios que se tem feito? 1<.::, 

me apraz que assim o nobre Senador se ilc· para se exprimir o desgosto c pezar que o Se· 
claro obstinado, por.que, antes delle ouvir ·,s n:tclo dr.\'e sr.ntir, é preciso fazer alarde des· 
argumentos, jli <Lhana com a cabeça - não! l ses fmcrificios? 
Devo dizer que a velhice me tem feito conhC· E' cousa singular! Um nobre Senador cn· 

ccr que íts vezes .estou em erro, ainda que com 
as melhores intenções, mas quando a dc,nons· 
tração da verdade apparece cedo no .mesmo 
instante. E'mqun.nto, pois, os argumentos se 
nfto produzirem acho-me um pouco obstinado; 
quando os argumentos do nobre .Senador ch•J· 

tende que se estygmat.isa : marcha da adminid· 
traçt1o transacta, mas dizem o contrario os 
nobres mcm!Jros da Commissão; eu creio que 
isto provém de que o nobre Senador nüo en· 
tendeu o paragrapho pelas suas proprias pala· 
vras. E não é isto um desproposito?! 

garcm púde ser que nos convença a todos.·· A Commissão, com muito tino, p~ra eons~· 
O Sn. V.1sco:<cEr.r.os: - Nfw o espero. guir o seu fim, dividio a materia cm dois pa· 

o Sn. :VL1nQm;z nE BAHilA<:I·:.,_,; - A mim m.c;mphos, a qual era propria de um só, como 
me tem algumas vezes acm1tccido ser convcn- muito bem lembrou o nobre 4" Secretario; clle 
cidn; e desde já previno ao Senado que eu vi o perEcitamcntc que havi:1 o Latct ang11is 
hoje nüo estou tüo firme a respeito da segunda in herba, e po:· isso queria offereccr uma 
pa:rtc do paragrapho como estava hontem, por- emenda a este respeito; c sendo advertido 
que eu sou homem que sigo a raú.o. pelo nobre relator da Commissfw, cedeu rlella, 

Dcsdc que li a expresnão do ~finistro ela sem .que apparcccssc um argumento que o con· 
Gur:rra. na Gamara dos Deputados, reconheci Yrncr,s;;e ele que a suu emenda nüo era muito 
que já tinha .mudado muito a discussão. Li- razoavcl, a qual por certo, ia tirar todo o ar· 
mito-me ao periodo que se diseute, qu1~ sustento ti fi cio da Com missão, para que passassem os 
tal qual. dous paragraphos em um sei. Queria o nobre 

o s11 • VASCD:O:CEJ.l.o:i: -Sr. Presidcnt~. Senndor, ainda m~mo manifestando seus sen· 
Eu já provei d·c outra. •·ez ao nobre Senador, timenlos contra:rios ao transacto Gabinete, que 
o Sr_ ·!' Secretario, que ellc inverte o meu o Senado se exprimisse com clareza, não 
argumento, dizendo que eu queria que o Se- usasse deste meio indigno da sua honradez o 
nado alardeasse ns seus serviços: Uma parte capacidade c do fim para que foi cstabelecirto, 
do paragrapho diz: •·a despeito de tantos c não indo a resposta á Fala do Throno com aq 
tfto grandes sacrificios que o Corpo Legisla· !ronins e tergiversações que se tem notado no 
ti v o tem feito para habilitar o Governo a res- projecto da Commissão. 

tabeleccr a ordem naquella Provincia". Or:t, 'Eu pedi que se declarasse por que razão 
passando estas palavras, não está provando se deplorava que os sacrifícios que fez o Corpo 
o Senado ao Throuo que n que se con- r .. egislativo não tivessem produzido o desejado 
tem no paragrapho seguinte uüo pôde te!· cffcito; que se demonstrasse Isto. Um nobre 
o seu assenso? Traduzido este par:~.grapho por membro da Commissüo propoz·se a isso; ~ 

outras palavras não sil\'lllfica que, tendo JS como nos demonstrou elle? ..\!legou primeiro 
pncleres politicas do Estado feito tantos sacri· os serviços de outros :lfinistcrios. Eu nfw te· 
ficios, <l para dcplomr que clles não tenham nho arguido as !tdminiRtraçõcs passadas: tenho 
produzido o cffeito desejado, pelo seu nuío c:n· I dito muitas vezes que eu n:io quero rcsurgir 
prego? Ou, se assim se nüo entende, nfw ca-l o passado, nem para ·rehabil!tal-o, .nem para 
berá então dizer-se que isto é fa~er alarde d~s· 1 cstygmatisal-o; eu digo cm prefeito soccgo o 
ses sacrlficios?... (qui' jíl disse em outra occasiüo. O que cu disse 

Um. S1·. Sena flor: - Oh! I foi que era para maravilhar que membms d:J. 
O Sn VAscoxcEu.os: - O 11obre Senador. Commissfw conhecedores <lo estado de nossaH 

niw cuido que me lllude, nem me interrompe ' cousas, do nosso material e p~soal, sem quo :10 
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menos institnisscm exame provio, estygmatl- Jú houve no Bmzll cir·cumstancias mais cri
BIL~~~;m u.ssim uma administrlll:ilo. isto foi o ticas? Venceu-se essa rebelllão, e não se dei· 
que eu disse, e é cousa muito diversa; e sirvo- xou por esse motivo rle HA fazer frente aos -~ 
me deste argumento sem ter intenções de of· !Jeldüs do Rio Grande. 
fender a r..enhum dos nobres membros que O nobre orador qulz comparar as proezas 
eompozeram outras administrações. da Administração a que pertCJJc·cu com as {!if· 

1~' muito facil vencer uma. rebelliilo? E ficuldades que ·a Administração actual teve de 
n~o o experimentaram j{J os nobres membros vencer no Sul, porém, com vangloria d:t Adm!
da Commissrta? Nfio tivcrn.m deus delles mui- nistração a que pertenceu, e menosprcço ca 
tos meios p:mt empregar contra a rebelllão d~ que ha pouco acabou; e disse: "mei:t duzl:t de 
uma Provinci:t? Não tiveram oito milhões ele rebeldes" referindo-se ao Rio Grande. Eu de
cruzados, um ·banco que dava 4, 5, 6 e 7 m1l sejarla saber do nobre Senador (é verdaJe 
cor.tos por anno, força estrangeira bem disel- que se entende que a reticencia li o melhor a~
plinada. o cofre das graças, e tantos outrog gumento para rebaixar a Administraçfto trans
recursos, como o prestigio do l\!onarcha; 0 acta, mas nem por isso deixare! de tornar a 
entretanto, elles não vi mm separar-se do Im- provocar explicações), desejaria, .pois, sab~r 

perio essa Provincia? do nobre Senador se no Rio Grande se acham 

Isto nfto 6 censurar, Senhores, r record~.:- em campo meia duzia de rebeldes; se e!les 
ao> nnb1·eg ex-:I>Jinistros que se lembrem do nfio apresentam, com n maior facilidade, em 
~11e aconteceu no tempo ce sua administração, qualquer ponto, cinco mil .!10mcns de força 
para que nüo ~ejam injustos com quem com sapcrlor á nossa cm cavallaria. Eis aqui a 
menos meios, c em outras circumstancl:l3, di- meia duzla de rebeldes a que se refere o nobre 
rigio os destinos elo Jmp~rio. Eu entendo. pn- Senador! 
rém, que o argumento mais valente é o d.'· ·E como é posslvel que, occupando nós tres 
c!arar-se: n ()pposição crr. 1837 negou pii~. pontos, pudessemo-nos apresentar com forças 
ag-ua, fogo r :u ao Governo. ("'ão se! 51; m:lis superiores a.os rebeldes, quando <:llcs pela sua 
n.lguma rousa.) A oppoõição n~ ReRposta ti espantosa mobilidade podem aggrcd!r-nos e;n 
Fala do Throno exprimio-S<! ile tal modo, cr,r;o, qualquer ponto com quatro ou cinco mil ho-
nóg nos devemos exprimir pela mesma m,l
neir~. SCJ"tl procedente este argumento? Por
que a opposição procedeu mal, o Senado de,·e 
lambem errar? Salvo se o Senado entende 
que a ving·ança é um acto muito !leito em caso 
semelhante; entfto, sim. Sendo; pois, verdac!e 
tudo quanto se tem dito contra a opposlçilo 
ele 1837; sendo verdade que existio uma opp3-
sição, e que havia membros que concordaram 
entre si de fazer guerra ao Poder, que é o que 
constitue a opposlção; sendo verdade que cada 
um desses membros devia ser respons.wcl 
pelas doutrinD.s dos outro,;, então, vi·ng-uem-sê: 
é chegada a occaslfio. 

Allegou-sc que essa administração n. que 
me referi tinha pacificado tres Provincias. 
Custa-me allegar serviços; mas, quando se 

mens, constando na maior ·parte de cavallarla? 
Onde a nossa cavallarla? Quan<lo a poderemos 
ter? Sr. Presidente, eu disse no anno passado 
que no Rio Grande do Sul existiam oito mil 
homl'ns cm armas; o nobre Senador, porém, 
hoje diz que não existiam. E' multo facll 
neg-ar fac:os quando niLO se tem escrupulos de 
negar a exlstencia delles, nem lncommodo 
quando se é convencido do contrario. 

Se o nobre Senador se desse ao trabalho d<! 
fazer ser! os exames, convencllr-se-ia desta ver
dade que hoje temos no Rio Grande do Sul d~ 
S.300 a 8.500 homens; t<,mos tambem multa 
força em Santa Cathnrlna, porque as desordens 
cm Lages obrigaram a conservar-se alll muito 
maior força do que era necessarla. 

Disse mais o nobre Senador: ''Vi uma 
chega a alardear tantos serviços por que pane de um commanda.ntc de brigada que me
razão não direi eu que a administração ha rece muito credito (porque tah·c:.: fosse con
pouco dlssolvlda venceu a maior rebelllão que trario ti administração passada), na qual 
se tem apresentado no Drn.zll, a da Província He dizia que a nossa tropa, hn mais de 
ela Bahla; e Isto quando? Quando se achav:t um anno, não tem sido paga, que se achava 
:1 bra.~os com a. gur.rl'n do Rio Grande do Sul. desca!ç:t c mal nstlda ", etc. Ora, !U3 Informa-
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ções -que o Governo tem são dinmctralmcntc 
oppost.as a essa. Nli.o houve ainda uma ~ueixa 
de que a tropa estivesse necessitada, c os di
nheiros publicas não foram desviados par<! 
outro emprego; c se os Senhores quizercm 
instituir exame, facilmente flcarào convenci· 
deh3 de que ouviram ~1111is 1.1 ~Nt cora~~o de qn': 
a sua intcliigcncia. Os nobres membros dn. 
Commissào, fazendo o juizo que fu.zcm ria arl
ministra~'ão transacta, consultaram, para " 
formarem, o ~eior dos conselheiros r1o munrh 
- as paixões. Eu peço que se veja uma 1:!.

bella que vem no Relataria do :Ministro da 
Fazenda, de saques de letras do Rio Grande 
sobre o Thesouro. 

Parece que o nobre Se:Jador, o Sr. lo Sc:
cretario, não avaliou a tropa que existia no 
Rio GrandP cm mais de 2. 000 a 3. 000 homens, 
no tempo da sua administração ... 

O Sr.. SATC"Hxno: - ::\'üo me lembra. 

0 Sn. VASCOXCELT.os: - Até penso que lá 
nfto chegaria, porque nos asseverou que 111~ 

tinham mandado pedir quatro mil homens, c 
tinha mandado ~uarcnta. 

Eis aqui a tabeli:' dos saques feitos desde 
o principio do anno ,Je 36 até ao ultimo de 
abril de 1839. De 183(: a 1837 foram os saques 
no importe r! e 1. 557:831$933; de 1837 a 183S, 
2. 009:137$765; de 1838 a 1S39, 1. 97 4:268$359. 

Corno póde o nobre Senador asseverar 
nesta casa, e perante o Brazil, que os dinhe!· 
ros publicas não foram empregados nos objc· 
ctos para que tinham sido consig-nados, e que 
não houve a maior economia? Os saques fei
tos no tempo da admi:Jistração de ~ue fiz 
parte mui pouca differença fazem dos feitos 
no tempo da anterior adminlstraçào, apczar 
de ser no tem~o de minlla adminlstraçfto a 
força cm muito maior numero do ~ne nos 
annos anteriores, em que os saques foram 

cos para outros objectos; UJas para que obje· 
r·ros'! Quem os àcspPn!leu? 

Allegou-se muito as economias feitas cm 
Glltl'O tempo; c ~ue entfL.) só se lleram ·mil e 
(]uinhcntos contos para a llarinha, c que se 
J'izerarn grandes cousas. Em verdade, a c:;
pcrienci:t mostrou que tal quantia era muito 
rlcsproporclonada áô grandes ncccsHicla.des 
dcs~c ramo de administração publica; e tam
bcm é verdade que economias ig-uaes a essas 
se fizeram nos annos seguintes, as quaes 
muito contribuíram para. nos rorluzir ao es· 
t:!do de pcnuria em (]UC nos achavamos ~uando 
appareccu a guerra do Pará, e depois a rio 
Rio Grande. Tudo isto r, vnrdadc; mas a que 
proposito é isto trazido? Será para mostrar 
Que n administração não empregou todos os 
meios ao srn alcance para restabelecer a or
<lcm no Rio Grande? Eu creig CJ.ue provei o 
rontrario, porque eu tenho lamentado que s2 
tivessem escasseado os Tecursos 6. adminis
tra~ão ele :\farinha e Guerra a pretexto de 
0ronom ias, porque essas economias nos obri
,!!<tr:l.ln <!epois a fazer r;randcs sacrifícios, a 
t:'Omprn.r ;encro~ r m ercn.dor!as por alto preço, 
c que talYcz não fossem as mais proprias parn. 
o serviço a ~ue eram destinadas; c assim fi
ramos mal servidos, com excessiva dr:speza: o 
']ue se teria evitado se S8 tivesse dado meios 
ao Governo :para abastecer os arsenacs; mas, 
quer se concluir desta falta que a administra
ç;io que acabou não empregou todos os meios 
para restabelecer a ordem na Pro,·incia do 
Rio Grande do Sul. 

Disse mais o nobre Senador que estamos 
hoje em pciores circumstancias do que quando 
o G1binctc de Setembro entrou para a ad:nl
nistração, porque então os negociog do Rio 
Grande offcrecinm nma face mais lisongcir~. 

mais risonha. 

Ora, Senhores, bn.sta comp-arar a força 
quasi iguacs. Não têm todos os nobres Sena- qu.; cntào all! existia com a que hoje existe, 
dores esta tabella? )lfw n examinou o nobre p:~1·a se reconhecer que a asserçflO do nobre 
Senador, ~ue diz -que os dinheiros consig-na- Scnr,dor 6 gratuita. Co:n 2. 500 homens, <los 
dos .para restabelrcer a orr:ern na Província r:uac·s a maior parte era d~ guardas nacionae3, 
<lo Rio Grande haviam sido desviados para occupados na defesa dos pontos fortificados, 
outros objectos. eo!u esta for~.a podia aflanr.ar-sc mais o res· 

Eu nüo ouço argumentos contra ::t transa· t:!.lJelrcimento da ordem n.aquella ProvlnciB 
cta ::tdrninistração: o quo percebo é indispo· do rpr rom 8.500 homens que ali! existem 
siçào contra elln, 'I"Ontade de cstymatlsar, c hoje? 
nadn mais! Desviaram-se os dinheiros publ!- Discorreu-se sobre Itapoan c Lagcs: eu nii.o 
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occuparei n1uit .. ) a tLt..Lt:nt~Jo do Se:n.a.í.1l) a. esta ·como é ncccssn.rio para suffoca.r uma. rebcllitto? 
rc~poi:o; e parecHll~ que a u:cupaçf,o de lt:t-~1 A_ll~ a rcvoluç:Io tem cr~u.do. na~_ ma~;;:Ls _o c:;
poa nu.o te:n tanta 1mportancHt como lhe <la plrlto de rcs1st<mc1~L c m~uuoruma~ao; e um 
o nobre Scn:ülor. Quanto a Lages, dc\'O as- facto; o que fa~ com que alguns comru:mdan
sevcrar que, .quando tr;t·minou a sua :J.ilrni· tcs de forr;as antes queiram ser .Uer.rot.:u!o;; 
nistrar,fto, deixou esse territorio .no poder !lo:; pelos rebeld-es <JUe sujeitar-se aos chcics. 
rcbPlde~. ou parte deli e. Aili .r,xistem na Se- Ha. muitos factos com que se podia mo>
cretaria documentos a cs~r: l'espcito; mas, niio trar esta verdade: um comnutndanle, JlDr 
quero asseve!'ar factos rlo que nii.o estou bem exemplo, recebia ordem pa.ra se reunir cm L:t! 
inteirado. Institua-se um exame. ponto; c ·Cllc. cm vez de obedecer, ia bater-se 

Disse o nobre Senador que as medid"'s com os rebeldes, e era derrotado. Ora, [t vista 
er:un inefricazcs, que nfw produziram eff0.!- de cffe!Los tão rlesn.strosos, tlc uma alurad" re
to~. que até tinha consultado o Diceionario \'Dluçüo, á vista de nossas dissensões intesti
S(}brc a intelligencia da. palavra "incflicncia ", nas, ninguem di r[, com razão que tudo se 
Nii.o cm preciso que o nobre .Senador tivesse pôde remediar cm um instante. Sr. Prr·!si
est:e trabalho, nem eu duvidava. que medidas dente. gu desejo que scja.m empregados nessr: 
incfri<:m:<:s fossem aquc:\la.s que não prod1:· exame os mesmos nobres commissarios <Jtie 
ziss(:ill cfll:ito; mas pe":;tmto: medidas i.n~f- dirigiram a Respost:L ft Fala do Throno, rpe 
Ucazes Hfto a.quelb.1::1 liUC: nt'Lo prolluze::-!1 nüo süo suspeitos Uc parcialillacle a útvor da 
Jogo um ·srreit:o immedi:•to, ou pôde htwcr administraçfto que acabou; desejo que lr:!am 
metlid:tR effieazcs que produzam os de- os tlocnment.os que existem, o vejam se o Go
sc:iaUos effe:itos. mah nfLD innncdiaLnme:n~c'? vt··rno empregou ou nüo mcdiclas cfficnzes. 

Sr. Presidente. Foi JLecessario qnc a ali· Abamlnne, por6m, <t nobre Cornmi~são, cs~w 

ministra<;fto fizesse um recrur.amcmo; os :c- met!!odo de exprimir-se com ironia: pôde el!a 
cruta.s nf1o vêm tedos cco mrsmo tempo na a.crcditar que nfw ser[, necessa.rio habilltn.r o 
vasta extensão do Brazil: é muito diffieil !'or· Governo com no1·os meios, para rc;;t.ahr.lccr:: 
mar um r:.:crcito, ainda. que a popular,fLO fosse <L ordem no Rio Grande do Sul? A Co:nmis
maior, c houvesse muita vocaçêto para o ser- são, mórmentc o honrado membro rJIIc ha 
viço ru!litar; as communicações sii.o mui di[- pouco deixou de ser !nspe:ctor do Thesouro, 
flrcis, é só depois de muitos m"zes que chB- sa·bc muito !Jcn: qu:Les süo os apuros <lo The· 
gam trinta ou quarenta recrutas, de uma Pro- souro; não ir;nora que a arlministra<:üo :1ctuat 
vincia visinha d:t Côrte. Os .recrutas 'foram niio pórle marchar se niiJ fôr soccorrida com 
rna.ndados para o Rio Grande do Sul, c hn. meios extr:tordinarios, ao menos p:Lra mante:r 
viam ellcs rle entrar em combale immcdiat:'.· CRsa força que hoje esr.Ct no Rio Gr:uH!e; m:u; 
mente, cm urna Província eomo o Rio Gmud.e o nobre Senador csquecea mtlo, csquceca-:;e 
do Sul, aguerrida ·ba ruuitos a.unos, c ultima- de factos dr. que ninguem melhor rlo qm: <:lle. 
mente cm guerra ha trcs para qua.tro ttnn0s, cstft informado; ou1·io :;ó su:1 paixfto, ccr\.~u 

c com forr;a superior e disciplinada'! Como á sua r,ana rlc vin~an~a! ... 
era, nois, passivei empregar estes recrutas ·irn· O SR. AT.\'ES BRAxco: - Peço a palavra. 

mcd!~tamente <L combater as forças dos rebcl· ( O .SI:. VASl'uxcu.Los:- Como Jll'tle a pa· 
des? Só depois de adquirirem a. necessaria llavr:! nfto dei~: c o nohrc Senador c!·• re~pon<l"r 
!nstrucçfto nas armas, c depois do muito I a e~ te topico. 

tempo que é necessario p:na esta :J.Cf(uisição, é Sr. Presidente. Eu pc<;o ao Sena.do que 
que podiam elles ser empregados ,pa,ra o fim a 
que cra.m destinados. 

Mas o nobre Senador não vê o cffcito im-
mediato das medidas 
1!:011: lop;o, não foram 
O nobre ·Senador sabe 

que o GO\'erno emprc
cfficazes !a.cs medidas! 
qual é o estado do Rio 

Grande {]o Sul? Sabe se ali i o Governo pó:! e 

rejeite esta parte do paragrapho: nfto é tau tu 
por mim que eu peço isto, r:stou certo tle ti:~ 

feito quanto esteve ao meu a!c:ancc, de ter 
consult:ldo quanta.s pessoas quizeram minis
trar-nos sens conselhos; niio me scr(t, pois, mui 
dolorosiL urrm sentença cont.rn.ria.: appeila;·ci 
!lella pam ~' minha conscicncia, e fimrei sa· 

contar eoro nrn~t suhordina~fto tão -nrompta, ti~fcito; m:ts, passando uma semelhante pro· 
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posiçuo na. Rc~po::ii.it ao Thl'ono, 11u.al t~ a cc.u~ 

sequencla que della. tlra.J·{I n actual :1dminis-
rt:í.Lill!é!ll.t..: ~!';.uu1e que:-~Lüu; ma~ a qucsUio ~ 

Bl~ com el'fciio o Corpo Lcglslatlvo tem feito 
tr~u~ão? ~ão rlcvcr:i. pcnso.r que :1üo ~:c minis- t~~ntcs c tfta ;;r:u1d::.'~l sn.criflcios. Que rlc f:::tcto 
;.raram novos meios pa1·a se pacificar o Rio i o Corpo Legislativo tom feito grandes oacrlfi

Grand? do_ Sul, depois ~uc se recon~ree que 1 cios, é fac_il de demonstra~·; por6n!, o .nobre 
os me1os J(t concedidos !oram dcmu.smdos, ou ' Senador so trata 1la prab1dadc ck:; palnvrr.s 
que o Governo nüo cmprrgou os que esüwam ! '"Corpo Legislativo"' censurando a Co:nmi~s;io 
ao seu alcance, para a pacificação dnqnclla I de: JS ter empregado sem falar uo Poder Exe
Provincia? Que politica de\·cr~ adoptar a! r:ur.ivo. O simples enunciado deste argumrnto 
nova a.dminist.raGiiO~ Qual foi n. poli ti eu d:1. I C: a sua r2spostu; c tanto o nobre .Semtdor rr-
administra~rw pass~da, essa politica eo:1-/ conheceu a sua insignifica.ncia, que o rtbando-
dcnlnada? !\ão se cxnminn. qual foi o srn J nou nn. sua defesa .. 
plano, qual f~i _a sua marcha, . que _rn_r.ios t.h·c·/ Esforçou-se o nobre membro para. provar 
ram es;~es mm1stros {t .ma d1spos1r;:w, se os . Q!lC o GoYerno cmpre;;ou b~m os me1os que 

,-,:npregarmn como cumpria, se honre acciden-~llhr foram confiados; mas para que é fugir da 
tes ou eventualidades que. a dcspoito dp ~cus qnestfio? A questão é se acaso fomm grandes 
~~si'orços, transtornaram o seu plano: nada se os sacrificios, c se o Senado tem direito de o 
examina! i dizer. Poucn_q palavras vão decidir a questüo 

Senbore:;. Os homens politico:;, na opiniii) I ~•'m po~sibilidade rte replica. 
da nobre Commissiio, dert!m ser eondemna- O Governo pedia tudo quanto julgou ue
dos pelos resultados de suas proridcnei:J.s. c 

1 

r-cssario; o Corpo Legislativo deu-lhe .mrriH rio 
nfta pela m:meirn por que se contlu~ira!n; d~- que se lhe pedia: logo, que duvida pôde haver 
vem soffrcr a peiw, ahula f"]uando se :nostn.: 1 !l::t cxp1·es8fto '"grandes sacrificios"? 
que fizeram tudo quanto calJ!a cm suas forças, I De mais substancia acho cu :l qucstào do 

tudo de quanto a pro1·i. tlcncia humana é capaz! I pnrn ~rapho gr.p;uinte, isto é, se o Governo em· 
Qual seria a sorte c! JS 11obres com missarias, pr0gou bem esses mQios que o Corpo Legisla
se elles fossem sentcr ciat!os pelo que pratica- tivo lhe deu; mas, o nobre Senador sei achou 
ram quando eram ministros? Emfim, Já se importancia nas pal:tnas '';;randes sn.crifi
vai restabelecer o precedente de que os minis- cios'" para contrstal-as. 

terias devem sér comlemnallos pelos resulta
dos de suas medidas, aindn. que os resultados 
nf:o correspondam aos meios, uma vez que 
('lles não se se seguirem immediatamentc ft 
que elles não se sc;;uirem immediatamcme ft 
eonccssão dos meios. Que attenda -bem a acl
ministra~ão actual fl sorte que a ag-uarda!! 

O Sn. V.1scoxcEr.r.os: Niio contestei n.s 
pnlaYras. 

O SR. Ar.ms BRAxco: - Então, concorda. 
O Sn. V"1scoxmr.r.os: - Sim. 
O Sn. Ar.n;~ B!:Axco: - Nesse caso, deixe 

passar o pn.ragrapho tal qual, ·e no seguinte 
trutn.remos d0 examina.r se o Governo empre· 

O Sn. A1.n:s BnAxco: -- Sr. Presidente. gou bem os meios que se lhe demm. fir o 
Xunca pense! que: este 1mra;;ra.pho desse oc- nobre Scn~llor concorda nisso, escuso ·d·e con

r.inuar. casi:"to a tantn..s dul'idas. O Throno nos diz 
Que na Província do Rio Grande do Sul ainda O Sn. V.l.~coxr:Er.r.os: - Rcconhcc;o que se 
continún. a lucta. desastrosa; nós lhe respon- fizeram grandes sacrifícios; mas quereria que 

demos que doloroso nos foi sabr.r que a ;;uerra I' o nobre Senador me dissesse qual é o fim rles· 
ci\·il ainda r.ontinuava naquclla Pro1•incia, sn.s pal_avras; parece ~ue se quer demonstrar 
;q;e~ar de tantos sacrifícios. desde Já q110 esses sncrificios niio aproveita· 

Sobre este ·parag-rapho parecia-me que sei ram. 

se podia mo1•er questão sobre dois pontos: O SR. Ar.vEs Bn.u;co: - Mas, de não te
primei.J·ame!l.te, se este objecto era ou nilo rem aproveitado, nüo se segue que nüo fos
rl!i',"no de lastima; de]JOiõ, s~ a guerra cont~·f sem grandes, Sr. Presidente. Assento que o 
nu:\l'a, apezar 1lc tantos e tno i'."l"andes sacr!- · nobre Senador concorda nas expressões; e, 
ficios. Quanto {t primeira part~. nrw ptid•) I p:n·tanto, escuso de entrar no desenvolvimento 
haver duvida; quanto ft segunda, pôde h~1·er i drr mn!eria do paragrapllo. 
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:\[ui singalar mo parece a manoira por pilo, diga-se "apezar d(l tantos c ·tiLo gmudes 
~ue o nobre Senador argumenta, falando dos sacrifícios que a Nação tem feito para se rcs
miuistericB .passu.dos. "Tambem vós não li- tabeleccr a ordem naqueila Provlucia" .-Gat-

zeste~ cousa nenhuma: mandastes seis cabo;; 
de esquadra para o .Pará". Bem qui7.era cu 
que o nobre Senador l!le dissesse se as cir
cumstancltts do Imperio cm trinta e cinco, u 

neiro ele Gam.]Jos." 
O Sr<. :VTAIH!I.:EZ ur; PAIL\:>.H•~:A: - O nour•! 

Senador increpou a Cowmissão de se guiar 
mais pelos sentimentos do seu corar;ão do quil 

respeito de tropa, eram as mesmas que as· t!e pela sua cabeça, c até nestes sentimentos pare.
trinta e sete a trinta o oito. Quando ou en-1 ceu-lhe descobrir espirlto rh: vingança. Ora, vin
trei em Janeiro de trinta c cinco, para o :IIi-~ gança presuppõe offensa; a cu altamente de
nistcrio, :.ppareceu dahl a poucos uiaH a no- claro, pela minha parte que não rcwbi offenHu 
ticia da rebellião do Par~; _ c, pedindo-se os \ algu_ma da administração passada, n<>_ qual at~ 
mappiLS das forças que cxJ~tlam na capital, a , havJa mt:mbros de quem era e aJDda sou 
cincocnta homens promptos se reduzia a forç:: I amigo. 
toda. ! Rt:corrcu depois o mesmo nobre Senador, 

Pen~a ·talvez o nC>brc Senador que conl j não sei para que, ás tabellas do relatorio -la 
· somelhante exercito podia a administração Fazenda, onde :eu-nos os grandes saques feito~ 
fazer muito? E assim mesmo mandou vasos pelo Rio Grande sotrc o Thesouro do Rio t!e 
de guerra, mandou mil c tantos marinheiro~. Janeiro. Qm:m é que lhe contesta a cxistencla 
mandou soldados, c mandou ordem ús Proviu- de taes saques'/ E' por isso mesmo que se tem 
cias para darem tropa. E essa ad:;nnistra~ão ali i feito tantos c tão grandes saques, que eu 
a que o nobre Senador se desvanBcc de per· . lamento rtuc r pparecesse quem dissesse, em 
tencer, que gente mandou para o .Pará? C:·cio i Fe1·erciro deste anno, que a tropa andava P.:i· 

que toda a força que lá existiu foi mandada i farrapada, não tendo recebido calçr,do havia 
pela administração passada. E' isto o que :,L! i um anuo. )1ão direi que o Y.inlsterio seja disto 
dcgejava explicar. ; o culpado: mas ouvi que a administração da 

O SR. CA!:~ElllO DE C.urros: - Sr. Prcsi- j Fazenda ali i não era a melhor, e que se com
dente. Jul;o;o que ::. dis·~t.ssão tem :;:do :ór:t' mettiam graudr:s ;;buso::;: não sei se G verdatlti 
à::. ordt:m. Parocc-me que, supprimindo-oe :\5 ou não; os factos, porém, nf.o falam muito :1. 

palavras ;;a -despeito de tão grandes suc:i- favor. 
fi cios que o Corpo Legislativo tem feito", Agora mandarei á :Ilesa uma emenda, e eti
fica o to pico muito p,;queno; mas, com:J pcro que e lia ha de merecer a approvação d3 
tambr-m me pareceu que, usando-se destas pa- nobre Senador que tem Impugnado toda a res
Iavras, fica invertida a ordem natural dos pcn- posta àa Commlssüo. E' extr:J.hida da qut: deu a 
samentos, antecipando-se uma ldéa qu2 se acha Camara dos Srs. Deputados em 1837, e foi j:t 

na Fala do Throno, proponho sub8tituil-as pelas alli approvada poJo mesmo Sr. Senador, en:.lo 
seguintes: •;apezar de tão grandes sacrlficlas I membro daquella Casa. Assim, para ser cohe
que a Nação tem feito para restabelecer a or-1 rente, não p6de deixar de votar tambem agora 
dem uo Rio Grande do Sul". por e lia; é a seguinte: "Lamenta o Senado que 

Quanto ao mais, reservo para o paragra- se tenham assim frustrado as esperanças da 
pilo seguinte ex!tminar se a politica da adml- Ass!'mbléa Geral, quando concedeu ao M:ln!s
nlstração transacta foi boa ou má, e se é jus li- I t~rio os meios e faculdades que lhe foram pc
ficada a c:specie de cfnsum que no mesmo para-! dldos para a pacificação desta Província". A 

gmpbo se encerra. I respeito rla outra emenda, como contém o 
Leu-se e foi apoiada a seguiu:,: mesmo pensamento da Commlssão, não duvi-

emcnua substitutira: I d~.rr.i de dar-lhe o meu voto, ge não pas9ar e9ta 
que \·ou mandar li Mesa. 

"Em lognr dns palavras ;,a 
t:tnto:; saerificios, ._;[.(!.'' ~t:6 o fim 

O S1:. LoPES G.D!A: - Xão mand(l. 

I 
O Sn. :MA!tQUI>Z DE P,\RANAGu.í.: - Pois 

despeita de bem, não mandarei. Resta-me agora só ad
do paragra- vortlr que no Corpo Legislativo está represen-

I 
Q;. 

I 
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·; 

' 
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tada toda a Naç:lo, e que, por conseguinte, di

zcndo-so n:1 resposta.: '".0 Corpo LeglshLtivo fc:t. 
sacr!flc!os, etc.", <! o mesmo que se se dissesse 
que a !\"ar,fl.o fez esses :;acrif!cios. !\"ão pôde, 

portanto, hnxcr dil'rieuld:ulc cm r1ue passe o 
período tal qual. 

O Sr.. V1mar:cmo: -Pedi a palavra, msnos 

para discutir a matcria que par:J. .procurar chJ· 

mar a !liscussão ii ordem. Impugna-se e;;êe 
topico com o fundamento de um:~ suppcsta 

censura ii adm!nlstraçilo pa.>sadn., quando nõ
nbuma censura se lhe faz; é no paragTap!w 

seguinte onde ·muito leve e supcrficialr:.:cnt.e ~c 
diz alguma cousa nesi.c sentido: guardemos, 

pois, pn.rn. lá o que ha que diz~r a cssl! reg
peito. 

Scnhort,~;. O progr:-.. mn:a da eonfccc:-i.c G:1 
Fala-do Throno entre nós é c te:n o ido 0mpr2g::t~ 

as pu.!a.vrns mais sonor~s r.n.ra exprin!ir o m;:-
nor numero de idéas, limitar as cousas, m:J.s 

sem d:1r illustração alguroo. [L ..:\ssc:m~1l!~ .. ; ~ 

Que temos presente tocnr!~t o :.l.I"Jic~ d::.. pc~rf~!

cão, neste sentMo, se n~tO antecipasse um fa:~to 

em (lU'~ só 5e dcveriu. falar d4.~c:uf :-L q :.1~~---r:; 

anoos, o qual nilo se di:o:cutio, porque e:>n;:nõ 
ha m:11 ,·!ndas que melhor é dcb::l1-as 1}:~s.s:tr 

sem Impugnação. As propDsü~s co3tum:u:n ~;~~r 

conce-bidas do mesmo moUo, pa.raphr~sc~n<.!n-:J:~ 

a Fnl:1. c introiluzinuo, qu:J.ndo muit-:>, ::!_:;;;:-:::::. 
exprcosfLD ;;cncrica onde ,t malícia. pJs;;:; co:~

jecturar a.!guma censura; c os i11ust.:-es rcd::t
ctorcs dn. prescr.tc rcspos~.·.l scguiríl.:n f!clmca::c 
os que os têm preceilido, procurando dizer 0 

menos possível com as pnl:Lvras mnis :t::;;-:Ll~

veis. 

!\e~te pn.ragrn.pho ~nu!lciam-se deus factos 
que ninguem eonteste: que a. guerra civil co!:
tinúa e que -grandes sacrifícios se têm feito 
para acn.bn.l-a; enuncia-s~~ tambem o senti
mento r1ue o Senado tr:m de se pcr{!c~:(;m t~~l

tos sacrf.ficios, sem conscr;uir-se o ~!!&.1. O:·.~. 

quem duvidar~ nuc o S::nado .tem c-:;t,~ :;.:!1-

timcnto, tanto por um como por outro f:tc:o·? 

Seguramente, ninguem. )JJ.o ycjo, p0i~, a. !'r!.:~i.~ 
por que imp!l~?;nc :1. manlfcst:tç:io dos cbw: 
factoa que todo o mundo srrbe, c do s2nl.imc:J:a 
POl' cllcs .produzido, que t~do o mundo co:J!·!c<:.': 
n[io se .rn:.t:tifcst:J. uma id:~:l ·no'p~ ·ou p:Jl!ca ,;u· 
nhecicl:1.; n. ningucm se r..ttribue o m:í.o su:..~~ 

ce~so ·cios grandes sacrH!c:ic::;; isso ;;6 eet.:! ~:t 

A. -15 

craveii·a das falas e das respostas; dev-e, por· 
Um to, passar. 

Farei, porém, uma observn.ç~o de -rcda .. 
ccã·o. Tem se dito que nfto é o Corpo Lcgisl:L· 
tivo que fez os sacrifícios, sim a Xação. E' 
verdade; mas ar]uelle representa esta, c por 
isso pódc ser nomeado cm lo:;n.r dí)!l::t.. Com
tndo, .pam eriw.r isso, mandarei uma emend;t, 
para que s.J .diga "sacrifícios com que o Corpo 
Legislati>o ·procura habilltar o Governo" o que 
me parece s:Ltisfazer completamente a ob}J-

Lcu-5e c foi apoiada a seguinte 

1~.\lE.SIJA 

•·-Em Jogar das palavras "que o .Corpo Le
:_:,;i::lativo tem feito, etc.'' diga-se "com que o 
Corpo Legisl:ltii'O tem procurado". - Ver
gueiro." 

O -sn.· ALmg .BJ:Axco: - Quando pedi a 
paln.vra, ti>e sõmentc em vista -dizer .pouco 
sobre a emenda qnc mandou o nobre Senador 
dcpQhi que eu la.L"i. Es:-:n. emf·r.da consisre 
simplesmente em substituir as p~hvTas 

;,Corpo Legbln.tivo" pela palavra "Nn.ç:lo"; r. 
como clla não altera cm nada o pensamento da 
Co!!!mi.ssão, nrw th·e dnviàn. e!ll apoi:::tl·a; mas, 
quando o nobre Scon.dor àcu a razão por que 
propunl1a semelhante emenda, eu renunciei ' 
n!cu prircclro proposito. Disse o nobre Sen~
üor que p~opunha essa emenda par:t que se nfLD 
entendesse que a Commissão tinhn. cm vista 
excluir t1 ccncurrencitl do Go1·erno, quando se 
diz no paragr:1pho '; ;:irandes sacrifícios que o 
Corpo Legis!:ttil'o t~m feito". Eu, então, tenho 
muito nH;ior raziLD para rejeitar a emenda, 
r.nr~nc o nobre Senador com clla parece que
rer excluir n:io só o Governo como o Carpo Lé'· 
;;isl:nivo. Se o nobre Senador ~ustcntasse a 
~u:~ r~!enda, dizendo que lhe parecia melhor 
qur. se usasse da pn.l:nprn. ''·Naç:ü.o" mesmo p::t.!":.l. 
1nostrnr que se tinh~ muita ~ttcnçf'LO para com 
a .Nação que havia feito sacrificics de dinheiro 
e sangue, t:l.lvcz votasse por ell:J.; lll;tS, como 
trm outro fi:n diverso, como nclh1 !liio só vejo 
defeito ·de rcdacçüo d:t Commissüo co:no muito 
~::l..in: dcfC'ito, .por isso r.JHC cxch:c n Governo. 
c· c:~:c!ue: tal!lh.:m o CorpQ Lerrisl:t:.h·o, por is~Jo 

·,•ato co.:Hia. r.l!a. 

0 ·Sn. A. AT.TH'Qtrr;ll(i!TJ-:: --Eu j[! tlccl:tTt'l 

T. lV 
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que havia de falar sobre este topico tla rcs· 
posta, porf}uc o Senado promette fazer no1·os 
sucriflclos; mas, note o nobre Senador que aca
bou de falar, que no topico om discussfta só 
usa das palavras "Carpo Legislativa", c o pa
Tag-rn.pho que se segue fala cn1 ;,Senado'', d(· 
mancirn que Corpo Legislaiiva c Senado nfto 
são a rr..esmn. cansa.; a. Comm!ssfw qnc rccligiJ 
este paragrapho ha de ter cm vista uma certa 
cousa par:.~ a qual cntfto C'l me reserva. Os sa· 
crificios pesam sobre a Nar,:io, o Corpo Legis
lativo o que faz é habilitar o Governo com toclo 
o ncccssarlo, c cntfta cu úirla sacrificios que ~ 
Nacão tem feito: porque a Naçfto é quem sof
fre, e não o Carpo Legislativo: procuradores e 
constituintes s:lo causas diffcrcntcs. Eu nfl1 
mando emenda algumn, parque reprovando o 
paragrapho todo, escuso emenda l-o; mas c:: 
supprimiria as palavras "Carpo Legislativo'', 
diriu unicamente "a dcsp8ito ele tantos sacri· 
fi cios .para habilitar o Governo, etc.", nflo di r L• 
de quem. eram esses S<Lcrificios; se do Corpo 
Legislativo, se do Governo, se da Nnçfw. 

o .Sn. ·C.I!lXIcll:O llF: C.Dil'CS: - o nobre s.~

nador que combateu a minha emenda cstcv~ 

equivocado; nfto attendcu (Is ra~õcs com qn.:: 
eu as sustentei. Se cu oflcreci a emenda, nüo 
foi porque as palavras da Cammissfto excluis
sem o Poder Exccutl\'o, ramo c !I e assevero~: 
eu disse que, quando fallass~mos nos sacril'l
elos, nos referlssemos antes :l Xaçfw do qur· 
ao Corpo Legislativo, c itoto pelas razões qu•' 
apontou o nobrE' Senador que me precedeu, 
:,>arque realmente quem f:lz os sncrificios d~· 

dinheiro c sanóuC é a. N:t~~to; portanto, pí'...re
cla-mc mais conveniente que os legisladores d:t 
~n.r,üo, que despendem os dinheiros publicas, '' 
6.s Yczes com l:trgas ni:los, fossem mais motl ;s
tos nesta occnsii"to; que dissessem que a Xação 
é que !az esses sacrificios: portanto, ni"to foi 
para excluir o Corpo Leg-islativo; a primcir~ 
razão foi porque era mais exacto dizer que cl 

:!'l:açüo ~ que fa~ esses sacrifícios do que C· 

Corpo Lcg·islativn. }!as o nobre Senado!' . 
combatendo a minha emenda, 11Uiz sustcnt1r 
as palavrn.s "tem feito par:t !1ab!litnr o Ca-

acha muita cxplicitamcnt~ no topico se;;uintc, 
cu censure! o topico cm uiscuo:;ii.o, e o C611SU· 

rei por peccnr conlra as regras ela dicçfLO, por 
conter materia clup!icada, por antecipur uma 
id~a que explleitamcnlc se acha no tapico se
guinte. Creio que, concebido assim o topl ~o 
em uiscuss~.o, todos os partidos da Cama;-1 
concordarhLm nelle, pelo menos muitos mo .l· 

bros; e mesmo membros da Commi~si"Lo est:L· 
nm di;o:cndo que esta matcria pertencia :10 .o
pico seguinte. c\ctualmentc nfco se trata sen<b 
de exprimir o sentimento doloroso do S•.m:ulo 
por continuar a guerra civil no Rio Granu0; 
mas envolv~r est:J. expressão eom a censura dtl 
Governo, estygmdisando-a por n:1o tr.r apro
veitado semelhantes sacrificios, é que me pure
cia contra a re6ra da·dicr;:1o. Só se o nobre Se
nador ~ssentn. que nc deve ú1.zr.r dmB censur~s 
sobre o mesmo ob:iecto. E:n creio que a.tl! ~c po· 
di:L reduzir as 1lous topiccs cm um s6, supprl
mindo-sc a ultima parte do topico cm discussão; 
m11s, nüo se (]11Cl'CIH1o fazer esta fu~ãí1, julgo 
que não se deve eonson~ir nu duplicata . 

O Sn. Ar.YER BBAxco: - Eu serei multo 
brc\'C a respeito do que têm dito os dois nobres 
Scnadoi'í~s (}Ut! ialarrdn Ut:poi::; tll! mim, para 
justificar uma emenda q1w cstú subre a :\Ics'L. 
Um dre!Ies cr.nsnrou o emprego das palavras 
''Corpo IJegislativo". Disse c!Ic que o Scnarlo 
não faz sacrificio:;, m:ts sim a X~t(:ão. Ora, cu 
~!l!izrra (]nc o :nobrí~ Scn~t~lnr me dis~css:-: se o 
Senado, quando onc·ra a X:-tção com esses grn.n.· 
dl!s tributos ele s~;n~tw c d!:1hciro, ni'io faz tum
bem s::tcri fi cios. S:.:i CJUC o S(:n:ldo cum:;rc o 
seu dever qu:!mlo dú :neios ao Governo para 
cumprir f!tH!.lq~lcr d::.!.S suas obri~·aGües, conhc· 
r.c1H~o f}UC c:;:.:.r:':. I"!~rios s:io nccr.·!)S~rios; mas, 
pergunto: qu:•mln o Sctwdo cumpre esse d·"· 
ver, nfw sente, n~o faz rcalment~ um sacrifi· 
cio, lembrando-se de que a Naçfto ,-~1 ser on~~
r~da, infeli?.mcn te, com novos tributos? g ·J 

Senado tambcm nfto é parte da Naçiio? Nin
~uem o negnr:í .. Por conso~uint2, neste mrsmo 
ponto cm que n nGbrc Senador combJtc c nta.':\ 
a Commlssfw, nfto se vi! que o Senado tam hnm 

faz sacriflcios? De certo; portanto, entrn;lo 
verno". Eu nrro por~so conc::~rrlnr n!s.so, narr}1I0 que n. exprcsEflo cl:1. Commissfw 6 prnpria. Di;,<;~; 

a minha emenda foi prccismnentc feita parJ tambern o nobre Senador que nn toplco ,,c . 
illumlnar minhas pnl:tnas, qt!c dr. :1!guma m~- guinte se emprega a palavra "Senado" quanil:l 
ncir:t fnzcTn um:t cspr.c!o í1~ Cí~ns~Irn. sobre n se faln. de sncrl ~idos, tc-ncio cmprrgado no tf)· 

emprego dos sacrlficios, e coma esta icl.,:a 3~ I plco em dlscussila as palavras "Corpo Lcg!s-
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latlvo". Ora, a cousa é bem cl:Lra: no para· 
grapho em discussfw trata-se ile s:wrificios 
passados, niio só feitas pelo Senado, como pelo 
Corpo Ler,islativo; c no to;Jico oc;:::lintc u·:tta· 
se de sacrifleios futuros, e entfto o Senado n:"to 
pódc afiançar senão os sacriéicios que ellc est:1 
prompto a fazer. Eu, Sr. Presidente, nf,o son 
muito amir,o de entrar nesta a:J:t!ysc de anb· 
Htituiçües ile p:tlavras, porque, cm geral, po;· 
hclleza de estylo multas .-czcs f;e empregam 
r'::.!avras pouco proprias, e nfto é passivei cs~a~· 
s~ com o .esealpelo da logica a e::aminar se com 
ofrc!to taes c taes palavr:ts foram bem empr2· 
gadas; creio que estará satisfc,,o o nob;·e Se· 
narlor. Quanto ao que disse outra s~n:!c!or. r;us· 
:::qui se antecipa uma idén, ou que eliu é :·c'.pC· 

tida nos dous pn.ra:;raphos, cu direi que o to
pico G o mesmo, porém, o par3gra.p~1o ::mtc.!'!O!" 
tr:J.t:L dos s:~erificios feitos pelo Corpo L•';;bl~

tivo, e, por couscquencia, t~llnlH:.m, pda. :·~~tc:~~n, 

para ll:J.bilitar o Governo, mas s6 dos saerW
cios cm ger:~l; e o para.:;;r•tpl!o seguinte trata 
peculia~mente do proceder do Go·.-erno, quancio 
proc:u~ol'i h::. ver os sac:ri fi cios, c q:~:-!ndo pro· 
curou empregai-os: eis aqui matei'i:J.s distin· 
ct:ts. E' verdade que l!a uma repetição do mesmo 
sentimento, m:~s scriL isso defeito cm um c:J.so 
destes? Creio que não . .-\ Commissüo re:-pctiJ 
nqui o seu sentimento de dür n e8tc respeito: 
ma.s tn.cs rcpctiçó2s 11111itas vezes, longe ele se· 
rem consideradas defeitos, sfw uma es;Jecl c 
<!c bcllez:t. P::ncc~-~nc quo nas regras Uc Rhe
torica c Poctic:J. não se exclue as rcpcti~ü0s. 

Por consequencirt, assento que as ohsr.rntr.õcs 
do nobre Senador nii.o podem prevalecer. 

O Sn. I'Er.G t•I::mo: - Só rue occuparei da 
emenda que substitue X:~ção a Corpo Leg:s!a· 
tivo. Elia altera considera\"clmente o scl!tido. 
E' Yerdadc que a Naçüo é quem efreetivamcnte 
raz os sacrificios, qunndo se trata de pal-as por 
ob-ra: c nós não tratn.n1os aqui da cxccw:f:.o, 
nem sa.bcn!os se os n1cios postos [L disposiQfLo 
<lo Governo for~m on nfto empregados, nem n. 
Pa!:!. do Throno no~ diz cous~L :1 c:J::jC: r~sp.:.~it::J; 

nté consta por fóra que nem todos os n;ciC>õ 
concedidos foram postos em cJ:ecuc;fto; o q:!C 

:nüs s~bemos é que o Corpo Lcg-isb.th;o !WZ ~í 

disposir;r~0 do GoYerno g-t·nJH1"3 mr·iD~. Dr·~·.~ .. 
mos, pois, f~'..1ar do Corpo Lcgislar.ivo p0r ora: 
e nomc:t.rcmos a Xar:io Quando Lr:-tt~1ra1os clc·:.:;
srs meios ou s:~crificios postos em o!Jra. 

O S~t. A. AwuQL"EllQIJE: - Eu nfw posso 
concordar cr.m o nobre relator da Commissão, 
quando diz que nfto é multo amigo de procurar 
palavra;;: uu creio que na~ respostas das !<'alas 
do Throno o que se procura são pa!anas que 
exprimam exactamente o pens~:ncnto do Ss-
nn.do; estas p2~~s nfw co.stumam ir ú. Comml.:3~ 
sfto de Redacção, para cllu. explicar com a sua 
Jin:;ua:;em o que se venceu na discussêLD; a r!>
dacçiio s:~he mesmo do Senado. Portanto, não 
é ind!Efercnlc ser desta ou daquella forma. 
O nolJre Senador disse r1ue o Corpo Legislativo 
faz parte da X:J.Gão; por isso mesmo o nobre 
Senador devia concordar eo:n 11. emenda que 
se acha sobre a mesa, q11e usa da pn.Javra 
"Xaçfto". Eu j[t disse que supprimirin. ess~ 
palavras ''Corpo Le:;islath·o c 1\açfw" punhl 
só "sacrlficios''. Ora, o que cu nüo sei, 6 se 
a expressão de que se usa neste topico G muito 
propr!a. Eu cuido que ::: phrase que aqui estú., 
diz de certo alguma cousa um pouco desa:;ra
davel, porque diz: "a despeito de tantos e tüo 
grandes sacrii"icios ''; cu nüo e c-i se ;;apezar ou 
n. dCSl)Cito"; p:1rcc:c incu!ci!..r-so que ~·r-- fez abuso 
dos sacrificios; nfw quero, porém, entr:!.r cm 
questão de Diecionario. 

"11guns Scnllorcs: - Votos. Yotos. 
O Sn. ArxEs BHA:'>"co: - Par::!. so Yotar 

cedo :: palavra. 

Julgou-se :J. matcria sufficiente
mentc discutida. O Sr. Vasconcellos 
requereu que n:J. votação se fizesse Ji
visão do paragrapho, assim se fõz. A!l
'!lro;·ou~•e a primeira parte at6 as pa
layras h Rio Grande do Sul". 

Suscitou-se a 3eguinte questão de or
cl8!11: se a sc:;unda parte do p:J.ragr:J.
pho devia ser posta á vota~üo com' 
se achava, ou se d.:;ia.m salvar as 
emendas, por isso que uma & snbst!
tutiva e outra de rcdacçD.o; c o Sr. 
Presidente decidia-se a propor á vota
ção, sn.l,·ns as emcnclus. 

,\pprovou-se a ultima parte do pa
,.~gr[!.J)ho, salvas as cmci:-tlns; e !'lova 
questão sr. suscitou, sobre .iulg-a.r-se nu 
n~.o prcjud !cacl:t :t rmcndn. ~1ub5tituth"!l. 

pe1a npprov!!.C~i.n f1t!e tc\·c o n:tragra.
pho: dccidio·sc P•c!:t ncg-alint, por !s20 
que a ;-otn.r,.il.o salvou as c·mcndas, n.s 
qua~J r.ora.m por ultimo :r~~jollad;l.s, 
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H8 Sessão de 17 de Maio 

ficando ·O paragrapho tal qual se 
acham redigido pela .Commissfto. 

Entrou cm discussfto o seguinte p~.· 

Tagrapho (j(t acima tr:mscri?to) "Se· 
nhor, é melancolica semelhante llOÚ· 
ção, etc." até as palavras "s0 D1ani

festam nas outms Provi nelas". 

mrá - cm breve - a ordem ali i'! Creio que 
n~Lo; era preciso talvez que o :lena.d.a tivcs:;c 
j6. combinado qual a politica que o Governo 
dev!:t adopt:tr, pnr:t dclla concluir n brevidade . 
Ma.s já aqui Be tem dito: "as circumstancias 
dessa Provinda hoje nilo são mais favarn.veis 
do que eram na occasifto cm que o Corpo Le· 

O Sn. VAscoxcEr.r.os: -Sr. Prcsidcnt·~· gislatlvo forneceu meios ao Governo". Pela~ 
Como cu penso que tenho rr.produzido debalde p:Ll:J.Vras da Commissão se vê que houve poli· 
os argumentos com que tenho combatido estas tica combinada, porém que clla podia ser mais 
proposir,õcs d:t Commiss;í:J, per isso que seus bem combinadn; a pnlavm •·mais" assim o J{t 

nobres mcmbros, s~gundo cu tenho observado, a fntcnder. Se n Comrnissrw meditOu cm al· 
quando se lhes .pergunta. porque escreveram guma politlc:t da qual concluio quíQ com ell:: 
nqul estas .cousas, na.cla r~;spondcm; c tendo me se podin p~tcificnr a Pro \'lucia com brevidade, 
ccrtlficndo que havin mflo emprego dos dinhci· bem; ma:;, como cu nilo conc~:~bo que istO se 

ros publicas, que foram desviados de sua de
vida e legal appllcação, e cm satisfação {:s ex· 
plicações que so lhes pedimm, lêem-se as rcs· 
postas d:t Cam:tra dos Deputados fl Fala do 
Throno; por isso limito-me súmente a propo~ 
a sUJlpr2ssfw desta terrivel ironia, que se acha 
nas ultimas palavras do to pico <'m discussão; 
c, para nrw mandar emenda (t l\!es:t, peço qnr 
a votação sela dividida até ns p:ilanas "ent•·c 
os filhos da mesma familia", porquanto me p::t· 
Tece que a Commissão, como por gracejo, diz 
ao Governo: "Como vós apreclacs muito o cs· 
:pirite de ordem que se manifesta nas outras 
Provlncias, o Senado põe á vossa disposiçfta 
esse grande instrumento; empregai-o cm pacl· 
ficar o Rio Grande do Sul, bem que o SenadD 
entenda que esse espirita de ordem só existe 
no vosso conceito". Els aqui a razão por que 
peço divisão na votação. 

O Sn. SATUJ:xJxo: - Sr. Presidente. At? 
agora tem se entendido na discussão que siio 
·Verdades lncontestaveis as proposições cmitt.i· 
das pelo Throno; mas vejo que neste topico n 
Tesposta adianta mais alguma cousa do que 
disse o Throno. Aqui se diz: "restaurará cm 
breve a paz e coneordln, etc." Eu me pronunci~ 
contra estr!s palavras '~cn1 breve" porque o 
Throno niio nos Informa scnf!o que na Provincin 
do Rio Gmndc aindn dur:t a lucta, mas que cspc· 
Tn restabelecer alll o iroperio ·da lei; nfw diz qur 
em breve isto aconteccr[t, nem o podia dizer . 

possa combin:tr, nrruc!ro :t suppressfLc das pala
vra...c:; "·em breve" . 

O S1:. J"i'nró: - P~nso, Sr. Presltlcnt~. 

que todos concorrl:tm em que <t re&posta do Se· 
nado {t :li'a.ln elo 'l'hrono deve ser n expressão d'l 
sentimento dos Senn.dore~1; c, sendo a Commis
::;~o cncarregn.d3. cln n. rcãigir ncsr.c sentido, ecr
t:lmt:nte r.fi::> tr·m acertado .conl QS n1cus sc·nt1· 
mentes, porr;uc tudo qu~.nto dh tem dito n.1s 
pn.rrrgrap.hos !t·nteriores estú r:m contrn.dicç~o 

com o meu modo de pensar; !lOrC·m, foi no to· 
pico em discussão c no antecedente, que ~lia 

acertou com n. minha convicçflo, com o lUlU 

pensamento cm achar doloroso E: .rnelancolico o 
rstado do Bmzi!, c tanto é assim que a Com· 
mlssfto diz, por uma .maneira multo exprcs· 
siva, que llOs l:mccmos nos brar:os da Provi· 
dencia, exprrss5.o de que nsa o vulgo, quando 
um homem está nas mãos de Deus, e quer d'3SI· 
gnar que c!Ie se acha em grande ·perigo, c no 
peior cstad~ poosivol; scgue·se que a Com:n!s. 
seio ·rcconhrcen que o nosso ·estndo no Rio 
Grande do Sul é o mais dcsgra~ado possinl, 
e que 56 Deus nos pódc salvar. Eu creio q:Je 
e.lla tem razfto, Sr. Presidente. Assim como fiz 
a historia, do que aconteceu sobre a recusa de 
conf!rmaçiio ao Bispo eleito, farei tambem a. 
historia da revoln~ão do Rio Grnnde para o 
que talvez trnha :tlgum:ts habilitações. Senho
res, l:rcs for:t!!l ns ra.usas que deram origem li 
revolução do Rio Grande: a primeira, 6 um 

.A Commissilo su;~põ0 que, se c~tn luct:t ainrl~ Pedro Chrl\"c~ que alli existia escrevendo um 
dura, tem sido por defeito da politica ada· pcr!odlco, incll•pondo todos os n.nimos com ln· 
pt:tda, pois que fala ·cm politica roais be:n .inr!~s c insnltos; a segunda, foi n. O!lPOS!r,ão 
eombinada; mas pódc-sc tirar por ccmclusii.o caprirhosa crt Cam:tra dos Deputados que, dcs
que um:t polltica mais bem combin:td:l rcst:Lll·' acatando no Go\·crno, e ncg:tndo·lhc todos os 
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llif.:io.s t.:neor;.tj~~~·:~ :..:::: !"l.!b:..:idL;.; e t!c~animava o;j' 

amigos tia legalidade; e a terceira, o ullimr; 
Presidente qu c para ai! i foi. 

Todos sabem que toin esse peri{)(lico, c:-;
criptc por Pedro C!1an~. desgostou-se a mui
tGs mllitares da.Quella Provincla, fomentou-se 
a intrig·CJ, c, rm r.ons~qncncia, ellr.s tiveram rc
sentimento, porque ainda n:io tinham a eara 
csumh:.~da; r•. ('~mo este hcmem era irmão d~ 

Presidente QUe alli s~ ach:n·a, suppor.-sc que· 
el!n tn.mhem tinhn. parte nesr-;a publicar,:lo, O!J, 

pelo menos, que approvava os Insultos de s:~n 

irmão; c CT!!Eo um rlesscs homens quiz Yin
gar-~e .lanç3.ndo o Presidente para fóra da Pro
vineh.. .xc~s:-t oeenslão, o Prcsirlentc pr.rsu."!
dio-f::P f'JU~ t0d.,. :1. Prm·!nei~ crn. cm seu farot', 
o contrn.ria (lf:Ucllc movimento: quando a.ssirr. 
TCfc:ia. CS~~ :~etc :!0 Co~;erno, eis que apparccc 
o mso,n:o .if: c::p;Il,o, dizendo que nchou tu•ln 
a faYor na ·desordem, c n:!o encontrou sr:miin 
pcrfidin .. O lnstinr.to do CoYr.rno de então, co
n-hecendo o que era o Rio Grande c que as for
c~s c!e torlíl~ :'"!S ontr:-tc; Provincias não se !h.~ 

podcri~!ll o:;piJr p~Jn, supP!'ioridn(}c da arma de 
que usay~m. r'onher.nnrlo n.ne cst:wa toda a pn
voaçfto contem inndn do espirita revoluciona
rio, c que, r.rndo mandado um Presidente, este 
se veria na necessidade de viver com ellcs, :lo· 

sentou que s(> a. amnistia é que o podia habili
tar para trat~r cem os n1c~mos revoluciona
rios. 

gsta medida foi tão promptn., tão n.certn.d:1. 
tão sc~ur~, rrn~~, f"!P~!.IH]o clla a.l!i cheg-ou, f<J! 
no momcn~:o rm que s~ tratnva da posse d.1 
Presirlr.nt(', 0 se lh'n n2:~::t','J, n.W que o Govcrnn 
concrdcsse uma a.mnisth á PrO\•inci::t. Com 
cffeito, a amnistia fez que muitos ·homens SI' 

rennis.s~1n ft.qtl(~llr Pr~sidr.ntc, e se sepn.r:tsscm 
tla cn.usn. ·à:"! rcTolur::io. O Govcr~o !!~ .""~nt:;~.) 

empregou todos os meios 11llC tinha ao seu ~'!.1-

canee p:t!'~ f:t~;;r.-!" pr!~:lr aquclJ:t rrvolnc:ft1; r 
felizmPn~r.. ~~;>r::.~nr d:l. n;tpnsi~na d:t C~t!Tl:!:-":1 

dos Deputados, que o cl1amou eonn:,•.ontr com 

riuc:iD-, de ullluu qne niio sô o Presideme, como 
o chefe das forçrts !c-g-:tes, eram 1nsolcntcnlcJlt~~ 

insull:ldos -de cnvolla com o Governo Geral; 
~~ por cBsa causa o J,rcsident.c, que era !!l·cm .. 
bro dessa Camara, por mais que o Governo 
lnsisti:;se com -cl-lc para ficn.r na Prcsir.lcncia, 
:1bsolutamente declarou que, se se lhe n:io 
rnandnsse succcssor, el1c abando::Iarin. o posto. 
O Governo procurou, então, nomear 05 homem; 
que tivessem a capacida.Je de acabar r.quelb 
~uc·rrn.; mns não uchou nr:.nhu.m que f!il izcsse 
:~rrostr1r essa opposiç:lo systematica da C:J.
mam doz Dcputrrdos, que, deprimindo o Go
verno c seus agentes, turlo lhes recusara; 
então quiz fazer um ensaio, lanr;ando mün d~ 

um homem da opposiçiío, que tambem censu
rava as medidas do Governo, do Presidcn'" 
., do clwfc das forças lc.,af!S; mas nlis sabe
mos qual foi o resultado. 

Esse llomem indispoz-se aUi contra o 
chefe da legalidade, contra o ex-Prc~irlente da 
Provincia, c os melhor.;õ servidores do E~

tado; principiou r~ fazer deportações entre os 
homens que mais scr\"lr;os tinham feito á 
r:!nsa Un. j(,l_~alidad.e; o mesmo ex-Presidente 
foi cleport:trlo por elle, ~ a.t<! perllo ao G~

nrno que clemlttlsse o chefe tl:t ·legalld:tdê; o 
(!Ue aeonteccn é que, nü.n sn.tisfcito esse h3· 
mem com taes deport~r;ües, tanto exacerbou 
:10 chefe elas forças lc,";"~>c-;; que o obrigou a 
prrlir on mandar !l. sun. demissfLo: nfw con
tente [!.inda com essa. dcmissflo, rnarchcu p:1r:1. 

o campo, nflo sabemos para o que; mas pa
rrcc que foi no intuito ele dcport.al-o ou' pren
dei-o; 6 ·então qur. o chc·f~ df!.s forr:ar; l~r.l~ou 

!11fto deste meio que cu :~~o rtí)7lrovo, -mas qu~ 

~]esculpo, attcntas :1s r.in:nrn~t:tncin.s cu1 rpxe 
, impruclcncia o collocnu. Desde cntiio fic:\
mos "em m~.is for~a na lê1;:tlidadr; ~s homrns 
p:"!Ssarn.m .prr.rn. o antro :~:~.~tido, c p!·incipl;"t
ram as nossas clrs?:T:H::r!s: r~csric entno o in:--
!:incto do Governo ccnh.:r•'a que n'io havia 
scnfw um meio un!co r1c r;::e l:lnçar mi\o, que 

os rebelde!?, t:f!\r~ n. fortuna., com tflo fracos r:ra cffectnar uma allianr.~. offensiv::t c à9f~n
melos, de f:tzcr co:u que os rQbeldcs :tprn:~~; siva com o Estado vidcho, ~lliançn. iil.o ne
a.ch~ssr:'r-1 ~11:\!'id't r·m t:m cnr..to da PTm·h~ci:1. er.ssnria fírmprC', pore;~~". r'~H:n~nto os -rcbcl
que é Piratinim. Er2. o cst:ulo cm qnc s·c rlcs on criminosos P~HJr:o,,· . .-:,, tir[~!' recursos 
ac1wxn. ~ Qncstf'w !lo Rio Gr~n·dr. qu:mdo ,ts dr~sr Esi·:Hlo on p:tr[l. r.llr p:'.ss~rcm-se, nunca a. 
.invcct.ivn.s dcs~:t opposir,ão dn. Camara do~~ .'!nrrrn. ccs~m·i:t: o Govrr:~·) co,..,nv!dou, mesmo, 
.n~put.~dn~, qnr t.:1nt.as ma·lrs 1'<"7. ao Prnll, · o Chrfe dessr. Estado !':'~n r!':'cct.uar c:'sa ll1-
flzera.m rep·cr-curtir o seu éco n~q:Icll:~ .Pra· ' !in.nça. 
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i20 Sessõe de 17 de Milio 

Os Sn~. AIXES BnAxco E SA'J'UJtXrxo: - l para bem desempenhar os seu' dc\'Cres c sa-
A!loiado. tisfazcr suas necessidades. 

o sn. FEwí: _:\Ias infelizmente, 11uan:lo Senhores. O unico recurso dos rc\Jcldcs em 
se -nos enviou u1n Encarregado de Kegocio::; 
para esse fim, morrca o Governo !lo !nsli!l
do, c nfto se ponde Yerificar a alliança; succe

cleu-lhc o Governo das tmusn.cções, nilo cui-
dou desta allirmça que seria -de muita ,·anta· 
gem, por isso que nós tinhamos ucccssida h~. 
atão só de cav:lllos, wmo, mesmo, ele gente de 

caval!aria. O Governo das capacidades rc-jci
tou .este meio honesto, e o publico diz q•w 
se prêfcrio allianç:t com 
beldes da Cisplatina do 

o chefe dos 
que com o 

r e-
seu 

governo legal; nfto sei se isto é verdade, ma3 
CU nfw tenho yisto UCS!ncntida f!~S:t i!llpntaçD.o 
feita ao Go1·crno das tr~.nsacçõcs; c o resul-
tado foi qne nós c01~~:cn~1mos (]ne a ProYin
cia Cisp!at.in:t fosse d~mir.::.dr! por uma rcbel-
liflo igucl ú (]~1c nmi incoJ~1molln.. 

Tem-se dito que o Gon.'rno tr:ms:lCto rüo 
deu as !lrovidenci:l.!l precisas como tanL1s 
Yc.:es prometteu; e 1.liz-nos r.~ora um dos selis 
membros que nfw se podia fazer ma!s do wre 

a venda de gados, cava!!os c bestas; r•st::.s, 
c!les nrw as vendem senão por S. Paulo. Eu não 
sei o r.umero que ordinariamente vem do 
Sul, mas creio i]ue anda de 17 n. 20 mil; ma.s 
n~orn. tem vindo mais. l~is o primeiro rc~ 

curso ~uc o Governo devia tirar aos rebeldes; 
e!lr:s aproveitam as bestas dos legalistas, 
além do imposto que percebem cm um rc
g!st.ro ao pé do nosso, e de que tiram gra.ndcB 
l':mlngens; 0is aqui um recurso que ellcs tGru 
c que o Governo transacto ni'LD se lembrou de 
cmbarnçar. 

Vamos a outro gcnr.ro rlc commerc!o que 
c!lcs t.'m: qun.l é cllc? S::!o os gados f!UC ven
dem ::os chnrqucadn~es, ranto seus, como das 
cstancias ·dos lcgnligtas. 1~ que proridcncia 
o Gon::rno rJeu pnrr.. que c:lles nfi.o tirassem 
rceursos rlcssr. commcrcio? Xcnhuma: note-~3 

que, cm todos o., barco~; enlr!idos no n.:~ 

Grani!c, v(,m sempre r:mtas c tanta.s mil 1.1'

robas dQ r.nmr. sccc:t. Ora, se acaso o ca.mpo 
é dos rebelde': la!l·cz cllcs pollesse:m !r vc~-

se fc?.. Com effcito, se, depois de trc5 armos dei-os na Ci:;platina; mas isto ocr!a pouca 
que dura :tqucll:t rc,·s!r.': 7

: 1, ~ ::c··.!~~:·nu diffi- consa, :.li~lll tlc nnc tira\·:unos nüs a vanG!· 

culd:1dcs o Governo llas c·[:.;')aeidat1L~3, co=~ g-cm de um ilnposto dr: lii ~r., por ser car!l·~ 
tLantos meios ú sua clisposiçf~:J para cxti.l· jmportn.d:t por estrangeiros . 
gui!-a, calcule-se que difficult!ade nfw have- Eu tenho aqui, cm minhas mi'tos atG um 
ria cm aba.fal-a no principio, f!U:tndo todos o;; Decreto do chefe dessa Rcpub!ic:l, cm que se 
animas se acb:n·n.!n cx:tc::r!l:dcs, o CJU:I!H1o o tlotcrmin:!. qnr o ,r~:tf1o f]UC p:-lsso.r no Passo de 
Gorcrno de cntüo não Unha. meios para sa- S. Gonr;rrlo pagaria 960 réis por cabeça. Logo, 
tisfnzc!· as neccssida.rlu1 p~11Jlic:13 nc~n tcn1po 6 cl3.ro CJUc por ~thi se fnz e.Gsc neg-ocio. Como, 
para dispo!-os?! pois, nfto se ac:o.utclou este meio, o 1rnico, sc:n 

Se se di,scs~c <]ue o Go1·crno das ea.paci- duvida, de sJ t.irn.r semelhante recurso aos 
dades encontrou cliffieulc1a.de:s que~ i~no:-a\·a rcbc·ldfls'! Tnlrez se dig:t: c por que se nã1J 
até cntfw, cu concorrl::ri:l; mas coniesso quo. fr.:~ isto no tempo do Go1·crno do instincto? 
lhe foi im;Jossinl ::cc:tbar com •• ·r~volur,êto, Todo mundo sahc qur. nesse tempo o chefe dos 
apez:u· de obter tudo q:~anto pedi:!, posto 11uc lcgn.listas ni\o tinha se pa,~rrdo para os rebel

eu estou persuadido que com os :·ccnrsos fJU'' 

tinha. podia fazer gra.ntle3 scl-v!r.~os ú int(:g!·i~ 

<ln.cle do Imp2rio; m:::.s, c.mlim, n;lO o fez. 

Senhores. Eu talrez pudesse rlizer do G.;
verno das capacidades o mesmo que disse a 
opposição da Cam:mt dos D•.;pntados do G·J
vcrno do instincto, q1w foi collnivcnr.~ r.om os 

des; que até entiio o ca:npo cst:!va cm nos5o 
potler, c o nrp;ncio nos era f:tvoravcl; e nem se 
allcgur que o cmbara~o do commercio das bes
tas nos era prejudicial; podemos dispensai-a.' 
por um ou dous a.rmos, e os rebeldes, privados 
rlcsl:c recurso, em menos rlc um anno estavam 
perdidos . 

Eu, Sr. Presrlicnte, entendo que este para-
rebeldes; porém, nã.o U!go i::ta; s2ri:t ~t:~r:11· f!TarJho em discussrro deve ser ~lpprovado, tanto 
sua n1orn.lidndc, e c:u st") a.tneo :1 Sl!:l intclli· ~1:1.is QUr· n01lr. se :tr·h3. r!:;t::! PXP!'Ps~ão - par:t 
gencia. O l3razil l:oje re~·onhccr qur o Go- o ~ue muito concorrcr:'t o csp!rito de ord0m 
vcrno das ·Capacdaclcs n:".o cm o :::ais :tpto , ~t:<', no cutrndcr r:a Gabiar:tc Impcríal, se m::-
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nircBta nai:i outras l)rc\'inclas. Ora, quanllo 0 
Throuo no~ diz que se ulcgru. muito com esse 
csp!rlto de ordem cl~s outras Provlncias, 'JU· 

bcnclo nós o contrario, isto é, que nfw ha tal 
<!splrito de ordGm, que mais dirlamos nós cm 
TC5PO:l1:a ~-o 'fllrono Rem CHctmdalisal·o? Era 
preciso rC!i'Erirmo-nas a esse eEpirito llr~ o:·der1~ 

que o r.J[omo Go•:Prno d0.scol:rc, c não ele qu·. 
nós ,;abc,ws. C !Jilü cu supponho, Senhores, é 
que os ministros occultavam ao Regente o que 
se p.1-s2avr! no .Ern.:dl, c por i~so e11es se susten· 
ta~:m! ]lO!' lllg-am tempo, quando se sabe que 
n:ts P!'OYiP.citJ.s nf!o ha Jrdtis moralidade, nfi~ 

ha. ords:n, nf~o !1:1. obcdic.r.cia tts autoridn.des I~· 

gr1.es; c:, vrinci~1ia!1d~ nó:; pr1:t Provincb. tiJ R:o 
Grande, ha alli um clamor m:~ito geral a res· 
peit() cltt desordem, da immoralidade e corru· 
p~ão que existe c;n toda ~:lla, c dos males qur 
fazem os legalistas uns ao3 outros. Eu tenho 
em n~r.u poder uma carta de uma pobre mulher 
que dalli escreve a seu marido nesta Côrte, na 
qual diz que, entrando em Triumpho as forças 
Ua lí.'::','~JWrtd~, estas ronb!",.ro..nl ütntas e~bcr~;}.s 

de gado, mataram muita gente, espancaram a 
uns e cttrregaram em um esquife outros pelas 
ruas por escarnco, do que resultou muitos se 
passarem para :: l'ronteira, onde ln paz e se· 
gurança. 

Ora, se este G o procedimento da legalidade 
nn.qnc1l:t Provi~1Cir!., aonrl~ mais se ncce::;s!Lnya 
de m::mtcr-sc um espirita de obedicnc!:J. c or
dcr.l, que se podQrfi. julga .... d:ls outras? 

~c~~-5 sabemos, ScnlJor~-~~;, que :Iuncu. o Bl':.'!.
zil r:n.r.\'C cm mais de:iordc:n do que cst:'t 

actltrLlmcntc. Em tod~s n.s Provinci·as silo atr~~

pelladns as cle!çõcs, s:tbé'nos que esse e!c•:ncn:o 
de libcrchdc est(t acabado; c qnc.m deu o exem
plo foi o Governo passado, que se servia da ar· 
mn. tlc cnrrupr.Gcs, prom~s:::ts c '!.mcaça.s, pa,::l 
cons(\guir1 o::: seus fins. Eu creio, mesmo, que nflo 
ha hoje uma elciçfw para Juiz de Paz que seja 
eleiçêLn do poYo; tres ou quatro indi\·iduos 
ntrop:~ll:un tt!do, c fazen1 o que quer01~1. Ora., 
se, rwiz, neste estado s~ :·,cha o Dr~:dl, con1o 
não se h:.1• de fal.1.r :lo Thrüno pel:-t m:~nc~r.1. r:ne 
lndic:l o !W.!'agr:ti1ho cm cHscussftO? Se o Scn::tw 
do reprc~cnta o Br:'.zil, eleve cl!zer ao 'l'l:;·ono 
que esse c~p!rlto de ordem quo nos inr.n!.~n. sei 
se dá no sentir ·do GabiuHr, por~ne clle de\'<".' 
ser informado de qne o Brazil está perdido, c 
que o C[:pí-rito de desordem prog-ride cm tod.l 
parte. 

= 
.':•.·. 

. .. ··· .. : 

Dada a hera, ficou a discussão adia· 
da; o Sr. Presidcr.te deu para Ordem 
do Dia as materíns dadas, e levantou 
a sessão ás duas horas ·e um quarto. 

1~" SESSXO, E:.\I 18 D'E :VIAIO 

EJ·pccli.cntc. - Gontinuaçcio da prim.cira dia· 
wsscio rlo Disc11rso em Resposta â Fala do 
7'hrono. 

l'RESIDI·::iCJ.\ DO SR. DIOGO AXTO:i!O FEIJÓ 

Achando-se p:·csente Slifficiente nu
TIJcro de Srs. Senadores, abrlo-sc a ses
são; e. lida. a anta d:t anterio-r, foi ap· 
provada. 

O Sr. ln Secretario deu conta de um 
officio do Sr. Senador Conde de La~es, 
'Participando ter sido nomeado, por De· 
crcto de 1G do corrente mez, Ministro e 
Secretario de Estado dos Xegoc!os da. 
Cuc;rra. 

O Senado ficou inteirado. 
Foi remettido (Js Commissões de Fa· 

zenda o mappa n. 172 das operações 
do preparo, o.~signatura c su,bstitu!ção 
·do pa]lel monda na Côrte c Provincia 
do Rio de Janeiro. 

O Sr. Snt.urnino p~nicipou que o Sr. 
·Marquez de Par:~.nagu{~ não comparecia 
por !ncommodo de saude. 

O Senado ficou inteirado. 
Entrando-se na Orcl~m do Dia, eon· 

.tinuou a primeirn. discussão do discur· 
so em Resposta ft F:tla do Throno, 
adiada na sessão antccedc:ntc, sobre o 
seguinte pnragrnpho 

"Senhor. E' mel:mco!!ca sc·mc!h::l!lte pos!
ç:~o; mas o Senado aind:t confia cm flUC, lUPw 

d!ante o auxilio elo Supr2mo Rcgulaclor d.ls 
nações, uma politica m:lis bem coP.:binac!a c 
convenientemente sustcnt~ch rcs·tau;-:u·{t cm 
bre\•e a paz e a concordi,•. c~\tn~ os filhos d:J. 
mesma. Provinda, !J~tra n rpw :~~uito concorrerá 
o espi-rito c1r Ol'clr-·m qUi~, nr; c;l~.í~THl~r Uo Gab!w 
neto Impcri~l. se m~w:r~::~ta n:t.s outras Pro
vinctas". 

O Sr. S!tturnf~o orfcrc-ct!u J. sc-
g-ulnto 

·., 
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mais csclarcc!da pela cxpcriencia e pelos fa

ctos ", e, laivo~. a:;sim se ·bX[lrimisse o Senado 
com mais precisfw; mas n:lo julgo tilo ncC€9· 

"Supprlmarn-,;,) tl.s p::d:wr::.s "e!:! ln·cv~". saria uma outra redacção, para que deva of-

Foi upoin.d~. e post3. em UisctEisão. 

0 Sn. LOPES GA:\IA: - Sr. Prcsidcl!lC. 
Tem {·ste .p:l.r~tgr:tpho siri:' ccmb:1.tldo rwr ~~

guns ucbrl;.s S2Hr!c!ur~R r:~.:~ l':tl:lr:!Y!~ :1~ ~:-iJr.~_.·:·~ ·. 

dc hontom, cm razão das Gxpressõc·s :c;: .. " 
w co.ntc~m., e qu~ n;-~o ncham nnti pr:Jprt:s p:n:: 
<]ue ~cJ~;r.l !cvg~.;.s ~1::1r~ o Tb·i"0!10. A ;l:"'!· 
rueír.:t cc.zH:lste ncst:L p -~-~:iSUIT~ill '':\!a .. ., o .S~;. 

-nado eo.nna. c.n1 Qi!~, Tnedi:ln!.c o au:dlit"' 
do Suprcn1o Rcgul:tdcr d!tS ançõ·:~. umn. po-
litica rn~.is bem com.b!nada o convon!cnte· 
mente su.stentn.da r2stn.ur~r•í. n. -rw.z c CC:!· 
cordb. cntr.() os fllhcs dD. mesma f;õmilia". 
A .esta exp!ic:tçilo ji um 1:obre Senador offcrc
mm u!lla cmt:Dcla. Slt.!)oprr..:;siva. Urts pnl:.tYrl!.: 
"·em bre,~c". c vot9.!"Ci por cll::t., a.pnza.r dG CJUi\ 
se fosse cs~~ p:tlavra nu Fa1n, nC'nhuma al~t:

ração importante viria ao somiclo c:n que foi 
concebido este topic:o, porque ru r!ltenuo que '1 

~o!1'Eniss:lo teve en1 vis:a !r.~:ni rest:t!' os drsc

jos .Uo Senado, ·que ce:r.an~L'nte nCto pcdQlll ser 
<!xceuidos nr. rm)o·-·rc; .1·- :· ., :.-.· ~! .. _.,~:- :J. o:·:Jcm 

na Provinda do Rio Gr:>.nrle do Sul. 
·E'.rna p.ois indiff0:·c!1l.~ o;lrn·ovar ~ ::':.r;.igo 

com ou sem e:~~1:!. cm::nd:·.!., sub.::;tituindo ou 
sendo substituida por al!:uma. emenu:~. ·de rc
dacçüo e;:;ta phrrtse: "um~ politicn. !nais brm 
<!O::Itbin.ad:!."; •phrasc conr.r~ a. qun.l SQ U!m de
clarado n.l~?;uns ·dos me,~s i!Jnstres co!le;;as. 
porque, Sr. Presidente, et~ estou Ilr.rsn:tdid.-.l 
de que c,JJ:1 não exprime uma iJ•!:t de clcs:J.p
provaçãn. 

Se o S·cnn.do ilissrs~~c qn1~ umn. J)()~itic~ 

bem entendida concorrcri::t para tcrmi::Htr a 
guerra ciyiJ no R!o CrnnrlP, então pod~r-se-la 
:cotn.r -como uma acr-e ccnsur:l fei::::1. ft. ~dnli
nistril~f•o p::.s:;ada, porque esta c·X]}ress~o é po
sitiva, ·e nenhuma duvida rlc!x~.ri:t do r,n3 o 
Senado já se pronnnci::.v:J. pelo cmprc:::o ele 
uma diversa polit.ic:t; mas, quc:.nrlo diz: "mais 
bem entenditl:l. pol!tka", Pc·nso qne tem por 
t'i.m. .tna!l.ifr.strr.r um honrn:·!~ ro!lceito, isro ~~-. 

que, tendo havido uma nnliticn. bem entC'Jl
illila, co:ntudo .e,1pr.ra o Ecn~.tlo 11110 elk con-

ferc:ccr emenda nesse s!:!ntido; e, assim, ap
provnrei a primeira parte do artig-o. 

X:to posso, porém, deixar de me pronunciar 
contra uma outra passagem que, como por in
c:id~~nte, vr·m no m.-:~s:no :t.rtigo, onde se .diz: 
·'no entender do Gabinete Imperial". Esta ex
.pressão, qt:anto a mim, denota que o Senado 
entende o contrario daqulllo que nos disse ü 

Throno sobre um facto tfw notaria a todo o 
Brazil. Para o Senado se exprimir assim, seria 
nceessario que ollo r,uizcsse fig·urar o Brazl! 
debaixo de um aspecto t:to triste c melanco
lieo, que o confundisse no qun.dro cm que se 
:!esorci'C o Rio Grande do Sul. 

Eu seg-uirei antes a op!ni:i.o daqudl~ Srs. 
·Senadores ·que consideram a posir,f1o do Bra
zil, actualmente, niio tão Jison,:;ci~a c tão 
feliz como seria se uma. descr.atra!isaçiio con
fusa e vaga de todos os poderes JlO!!t!cos c 
um:1. lcgisl:!ção pouco reflectida nf!o tivessem 
deixado quasi sem garantia.~ a honra, a vida 
c :1 propricdn.dc. 

E' porém. contra. todos os elementos r!e 
!]l~~org~·wisnç;:1o que um espirita de ordem n.:t.<J 
:~ ivcrsns Provinf.ins mantcn1 ai-nda a. intcgri
daclc do Impcrio. e uma não equivoca adhos:LO 
u.o Throno ... 

0 Sll. COSTA FERI:EI!l.~: - Prouvera aos 
eGos r,::e fosse só nisso! 

O Su. LorEs G.DrA: - Sim, f::tlta a se
.~~uianr::-t. que r1[~ a .Tust.iç:1; fn.!ta. esse respeito 
devido ás autoridades, ·pnrn. que se possn.n1 
ernprega.r cidn.dftos dignos de cxcrcol-a; em 
111na p(!]n;vr~, ·n ordem civil rescntc-sc do:; 
cffcitos das no1·n,, leis com que qulzcmos sub
stituir a antiga Ic:;-!sl::\~iio, c que em grand0 
f.:-!.!"r,; n:1o pstn.vam rm harmonia com n.s no~;. 

f>.1.5 i·nstit.uic:õr~, :nrm com o pst~do da. civil!. 
r:"'tc:fio e c1PseJ1Yolvfmcnto em que nos .'lchn.Inor. 
~otu~'lmr.ntc. Trn.nsplant(t.mos parn. o Brazil 
l~g!~;!:;.(:ões. cxoUc:!,g n.eommod:td:t~ a outros eor~ 
tnrru:~; r CO!Hlir,õC's sacin.c·J, c ficámos l.':m p.:)io: 
C'3f·::do do q:.w esta.vruncs. 

:1!~3. apr.za.r deo,sos males OCC:\S]O!l!l.à ~,1 

tJnn~ a se?' .a.indn. me!ha~. (A.pai.rulos.) E' pr'loa dr·fcltcs dn 11ossa lr.gisl:l~ão, podemo:; 
~~ta :L maneira. j)[}r quo rm cnr~.ro :t forç:1. rl:•c.t.1 r:f•r' ~rflrm:1r ft fncr. rln. N'ar,:io que descobr!
(lXJ)rl)3r<ft(); :podrr·::e-·!a <lbcr: "l!T.a JlJJ!tlc~- 1 :::-::~: ::::1;; Provinrü~ ·tio [lrazi! symptom:~.S h 
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se quererem separar, c se n;lo sujeitar ;i Con:;
titui~fto do lmpcrio, a Sua :\!agestatlc Tmpe
rial, c ao Gonrno que :tetu:tlmentc no;; rQgc? 
l!:u .penso r}ue de ucnhun1~L Provinda se mani· 
iestam tacs sr.ntimcntos; ao menos, das pa:·
ticipações feitas pelos presidentes tlas Provin
ciu.s, c c.:onslgnadas nos pt;riotlicos, nfLo se 
pcídc deduzir t:fLo fmal conclusrw, visto que 
touos clles participam .que élhcs ·Cstilo cm 

membros uellu, cu diria que .c,;tu fera mere
cia qne se gasta .. s~em com c!l~t nf:.o lHHtcos c::t:·
tuxos. (Jnwulas.) 

Primeiramente, tlirci que a nobre Com
lDiBs~to estyt•;nl~ah;a uma. JiOlitica qné não s::thc 
qual seja, porque o seu nobre rcl;üor nos de
clarou que esteve no m:J.tto qtmtro ou cinco 
!~!CU!S, e ]lO!' ü:so !llhcio r~ politic:.!l; os outros 
dous nobres membros, porém, nüo dizem cous:J. 

pJ.z. Nfw entendo que, porque em 111n ?U ou- alguma. Hontcn1 a Cama.ra. observou que u;u 
-:..ro Jogar se tcnha.n1 commctlitlo a.ssassinio;~, 

tenha. havlr1o sentenças injusla.s, absolvições 
ile Jur>' pom~o conformes com a SCf\Uranc;a c 
garantia sociaes, se possa Lirar a illação ele 
que as Provincia,; nüo ;n·cstam a o!Jcclicncia 
ilcvi!la á. Constituir,fw e 1'üo querem ,L inte
gridade do Impcrio. 

~los nobre~ :ne.a1bros da CommissfLo L!.Sscvcrara 
que a tropa que se acha no Sul ·~stu.va esfar
:apatla, descalça. c por pa.:;ar; cu peço a V. E:>. 
(dirigindo-se ao Sr. Presidente) que tc!l!m a 
bo!lllatle tle rnan!l:1r buscar este mapp:t ( u ora
dor :Lprcsénta um mappa que man!l:L '' ::lfesa) 
pelo qual fic:~.rfc convencido o no!Jr'' Senador 

Sr. Presidente. Eu pc~o que se supprima:•: de que muitos generos ha ain!l:~. nos a.rscnaes 
no paragrapho as pnlavr:ts '·no entender do do l1io Grantle do Sul; que, pela rcvist:L ulti-
Gabinete lmpcrial ''. ~stas palavras são, ~"!.o 

mc:nos, imprudentes. Quem ler a Re~posla :c 
Fal:t do Throno c obscrv:tl' que se declara que 
só r:o entender do Gabinete ü CJUC existe c3pi
rito de ordem, nüo devc-r(L suppor que os l'C~ 

prcsentnntrs da Xação nesta Camara, em quem 
se deve suppor toda a circumspecr;fLO c pra-

mamcntc passada pelo )<linistro !l:t Guerra, clle 
!ta\·ia tlc observa!- que roda a trepa estava 
paga, sem se lhe Uevcr nn1 real, bem n.rma.da, 
bem fanl:tíla c bem cquip:1da, c que n:~.da lhe 
faltava; entretanto diz~se: - desvia.ran1-sc os 
dinheiros publicas de seu destino ... 

O S1:. AL\'J:s BI:.\:\c:o: - Peço a palavra. 
dencia, a~;siru s;; cxprimi~tlo, tt:m um pcns:t- O Si\. VAscoxcEr.r.os: - Se (: ;nu·a rColJOn
rncnto cm~traiio ao da. F:tl~ llo Throno? E com Ucr não l~ ncccs:-;ar!o, porque eu me refiro a 
isto nüo soffrcrCL muito o nosso credito pu- outro nobre Senador. Desviaram-se os !linhd
lllieo, int,,rno c externo? Eu penso que o Se- ros publicas do s~u destino (csL:;va eu !li
Jla!la faria. mais justi~a r.o Drazil, se não G~ zcndo que o havia dito o nobre Scn::.dor que 
Ucclarn.ssc contra este topic:o da. F:1la Jo nüo c.sti.í. p.rcsente). I.Jmn. arguiçfw tão grn.Ye 
ThrotJo, ou nüo puzcesc e:n clm-i!la aquillo dc\·ia ser demonstrada .pelo nobre Senador; 
que elle nos communicn., c cm cuj:~ communi- clis.pensam-sc todas as dcmonstraçücs, .esty
e.:lçfLO o Regente faz muita justi~n. aos brazi- I g-m~risa.-:;e o :\t!nistcrio h::t pouco Uis.solvilio, 
!eiras. 

Leu~sc e foi apoiarla a seguinte 

E:OIEXJl.\. 

·'SUPIH'irn:~-sc a seguinte passagem: "no 
f:ntender do Gabinete Imperial". - Lopc8 
Gauw.n 

O Sn. V .l.scoxcEr.ws: - Sr. Presitlent~. 

c, catretn.!llo, julga~se que tem o Senado CO!l

seguido um brilhante triumpho, embora, ele 
envolta co:n o :\Iinistcrio, sej:~. tambem a Corõa 
desacatada. Empregam~sc quantas ironias s~ 

quer; c continúa-se a uizcr: - nfLO ha of
fensas, nfto se pótlc falar com mais polidez! 
-- invocam-se respostas de Falas !latias pela 
Cam:~.ra dos Deputados, que se dizem feitas por 
uma opposiçfLo que tem sido cstygm:~.tisuda de 

Eu nfto tenho cspcmnç:~. de conseguir cousa sy:;tcmatica c caprichosa, c se :propõCJJl :1.0 Se-
alguma; mas não sou d:J.quellcs que a.bando
:Jam o campo da batalha sem g:~.star os SC''lS 

cariuxos. Se :c nobre CommissfLO me permit-

nado para serem seguidas_ Isto é o q_uc !!on
tem cu observei da parte de um nobre Senll
dor. mc:11hro da Commissão. 

tissc uma expressão já c:n outra occ:~.siüo pra- Eu peço aos nobres Senadores, membros 
nuncia!la, c que contra uma proposta minha da Commissüo, que iligam que politica ilo :IIi
cmittlram, na Camara dos Dcpuüulos, alguns , nistcrio foi esta. Ellc a .,:Jnunciou nesta cas:J. 

A.- lG T. lV 
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com clareza; He cl!a ufLo foi bem sustentada, 
cumpre dizer-se ao Throno que a abandone, 
que procure uma politica mais bem combi
nada, melhor sustentada; c o Senado não pórlc 
appromr este paragrapho :;cm dizer Isso_ 

Que fez o Senado no anuo Jntssado'! Tot·
nru·ei a ler a Resposta-modelo: "Doloroso é 
para o Senado qu·c o aspecto elo Brazl! uão 
seja ainda tão agradarei quanto fôra para de
sejar; totlavia, cllc espera que, mel1iantc o n.u .. 
xilio da Divina Pro,•iclencia, a saoodoria e 
energia do Governo, secundado :pela lealdade c 
patriotismo brazi]eiros, Sll ffoear[L, CID qualquer 
parte em que apparcça, o monstro da :mar
quia c sustentará, como lhe cumpre, e é o voto 
nacional, as nossas liberaes instituições mo-

exame sobre os .actos dessa administração; 
mas, se assim nrw qu·ercm praticar, obrem 
como entenderem: eu tc.1ho um tribunal su· 
premo para o qual appello, que ti a minha 
consclcnc!n, c na qual nfLO tenho exemplo de 
haver commettldo alguUl acto menos digno dos 
principias enuncindos por esse i\!inistcrio; 
sinto porém um pezur, c é de qu·e o Scnndo, 
que é um corpo que deve dnr exemplo a todas 
as outras corporações do ·Estado, não demon~
tre quaes as razões que tem para declut·ar que 
a politic<t desse Gabinete, politica que clle ap· 
provo·u c compartia, e .pela qual de algum modo 
se responsabllisou, não foi bem t:ombinnrla 
11em convenientemente sustentada. 

O que ü marnvi!hoso t;csta discussão é que 
narchico-rcprcsentativas, a integridade do Iru- os mcoruos nobres Senadores atlversarios do 
perio e {) 'l'Iu-ono de Vossa 2\Iagcstade Imp~· :Vlinistcrlo que acabou rJcuam, reconhecem a 
ria!". Eis. uma I:csoluç:w do Sena~lo, P:l:t qu~ll I ininstir,a da Com missão. ,, oUcrccem emendas 
el.lc. adherw mut cxprcssa~ncntc a po:Itlca .. c:~ I ao trabalho que ella apresentou; e entreta.nt~ 
G.tbmctc de 19 de Sctemb1o, em lodos os seus votam pelo parecer .por ellr, elnborndo: tal " 
actos posteriores ao tempo em que dirigia essa I o procedimento de um nobre Senador que of
respo~ta ao Throno. foreceu uma emenda supprcssiva das palnvras 

Até meia.dos tlc Outubro, o ·Senado mos-~ ,;e:m breve", o qual hontcm, occupando-sc do 
trou sempre a maior confiança, nfto stí nas !llinisterio que cahlo, fez algumas observar.ões, 
pessoas que ·compunham o Mioisterio, mas , c en estranhei suas illações, porque não me 
t;unbcm 11a politic:t que c]]a~ est:tva.m obri;;a-

1
· parcce;ram proJll'ias de um ·espirita applicado 

das de executar. Que occurrencias haveria de- íts sciencias exactas. :\lastrou que as medidas 
pois de Outubro, pelas quacs não só mereça I podiam ser cfficnzes c não produzirem logo er
essa politic·a argni~õos elo Senado, .mas, até, feito. Por essa occasifto disse eu que mecli

s~ja ~'tyg~t:üisarla?! Oemon~tre-sc, que o llfi-~ elas llav~a que ~inlmm produzido. cffeito pa~
ll!steno nao fez QUanto poelta, con;venr.a-sc c I sados se1s e rua1s annos: quando Joto avancei, 
Senado .dessa verdade, c depois vote-se. tinh.a eu então cm vista o Ministerio mais ce-

Permitta o Se1~ado que eu fale com fran- lebre que nos refere a historia, ·C do qual diz 
queza. i Villr.le que, annos d~pois, colheu cm W:trteloo 

Qual será o homem que se animar:"t a s•:r-J o fruto elo seu trnbalho; porém, nq~H:l!as n_:i
vlr um .paiz 'cujos ropresentantc;s mostr:1m 

1 
·Ilhas 'Pal:wras foram logo comb:ttldas, nuo 

tanta volubilidade no desempenho de suas digo bem, invertidas pelo nobre relatot· da 
runcçi>cs? O Gabinete de 19 de .Setembro apre- Commlssão, o Qual asseverou que on di~scra 
senta :t.s Camaras a sua politica: vem, na que daqui a oito aonos se podia pacificar o 
forma ele to·dos os :pri11cipios constitucionaes, Rio Grnndc; cu nfto indiquei praso, qulz só 
sustentar suas propostas vcrnnte as Camaras: mostrar que o nobre Senador pela Pro\'incia 
as Camaras a.pprovam sun politicn, mnni.fcls
t;,ndo-lhe a sua adhesão; o ::IIinisterio é fiel 
a ·essa politica. ·Decorrem seis mczes: ca.he 
C'Sse l\!inistcrio, reJ}rova-se essa .politica, cs
tyg-mn.t:is:~-sc esse :\finisterio, sem se prov:n·e:n . 
seus erros, sem que se institu!sse exame al
gum. Não vil o novo J!inisterio a sorte que o 
aguarda!? No ~ntanto, digo ~uc sinto que se 
não proceda em regra, que so ·não institua um 

ele ·:VIatto Grosso n:io tinha cleduzldo as con
scquencias d{)s principias estabelecidos, d~ 

que as medidas a.cloptaclns pelo ~Tinisterio po
dcria.m so.r .cfficnzes, c c~mtndo não produzi· 
rem immedin.to c prompto effeito. 

Pt·nrm·o ar.~umcntos a que respondL•r, {~ n[i0 
os encontro! ::'li"üo apparecc um a1·gumento! A 

Commlss<1o 6 convidada a dar suas rxplica· 
~õrs, ~'\ convencer :1 Ca.tnn.ra, c nada ·prova! Pa· 
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rece que a. Commlssiio fez este topico, cedendo I Principiare! pelas ca·usa.s que d€ram ori
só aos scntlmentos, ·C suppondo que nrw havia 1,;em ;, revolta do Rio Grande. O nobre Sena
no Senado quem ousasse erguer a YOZ cont.m dor assignou trcs causas deste aconteclm~nto: 
e!la; nisto mostrou sua parclalldadc. I 1", um porloclico que alli se publicou; 2;', 'i 

Sr. Presidente. Não, cu não pos~o rcspon· opposiçüo ela Camara dos Deputados; 3~. o 
dor (Ls arguições mcntacs dos nobres nl'embros uli.imo Prr.siclent.e para ulll enviado. Nrio sei 
da honrada Commissfto encarregada da Rcs- se repito fielmente a opinifto do nobre S€111-

O Sr:. Fn.16: -Apoiado! 

O S1:. VAsco:-:cEr.r.os (continuando): 
Presidente. Convenho com o nobre .Sena-

posta á Fala do 'I'hrono, porque me niio foi dor·. 
dado o dom de arlvinhar; scja.mc comtudo per·· 
mittidn rlizer algumas palavras a r·c-speito do 
discurso fJIIC hontcru profcrio ncsi.:t Casa um Sr 
nobre Senador, que não poderia deixar de com dor que o periodico pudesse contribuir para 

essa revolta; mas outras muita.s causas con-elle produzir vivíssima impressão. 

O nf)bre •Senador disse que, em o nosso 
paiz, o Governo rins c<rpacldadcs (que cn de
nominarei o Govorno clr. 1~ de Setembro) disse 
que, no nosso paiz, o Gon~rno das ·capacidad•~s 
nflo era muito apto, ou til!) apto (talvez não 
rapita preci~a.mente as suas palavras) como o 
Goi'Cl'!lo do instincto, a •lllC cu denominare!- o 
Gabinete r! c 12 de Outubro. Ainda quando 56 

provas:;c que o Gabinete rlc 19 de Setembro 
~ra multo in rerlor ao tlc 12 r! c Outubro, niio 
se porl·eria. dahi c·oilclnir (]!lc rlr.via ser appro
nHlo o para;;rapho nue ~c rli~cutia; poderia 
nm gon~l'no ~r-r .1nuito infe:rior :to ont.:-o, c cn· 
trcta.r1to, nem por isso mcr·crer o cstygma. da 
Cnmara dos Senadores. Pódc-"e dizer, e o 
tem i:í um nobre membro rla Commissiio rlc
elarado, que o Gabinete de 1~ c],, Outubro teve 
uma igual censura na Carnara. dos Deputados; 
mas cs;2 nobre Scnndo·r, f]IIC cm ontTo tempo 
Lambem fez opposição ao Gabinete de 12 lc 
Outubro (s-Into nii.o estar presente esse nobre 
Senador), se hoje reconhece que essa oppo
sição da Camara. dos Deputados era capri
chosa. e systcmaticn, como quer propor para 
modelo o seu tra.bnlllo? :\'i:io podCl':'L o Senado 
tPJ' a mesma resposta que tcYc :t Cnmara dos 
Deputados? 

O nobre Senador. qu'õ llont.em por ultimo 
falou propoz-sc a mosrr!l!" fJI!ll.\',~ tinham sid•l 
as cansas que deram origem r, rr.,·olta do Rill 
Grande; 'isto cm primeiro :ognr; c, em seguntl0 
Jogar, que o Gabinete de 1n de Setembro não 
empregou os meios que lhe pareciam os ma!s 
etrlcazcs paTa terminar e~Rn. lnctn; e a.pnntlln 
primeiramente dous destes meios, que vinham 
n. ser: a interrupçiio do commcrclo dos gados 
com os 'l'ebcldcs, c o tratado cle alliança ort'en· 
si'l"o com o Estado do Uruguay. 

correriam; talvez que algumas leis pou~o 

acommodadas aos costumes c indole daquella 
Provi nela. tivessem grande parte ·no seu atten· 
L.'ldO. Mas ·não discutamos sobre ·essas causas, 
estas qu" cu refiro são anteriores ao ac(}nteci
mcnto. A opposiç:!o, por.ór!l. da ·Camara. do3 
Deputados nfLO •podia dar origem a ess:~. revolta. 
porque n. opposir;ão é muito posterior {t. .-e
bclliilo de 20 de Setembro de 1835. Eu estou 
convencido, c permitta-me o nobre Senador 
que eu fale com a franqueza que ellc tan!O 
aprecia, eu estou convencido de que o Gabi
nete de 12 de Outuko não foi muito f~liz n.•s 
medidas que empregou para rcstrtbclccer o .rei 
nado da Lei na Província -rlo Rio Grande do 
Sul; parece-me que esse G:tb!nctc comntctteu 
erros muito graves, c r]u'' melhor consultou os 
intoresscs da integr!dnrlc rlo Imperio o G:tbi
nctc de 19 de Setembro. Sr. Presidente. Ver· 
dade é que a revolta. l.cv.: loo;ar antes da ins, 
t~llar,ito do Gn.binetc rle 12 rlc Outubro; ver. 
dade •' que o Gabinete de 12 de Outubro nfl.n 
podia achar meios bastantes ·para suffocar de 
prompto a rebellii\o. Elle foi feliz na nomc:r 
çi\o que fez de um Presidente que p:tra alll 
mandou; era uma pessoa distincta pela sua 
;wlidcz. intelligencia, c, sobretudo, considerado 
pelas relações que tinba naquella Pro'l"inci:l 
Chegando, por&m, este ·Presidente ao R!o 
Grande, não lhe foi dada a posse; quando clle 
tratava de retirar-se, pedem-lhe que continm• 
a residir na Província, c a este tempo chega 
o Decreto da amnistia. Porém, não foi essa a 
causa da defecção de Bento )fanoel, como en
tende o nobre Senador: a divisão entre Bento 
1\fanocl r Bento Gonçaln~s era !nevltavel. 

Conseguindo o csbulho do Presidente 1~-

1 ;!timo, todos os olhos se fitaram cm Bento 

'' ·~.,~. ~. ~.", '~~ • '' .'• ·', ,'• ,'' ·,·,~ ····~~"~ ··.r-_• .... 
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i2G Scsslio de 18 de M;Lio 

~nçalvcs; ellc era. o idolo dos rebeldes: fc!i- Este Presidente, a esse tempo, tinha já per
citações, festejos, viva.s, tudo er:~ dirigido a diao granclc parte do seu pr~tigio; clle 
Bento Gonçalves. Bento Manocl, que se con- mesmo rDcciava a. cacla passo que fosse dcmlt-
siderou supor!or a. Bento Gonc:alvcs, desgos
tou-se; e <L arg.uiçüo de se nüo dar a posse ao 
Presidente ela .Provinda foi o pretexto de que 
e!lc lançou mfLo para justificar a sua dcfc
cçilo: c, e.ntilo, offcreccndo os legitimistas SCclS 
esforços a Bento l\Ianocl, que hasteava a ban-

tido; c, depois de terem cbtido alguns trium
phos a.s forças impcriacs, c!le aproveitou-se do 
estado Jisongciro que aprescnt<tva a Província, 
c dcmittio-sc. Ora, conviria ter-se (lernittido 
um Presidente que tantos serviços tinha prc~
taclo, que tinl1a tantas c tão apreciavds rela-

deira imperial, organisam-sc log·o forças cm ~õcs naqnclla Província, c no qual parecia que 
favor do Presidente legitimo; a Dsse tempo a popula~üo dc;Jnsitava tanta confilWGa? );:' 
chegou o Decreto de amnistia, como j[L disse; I este um dos erros do Gabinete de 12 de Outu
mas não tl a esse dr:creto que se deve a defe- 1 bro que foi estygmatisado na Camara dos 

cçfLO ... Dcpulatlos. Dcmittio-sc esse Presidente, :t]lC· 

o Sn. F'EptJ: - Peço a palavra. zar de que o Governo com clle instasse para 
O SJ:. VAI3COXCET.r.os: - Que a amnistia ,, fic<tr na Prcsidcncia, porque as arguiçües que 

urna medida profícua depois das gr::mdes com- Ilhe ·eram dirigidas tornaram sobre seus horn
moGõcs tios ];:stados, é intlubit.<tvcl; e nfLD "li 

1 
bros mui pesada a iarcb. que lhe fóra eon-

é muito proficu:1, mns nccessa.rln para. lan~ar fin.U~; isto dls.sc o nobre ScnadOi'" .. i\ .. clw .. nUo-se 
um véo sobre todo o passaria; mas, se cot:1 ns cous:J.S no apuro cm fJUC estavam, recorre I) 

mctlida nflo é cmj1rcgada cm occasifw oppor- Gabinete a um PrcsidC:ntc da opposição. Eu 
tuna, longe de produzir llcncfico ef!cito, au- julgava que o Sr. Araujo Rikiro nfLO pêlit\11-
i;rnenta as calamidades do pai2. Xfw é a ci<~ :'i opposição, ou que nfto tinha muito cs
amnistia fJUC des:1rma a.s facções, pelo con- trcitas rcla~<ics co:n os membros da. chamad!l 
trario, a n.n1nistia encoraja as revoltas, e de· opposlcão, cuja ·cxistcncia ainda. ho!ltcm nt~· 
monstra. fm~nrzn. nos ~o.-r.rnos ~uc as cone,~- g;uei nesta CasJ.. Xuncrt pensei IJ.Ue o Prc
dcm antes tia \"ictorin.; anima os partidos, em I sidcntc ultimamente elcilo fosse membro da 
yez de os dissoh·er, e os torna emperrados; 6 opposiçfLO; que era um militar honratlo, co
só depois que os partidos têm soffrido reYe- 1 ra..ioso, e pontual executor das ordens {[Ue se 
zcs, é só depois de Ycncidos, quantia têm ~c- lltc diri~;isse.m, é como ~u o considerava.; m<to, 
posto as arrnn-', c se tf::n arrependido, que a cu entendo que cllc nfto pertencia a essa op· 
amnistia é um balsamo que cura todos os posiçflo. :IIn.'l quero conceder que cl!c per· 
males: é o caducco da 9az. Por esta simpl"" tencessc á opposiGão; como é, cntrw, que esse 
cxposiçfw dos princi;>ios r.uc dominam a. ma- G:tbinctc confiou uma tfLo importmltc presi
teria, claro fica a lnoportnnid:-:.de ela :unnis- de:ncin, c:n occns!ão tfLD critica, n. utn mcm
tia na occasião em {[Ue foi concedida. bro da opposir;iio, c de uma opposição r:anri-

0 Presidente dt~ ProYincia do Rio Grande cltosa c systcmatica? Bom era que o G·o
;foi, pelo meio da modcrar,iio c de suas rcln- nrno, n<l distrihuiGiio dos cmprc;;os, nflO fi
çücs, aproveitando-se <lo espirita <la Pro\·incia, zessc diflercnr,a de partidos; mn.'l esse é um 
que nrw considerarei OJlposto ;, união do Irn- empre~;o f]Uc por sua natureza é rle confiança. 
perio, que au~mcntou as forças irnporiaes e Corno o Presidente pôde ser o pensamento rlo 
so tornou ~m pouco tempo respeiiavel, o qur: Governo Geral cm uma Pro\·incia., se .c:lle pCir
prornettia cm breYe a rcstauraç;LO da ProYin- t~ncr.r a um partitlo systcmatico c caiJrichoso 
ela.. que se oppõc n. DSsc Gov~rno G·crai? 

E' nesta occasifLO, é quando o Presidente De ·nma. tal opcrar,~.o ntLO pôde deixar de 
da Provlncia, tinha foi to relevantissimos ser- resultar males ao paiz. O Senado sabe qual 
vir,os á unifl.o, que o Ga.binctc de 12 do Outu- foi o fim desse Presidente; escuso-me de mo
bro o llemltlio; D, o que é mais, por uma vers'l- ralisar o aclo, de mostrar que ~li e não podia 
tibilidrLde que não era de a.g-uard:tr desse Ga.- produzir bons effeitos, que clle ia cornpro
b!ncte, o rointogra depois dD vinte dias de um mett.cr a politica do Go>·crno GDral. 
nós abaixo :JSSignrLdos de 400 ou r.oo pusso..-u;. Prezo esse Presidente pelo traidor Bento 
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Scssii.o de 18 ele Maio 

Manocl, o Governo Geral procede logo á .nu· ; nossas forças? A maior p;trte do seu arma· 
mcaç::i.o de um succcssor: parece que In·ocedcu mento c soldados n::i.o s:io o cffcito do CJ.UC 

acertadamente; mas nomeia dous prcsiden· cllas uprchcntlcram mn Cassapara c no 
tes. Um foi o Marechal Chagas, e o outro 'l'riumpho! 

foi Felicio Nunes Pires; ficn, pódc·sc diz~r. Portanto, nfw foi o G•tbinctc de 1~ de Ou· 
a Província acepha!a. tu!Jro feliz 'Dessas operações militares . .;.\l-

Cada chefe de forr;n se considcr,l. indo- cançou victorias, mas nüo so soube aprovei· 
pendente; cada um dcllc,.; se considera aulo·l t.nl' rlell:ts, c as tornou inutcis. O C•tbinctc 
risada a fazer importantes saques sobre ~ tle l~l de Sctr•mbro nüo alcançou victorla,; 
Thcsouro; c,;tando as eousas neste cswdo, 0 

1 

mas deixou no Rio Granuc do Sul S.:iOO ho
Presidcntc que che;.;a ;,~nclla l'rovineia acha· rnr,ns b~m armados, bem paf','os c bem equi· 

·se destituído de forças e consiileraçEo, tanto J pr,rJos, cem tudo quanto ~ nccessario a um 
que, tendo ma.ndado soltar a al:;uns dos I soldado na :;ucrra; deixou cm Santa Catha
amnisiin.dos, foi fol'eado a tornar a manchtr rir. a p:trn. mais de GOO pr:::tç::ts; ncst~ Cap!t:.tl, 
prendei-os, c tudo isto, ou grande parte dcs· na Flalli<:J. q Pcrn•tmbuco h<t mais força; c l!Q 

tcs males, cu entcnilo que se deve attri·buir a Par;'t existe um ilestacamento prompto a cm· 
c:;sa vcrsatibilirladc que mostrou o Gabincrc :].~ !Ja:·c~r par[L o Rio Grande. Entretanto, diz· 
12 de Outubro. :\las ·um argumento f[UC tem se r1ue o Gabinete de 19 de Setembro nad,1 
sido trazido como indcstruetivel é: o Gn.b!· fez, despendeu muito dinheiro, ilcsviou <JS 

nctc de 12 de Outubro alcançou vici·orias, con- fundos publicas do seu vcrilaileiro destino, 
scgnio cnr~1.ntoar os rebeldes cm Pclotas, nnico 1 como disse homem um nobre Sc!mdor, ·c, por 
ponto onde podcram conservar-se, c o Gahi- consc;::nintc, conclnio daqui um nobre mcm· 
nete ele 19 ile Setembro niio tem scnfto der. bro da Commissüo f!UC rlc\·ia ser cstygmati. 
rotas. s~clr~ a politicn. desse G3.binctc, embora nflo 

A .mim, 11orr:m .. parc~c-mc que oC ni'w p~- se ilcclarc qual seja a po!iUca que lhe deve 

dcm ~\·~l}::::.r os sc:rr!f:os (·!os goYernos !!Cl:tfi vi
c::orias c pelas dcrro~as. O Gabinete de 1G de s,,. 
tembro soffrcu uma dcrrot~. mas preparou, 
<lispoz as cousas para alcnnr,ar victorias, c 

~.~:<~CC~(lcr. Falemos semprr. Ya~n.mcntc para 
qnc scj::unos .profetas, e :1.ssim nunca se no~ 

possn. arguir Uc falta. Uc prcyisüo: é isto o que 
parece, que a illustrc Commissiio muito de· 

Yictorins definith·as. :nas quacs foram as r!- sc.i~. c l: n qnc z,: !ll'~po~~ ~1~-:.. cclc~Jrí~ Rcsposca 
etorir:s alcanr.arlas pelo Gabinr·tc de 1~ '10 Ou-~ :'c Fala do .Throno. 
tubro? Onde cst::i.o cllas? Qt•·· é do se:: f1·u- Contbuou o nobre Senador hontcm a 
i:o'? De que ser1·e a um ;o;ovc' "o alcança:· ri-~ mostrar quacs os meios que o Gabil!ctc de 12 
ctorias, se niio sabe apro\·cito;:··::c dcllas'! O de Outubro intentava c prctendia cmprcg:tl' 
resultado G conhecido de todo · Drazit. para a pacifica~ito do Rio Grande do Sul, c 

Quando o Gabinete de 12 de CaLubro lo- u:!l dcss0s meios era a intcrrupr.iw do com
mau c.s rr.dcas do Go.-crno achon as forças mercio entre o Hio Grande do Sul c Siio 
impcri['.es cm ri~oroso assedio cm Porto Ale- Paulo: era este um dos :ncios que este Gabi· 
grc c S. José do Xortc; c :tr.é se pnb!icou note julg['.\':1 mais proprio para. esl<mrar ~s 

nesta Côrte que as for~.ns que para alli foram 
<;nviadns cm companhia do Presidente nli.o 
poclcram entrar, por se achar a barra cm 
poder dos rebeldes. Ora, eis aqui o resultacl0 
dessas cstcreis victorias, que só podem nl'l· 

iCCn~sos qnc este cotr.mcrcio forner.i~ n.os rc~ 

!Jcldcs. Xüo entral'i:i !la qnr,st.ilo se estes rc· 
cursos eram um objecto tüo abundante como 
o fi;::m·ou o nobre Senador, hoje, depois de 
abandonadn.s taniaf' estancias pelos imperL1-

mar um ou outro homem, mas que nfto dão listas c mal amanhadas as dos rebeldes, c 
nrcladciro proveito, qnc nito restituem a paz dcpoi;; ele uma gnerra tfi.o devastadora. ;I,Ins 
~ .Província, c que só scn·cm tall·e?. par:t devo declarar ao nobre Senador qnc essa idé<l 
leva.!' a instrucção, o manejo dn.s armas aos ni'to foi estranha, nfto deixou ele occnpnr a at· 
rebeldes. E não se diz tambcm como os ~·e· tençfto do Gabinete de 19 de Setembro, o qual, 
beldcs acantonados cm Piratinim alcançarar.1 a esse respeito, expedia varias ordens, como 
depois tantos e tão re']lctidos triumphos das a prudencia c o estado do paiz o rccommcn-
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Sessão de 13 de Maio 

d;tva:u. E' o nobre Senador mesmo quem rc· 1 qualquer gado que viesse do campo occupado 
conhece que nfi.o ha espirita de ordem no ' pelos rebeldes, embora elle pertencesse íts ra-
Brazil; e se eu me n:lo engano (ainda nüo li 
o seu discurso boje publicado, por isso não 
sei se serei exacto com toda a precisão), até 
tl~clarou que nüo havia rcmedio aos nossos 
ri1a!es ... 

0 SR. FEI.rú: - Apoiado . 
O Sr.. YARcoxc;:;.ws: - Se o no!Jrc Se

nador é dü ... I)Ut opinião, ccn~uraria. o Gabinete, 
se, porventura, el12 tomasse uma meclhla que 
offendesoc os interesses rle muit.os, c que po
deria tornn.r até mais critica a s!tuaçüo Jo 
Brazil. g como serüt recebida uma mellida 
geral? 

I:u jú disse qll" providcEcias, que se U
nham por muito acertadas, foram dadas a 
esse respeito, n;;.o só para o Rio Grande, mas 
tambcm para Santa Catlw.rina. Que rcoulta· 
dos traria essa medida, se c!la niio fosse to
mada com a maior prudencia? 

Ha pouco, as forças imperiaes no acam
pamento dos Canudos :tpprcllenderam 2.800 
cabeças de gado, e porque 2. 300 tinham n 
marca de .donos, que são per::encentes ao par· 
tido rebelde, apparereram Jogo (e é a ma
neira por que se faz o commerr.io illicitn) im
per!alistas que se deela.raram os dono5 des.ge 
g:tdo, que justificar;un que lhes tinha sido 

zendas dos !mperiaes ou elos rebeldes; quacs
quer que i'ossom as i11stificaçõ0s que clles 
produzissem, tom::l.Ya com 11rnzer sobn~ mim 
essa responsa!JI!idade; nms uma medida de 
tão alla importu.ncia, e que era tfw pouco fa· 
\·orccida pela Iegisln.çilo do paiz, niio rwclin, 
sem grande imprudencla, ~er clecidid:t pelo 
Governo, era preciso que clle Yies:;c procur:tr 
a forr:a necessaria no selo do Corpo JP..glsla
t.il·o. Bis qual era o pensamento do G:t!Ji .. 
ne:e:: nfw houve, pois, um descuido no Gn.bi
netc de 19 de Setembro. O Ga.h!nete de Ht de 
Setembro JlOndermi as circumstancias do acto. 
Diziam, até, alguns jurlsconsultos que n:t sus· 
pensfi.o de garantias não estav:t enro!Yid:J. pssa 

O no!Jre Senador disse que outra medida 
lndispensavel, e sem a qual nfto será passive! 
acabar com :1 rebcllião do Rio Grande, (, um 
trat:tdo de alliança offensiva 0 defensiva c:om 
o Estado do Uruguay; que o Gabinete ·de 12 
de Outubro tinha conYldado o Go;·erno da· 
~ue!le Estado p:tra se celebrar esse tratado, c 
que para esse fim viera a estn. Côrte um ::\fi
nistro claquelle Governo. 

Sr. Presidente. Não pude, nem podc:·ci tfl•l 
cedo dar o meu voto a tal medida. Qu:mdo 

ecdido cm pagamento ele dividas pelos rcbcl· chegou a esta Côrte esse :l!iniotro, tinham 
eles. O Presidente da Provincia permittio a.J mudado as circu.mstancias; era muito critic:J. 
que se dizia dono llo gado que o acoitasse 
no Rio G·rande, mas exip;io que clle cl~sse 

fiança ao producto dn. venda do gado, no 
cofre do Tbesouro, e recorreu ao Governo. 
Aproveitando a sabida de 11111:1 cmharcaç:to 
par:t aquelle ponto. escrevi ao Presidente, de· 
elarando-lhe que nüo entregasse o procedente 
dessa venda, sem ulterior rcso!uÇfto do Go
n.rniJ; c, consultando particulal'mcnte n mui· 
tos àistinctos iurisconsult.os, c ao mesmo Pro-

a situação do Estado do Uruguay, e eserupu
Jise! <lc celebrar um tratado de alliança of
rensiva c defensiva, que me nfto p~recia muito 
concernente com a letra e rspirito dn f'on· 
venção de 1828, que poz 1·r:rmo :i guerra do 
Brazil com a Republica Argcmina; final
mente, cu nfto encontrava. 1,;aranl.ia da fiel ob· 
serva.ncia desse tratado. Per,o ao Senado ~ue 
me escuse rle dcscm·o!vc~ estas rroposir,ões, 
porque entendo que o seu desenvolvimento só 

eurador da Corôa, nem um só foi de op!nifto pôde /.er Jogar l'Dl uma scssilo secreta. 
que no Governo residisse n.utoridade ou di- Parece-me, portanto, qnc ten·ho domons· 
rcito jlara se apoderar desse gado, c que se trado qur- o Ga.blnotc de 19 de Setembro não 
devia remetter o que se dizia clono rle!le para foi tão descuidado dos interesses do paiz ~nmo 
os :nelos ordinarios. Parece-me que S<! não se tem ?Crsuadido :J.!guns nobres Senaclorc.'L 
chegou :t decidir a. questfw; estava reser- Conllmía o no!Jre Senador a defendrr a 
mda para ser prcRcnte ao Corpo Legislativo, ultima pn.rte do paragrapho por entender que 
não tanto porque me recusasse ou me negasse elle diz uma. Ycrdade; que o espirito d~ or-

. :I resprmsabilidade que podia desse acto resul-1 dem nã.o existe no Braz!J senão no ent~nder 
ta~. isto 1\ de mn.nrlar apprehcndor todo c , do Gabmete Imperial. 
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!.fostrou que as oleições eram atropc!la- I manobras; cesso, pois, eHBa legislação, o cc~· 

da;; na,; Províncias, que não eram mais elci-~ sará tambem grande parto de nossos males. 
çõcs do povo, nem elemento de Ubordadc; que Se cu me não engano, parece-mo que tenho 
o Gr1binctc de 19 de Setombro concorreu para 1\ respondido a quantas arguições têm sido fei· 
csso flm com diversos meios; c que o qna· tas uo Gabinete do 19 diJ ·setembro. E, repito, 
dro que por este lado offereciam as Provia· o Senado não tem os precisos esclurecimentos 
cius era desanimador. Eu, Sr. Presidente, uiLo para condomnar a politica desse G:Ih!nctc, '· 
comporto este receio, e da vontade do Corpo não a condemnando JHt Pala do 'l'hrono n~o 
Le:~;lslativo depende remediar todos os nos- fica inlilbido de o fazer .em qualquer outro 
sos m:Lles. Reformem-se algumas das prln· acto, depois de instituir um exame sobre a 
clpae~ leis que .mais damnos têm causado ao 
pai:~. c veremos se ha ou não xemedio a nos
so~; m~!.les. 

Quanto ft eleição, cuja corrupçflo tanto 
deplorou o nobre Scmador, niio sei como se 
possa sustentar que o Gabinete de 19 de Se
tembro at~ fôr:t o principal ·instrumento de 
sua corrupçiio. Quasi todos ou todos os ga· 
hinr:tes t1ôm sido accus:ldos desses manejos; 
não duvido que até a eleição de um juiz de 
paz sejn. feit:. com o emprego de meios illi· 
citas e reprovados; mas o mal não proced0 
do Governo .que .corrompe; parece-me que o 
mal procede da nossa legislação. O povo é 
tanto, ou ainda mais facil de corrupção, do 
que o individuo, e tanto mn.is desembara
çado sc torna cm seus actos, quanto mais 
reconhece a sua nenhuma responsabilidade. 

Com:ncttemlo-sc pois, como o tem feito a 
nossa legislação, a eleição de quasi todos os 
empregos ao poder do povo, sendo elle o dis· 
tribuidor das graças c empregos tf•o impor
tantes, necessariamente hão de a)Jp::trccer cor
ruptores do povo, que hiio de cm barar,ar que 
r:Jlc emlttu o seu juizo c bom senso que de or
ciin::trlo o distingue. 

Esta opinião n:io é minha, é sustcnt~da 

por muitos celebres publlcistas, connncldu~ 

do perigo f!UC corre um paiz em que a maior 
parte dos empregos são confiados ás eleições 
populares. 

Não se!, pois, como po~;sa ha\·cr motivo de 

conducta ·dos ministros. Lembre-se o Senado 
que existindo, como existem, na Provincla do 
Rio Grande do Sul tantos meios para a sua 
pacificação, se a fortuna dos combates favo
recer as armas imperiacs, se se conseguir com 
esses meios vencer a re!Jcllião, como nf!O fi. 
car[l desairoso o ter-se cstygmatisado a po
litica de CIUcm venceu! 

·Poucas vezes mais !'alarei, salvo se appa. 
reccrcm arguições de tanta monta que mere
çam explicações. 

O SI:. A1.n:s BI:Axco: - Impugna-se o pa· 
ragrapho em discussão por dous .moti\•os: o 
primeiro, ti por se achar comprehendidn. na 
primeira parte destt: para!=:rapho n cxprcss:i•.l 
"uma politica mais bem combinada"; e o se
gundo é por se achar comprehendida tambem 
na primeira parte do para;::rapho a phrasc "no 
sentir do Gabinete Imperial"; c nesta segunda 
cxpressiio se considera que se ccnsm·:J. a po!i
tic~. seguida pelo ::1-linisterio que lia pouco aca· 
bou; .ou, por outro modo, porqu·e o Senn.do 
foge c!c accrcsccntar mais uma flôr (t corüa 
de glorin. do :l\Iinisterio t:rausn.cto; m::.s, de· 
facto, niio Iw. ncssu. expressiio uma censura 
absolnta, e sim adoça'll:t, porque se diz um:1 po· 
lítica mais bem entendida, etc. Estn, classi
ficação de politica elo •:\Iinistcrio transQcto uftn 
(, cstygmatisal-a inteiramente, ~amo concebe 
o nobre Senador, porq·ue se diz que ella foi 
bem concebida, mas poderia ainda ser mais 
bem concebida; n.islo h:t umn, leve censura. 

queixa a ·:-ste respeito; reformemos a nosRa Quanto (t outra exprcssiio, direi que nella 
legislação, niio seja confiada a eleiçüo de um não se exprime que absolutamente nfto reina 
juiz rle paz, ou, por outra, não se rcuna n•J o espirita de ordem no Impcrlo. c que não seja 
.Tniz de Paz, cuja clei~fto é confiada no pO'>O.I0sse o resultado politico d<t aclministrar.ilo 
t.antn. n,utoriàade como actua.lmentc ~xcrcc. transacta. A Commlssfto entende que 11:1 .F':~ln 

Qun.c>;; seriin as autoridades do Impcrio q'JC do Throno se apresentou uma exprcss:1o rlr 
tenham t:mto poder ~omo os juizes de paz? ! que muitos podem duvidar, e outros estar 
Entretanto, a su.1. nomeação (• abandO'llad:t i persuadidos, e por isso 6 que elln. accrcscenta 
fis P!rlçÕN' dos pn,rtidos, das fn.cções c) das '' ~~w o Senado espe-rn, que a I'cbcllião do Sul 
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cm breve se ac:Lbe, cmprcr;:tndo·se uma, poli· 
1 

entendia, que, .pass:tndo este paragrapho, o 
tica mais bem combinada, para o que concor-[ outro, que é o flUC se discute, devla necessa
rerú. esse espirita de ordem que, no entender 1 riamente passar, porque, dizia elle, logo que 
do Gabin~tc Imperial, se m:mifcsta"; mas que o Senado diz que os sacrificios foram grandes 
talvez se não ma-nifeste; c, quando não exist:~. c numerosos, nüo tendo clles tido resultados 
o Senado estú prompto a fazer novos s:icrifi. bencficos, segue-se infal!ivclmcntc que a po. 
cios. Isto não é ncg:tr a proposic;ão, é dar-lhe llitic:t foi má; cst:L era a rr:ancira de argumen· 
um valor que cll:L realmente merece. t:tr de u:n nobre Senador, a qual n:1o sei como 

Quando eu digo que muitas pessoas podem possa combinar com a f!c outro que, impu· 
entender que existe esse espirita de ordc:n, gnando a opinião de outro nobre Scua.c!or, que 
digo que o :IIinisterio transacto tinha. "Um dizia que o resultado provava que a politica 
apoio nessa, opiniüo; c quando digo que ess~ 

facto púde ser contestado, tambcm declaro que 
muitas pessoas entenderam que não existi:!; 
c pôde nrLO existir, e não se censurar absolu· 
lamente a administração passada; digo por 
1sso, que é ncgoc!o duvidoso, e, em verdade, a 
é; c, por isso, não sei que a cxprcssfto do Sc
lJado possa ser taxada de menos respeitos~. 

Eu já não ucvcria falar neste negocio, 
porque o nobre Senador, que lança constante
mente sobre a Commissfw o labéo de rctiraua, 
pareceu hontcm, c ainda mesmo hoje, est1r 
em retirada, porr1ue o nobre Senador j[t nfto 
appella tanto para cs arg-umentos de r112ão, 
como para a compaixão tio Senado ... 

O S1t. v.~.sco:-;cEr.r.os: - Protesto contrr, 
tal expressão. 

O SJ:. Ar.ncs Bn.1.xco: - ,\.tG, mesmo, para 
a sua honra, dignidade, etc. Quanuo hontcm 
o nobre Senador trouxo um argumento para 
combater a outro noke SC'nador que acabav:;. 

não cm boa, exclamou: .;Pois um homem de 
Estr!do pôde ser julgado pelos resultados'!"' 
um caso nüo é cohcrcnto com outro; c o 
nobre Senador entendeu que tinham sido 
grandes os sacrificios, c que se devia conside
rar que os resultados havlam correspondido 
aos sacriiicios; .mas, quanto a mim, ~ntcndo 

que ha nisto y,erfcita. co:Jtra.dicçüo, e declaro 
qu·e nfto entendo que o resultado seja um si· 
:;na! infallivel da bondade ou maldade das 
COU~:!S. 

Vejamos agora o que fez o !VIinisterlo 
transacto, e qual a. sua, politica. a rcspei·to da 

rebellifto do Rio Grn.ndc. De duas, uma: Ol\ c 
:lrinislerio se sentia com força, e a su:1 poli· 
tica devia ser repressiva; ou se sentia fraco 
l:m frente dos rebeldes, c nfto lhe restava ou
tra politica scnüo a da conciliaçüo, :to menos 
cmquanto se nüo preparasse para dar o golpe 
decisivo. 

Vejamos agora o qu·} se fez. l1pcnas n 
í~e f~.!.1r, qw~ este fJCI'iocln dn. Rcspost:t nfi.o (i':l 1 }fjaistc:rio entrou cm excrcicio, publicou uma 
tfw cxprr~~si\·o c:oruo c que rw!:sou no 3.nno (~ ~ proc.:l:lmac;ão ctn qn~: offerccia a. amnistia. n. 
1S:~7. na Can:;;.r~t c1os s~·s. D~:putados, r:xc:!.t- lo<1o:J os que quizcssl:I!1 Jl~ls~~tr ú h'gaiidarh~. e 
mou o !1cllrc Sr!l~dor: ·· :::j~; ~qi.:! :t Commiss~~o l'(ISerY::tra os meios rcp!·c:-.:sivcs :;ó con:i':.t aqucl
<lllerr.nrlo vingar-se f1~ mim, ~crquc n:1o vou:i lcs que, surdos ús rot.cs Ua raz:lo, continuas
na rrcspost.~ c]~, l''al:' de 1S:l7'"; hn50 tliz ~o sem na carreira ela :mnrchia. Eu '\'OU ler (lt'). 

Scn:trlo que o :tn!lO p:1s:!:1do rcpro\'011 c:-;sa. pn- .\ lén~ disto procurou ~trrua.r-sc eom o~ Jue!o:; 
Htic:a, e, ·por isso, n:lo ~od!~ :J.t;ora ~LiJ·P~ll:1.~· d~ a.!l1!1istb. gerai e: pa.rtieu1ar, pcl:l rc3o1u
parn. esse scnüm(·nlo do SEnado: isto, <!r.·r:.:L· ç;"lO ele Uozc tlc Outubro de mil oitoí~(·ntos l! 

n1entc, é t:nw. retirada. o. 

O ~H o Y.\S(·oxcmoroos: 
r.ri:lta. c sete (l!]). Or:J., se o Governo e:ltcndcn 

Estou no I!~''"J QUC dcri:t segui.r a pratica {]a concili:u;itn, ao 

posto. menos emquanto niio ti~·cssc meios para ll2· 
O S11. Ar.l"lc:'< Dn.\xco: - Comtuclo, c:omo bcli":ll' a revolta, que deria fazer depois deste 

o nobre Senador, ni!.o abandona o eam pn, sem· 
prc será bom C]UC se diga a1p;uma consn., visLn 

que elle tem de atirar seus cartuxos cont.rn. a 

fera . 
O nobre Senador impugnou o para~r:1pho 

antcwdentc; disse que o impugnava porqae 

~eto lrgisiatlvo? ·Dar a. amnistia, embora eon
t1icional; ·porql!0 1ü!o a. f~~l.!Hlo ~:ra o mesmo 
qu~ f'C uisscsse: Obcdicncia ou :\forte!, i~to 

é, poria os rebeldes na precisão de antes mar· 
rr.r ·f!UP. entregar-se ao G~vcrno. 

O nobre Scna.dor, porém, entendeu que cm 
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caso :Jeah um tinha Jogar a amnistia, qu~ õÚ I tro do paiz; falarei agora daf}t!Clles com que 
lhe parcela proposta para trahir fraqueza no procurou sustentai-a exteriormente. 
Governo .. Trt disse que essa politica só teria O primeiro passo (]ue deu foi retirar de 
Jogar: so o Governo estivesse prorupto para :\Iontcvidéo um moço que alli existia de longo 
usar de meios de repressão; o Governo não 
estant convenientemente preparado; o effeito 
da amnistia era dar-lhe tempo para o fazer. 
Por conscquencia essa politica de conclllaçfto 
que o Governo pareceu desprezar ... 

tempo, carregado de serviços, conhecedor dos 
homens c das cousas daquelle paiz, c que fi
nalmente não tinha commettido dellcto al-
g;um, para substiluil·o por 11111 desses exalta
dos, que talvez tenha causado mais perda de 

0 Sr:. VASCOSCELLOS: - )/fLG est(L bern (]lle proveitO. 

1nfonnado. 1 Depois, (]Ue se fez mais? Abandonou-se a 
O Sn. ALVES BILL,co: Argumento com ! autoridade de Oribe, (]ne era a legal em i\Ion-

conhecimcnto das cousas. j.tevidéo, e tratou-se com o chefe da rebelliiio.; 
E' claro, portanto, que a politica do GJ- 1sto é, compromcttcmo-nos com os nossos V!

vcrno nfto foi bem combinada. Examinemos, I :tinhas de Buenos-Aires, e fomos auxiliar no 
agora, se foi convenientemente sustentada. Sul a causa daquelles mesmos (]UC nos estilo 

De (]UC meios usou 0 Governo para susten- fazendo a guerra pelo Norte, porque auxiliar 
ta.r essa sua politica de repressão'! Primeira- Fructuoso Rivera c os írimcezc-; é tudo a mes
mentc man'dou para a Província um homem ma cousa. 
que, n:io sendo a!li bem \'isto, não podia ser Seria esta a maneira de sustentar a le-
0 centro a (]UC se ligassem as legalidades, para ga!idade no Rio Grande do Sul? 
fazerem frente aos rebeldes. Quanto ás sua;; l\Iuito mais cousas ·teria (]Ue dizer sobre 
qualidades mlllta~es, ainda não >i cousa que a politica cm geral do l\finistcrio de 19 de Se
justificasse o titulo pomposo com que foi tembro; mas as observações que tenho re!to 
classificado pelo nobre Senador. Pelo con- bastam, se nfLo para reprovai-a de todo, ao 
traria, quantas vêzes tem ordenado ataques menos para mostrar que foi menos bem com
contr:J. os rebeltles, outras tantas tem sido ba- binada. 
tido. Pretendeu o nobre Senador, pela campa-

Em taes circumstancias, ou o Governo c;ão dos governos transactos, provar (]Ue o 
!lão devia mandar tal chefe para o Rio Gr:mdt, 1 Jiinisterio a que pertenceu ioi mais eco
visto niio lhe ser occu!ta a repugnancia da 1 nomico. Quanto a mim, a economia não est[L 
Provincla para com ellc; ou mandando-o, na cifra, porque rts vezes, como os inglezes 
devia retlral-o,l logo (]UC visse (]lle o. dcs:J.ffcl- dizem, é economia despender muito dinheiro, 
cfto crescia em vez ·de diminuir. E fez is lo o pam não despender muito mais em pura 
Governo? Pelo contrario: sustentou-o. perda; mas, ainda mesmo que a economia con-

Concluo que a politica do G:~.bincte foi sistisse na cifra, nem por este lado a compn-
mal escolhida, c pessimamente sustentada. raçfto lhe é favoravel, porque de todos os rui-

Disze 0 nobre Senador (]ne se mandou im- nisterios do Drazil não lia um só que tanto 
ruensa gente para o Rio Grande; mas accres- esl>aniasse como o a que o nobr.:l Senador 
ccn tou (]ue Graru misera veis recrutas, D em pertenceu. 
grande parte rebeldes da Bal!ia. E esperava Agora, por esta idéa de econo.mia lem
(]Ue com semelhantes elemcnttls Sll podesse bra-me notar uma cousa que para mim é 
repelllr a rebellifto? E niio me diga o nobre nova. 
Senador (]ne não tlnhamos outra cousa, por- Na tabella relativa a letras e bl!hetes llo 
(]UO lhe respondo que a Camara dos Depu- Th~souro, vem a(]ui uma columna de rr,zão de 
tndos lhe deu faculdade para cliamar uma 

1 
premias correspondentes aos {)rasos. Ora, todo 

força consideravel de estrangeiros bem dis- o mundo sabe que as letras descontam-se como 
cipllnados, e (]Ue o niio fez· os bilhetes: de ordinar!o, o termo ile compa-

At~ aqui tenho falado dos meios com (]Ue ração é sempre o anno para o desconto; mas 
0 nobre Senador sustentou a sua politica dcn- aqui fala-se de premias, não em relnçi'io ao 
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anno, mas em rel11~iio ao praso. E' cousa de questão, abster-sc·íL de lho) dar mais descnvul
quc não posso fazer idéa cabal, mas que j~L á / rimento. 
primeira vista me causa estranheza, apeza~ I Blasonou o nobre Senador de ter a admi
dc ainda nf10 ter examinado o fundamcuto.l nistr:t~ão transacta triumphado da rebcl!ião 
Em todo t:tLSO, o que posso dizer desde já é da Bahla; mas sJube ella aproveitar os rcsul· 
que nfLo é <:sr,1. ll linguagl:!ll do Thcsouro nl:m tados que devia colher desse triumpho? De 
tlo co:nmercio. 

·~ada mais direi da admin!stra~üo trans· 
acta; só asseguro que n. politica que ~~::guio 

podia ser mais bem sustentada. 

O Sr:. Fu,,,-, principia dizendo qul! a sua 
awn:oria 6 fraca, ;; por isso talvez não res
ponda a todos os argumcmos do nobre Senrt
dor, V~ CJUC Oo [,H! tOS sobre OS negocias dO 
Hio Gr:.mc!e do Sul, em que tocítra lromem, 
não forarn refutados; nflO pretendia fazet· 
uma resenha compl~Ut da rebel!ião do P,i'J 
Grande; apontou ~ómentc as cansas immedia
tas que pron:overam a desordem n:tC!ltella Pn
vincla. 

·Em primeiro lagar, o nobre Se:natlor nr:o 
poderá negar que o Cavemo trans:tC[O en·ou 

maneira nenhuma. A despeito dos grand.~s 

meios que esta victoria poz [L sua disposiç~L:>, 

a despeito das iorças que tirou da Bahia, c 
de Pernambuco, do grand~ credito supplcm.:n
tar que se lhe deu c da concessflo cruc se lhe 
fez para recrutamento geral, etc., etc., tu:lo 
o que conseguiu a administração transacta foi 
fazer pciorar de t~l sorte o estado do Rio 
Grande, que muito difiici\ 6 hoje r•cstituir J 

ordem c a tra::~quillldad0 áquel':: Provlncia. 
Observa qtw nada se rem rcs;JUndido ao 

(]UC hontcm rlissP sobre :t ncglig-í:'!H:ia c inca~ 
pacidadi~ dr~ a(lminisu·a(~;Lo vas;:adl!, ;~ Qual 
podia e;ort:~r os rccurso:1 aos rebeldes, arrai. 
nando o seu eormnereio, e nada sou!Je fazer a 
esse respeito. 

Discorrendo sobre os outros meios que 
g1·avemente, nomeando parrt E:ncarregatlo cll' . 

i C
' , ,. 

1 
.. 1 1 se podram empre::ar eonr.ra os rc:1Jeldcs, c~n· negoc os na ~SpJadna esse 1ome:!1 flUC tlll 1:1. . . ~· ~ . . _ _ 

d t 
. 

1 1 
- I ;;un. lortr:nH•ntc: a ,\u!l!Ill!strarao por nao ter em grn.n e pa:- e ocenswnac o a re\·o uc;ao, sus· -

1 
. . . ~ . 

. . . . a nro,·cuado as Cll'tn:nstancws e:m r1uc podl~t 
crtando a cllscordra entre os legallstas. 1 • 

Diseo;Tendo sobre os outros pontos, in
slslc {}c novo e:n rruc a opposiçfw capricho~:! 

de então fazia com que muitos homens ele 
mcrecin1ento recusassem. acceitar a. prr:sidc!'l~ 

cia da Pro;·incia do Rio Grande do Sul. 

O nobre O!'rtdor, depois de discorrer lar· 
gamt'}ilte ~1o1J:.·e as causas c [t marcha da. reb.;l
!ii'to, passa a corobornr os argumentos que ho:l
re:m cmittio, ílrocnra dc:monstrar que as In;;-. 
tlidas empregadas pel:t ~dministrar,ão tran~· 

acttt nfto cr:nn b·~m combinadas, c aclmir:t-sc 
rtue essa decantada administração das cr.pad. 
dades conservasse com tanta obstina~ão na 
Província do Rio Grande esse Presidente ml-

fazer com o Estado Oriental um tratado n.n· 
rajnso. e cortar as eommunicaçõc~ cioii rcbcl· 
eles com este Esmdo. Concltw. p~:·tanto, vo· 
tando pelo paragrapl!o em discussüo, que co:J· 
~~:.1 !mp!iciramc-nte :~ rt.:·pnn·lç;üo d~. polltlc..1 
dr um ?.Iinisterio que se retirou vergonhosa· 
1nc·nrc perseguido pelas mais gr·nvcs accns::t
r,ões, c sem ao !11er1os pro~u:·ar os meios de de
render a sua !lnnra. (Por se:·e:n mui incom· 
pletas :1~ notas CJliL' mandou o Tachygraph0, 
nfta fo! possil·eJ publicar por l:ôtenso o dis· 
curso do nobre orador.) 

O SI:. Y.1;;coxcni.o~: - Sr. Presidente. 
Depois de tres ou quatro dias que teve o 
nobre rclatot· da Commissão para se inteirar 

litar, que desde logo pelo seu proceder, alie- de alguns factos em que podcssc firmar a 
nau de si as sympathias da legalidade c cr•:r 
nunca praticou acto algum de mlcntia. 

su:t temeraria 0 injuslissima opinião sobre o 
l\!iuistcrio ha pouco dissolvido, o Senado ou-

Passando {t questüo da politica do Gabi- via a que se reduzia o seu uiscurso: dons ou 
nctc, diz que não sabe o que com esta palavra tres factos ~companhados de" parece-me, etc."! 
se cruer designar, a nflo ser a execução das leis 
e o promonr a prosperidade do Impcrio; 
donde infere que niio ha outm politica regu-

Eis os gr·andes fundamentos de uma accusa
çflo tüo seria! Que esta accusação 6 seria, 
acaba de o declarar o nobre Senador que me 

lar quo não s~:ja a que ~c acha m:trcada na precedeu: affirmou elle que se devia dizer 
Constituição; portanto, sendo muito clara estaJ francamente ao Throno que a administraçflo 
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trnnsacta foi muito má, calcou aos pós as leis 
1 

qtw.lqucr mcdl<la vigorosn que se tomasse con
e a Constltuiçfto do Estado, e nem se animou / tra tal commcrcio, no c~so dr serem desabe
a defender-se <ln.s graves arguições 'lllC lhe· decidas as ordens elo Go,·erno a tal respeito. 
tinham sido feitas. Antes de responder aJ3 I Ora, figuremos a hypol!leHe d~ que qual
nobres Senadores, eu devo clee' arm· que o );Ii- quer Individuo qur. reconhece o govcn10 lB· 
nistcrio que acabou ha pouco nenhuma parte gitimo vai ft campanha c vem de lá com gado; 
teve no discurso do Throno, niio li os relato- Diz-lhe uma autoridadro: - X:io entrareis com 
rios; n<io ori sr, como disse o uobrc Sr,n:ulo11' esse garlo. - Elle é meu, ihc rc·sponde o indi
que me :;!"•'cedeu, cllcs i0m <tl,;u:na;; proposi- viduo. - ::V!as v6s trazeis esse gado d;t cam
r:õr,s oppost:a~ ii. F~la elo Throno; os tlocnmcn- panlla, que está occuprtda pelos rebeldes. 
tos existiam nn. Secrctnria; o qnc s2 di2 ncs· -Sim; mas esses rcbchlcs, só por(]ue são re
ses relatarias nfto pôde Rer inexacto ou con- b2ldcs, ·não ficaram ~llivi:tdos de me pagarem 
traria á verdade. o qnc me d(!Yiam; o g~rlo r, meu: dcllcs o rc-

0 Sn. A1.n:~ n1!.\:\co: - Xcm cu diss~ c~r::bi em pagamen~t.o; nfio t~ dos rebeldes. -Eis 

isso. 

O S1L v.,scoxcr·:r.r.o~: - E como a F:tin 
rlo Throno nfto podia deixar de ser collaborada 
por todos os ministros, acho que toda e:h é 
nrdadcira, que nfio contem uma proposlçdo 
de que se possa tlu,·idar; mas torno a dccla-
rar a alguns Senhores que, ou por consicl~ra-

aqui medidas que eu cJ,'srjava que o nobre 
Senador encarasse, e que sobre ellas emittisse 

o seu p:Lrccr:r. Diz o nobre Senador: Nfta 
C11i:1·e o gado; mas cu dirc! que casa orden1 t~ 
illcp;al, que n;io lhe obedeço, e hei de enLrar 
com o )\ado, porque o Cor.ligo Co:nmerdal me 
autorisa a O[lpor-me ao eu:-nprimcnto c exe
cução de ordens illcp;acs. 

Se o espirita de insubordinaçito nfto se ti
vesse apodc,rado rlas massas. se, por totla " 
parte, não sc enconr.rassi)m rcs~stcncias, se o:; 

esse l\Tinistcrio nenhmn01 parte teve ness:1. 
homens foscm influidos ~li pelo am(ii' de ssu 

çõcs para com os a.ctunes ministros, ou mcslllo 
por mais affeir;iics, suppõem que a Fala .lo 
Throno foi obra do :l!inisterio transacto, que 

Fala. Sr. Presidente .. Eu tinha demons 
traclo, pn.rcce-mP que C\'hll:ntcmente, os gra
ns erros r,nr commet.l.cu a administração rle 
12 de Outubro, na direcção ela ;ncrra do Sul; 

il:tiz, se fizessem u conr.e~r.o rnulto lêga1 J·~ 

que as autoridades procerlcm com o intuito no 
bem geral, então, podc.ria essa ordem ter prom
pto cumpriment.o; mas, no conceito do nobre 

c, esperando eu s2I' convencido do contrario. 
- Senn.dor, não 6 esse o estado do nosso paiz; 

ouYi proposições que abonam a minha opi-
nião, ou razões nnc a ni"t~ fizcrrnn vacillar. 

Quando disse que o 1\Iinisterio tinha pro
curado romper a communlcação com os rebd
des, nfto me referi precisamente ao commer
cio das bcs!:ls; eu disse que o :l!inister:o 
tinha expedido ordens para se impedir esse 
commercio Llc r;~dos cm Santa Cathal'ina, r 
não o commcrcio das bestas; disse mais que, 
quando veio a queixa da apprehensão de ~.SOO 
cabeças de gado no Rio Grande do Sul, o ::lri
nisterio respondeu ao Presidente que não res
titu!sse o producto da venda desse gado aos 
que se diziam seus donos. 

O nobre Senador que se pro)loz refuta,·
mc parece que me nfto comprehendeu; ru 
disse que, .para ser effectlva a prohiblção 
desse commercio, r.ra inclispensavcl que o 
Corpo LegislAtivo eomminaBse penas contra ol3 

que o fizessem; e que, a nü.o seguir-se esta 
marcha, não haveria razii.o que justificas'~ 

o espírito de desordem lavra por toda a p3rte; 
elle mesmo declarou h ontem (c se cu o cn· 
tendi bôm. elle, até, disse que a Fala era mui-
to exactam0nic pnblic:uht) que appro1·ava o pa-
ragrnpho, po-rque nellc se entrega o Tlrazil m.s 
mi"tos Ua Proridcnda. ~ qnc o Yulgo diz fltF\ 

quando um home:m r,stú nas mãos tia Pro,·i
dencia, esi.{t perdido. Se tal 6 o estado elo pró, 
'lHercria o nobre Senador que o Governo offe
rccesse cccasião de se manifestar esse espiri~o 
de desordem? Tudo quanto se ant'ol!la con
,·cnientc, deve immcdiatamcnte ·pôr-se cm pra
tica? ·)lfto se deve attcnd•~r fts circumstancias? 

Em minha opinião o governo constitucional 
6, por sua natnrcza. um Governo que cncontrn 
scmp.re muitas resistcncins. 

Ora, no Brasil tem occorrldo muitas cir
cumstnncias, pelas quaes essa rcsistencl:l. <J.l. 
natnrezr, do governo constitucional se tem des
envolvido a um .ponto que prejudica, que póui\ 
arruinar-nos; desde 1821, o p~iz e.>tft cm a.t;ita-
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~·ii.o, n. opposir,ão tem-se manifestado por torl,1. flis:;e quo :ts circ:umstancius eram ta.cs qun. 
a parte; uma opposi~•flO tfLO atnrada dcYc n~· um tr:ttado de a.llian~a of1cnsiYa c defensiva 
ccssarinmente ter penetrado todos os .poros tlo com o Estado c!o Crnf;U:ly sú prometlla male:s 
corpo uaeional: em tal situaçüo1 foi o paiz tio· ao :Crazil, c nfw no:; deixava cnLrcvcr um re· 
t!!uc com as lnstitul~õcs as Jn:tis !lbe.t·H·~.; rc· su!tac!0 ron~ nns nnf!N;s~ intcrc~sar. Disse o:tl 

firo-me !)rincipaluwntc ús institu!~õcs judi· tamllcm ~uc, no t~cu concéito, csoe tmtado d~ 
clarins. Pôde alguem, neste estado Llc cousas, alli:mr,a orrer:sira e defensiva, cuja cclellr:tç:lo 
es·pernr que uma oruem que offcndc a muitos parecr:a muito facil ao nobre S(;nador, ta!YBZ 
interesses, c ele cujfl. !ega!itlaclc se possa duvi· 1 ni"to cstiYes:;c muito de accôrtlo cou~ a Con
dar, como de apprclwnder o g-ado aos que fi., rcnr;~o da Paz de 18~S. celebrada com a Re
zcrcm c~sc commrreío i!licilo, não fossr' dar 1 publica Arge:ntina: foi ,, scguncla mziio fJU·l 

pretexto ao menos ao" interessados nesse com-I cu tlei. c qnc não l'oi respondida pelo nolm• 
mcreio, ])ata ~lt()rarcm a lmnqui!lidadc pa·) SPn:tclo:·. Em :.ercviro ln;:;ar ;;u d:~;so r;ue: ~s~H: 
blica? E um governo que tem tfto poucos !Ucios 1 trat~Uo não offcrccia g~ranUa alguma. dC' sun. 
como o g-o\·cmo do Bra;:il... Eu me :·cfiro, fiel o!Jscna.nci:;, c ni"Lo me espraiei sobr2 a 
p:tr:t provar esta proposi!:fto, ú opinii"Lo elo 110- n:atcria, jnlg:tlHlo rp:e: ni";o era propria de um~ . 
bre Senador que disse que o Governo do Tira- scssrio puhUc:l, c-:li.Pnticnclo flue. se o Senado 
s!l não tt:m autoridades ne1~1 for~a. lJrtra tjUizp::;sc instituir a rstc rc3pcito nn1 cxamr, 
fazer bun ; í! 11111 g-oY~rno tal 113. de pro- o clcYia fa~cr c!n se-ssão secreta. Eis as razões 

Yocar, ha de multiplicar as difiiculdadcs? N:lo porqt:c 0 GD','C'!'!lr, cl<; !D de S()tcmhrn ni"Lo ap
HH: !l:l.l'(1Ce !'~~zoavrl. En eonvido, pois, o nob!·e pro\'O!l ou n:io c:PlPhron e:.;se tratado, ra:r.ücs 
Senador n. coln·cn<·r.L' o Senado tlc f[ne essa or- que ain<b. hoje n1c parecem incontcst.n.\·ci:;. 
dcnn scrín, lll\lito fielmente exccutn.dn, que po- o Gov~.· 1·no SI'J'l:-!. ;.~l"~t\"i'llwnu~ c~.~ns1:rado s0 o 
ria tcrn1o n. totl~lS c qu~~~·.sqncr trn.nsgrcssões t.h·cssc feiro, r: morm011te :, ·ris~a d:t regra ho.i2 
da lei gcr~.\ (jtle O {}rohihe, ÍStO (•, lei da Jl~c· aLIOJllUL]D. n•'SCa C:LS~, de (jtlO OS l!OU1C,nS JlO· 

turcz:t que rn·ohille cm pJlitica relações cut:·c Jiticos de\'CJn ser jnl;:a,los pelo,; rcsnltauo~. 
inimigo9; parcce-n1c, poi::;, que a argui~.ão Uo o me~ mo nob::-c Sc1:-tclor, c o illu.stre rclator d;, 
nobrr~ Sr·nndnr ~:0 r!r~-;vanc·<··: dinnt.c da !11:\.!s C0!!!~·! 1 L.;~::1 n, Antr·nf1:·i'::m ou n.s~~(~Yc~rl~rrtm (ni"":.•l 
simples considc·ração. )i'ilo snpponhn o nollre sei se :1mbos) IJLW o Corcrno tinlw t:-:tt:Hi1) co:,1 

ScnaUor que; os rebeldes conduziri:.un os g-rulos os rely•h1cs do E:;t:'lclo (io T;rugnny nli.ls, ~o 

ao 1ucrca.do; o~ u1csmos impcrialisE~s os con- 1 menos, 0 nobre re1ntor <la CO!ll!llis.sfu) [:.SS\C:U· 
duze!ll, dizondo que são seus. ,, rou 011 ~ se lhc·s tinha dallo dinheiro . 

Di!;SC o no-l.n·c Senador: ]~' tlin·it:o de: lH'O· o Sn. Ar.,·l:S ni:.\X('(I: - En não ~H:;Se.:;u!'C!, 

priecladc, o!Joerre-se a Const:tni~flo qn~ prollille i' disse qnr. era llo:tto. 
que se tome a proprictl:Lde a algncm. Ora, eis, o Sn. 'i".lsco;;cJ;r.r.os:-Fcrmitta·llle o nohr; 
o nobre Scn::tLlor esposanclo a minha opinião; I rr:lalnr clcsmcntir esse bo:tto. 1\fto se:i, não me 
ncrn eu c.li3sé que se tomasse :.!. vroprictlarl:·, I r:ollst::l rmc 0 Grn~e:rno anx!liassc: aos r~Lclde:s 
e sim que se suspendesse a entrega, cmquanto ela C!spi:ttina, qnc lhes dGssc dinheiro, e ao 
não se tonuts::~e un1a resolucão dclinlth·a :t cst0 I nobrl! senador incumbe pro;pnr a nua a.sser(!ão, 
respeito. Concedendo, poi:;, que essa medida I uc:u q1: 0 j(1 tenha dccla.raclo que se refere :t 

tom taut:a efficiacia como lhe altrilluc o no- boatos; ora, na !'alta ele outros argumento>, 
brc Se:nadot\ cu o convido =-~ que considere su~t fcí: 1nuito lJcm 0 nobre Senador cm fa~~r..·r es.sn 
lcgnlldadc, a que rci~icla se uma clctcrmina~ão cleclnra~ão: depois de cinco dias de trabalho 
elo Goycrno. no senlldo que llw occorreu. sem para descobrir fundamcnt~,; cm que firmasse o 
au)[ilio do Corpo LegislnliYo, pollia s<·r hene- parcr!:l' da Conuubsf1o, nüo encontrou sl'nilo 
fica, se nüo acarrctari:t maiores males." I boatos. 

O nobre Senador n:lo me cnlCiulcu sollrc Antes uc rcspollcll~r no nobre relator dJ. 
a utilidade da alliança olfcnsiva com o Esta tio / C:onuniss:"to, eumprc-mc declarar o que cntcnd~ 
do Uruguay. Eu não disse f'JUC tratasscmos ]Jor politica, de um Callinctc. Não entra de certo 
desse objecto cm sessão secreta, f!UC cuidasse- 110 pro~o;ramm:a da politica de um gabinete a, 

mos de cclellrar um tratado com o governo ele obscrvanci:l ela Conslitnição e da$ leis, porque 
:1Iontevid6o; cu disse cousa muito c!lfferentc; isso é um Llc\·cr de todos os Gabinetes. Quando 
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cu falo na politica d<: um Gabinete. ent~ndo 

outra cousa: julgo que todo Gabinete den 
l.una. de tPrem. sido vistns ou lidas ]leio nob~c 
Senador. O Go1·crno, pois, procurou combinar 

avaliar as necessidades elo .palz, extremar as a conciliação com a repressão; os que rcsis· 
mais urgentes elas mc11os urgentes, e apresr:n- til!m, os que não reconheciam o governo legal, 
tar n.o Con1o Legislativo n. sua opiniã0 a. res~ nf!.o deviam ser :!mniz[bdos; cllcs csc:t!"ncc~

pelto da s:tt.isf<tçfLo dess1s ncccssidndes mn.io riam de quem lhes off0reccssc uma tn! gra~a. 

urgentes, '! que podem ter apropriados reme- c fari:uu como os rebeldes de Panellas 11ue, 
dios durante a scssüo do Corpo Legislativo. O 

1 

:-;endo nmnistüulos, o[fereccram outl·a amnis· 
nobre rel:.:t.or da Connnissi~lO purccc~mc CJUe t~:lo ti~"t [t::i tropas do gon:rno legal. 
cstú contra essa clefinic:üo. I P<tosou 1Iepols o r.obr0 rél•uor a tratnr do 

O Su. ALVES BB.AXco: - Apoiado! I Prcsilicme fJUC 0 Gonrno nomeou pa.rn pacificar 
O Sr.. VM;coxcEtr.os:-Ora, sendo \·erd:tdc J :l Pro1·inda elo Rio Gra!Icl~ ao Sul, c disse IJllü 

o IJUC eu venho de dizer, claro está que toJo /tinha s~lllf>l'e sido lmtido, e que cm. apologista 
Gabinete deve ~C!' n sua politica. O Gabinete I d:ls retiradas. Ora, Jliio sei c;ue 0 Presiclcnte do 
de l!J de- setembro declarou que a necessidade Rio Grnnde fosse b=ttido, nem qu~ tn.mbcm ti~ 
m_ab. mgemc do paiz .::ra a p~ciiicaçüo lias l~ro-, zesse es!:as numerosas !'étiradas que suppõe 
vmcras rebellaclas, e, dcpots de eonsegurdo , 0 nobre senador, porquc ;,r;cnas se retirou e:m 
t'Ste objecto, t.ratar·s~ 1la reforma elas leis qu·o fins ele .Tnnciro ou pl·i!lcipios ele fevereiro, 
mais innuen1 n:t prosperillat!c publica; isto é, quando, com forças muito inferiores, entendeu 
na rcfo:·:r:a do nosso codi.!;o do processo cri· 
:min:tl, !1:1 :-c[ormn. d:t lei clrL gu~rd~ n:tcion:::.l, 
na reforma. ela. lei das cl13içõcs, c ou~rns scmc~ 
!ha~ne:.:. X'!. sc-~:-:~o d0 anuo p::tssaclo o Gm··:r!~n 
lll'o~oz a::; 1ds qne as dret~~11Sl:l!1Cias in.!IE'I'io
sa.Inc:l:t: e:·:d~bm, as Ids l~~s lorr;3.s. as leis das 
promo~ür~~~ as leis r.los re:cursos pccunin.rlos, c 
não loi lW~isive:l consc~uirr.tn-st: outras nle:dl
ti:::ts, po!'r:~E· o Corpo L(l:;is1~t~ivo tlnl11 c:1~c:~~~~10 

ao termo elos seus tra 1Ja lhos. 
Exami!lemos se o Gabinete ele 19 ele Setc!11· 

bl'o cuja politica mereceu a aequicscencia ll:L 
..:\.sscnlbl0a Geral, C;lllprcgou totlos os meios p:1.:-n 
loo\·ar a é' fi' c i to o seu pb:w. 

Principiou o no Ore Sen:: ·1'"'!' J?Ol' lc· :~m:t 

p:·oclil.ma~:io fJUC aos riogran,: ·nscs dir!g!" ,l 

Gabinete de lD ele Setc:nbro; c ,; >se IJUC o C:~
vemo J:r.úara a sua politica a rc·;· !!ir c punir 
os rcbelclco. Sr. Pre;;idem~. O nobre Senador 

rrne: não conYinha arriscar·sc a un1 co~nb3.te; c 
corn-o se retirou cl!c? 'Em um prLsse!o militar, 
c.Ic bo:ts t.rintn.le~uas, nfto perdendo um só ho~ 

!úf~ll~, l"C'J)C:lli!HlO Sf:l~1;"ll"i..• :~S fO!"C~étS nU!'llC::l"O::iaS 
dos rclJeldes. 

.Se !"i h ores, neste tcelllO de egoísmo cru que 

r!~.~erno:;, cn1 C!UC os homc:ns !lão cstcndc1n as 
suas Yistns a!é:n de oi proprios ou de sua fa· 
mi1ia, n:1o con,·C·m rstygmr:.tisar assim os qu~J 

r:xp<ie:n sua viela pela defesa do paiz; 11uem 
querer<( commanclar um exercito, tendo só por 
frnto do seu trnb:.!lho, de s~ns sofirimcntos, ele 
s<:ns perigos, esta escolha: - se fo~es ~-cnce· 

do:·. scrús accnsado de tyranno, de tigre; se 
·dc:rrotado, de cobarde, (!c inepto, de indigno? 

Xão i\ pois, de rulmir:E·, qnanr1o se con· 
yid.J. nm mi!i~ar a qun.lqucr diligencia, qu0 

cllc se recuse com qual11ner prctcx!.o. O IJU<' 
parccc·n1t~ qne leu dessa lll'Oclamar;ão só aqncl- :ul!u!rn. L: nn0 um. nobrl! Si:·u~dor, que ma!s te:m 
lao proposições 11ue favoreciam sus int~nç1íes, c 
nisto, sem dm·idn, é !OU1'al'el; não de1·ia forn~

cer n.rn1~s com IJUe foosc combrLtido. Xes.;a 
mcsmn proclnma~fto se exprime em duas pala· 
nas n poJi.tica do Gabinet: - a espada c o ra-

sustc1~taüo a ~:esposw. (L Fala do Throno, e, 
sem duvitla, muito melhor fJUC os i!!ustre.s 
nwmbros ela Commlssflo; o que admi-ra, digo, ~ 
que, procurando cllc pessoas capnes que se 
cnc:nrcgass·;m tia alta c arriscatla missão de 

mo de oliveira.-0 Presidente dR Prol'incia !c- !Jadfic:tr o Rio Grande elo Sul, todos se re· 
1·ou ordens para acolher todos os rebeltlcs que I cusassc:u, porque remiam (parece-me qnc .s~o 
clepuzessem as armas, e que quizesscm ;;oznr as palan~s do nobre Sc!lilllor) a opposrçuo 
do beneficio da amnistia; ordens que fiJ.l-:t!l! pu-~ systcmatica c a caprichosa da Camh.rn. dos 
blicn:das nos pE>riodicos; mas o nobre Senador Deputados. 
diz que não existem, pOl'IJUC cu c nüo ns vi o, Ora, Senhores, não ser:i.mais reprehe:l;.ivd 
dependendo, por conseguinte, a cxistcncia das i a opposição do S(ln:t-clo? Se até o presente essa 
ordena do Gabinete de 19 de Setembro ela for· opposição da Camarn. àos Deputados, srstema· 
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J.:lG Scss[io de 18 de l\Iaio 

tica c c~pr:cho;;::, dcpr!m!:~ os bons servidores , ~Iinist:·o da Gucnn. ao Rio Grandn. do Sul. 
do pa!z, hoje hn.vcrít rp.10.m queira encarregar-se I Qua.ndo o pa!z está dividido cm partidos, a 
dr qunl<)ttrr m.!g.~;io dr• trnn.9cC!Hlcncia, qtmnrlo [ o)Jinifta publica. nfto púde ser a.vnliada., nem, 

se vê que ta.mbem no s~nado se sentenciam os ! mc:smo, produzir alguns resultados vantajosos. 
g<meracs, sem •Juc se tenha co·nhec!mento d0J Sahe-se o que 6 um partido: de ordina.r!o, os 
s:1a marcha, de seus cffc!tos? O Presidente da I sc•us conrluctorcs, os seus chel'es têm a ha.b!li
R!o Grande do Sul nfto t,;m tido scn:to derro- ' dnde de lhe dar a palana. de ordem, a formal 
tas?! Leiam-se todos os officios, todas as rc- cxpressfto, por exemplo: "Nfto pertence ít 
presentações, e conhncer~se-ft C]U~ esse Prr.si- nossa causa". Esta palavra que a nutior parte 
dente tem sido vict.!mn. dn cnlumnia, mas qu~ doe; conduzidos nüo comprchcndc, é u:n instru
'" ·nm dos distinclos scrv!rlorcs do Estado. Arl- menta rle perseguição. Fuito nfto pertence :i 
mira-se que o Gnlline!:c :lc J~ de Setembro ti-l no,s<t causa: ü inimigo ,lella. E' da csscncia 
ns;;c t~.:1ta obstinaçfw, c cu chamn,n-lhc-ri rlos pa:·Lidos nfw admittir modificações c:n seus 
firm8Z:t cm st.!slc·ncar aqucllc P:·eshlcntc, ap,~-~~ !ocntimcntos; qualque~ pr.qu:nn. alteraçfto que 
z:n· rl:1 iurli:;na~fto que sr. lr:nuto•t ro:llra c li''· o condnctor n.dopta, e1s a d1 v!s<'lo, eis o chef~ 
Sc!.lhorcg_ E' u"ccssario 11:io r:onfn:Hlir :ts ép~-~JlCnlido. E', portanto, ela esscncia dos pa.rt!d.os 
c~;;: o Presidente do Jlio Granrlc rlo Sul, o sustcntn:·0m os seus dog-mas: e um dos r>nn
di:;no marechal Antonio El!ziario, foi nlli mui- cipaes dog-mas <le u:n partiria r: :1fl.o al:har 
to bem rc.ceb!r1o, c por muito tempo considerado nunca justir,n no ]>.~~·tido contrnrin. Ciü:UHlo os 
eomo o homC'm mais n.propriado p:t:·~ ;>acificnr partido~ se cnlhrav(;c~:!!, cmno nc:~ntnce no 
:1 ProYi:1cia; or.corrern!n acontecimentos <1nr nL) Gl'and,), qu.; ~r:.;in ha <10 SV!Hl:-.:· ~ opinião 
r!ze:r:1.r:1 :~;1pn.reccr uma intrip;a, c intrig:t. tli.n publkn.? 
ma1 ::!!Hlnda, contra ellc . 

Sr . .Présidcnte. Dos erros da administra
~;;.o r),, 12 dr. Ontubro l'C·sultou apaizann.r-sc r

ExerC'i~o. c nppnrcccrcn1 peqnrliOS ~·cgul~s em 
fll\'rrsc:; pontos ria Pro\·incia. Fazi::tm-sc, por 

C:omo, po!;:, se diz que o ~.!ini,tcrio de 10 

;:., Sc:Lcmbro n~o consultou a opin!5.o publica •' 
a rdc!tou? .Tft falei sobre c objecto) dn viagem 
do ~Tin!stro da Gucrr::t; nada posso dizer sobre 

o rrsultado, porque cu ::;1o estava no l\Iinis-
cxem]Jlo, g-rossos saques sobre a Thcsourar!;t teria quando cllc podia ministrar alguns es
Provindal; r qualqucr ;>cs;:o:t que tinha :ti- f!larcdmcnlo~. E :ncrccer:'t ser taxado de obsti
.~ltllla importanc!n considerava-se r:om dir.:irn nar,fto esse procedimento do Governo de 19 

~- r:1trar nos conselhos do Prcs·idcntc, c a ri•>· 1 de Setembro? Será convcn!cnte ::amear hoj<! 
minttl-o como tinham dominado rt outros. Era umrt n.ul.oritladc; c, por~ne nlg-nmas voze.s ~c 

inrlisprns:t\'Cl que um ,g-eneral ~uc podia dis- Ievant::tm contra clin, cl~mittil-a immcd!:tt1-
por já rlc alguma forca niio tiYossc ::t fraqucz:t 
rlr.· ma.:Hlar cumprir esses saques, c de obcde-

mente? 

En não desejo qae o Governo :nandc para 
PrO\"illcias delegados opprcssorcs; nfto ap-r·c-r aos qac queriam r;overnar sem ~11issfLO le~i· a.s 

timn. Dnqui princ!jli:tranJ alguns queixumes 
contra o g-eneral: como deviam esses qucixu

provo que os conserve quando coa:rn cllcs s~ 

dcel<Lrn n opini:1o publica: mas, o que cu peço 
mrs ser rn·alindor:; pr.!o Governo? 

Disse-se que pela opinião pablica que ~c 

<lcclnrou contrn. ellc. :Y!as, para invocar a opi
nifto publica, cumpre nã.o confundil-a com bon
tos, que muitas vezes devem n sua origem n. 
um ou dous pcriodicos, a quatro ou cinco agi
tadores, que conseguem facilmente fazer acrc
t.iit:n a uma parte do povo qur. é verdarlc G 

que nunca rxistio. 
Eu niio sei como a v!liniiio publica se J:.•

c!a.roa contrn. o Presidente da Prov!nc!a, por

no Senado é que reflicta no rruc cu disse, que S•' 
nfto deixe illndir por n.lg-uns descontentes. (0 

orador passa. aqui a rcfc:·ir varias fnctos qm 
tendem a provn.r ::t Injustiça dos queixumes 
<lirl:;idos contra o Presidente do Rio Grande), 

En, ha pouco, censurei o Gabinete de 12 

rlc Outubro pela facilirlarlc com qnc mud:tn 
os presirlr:ntes; c disse que o Presidente .José 

dr Araujo Ribeiro, quando tinha ganhado mui
ta for~a. foi demittido: Por conhecer cu que 

CJU~. apczn.r do exan1e que fiz do estado da 1 a iw~:;p(~l·fnl:L lh:mhi::ii'iü lie~tt: ltitimo não ft1l 
opinião, 11ão o pude conhcc:cr, c foi sem duvida 1 cxii\ida, ~o.r nenhum lm:rcsse, c prejudico~ 
este um dos pr!ncipaes objectos da viagem do aos prest1g-1os e cons!dcrnqocs qur. g-ozava, o que 
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Sessií.o de 18 Llc l\Ia.ir• 

de certo muito o obrigou, dnhi cm diante, a foi Inspector Geral do T~csouro, e que eu e;;. 
confinr cm tudo no traidor Dento :\Ianod; por tou persuadido que examinava multo altenta· 
obserrnr :mais o effeito da nomeação que o Ga· mente todo~ os objectos i1nportantcs da admi· 
binete de 12 de Outubro fez de dous pretiíden. nistração da Fazenda e que, até, foi :\IIn!oti'J 
tes, o l\Iarcchal Chagas, c Feliciano; por me lambem dcsoa repartição, d!;;sc que aqucllcs 
parceér lato ter sido um gravíssimo erro ad· ~agues não provavam cousa alguma, porqu.: 
mlnistrativo, não podia cu aconselhar ii CorO.I t·ra necessario Sé,parar o f!Ue se tinLa sacado 
:t c!omissão elo Prcsident~ do Rio Grande d.) para a :.íarinha. Ora, all;r,itt!ndo que houve:Js..: 
Sul, sem que tivcsBc mais clr-cumstancindos ts- cs::;~t lliftcrcnç~!., que ~Hisim se cxtn:mnssr·m as 
clar!:cimcntos. O nobre relator da CommisoflJ despczas da :\farinha e Guerra, o :neamo qtk 
assen:rou que esse Presidente tinha os odios 
da Provincia. 

O Sr:. Ar.v~:s !:ln.\sco: - Eu disse dos pri!l· 
cipaes chefes. 

O Sr:. V.\scoxcnr.o~: - Disse o nobre Se· 

~c dtt nu nclm-inistraçfto actual dá-se nn. ad~lli

nistraçilo anterior; c por este motiro, na f:tH~~ 

de argumentos, disse o nobre Senador algu
mas palavras que poderiam fa::,·r ::c~editar no 
Senado que· uas -rabellas dr,s anno;; d:t admi-

eador que éllc tinha a indisposição dos prin· nistraçüo de: 1~ de Setcm:Jro se iJH:!uiam :ns· 
cipaes chefes: posso tambem com·encel-o do nos despesas do que n:::; r:tbcllas do;; ~nnos :m· 
contrario; r:ssa fni!isposiç:ão foi muito poste· 1 ter!orcs. Depois, niio Sé c:.msidcra:ulo tem iorte 
rior. :\'rlO st· imprimia aqui !llll~ rcprcscrrta.çüiJ nestes a.rgumen~o::;, o nob!'C s~· !!ador r0corrcu 
i! e t:m ties:és chefes contra 0 Presidente Elizin· a um erro que disse notar nas Utll:•lhs sobre 
rio, ~~a qt:ni 0 principal ponto da aeeusw:tw era 1)·1 por cento -ele corrct[l_;c:m. S-:-I!;:ore:s. Se o 
u~r C·l~~cdo .~, general cm chefe do Exc:reito 01 .~ nobre relator da CommissJo dt::::;j~,_ sc:r in~> 
;;a!::s<cr o,; co-rpos uc ca\'allaria, quando <'lle truido a este respcíio, dirija-sé ao actual ;m. 
;:omll:anl!:\l!lo: superior das guardas nacionaes I :;istro.~~ ~~z~•n'l:~·. P1~rq~,, ell·e·'~~ld<:.,~e:~p~~~:d•c~: 
n:s tiulia jú úrgani:;ado'! :\Cto .se julgou um gra..-e por c::s.~ .. s ~.tb ... Ld.~, .. n.w qtil~d~l u!:Jut~l. qtL 

rTir,1e do Pr(·:ddcnt1: 0 u:r tl:.tllo l'ile .::s:c: pa;;so? I aindc r·xi:'tê. n t::: :ulr::ini:;tr:tr;:to de 10 .tJe S·!· 
O!·~, qua.ndl) n.pp~!l't~eem !'C:present:u:õc-s t:-t·::~! tc-mbro: nfto sei p:lra que essa f!r~.::1o. 
com·lrá qt:•: o Gonl'llo acccua a ella.s, c qu,: ! Sr. Prcsi·d~r1te. Fizeram-se i'•éS2nhas de ou
remov~ i:nn:edintamcntr umn. nutol'icladc· qut· trCJ:i Presidentes; entt:nd~u~s~· que r.lnhn sid·: 
mcrl:cia a sua. confiança'? E quc1n iria sub!S· r.1a! feita a :1omcação dJ Presidente de S<i.0 
tituir .:ss:, autoridade? Cc.mo n:io se iarinm mi· Paulo (apoiados). c. nue m~is por c·.st:l ;·aziio 
Ihu.rc-s de: :-eprescnttu;õcH uio futcis como esta? 1 era justa :1 ccnsnríL .da. Ticsposrn ;~. Fala do 

Ora, r>or esta oecasião, direi cu que r.:io I T!lrono. O Gonrno, fJUaJ:clo rw1::c·i,: u:11 eiu
alardeei eccno.mi::.s tla arlministraçfto de 19 ue) pregado, nüo pôde il·r nunca ~;ar:'.:trbs postr· 
St:tembro; :ui forçado a responder :L um nobre jl riorcs; essas apenas podem sr:ni;· para su>t 
Sc:nador qt:~ :1 accusava cw to:r desviado os di· conservação; o mais que pôde ter silo gara:1· 
nheiros publicas do seu legitimo destino. Eu / tias amc·riores, que elle offerecc: pchs saa;; 
mostrei qu.: essa administraçfto nfto podia sof- clusi!ificaçõcs.é Ora, ent~ndeu o Gon:r!lo qui' 

I 
fJ•cr se:1: iniusti~a. tal imput:u;ão, porque: tlo 1 :mquelle cidadão concorriam essas garantias 
mesmo Rélatorio do ~Iinistro dos Kegocios da 1 anteriores; não houve contra el!c nenhum 
Fazenda, que f~:z parte do actual Gabinetf', /queixume; h::~.via um partiilo que o hostilizara, 
consta que as dcspezas annuacs eram, com pe· havia outro que o apoian:, e quo o apoia>a 
qucnn d!ffercncia, iguaes [ts despezas que .• c na Assembléa Provincial; logo que ao G·J· 
faziam no tempo da administração de 1~ ele vcrno fosse presente uma queixa fundada, 
Outubro. Disse cu, então, o_u.:: as despezns dcss·: ou que tivesse .pencno conhecimento ile 
tempo de\'!am ser multo menores, porque muito algum f:tcto, dev.!a proceder á sua demissão. 
n.encr era o numero das J;ra~as do Exercito: lllas, estas demissões, pergunto eu, em ·nosso 
logo, pnr~<.-e-me que não se pôde accusar a ad· paiz, t:J.mbem pod•:m ser feitas com multa J"a· 
minislraçi•ü do 19 de Se:embro tlc desperdiÇ.l· p!dez, ainda que se encontrem pessoas hnbi· 
dora dos dinheiros publicas. litndas que ncce!tem o emprego? Quanto n:to 

Den:als, o nobre relator da Commissiio, que 1 custa transportar-se um Presidente de uma pa.ra 
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Dulra .iJru\'ÜJeb.';' E ilUe tdnpo n~:.c 

bcr-se a ~ua vont:ui<.:? Xiio sei, po!s, 

!cv:l s:t- , Deixou o mesmo Pnsldentc de sn.ncclonar 
como ~c I algumas leis da Assemlll6a Provincial. Ora, ca 

JIOs.::iU. are;ulr ao Go~'"ci.:no por essa. nomca~.ão. 
Tum!Jc:m não sei como se J>Oss:t taxar de pr·:
judicial ao publico a lJOmcaç~w do actual Pre-

~i dente de :llinas ... 

tambem me conformei com o seu juizo acerca 
deste objecto; achei QUe tinha obrndo muito 
constitucionalmente, c npprovci a sua eondncta. 
Nilo rws;;o, pois, min:tr com o motivo pelo (}na! 

O S1t. Fm:m:n:.\ nE )lEJ r.o:-I'l:ço a pnl:t\'1':1 se tleves,;c proccucr immcdiatamente :·t dcmi:o· 

O Sn. "'"\r.\~cnsu:u,o.,:-Quc se attribuio ~tl 

r.o sc·ni~o tlc haver re!ligido um pcriotlico. 
Esse sL·niP.o de certo ::Jito moYcu o G·abinew 

5 ~, 0 110 l'rr:sidcnte !lo Cc,u:i. Cmns vcze>J era 

cu ac:eusatlo Uo ter conservado o gcnc!r:tl . .:\.!1~ 
llréas no Par{L, outr:t;; rezes accusado pelo:; 

boatos que corriam de o Ler ilcmitlillo, c até 
1lc lD il0 Setembro a nomear a esse ciclaU~o fui arguido por t~r ,1ndo tlcmiBsüo aos que 
Para Presidente dessa Provinda; elle era D<!- . 

a pcclian1 uma c mmtns vezes. 
put:lclo :í "\ssemil],;a l'nvincial; tiuha mos- Sr. Presidente. Eu tr:J:ho tanto sobre que 

t~ado talento, bons e d,'puradas idén.s :t1lminis- falai·, que ainda 1111 c a. sessfto se c:<."tcndcssc até 
tratin<s, c tClll sl'rvido, n0 meu entender, mui as G horas rln. taruc, cu r.ão acabaria; e, por 

Jignamêm·~ ao E:s:arlo naquella Presidcncia. este motivo, vou concluir. Disseram, que o 

)Jfto ~~ci cs c1·ros f]n•:: e11c ten1 commcltido, ntlO S{;nallo não de:ri~ se j'C:Cilrtlar do flllC fjzera ·1 

;;ci o P,U0 S·l~ lhe !JOHS:l i:nputn.r; c já que me nnno p:tssn.do; (jUe se :lc\·ia !cmlmu- que :1 

sensura.m no1~ C's~:;a r.om~aç:fto, n1c arrcpentl~i nd!!1inistrn.Gào que acabou Q,sW, gcr:!lmcnlc adi· 
de a. tc1· icito, qunlqucr que seja. o I'Oto qtk :c!l:J., que teve milhares dr: i:11putaçõcs, que se 
cont:·a ri !:L se pron:lllcio. Xi'to sei que homens n;<o tle.fe:Jdeu, e que se nfto :ctlmittin. razüo jlcia 
~jr hfto tlc rscol1!01'. Qucrc:n homens de prcs· tJnal se: ll~lO llcfcndegse .. ~.qni, Sr. Pr<;sidt:!llC, 
tig;lo. Qnc sito home:ns Uc prestigias, pergunto e.ahc avaliar a conYenic~lcla. Uess.,; proced.imc:J· 
.~u? Üll!lo cxi~rr:m elles1 Alguns CJUC :;e po~:;:dll to. Multas n.ccusa~ões têm sido feitas por abuso 
assim classlfic~r prcs:a:E-sc a serrir a. Prcsi- lia liberdade da imprensa; e quani:ls t~m sid•J 
dün(·ia'! Düo c~llas algum interesse} algLl:r~a srg:uilln.s da contlemnar;ão'.' Quantos meios não 
honra, múrmente: (}nando o paiz se nch~ di· ha de se tommutnre:~1 ;t0:; rc~sponsavcis as n~)· 
,·iUitlo en1 dous partidos, tacH que o flUC l! boul c xc~s·o incorrt:ran1? 

• nas e:11 que, por s ,\I ''· ·, ' , 
na o;>ini~o de nm l: sempre máo na ele outro' Quando se accusa ~ualqucr r:~criptor, i:nmcilb· 

Dis::;e-se qnl! o Presidc•ltc do Cea.r{L faz :nui· r~1men:(! e:{dtn.~-se sympathias a. seu f~vor; 
tos mak·H a es:;a l'l'O\'iucia. Sr. Prc:idonte. O I d:t·:iC importaneia ao qu<; 1 aJ\·ez mm·rcssc 110 

C\:al\i u.unl.Jt-lU estava nas !l~~.sma~ c1rcum~!4!~· na~ct.:douro: ~· o fJlh' a (·XJH~rienc:ia nns têm 
cin.s, tambc-m C'.Slaxa dividido êlll p:rrthlos; e lnústr:t;:lo; pareei~ que n;lo é s(j a cxpPricncia 
o Ü1JVO'llo avaliava. a modcraç~Lo, a prtulcnda 110 hO>.so paiz, é a experiencia de tollo ruun-
,; os talentos do cidad:1o que nomeou para Pr~

sidente <laque!la Pro,·inci·t. Houve algnm QUl'i

~anne contr-~t c·llc-; U1:1.S1 exa.1ninado. nilo 1he 
achei nCso. Qucixnv:nn-~c de uomc::u:t)cs feitas 
por cl!c; perr;untava-~e-lhc;; porque se Queixa
vam dessas nomeações, c respondiam: porqm: 
esse Presidente nfto nom0in. gente !lo partido 

contrario. Ora, allmittitla a necessidade de um 
Presidente nomear p:tra os empregos pessoa~ 

l!c um partido coutrario ao seu, qual sc•rá o 
Presidente que se podc1·[t manter em um t~m· 
po de agitações? Teria o Governo algum inte

resse cm indispor co:Jtra si algumas Pro;•!n· 

elas? 

do. P.í~rn. que, pois, ir dar import~ntia., a torto 
c a tlircito, a todos os que se lembram !lc r:s
cr~Yi:lhar em um pa]Je! injurias contr:~ :.Jill 

iuncc:ior.:crio puiJ!ico? X:"to <ligo que se tolere-m 

scmpr~; tuas G necessa!·!o :utcnder aos re
sultados 

Disse o nobre Senador que, se nüo se oht<:m 
a :•ccusação, <:n~io em]Jrc~ucm-sc outros meios; 
c que, qu:mdo a. legislar,ão nfLo protege, o ci
dadão não deve soffrer impunemente. O no
bre Senador !Ja. de permittir que eu niio pn.r. 

tilhe desta oplniüo; e se, t•caso, a. ccns11rn q11e 

o Senado faz fL n.Uministração passada tem 

tambcm este fundamento, cl!a é injustisslma. 

.. ._,,..,,....,._ . .....,--:--·---.---., .. ~~----·~-----·,-,.·~':'."7.~ .• =-.. ~ .. -.. :-. ·7 .. -... _-:"~:· .... 7".~-.:-=~.:-~III:II-.M~I!!:·~·:.~.~~~~~~~-~~ .. -::111 .... :•i.-.. I·III,:_I:.:II ... '!II.MIII,III!~I.di.LI:.!I!J·-I,.\&II!i .. !!l.~!!<!!i·lll·.'· .. •.;•, ... ~~11'1 .. ea::11:-.,11·.~"':~~ 
... ·.·:· ..... · .. , 
···.·. 
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Disse o nobre Sen:tuo.,·:"O Senado n;lo olhQ, 

p~:·:-t. o juizo que oatr'or~ for!llou de::;;;~ adnli· ; 
nistração, isto seria o regresso: ora, eu qul\ j 

sou um doa cultores <lo rc:;rcsso (apoiados J : 
c IJlW o con~idcro como ;t doutrina :l. mais s:t· 1 

' lutar que pódD ser se:;uiila pelos homens, por- i 
qur: o rc:grc.;so nüo é outra cous~ nuds elo r1uc ! 

.o continuado protcf;to contra. rlcsa.tino;L .. 

O Sn. VEr:GPEmo: - A isso chumo pro· I 

' srcsso c não regre~so. 1 

o: SJt. V.\>:coxcr:Lr.o.s:- ... sou de opiuiüo! 

que :w &:!nado scr[l até glorioso lembrar-se I 
de que appmvou :t po!Hic:l. <la administraçüo 1 
passada. I 

! 
U1i~ Sr. Scnarlol': - Isso .: retirada... i 

' O Sn. VAscoxctr.Los: -Xão se pense, como i 
dis:oc o nobre Senador, que isto G uma rctirad:t, l 
ou que quero exc!t~r compa.ixão; l~quivoca·se j 

o nobre s.:nador; o f!U·c cu desejo é que c I 
Senado uão se prostitua (r..J;oiallo); e eu jul;o ! 
{]Ue nftO se ior:nará dellc um jui~o muitc fa-1 
·;oravel se, tcnllo cllc n.pprovndo a politica 1e , 
nn1 :{a.bin~:tc, a rc·prova agora, sú por YCr com-l 
b~.t.id:t csHa politica pr~los ar;u:ncntos prct!~l:d-j 
dos pelo ncbrc relator d:l. Commiss~tO, r1ue n:t·.!a ! 

' IUrti3 sCLO do que tlclgatli3s~mas Lci::ts de nr::t·j 

r.h:1, que o vento clc~pecln~a. I 
Como, pois, ea sou !~llüto inte::rc.ssado C!:J 

S .. '] l ' qil·.: o (;llí.!do <.:ul!serv.: sc;nprc u. :.;ui.~ u.1g·nH ac.~: I 
c rp:c se nfto pro::;titua, é por c;.sta. l'az.to r!uc 
•::u tenho insbtido cm impug11~r o para;;rapho I 
(·ln Gi.scu~j8üo, e ~~ tn.mb•~:n por c.:onsidcrr..~fto ,. 
.ao nH:~!l!O gabinete aclu~tl. Ql:cm confin.rCt em 

1 

um~ e~tmara f!UC approYa uma. mnrc:!Hl, uma 

dirl:c~:üo r1uc se '1ft ~-.:~~ ncgoeios, e jt~. s:::m te: 
vio:to o resultado fi:1:tl de:;se plano, o vai con

demnar? Senhores, os apartes fiz~ran1 prolO!l
gar muito 0.ste discurso, r. conc:luo :1gora YO
tanilo co:llra o topico cm dis~ussilo, contra I 
~oda~ :l.S suas partes, c11ntm toil::ts as suas 
palavras, c, até, contrl l.'l suas virgulas. 

A discussão fica adiada pela hora. 
O Sr. Presidente dá para a Ordem d,J 

Di:l. as mat;;rlas dadas para hoje. 

Lern.ntou-sc a •cssfta Cts trcs horas. 

~ @&4AA&AQI4 .• ... 
. . 

:··. 

l:.cpcclientc. - Continlw(:ào da )Jri1neira di.v
cussão do cli3wrso Ciil resposta ri Fala elo 
Thi'01l0. 

Estando presente numero sufl'iclente 
de Srs. senadores, abra-se a sessão; 
c, lida. a acta d·t anterior, L: appro
vada. 

O Sr. 1" SecrJtJ.rio dá conta do se. 
guint.~ expediente: 

L"m officio do ministro interino do 
.Jmperio, 1'emettcndo ag info:mações 
que lhe foram pedidas em 29 de Maio 

do anno passado, acerca diL incorpm·::.
~üo d~s villas de Arê:l.:l c Bananal {L 

P:ovincia do Rio de Janeiro. A' Com

missflo :l. que est[t affecto escc nego
cio. 

L'm requerimento d~ Joaquim Alv<:s 
da Nobregu., pedindo seja autorisado 
o Governo a mandn.r P33Fmr-1he cart~t 

de naturalizar,fto, attentos os serviços 

que tem prc·stado na Província do ~ra
ranhfw. A' Commissfto de Constitui<;flo. 

Outro reqnr.rime.nto do b~igadciro 

Carlos .Tcst~ de ::\1c!lo, ;")Cdi!1do :-.. ;1.pprG

vac;iio ela tén~a tle 220$ rG!s que Jh,; 
1'oi concer!itl:l. pel J Co1·r.rno, o o~:t'cr•;· 

ccndo para esclarecimento um do· 
eu:ncnto. A' Commissiio dr :\T:1rinha r. 
Guerra. 

O Sr. l' Secretario participa CJ!lc ·J 

Sr. Conde de Valença n~to co:!lpar.;c;• 
por se aclíar incommodaclo. 

Fica o Sen:ttlo inteirado. 

)<a Ordem elo D!!l conlinúa a prhmi· 
ra discuosfto do cliscnrso em r('sposta 
it Fala dn Throno, arlindo na uitima 
scssftO, no § 7°, conjunctamentc com ns 
emendas elos Srs. Saturnino c Lope3 
Gn.ma, :l.poiaclos na referida sessiio. 

O Sr. Pn•sidc:Jtc deixa a cadeira 
.para tomar pnrtc 11!1. cl!scussrlo. 

O Su. JI.InQn~z 1m B.\HRACE);A: - T.res 
emendas suppresslvas foram offcrecidns ao p~

'1'. IV 
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Sessão de 22 de :.\Iuio 

rlouo da nes)losta :i. l~ala do Throno, que esu:. 
cm dlscussft.o; duas por eHcripto e uma verbal, 
a qual foi amplissima, por[!UC se rstendc ati• 
nos pontos c virgulas. Procurarei responde~" 

aos nobres ilenndorcs, c espero que todos, me· 
nos um, fiearfto satisfeitos com a minha res· 
posta. 

~;eralmente nas outras P:o1•lueiaz do Iwpcrio, 
etc. Pareceu :': Commissflo que lutria ue:~tu.s JlH· 

ltt.vras alguma exagcraçflo, a qual só podia ser 
inspirada pelo Jlobrc ex-Ministro da Justiça c 
do lmperio ... 

O Sn. V.\sco!'.'cEM.os: - Essa é boa! 
O Sn. iiL\r:QuEz DE BAIW.\Cr~xA: - De certo 

Na primeira emenda se propõe n suppres· que css~. per:~uas:!o .de tr:mquillidade foi in:o· 
siio da palavra - cm breve -; se a di"cuss~o piraàa pelo nobre 0X·l\linistro d.a .Tu~tiça.; im· 
tivesse sido menos vrolongadu, se a cmendr. passivei era a seu snccessor em poucos dias 
tiYessc sido offcrccida antes da chegada do no· conhecér c transm!ttír informações sobre .~ 
brc cx-l\Iinistro da Gucrr:t é bem proYai'CI que tranqui!lidadc do Brazil. 
a Commiosfio niio du,·idasse acccital-a, porqu~ 
a Commissflo desc.ia mostrar a sua condescen· 

O Stt. Lol'EH ll.\ GA~P: -Peço a pa'lavra. 
O SJ:. lVIAHQt:Ez m: IhrmAer~;-.;A: - A Com· 

clcncia c docilidade, t' sempre que as emenda.; missfto cnt·endcu que nfl.o podia schrc tal pe
niio alterem essencialmente o pensamento prin- riodo responder com mais polidez c respeito 
cipal c re;;c:dor da rr:sposta; mas hoje não é do que pela maneira que o fez, declarando -
íJossivel adoptar tal supprcssüo. Quem ti\·"r i no entender do Gabinete lmpcrin.I.-Como, po· 

lido o Relataria do nobre ex·:O.Iinistro, que foi ao I rém, o nobre autllor da. emenda, reconhecendo, 

thcatro da ;mrra, que i11;;.p~:eionou .o EX<:l'cil.,-; como rpconhcccu tambcm o ~:~~rc i\Ibislt·o t~a 
que notou o estado da opmwo publlca, que o!J .. Justiça. todos os males qu0. atrllgem o Imr1erw 
tel'e informações cxn.r.tns da situn~iio dos rr:· I relativamcmc :'t tranqui!lidadc publica c segu· 
bcldes, nflo púde nem JlOl' um momento duvidar rnnr,.a pessoal, só .pretende a supp1·css:io pe!l) 
de que a paz c a concortli:t se ttcharflo breHo· rim politico de que as nações estrangeiras nflo 
m~ntc restabelecidas TJaquclla Provincia, conw eonsidercm o Brazi! em comple!!t anarchb. 
rliz a. Commissüo, se ;Jon·cntnrtt jú nflo est!YCI' quando <Jliíts a maioria dos brazlleiros é 11eia 
t·csr.abelcciàa, como todo,; d.::;ejamos. E conhl orrlem; que al::;uem ~ntcnda por aqucllas pa· 
tlu\'idar? Se:nhores, S.:iOO }lOmcns de um lado laVI'n-~ que o Senado é hostil no Gonmo. não 
bem armados, bem vestidos c bem pagos; e d~ duvidarei acquicscer a esta emenda, c \'Otar·;i 
our.ro Indo alguns grupos rlc rebeldes mal arma· por clla, tanto mais que pouco diminue a for· 
dos, mal vo:·stidos e ma! pagos, nfw deixam du· <;a do raciocinio da Conuubsão. 
vida alguma· sobre a paz ser r.m hr::vc rcst~br.· A outra supprcssã.o foi verba!; pedia um 
lr'cida. Et: <~PC•l'O que o nobre ·Senador, rcf!C· nobre Senador a supprcssüo do pcriodo com tO· 

r.tindo nisto, e se attender, com n attcnr;flo de dos os seus pontos c virgulas; c notou que a 

que é cn.p:\7., ao f!UC se nos .diz no Ilelatorio, não cxJ)rcssft0-!10 cnten.ucr do Gabinete Impc.ri:li 
duvidará retimr a su:1 emenda, ou votar com- -r·r.:t offensi\'lt do ThronJ, c que a cxprr:ssfto 

!~ligo contra el!a. _ _ J- politica mais bem combinada - ;;ra offens!-
A segunda emenda propoe a snpprcssli.'l I va ao :O.!inisterio de 19 d0. Setembro. 

das pnlan.ns - no entr.ndc1· do Gabinete Jm· Quanto á observaçi1o da primeira parte, jii 

pcrinl - Grandes difficuldadcs tere a Co~l·j r:Oll\·im na suppres•fto, não pelas razões prc· 

missft.o em acertar com a resposta que dcna I duzid:1s pelo nobre SPnn1lOJ', JlOrém ~im pelas 

dar a estr topico d: F'ala ~o .Throno !~Ol'fJlle n / que enunciou o nobre autor da emrndn escri· 
Fala do Throno 1wo se Imutou a lllzcr-no:,, 

1 

pra. 
c•omo J1os disse o nobre l\Iinistro da Jnsti<;:l, fllh• Quanto ú segunda, das palaHas - politl· 
:1 trnnqul!lldnclc publica tinha em geral melllJ· en. mais be-m combinada - :tcho·n. inteiramen~é 
rados no Impcrio, não ob:;tantc que diversos fa
ctos e-m algumas .Provinclas tingissem as pagi
nas do seu Rclatorio, os quacs factos, comt.udo, 

ina.dmissivel. 
A Commissüo, Senhores, tcvr todo o rn!· 

nado em ·C\·itar qualquer cx.pressfw que pudesse, 

não davam moth·.o para se clesa.nimar: a Fala ni.nda lev~mente. attribuir-sc n censura ao l\Ii. 
do Throno, foi mais adiantL•; disse-nos que o Cô· nisterio de 19 de Setembr.j, porque fazia juslir.a 
plrlto de ordem com dedicaçüo aos principio~ [I pureza. de suns intcn~ões; c cntcncleu·se, r 
de uma bem entcndidn liberdade se manifcs:.1 ainda se entende hoje, que todos os ministros, 

·:, . -":•. 
·,{, 

f 



l"i 
j·l 
:I '. r:: 
l;l 

f 

I 
I 

o ~ 

i 

J 

I . 

·-------------·-··---------·--·------------····· 
Scss::io de:!:!. de ~lain 1<11 

sr:m r:xcep~iio, fizeram em beneficio elo Impcri,1, 1 .\medida., repito, foi hoa, porque o 1\Iin!otr<l 
c sobretudo para a pacif!caçfto do Rio Grande I pa:;oon nnm iu:;pecçfw ao Exe1·eito; porque es
do Sul, tudo quanto no seu modo de entender II.Hc no thcatro ria gncrra; porrJ<W, finalmcntõ, 
era passivei, ut!l c decoroso; mas daqui nã<l so veio trazt>r-nos informações exactas tanto do 
segue que fl7;CSSC!ll em tudo o melhor que era r· !<OSSO Exercito como rios ;·ebcldes, () tr:Uli]Uilli
possivel. ~ar-nos sobre a sonc futara daquella l'roYili-

Um dos membros da Commissão, que IÜ<J cia; porém melhor cffe!to, maiores vantagens 
vejo na Casa, j(t desenvolveu este pensamento. nó" teriamos della obtido, se clla fosse antcci
c mostrou que as palavras- uma p~1itica mais p:tda c mais bem cJmbina.•.ia. Talvez o nobre Sr
bem combili'ada - referiam-se a. politica bem nador nos diga que clrcumstancias occorrr:ram 
combinada c náo a mft politica, que podiam s~~ pelas qnn.cs essa mais bem entendida politica 
applicadas sem offensa a qualquer mi:listerio: ni'to aconselhm·o. o embarque do ex-:1-Iinistro an· 
c como, dado o progresso ronstn.:nc do espírito tes rio rlla cm que partia para o Rio Grandr; 
humano, póde al;;uem negar que os succcssores e esiou prompto a ndmitt.ii' q;Ie, chtdas eCI·t.as 
rlc qualquer ministerio nfto leri'to uma politic,t circumsLancias, assim sPin, mas, então. ha d~ 
mais bem combinada? Facilc cst int•cntis arZ- o nobre Senador pelo mc:Ios concord::r .::omml
d,e,·e. E' preciso um espirir.o bem susceptii'C!, go e:n que r:sta mcdid:t n:1o foi convenient~
é preciso ter orgulho, Jadlr: cst, co:110 o nobre mente sustentada .. 

Senn.dor in.ntas vezes nos tem dito, rlc fií:ar o :\flnisterio (ou antes o nobre ex-:IIini:;
semprc na nnidnrlc, lHlrn achar off!lnsa cm tro da Justiça e do Imperial tendo cmbarcad) 
tnes palnvras. ";\ v.aidarlc do nobre Senador 0 seu co!lcga em :\Iarr,o, não rlevia dcmittlr-sc 
não pcrmittc que alguem, no tempo presente cm meiados de Abril, qun:ndo ainda aquellc seu 
ou -futuro, possa ter uma politica mais bem collcga não t!nlm podido desempenhar a com
combinada dn que clle 010" seus ministcrios! missão a que fôra. -r;• quando ellc m:1rchava (t 
Insta pela suppressi'ta do p2riodo; e, no seu ex- frente do Exercito 11ara Piratinim que recebe a 
ccssivo furor, exclamou: - Ve:1ham os factcs :1otieia -d:t uemissfto <lo }!inisr.erio, noticia que 

Pelos nnacs se prov~ qnn a politica nfto foi ,1 d 1- t d 
'1 ;·cz co:n que c. c pc;'!' r~sc c 1an ·c esse mesmo 

a. mais bem c:ombinada! Exercito toda a força mora! . 
.-\ Commiõ;;ii.o, Sen!lO!"e;;, l::vada :d:t r.on- E' evidente, pois, qu~. :~inda se:; do a politir.n 

vicçfto e principias que nús temos enunciad,l bem combinada, .nfw roi r·mn·cnie:ar:nFcnle stF
nesta Cnsa, occupou·sc s(• en1 responder cm ge· tentada. 
neralidauc aM .j)eriodos da Resposta ii Fala do 
Throno; ·c, assim como clla se havia exprimo
do, nii.o procurou colher factos particulares; 
nem isso era preciso, porque sua intcnr,:Oo nfl.o 
foi ecnsnrar o :-rinistcrio rlc .1n de S;;t.r:mbro; 
ma,;, depois do que se passou nesta Casa no 

Outro facto: .I. nomeação rio Prcsident·~ 

para a ProYincia do Rio Grande do Sul tambcm 
não foi de pollt!ca. bem combinada. Estas Ideias 
não as tenho hoic, r.inha-as no mesmo tempo 
em que a nomn.eção se fez. Quando nesta cida
de se divulgou a notiti:t de que o nobre cx-!\Ii· 

lll t ·Imo dia de scssflo, apontarei algnns factos, • nisi:ro do Jmpcrio eonv<wn,·a alguma~ ·pessoa;; 
Fcntinuo dêsviar-me .rJo proposii.o lia Comm is· .. para consultar sobre tal nomeação, ~ entr.! 
são; mas é forçoso ·rcpcllir a. censura. do nobre cllas a nm 110brt~ Senador r;;spcit.avel pelo seu 

Senador de que nflo quero responder-lhe. saber c prudenci:l, homem <lc Estado, c intcres-
Principiarci pelo facto mais recente. A sado no soccgo daquclla Pt·oyincia, cu tive a 

l'iagcm do nobre cx-:.\Iinistl'O dn. Gncrra (ts Pro- occn.s!:.o de sollc!t.ar a sna fttt.en,:1\.o sobre :1. mt, 
vine!as de Santa Ca-r.harina c Rio Grande rio politica de ,., -nomear ~ ~!m·cchal Blizi:n·:o 
Sul Toi uma medida ncon>elhada por boa poli- Presidente do mo Cm.ndc, não porque eu ti
tic.a, nu;.s niLo muito bem combinaua, porquz l'(·ssc qun.l~uer lcYc ir!(oa contra o mc.recim~nto 
devia ter sido ailoptada r,lgnns mczes antes: rln Gene-ral, pelo r.ont.rnrio, o julgava muito di-
ile"er'l" ter sido empregada logo depois da de:-' - .~no da. prcsirlcncia rle qualquer Provincin, me-
rota rio Rio Pardo, e quando as inimizades, as nos da do Rio Grande; c porque? Porque ha-
desaffeições c a dcsobcdi~neia dos guardas na- , .· · 1 rJemittii:do da prcsidencla daqucJla 
• • 1 contl·a o Prcsidrnt.e: 'Ia SH o 

c10naes se mamfcstaran : Provinda, cm conscquencia rlc uma rcprcsrn-
da ProYincia. 
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Sessi1.0 de 22 ele i\Taio 

1ar,iio que veio a est.a ca.pltnl ::.s~ign;tda por I obellicnci;t, porl]nc nfto admltto c;ntrc os mili
quinhentns pcsso;ts. O partido que havia feito r. 

1 
i~ros ou.tro principio que não seja a obcdb•J· 

repr~scntuçrio, de certo, se desgostaria, se n,.:!-, cw. p:Hi.Sl'\"[!; mas, quand:J falo cm milltarc3, 
oust:Jria. wm n nomraçiín 1!0 :.rarrrhõ!l J<;!izi- r·~ienrlo tropa llc linha, tropa b~m tl!scip!i!1:tdct, 
:trio, c provõtvclmcntc tramaria contra cllc. n::o confundo essa classe com os bravos pal
·'"m, pois, co!ltra as reg;ras llc nma bem comh;- ''anos, que defendem a legalidade no Rio Gran
n::td:l poiitic:l aquella nomcar:ão cm taes clr- de. O paisano gurm!et nr.eional qnc•, em dc;fosa 
eurnatanc:i~ts. Gra.nclr.s remo~·.so:-; deve ler o ex- do Imperador c da ::\"ar.ão, pc-rclcn qn~ntn JW~i· 

~\Iinbtro! sui:t, que tem verlido o seu sangue em <iiffe-
Outro fado foi o comillerrio com os rcb~l- r.::ntes combate::;, qnc tem visto morrer filhos 

drs. Qnanr!o cm rjualquc:r nar,iio se manifesta a I c parr.:Jtt's, c >:obre tudo vir,larla a honra de 
rebclli:i.o (:!11 uma .Prodnc!a, o J1l'imc~iro cuida~ sua fill!rt pcloH rcllelc1cs, [tt.t.r!lmilHio torl:~s c~

do do Govr·rno (: eort:u· tof1:! ~ tom:unnicn~fi.n 

1
~ tns dc;;gra(;:ts :'t l.~nor:mc:in e f:o\·n.n1!:-t do Gc

com n P:·::p;ineia rehdln.c1:1, b!cqnc~1-a -por 1uar c ~1ernl, cmOcra o GcnC:r:tl nf:o seja nrm coYar<l·~ 

i'~rr:l, pa.rn. f!UC n:to receba soccorros; pron1ovC'r i' ncn1 ignorr!.ntc, é, :t meus olhos, nwnos crilni· 
o !lc.·:cn~H:~~1t:n~1cnto fJ(·la f:lltrt l1e commercio. , no:::o elo C!H2 o militar de lfnh~. que cm qunl
E~i:t T~1t.'~~!i~[!, pn.rém, e~qnccr:n ao noln'ê. c:-:~:,u-1 qncr ci:cums!·nnci:t clcsnc::~ta no seu gcncrnl. 
111stro tlo l.mpc·no; c, scnflo f·!:itc pror.cc1InlcnLo! Cu:-J.·s sw1 O:i factns coJlt!·a cnsr. Gr:nc:·:tl? per· 
cc.neur.:.(Io pc1o nc.brr. Senador que- honra ~L i :;n:~tou o 1:obre c:.:-)Iil~Ltro, e cile mr:smn r~:s
Cc::.!n-:.~::~:::G co:!: o sc:tl [',poir., ~ isto respondeu o p0:1r12~~: f:r:t or.;-;:-tn!znr :-t~:i !~~iHc:i~s co!~1 offi
nobrc r::::~).Iini~,:ro:-0 GavL·l·no nüo :.inhn. fO!'- cbes de Jinh:-t. :Uuitos outros fnctos hrn·:~. e 
ç:1.; o Governo, nüo tendo força p:~r~ se fazer P~ll"2CC·I1lc qae Yc·m :!rr~1r:1. hr.:n a proposi:J 
obedecer, como daria urna ortlem que seria tlcs- .

1 

eonl.a.r ao Scn~ilo uma !Ii~tori~, assim eümo o 
obedecida, por affcctar os interc,ses particnh~- nobr·: Senmlor c:onton ont.rr. de certo homem 
rc~s de~ 1~1uitas pessoas? Eis n. razão jlorquc não! c1o Rio Cr:lndc\ que foi chn.nuttlo :i Cürtc. Ea 
dei essa ordem. - En sou tambe:n tia opinlãJ I t.:m:hcm f~!ci com nm 1lcsscs homens: cret c1!2 
do nci.Jr,:: se-nador... 1~ U!n mi1!u-,r qut: c.slant no TI.iCJ Gr;t:H1c co::-:. It· 

ü S1:. VAscoxc~-:Lr.os: - Essa não foi a Ini- cr:nr:a do Go,·crno, em sua fazcnd:t, :l der. lc~~u:~:; 

t~ha oplni:to. I de Pori.o .:\Icg-rc. Esse homem, sabendo dn. ma.r· 
ü Sn. !II:.I:Qt:l·:z m·: B.II:I:.ICES.I: -Eu o •Ju- cha do :vrarcr:h~l E!i?.i~rio pa~:t o Rio P:<rdo, 

i·i assir11 c..:jlrimir-:~c·:-quc·, qunntlo o Governo c prm·cnc1o as conscquenciris d0 ul.l m:·~rch:l.. 

r1:Jo tr:m forç;.s para st:: rnzcr ob:::dcccr, é 111~- não sor~:rc~1 o ~5P~! pat!·io!.!;.)mt~ QUC clr-:1:~:-'.Y~:~: f!.-· 
Ihor df·::Jvn.nccer-se de tomar ccrt:.a.s medidas, sahir :to encoatro .do G-cncr:tl, ~, ri~2~)f!i:·o~;~~!P·:n· 

do qu,~ inst~r em ordens que niio hão de s~t te, pcclir-Jl!e qur suspendesse :t m;Jrch~ .. Co:n ·l 

cumpricl:1s - ; cu sl;o esse 1ncsino principio. n1n.pp:1. nn. n1fio c com razões fortis!=dmo.s, incii
Jia:=; pü!'f!llP r;J.zfto o nobrü Sr.nador que ado· cou fli!C a. Jinh:l de clcfC!~:t c:;!:n·a n~ ri:"l Ta.
pt:ou l'Hsa politica rclati\·amcni:c ao co:nmc~- quary, além elo fJ\Wl n:io clevi:t p:1s::ar c1:1· 
cio, cllncilia~ões c communicnr:õcs com os r,~- quanto os so!ilaclos :üo c;•.;tin~scm bc;:l (!!sr:!· 
lleldes, a não adoptou l.ambcm no caso da d.::;;- plinados c acoslumnclos ao fogo, cmqn1nt.o nrw 
ohcclicncin. dos gun.rtl:ts nn.cionncs, visto qu~ Lin~ssc :l crrr:-tllaria de qn·~ tanto se ncc~~;;itrtY[t 

ni"Lo tin~Ht fort.~as pa.ra. cr:.sLigar, n::!m para flUS· p:-:.r~ c:!l~.l':ll' cm e~mp~nhn; que :!.q:1r.lh linh:'.., 
~cntn.r o Presitlcnt.c? :1occ~crrí{:a pc·~o:~ ,·:-~~~C~i rl: ;uerrn, n~o :>odi:l sct· 

Em ambos os casos havia n. n1esmn. ra::.:ão de at~ca.tla. pelos rrbP1cln~. c, se o fossr, os rplJ;:ldcs 
falta de força, e, comtutlo, a politica foi clli'Cr- seriam tlcrrotn.dos; que, tomada aqnella pos~
sa; de-ixando o com~crciJ .franco :tos rc~eldcs, 

1 

~ão, iicaYam defendidas sclentn leguns de ter
<ieu-lhcs soccorros; nao rcl!rando o PrcsHlentr, rena todo porondo pelos legalistas, r. lil'l'c a 
provocou a clcscspcrnr,ão tios guardas nar:iJ-, communicc:.ç:"to com Sant:t Catharina. Pelo ~on
nn.cs, promoveu a Intriga no Exercito c a c~:- traria, arança!ldo sobre ;J rio Parilo, ficava a 
]JloHl'lo seria fatal se o ex-:IIinistro ela Gucrr:~ 

1 
co!um:1a do :IInrcclwl Barreto a setenta le:;uas 

não ehee:nssc ú Provinci:t. j de dlsUtncia do Brigadeiro Cetlmon, c Bento 
.Eu, de corto, n:1o po,so approvar a dcs-. :IIanorl_ entre amb~s, com forcas superiOres; 
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(}UC a rctlrn.da dOti rebela e-) era pa.ra attra.hir a~; I c~uo::;~ flUI.!, U.cpoi:; llc Lotu~u: u. genlt:, ca-v·a.lloa e 
noss:cs tropas pam o Rio P:trJo, onde Dento :\l:l· I dmhetro, que lcv;tv;t o dito Tenente-Coronel 
no c!, reunindo :.l. uuu homcn;;, iJ:ü.;ri:t nu; a tO· I I!.odri;;uc;;, :!:andou-o par .L :\1ontc·:icléo, c con· 
lumna de-pois de outra. O Gcnl'ral rio-se c diosc • tinuon :.t ser cmprc~;ado. 
que a.s mctl!Llas estavam toma:la!;, c a victoria I Se o Gol·,~rno br~zileiro rJuizcs:~c f:ti'O!'e· 
seria certa. O que, porém, foi certo, foi a tlcr- ccr Fructuoso sem offcncler Rosas nem Oribc, 
roln do :11arcclw.l Darrcto, :t qnem se prohibio I não poilia tlc cc·rto c:mpre;;nr melhor cxp2tlionte 
a fortifica~flO ela. villn.; e se: D;~nt.o ).Ianccl n~i.t) I e éstrala:.;c~ma do que 1nanlla.r seus agentes cn· 
se ·dr~Inorn. crm~ o s~H!IW da Yillt~, ~;~ mnrcha~;:;;; contrarcm-se: con1 r~,ruct.uoso parn. ús roubar. 
in:n:clll:-:.tamcnÚ! fjObn~ a Brl~;acleiro C:tinwn.l O ~•.'iH:n:·e e~,ronel Rnclri:;ncs cle:Yi.~l·ia .sr;~· 
o E~xercito est:~rb. !E:rüid.o, í.~ Bento ~Ianoc! se-! .inlr;~u1o r.m cnnsL1lho ele ~w:r;-:~, r:ntr:s tlc s2r 
nhor tlc tcda :1. Provinci'L I cmpreg~do segunda \'C7., elo contrario ~s 5us-

E~5le: ho:ncm, dip:o, c1c:poi:; de hav~r reprc- \ pcita!:i de favor c connivcncia. eram pln.usircis. 
scn r~u1o ao :.I:trc~:lla! ·i~llzl:~~·io do mr:lhor nHH.lo 1 Todos cst(;s factos qu:~ tc~1.ho po:Iclcr2.U.o 
pos~ivc·l, o ~wrigo :t flUü s-:~ expunha, falou tam- / prova:-i[l.!1l, se t~l fosse o oLjccto da Commis
bc-!-r~ :lO~;( n nj;1·l~nr~: :1·~ CJ!'i~:~:l:.:, f!linlHlo foi::. :)u:: l.süo, r1nc :t politica. do G:thinetc relativamente 
cr:.s~ pec1ir-1lli~ a1.~Ui!·~~ c:::::~l11o:~. exr,~~Hl~-lhc. oq \ao. li.~o Gl'.T~lll-~ n~~n fo! n.ma~z t..-::~1. col~-:.binacl~~ 
por1gos da :narcha, c a.s cons~qu0nc:w.s 1ncv1tn.- 1 mtl~; :t Comnu.ssao nao se propoz a 1.s.so, nao 
Yci~J se tr.:t!:t~;;;c·m n:1~:s~1' :-~.1·~-r~~ elo T:trrun.ry. Fal-! (!Ui?., LlC;"ll rmcr cr:usnra!· ;:o:; ministros tlr. 19 . -· ., I . . 
101~ :!o Ccv·r~!, c :~ s·:!n :1.i~~cln!1tc ele nrde:ns, po~: d~ Se:~e!nbro, c r·ustcnta ainda fllW a cxprcssü.o 
ri!m, n mais ni:1guem. Prderio, mesmo, pre:r.·\ di.~ u:1~a poli-lica mai~; bem eombinr:.tla não é 
der-se por dois l~:cr.í.•:-.;, a ~Jorc!o de umn. su:nacn. oi::~:n~jva, c 11ódc ::cr n.~)nHea.cla n. qu:llf!UI~l' mi
a cncontr~~.r-se c·)m tnilit~Ir~~s que m:t1diz!am nistcrio. :\Ias, o nobre- Sc!lador que pctlc a sup
n.o General. r,rcss:lo do pc·riotlo nüo conscn7.e f[t!:: j~·~mais se 

y.-::~·i!'!:·.·.'t:-:::.: qt!:lnt.o i~:~·.·iJ. JH'C(lito :tcrae11(· :::lhnitUt uma opinirio conLrD.ria ú su;~; c, n:t 
sn.kil".~l. :; [~l::'.. rr:·csen(:n. w~·:L1t:-s;; in~;nport~n·l.!] f:.!!tn. Ch~ ~1C1ho:·cs l':l.ZÜes, COll10 n.c:tlJOU clle O 
a·J :\L ... ~·-:·(.:~":~1 E:::::a:·io, ~m cl}:::~cr!io a q:1cm fel :.~c,.l 11It.imo d~s(·u.rso? Drf•tr:· modn. 1~n tivo o 
chamncio a c~Jta. cc,r:·.c-, e é conservado con1o cm etüt1.:ulo c.L~ cscrc\·cr a sua pr.1·orar;ilo. 
(L'gr.~·r1o. D··f;ta !~I::;r.o:·lí1 s~ COll~:luC! rp~r~ os g:1ar-J "0~; :-::r~ument.cs qtw c~t! trnbo ~.prL:sc:Jt~do 
elas ~~:lciGi.1~.c·::; ~l;;ama, razfLO tinham p::-~·n. n.Cor-j não foram nem lc,·cnu~ntc a1.J~13.dos (quando 
r.~ecr ao Gcr.cral. A p~liric::t de o retirar tl:t 1 tliiferentes senadores 03 t.•;m reduzido a pó); 
r:::r:!nci~ c:-a .:l q~!C ;n:11s c~'·'>·inha. Cm·_ ···"!'\':1.1-~ ~:s duvidas rpre hei ofi\:t·c~r.!L1o. nin.~1!·~n1 ::!.~ dcs .. 
o na Pro·:incia ern t:-te:s circ: ~sto.ncias c::~ ob· lcz (quando, aliüs, tiveram car:hegoricn. solu
stinação. r;i'to)." Por~m eu nintla dmido do mais que 

Tratou·s~, tambem, de : .,::1n~.3s c:t:m ouvi. Concluio insisti-ndo n::t supp-:·c.sslo tlo ar~ 

Frnr.tuo::=o Rh~cr:t e Oribc, c de:sY:. :; de dinh(.~- li~D co·:~ tn~o:-; o~ ~:(~tis -ponto.~ P dr:~uln.s. por
ro:·; publ!ec:.J. E:n 1nb1lln. (tpini~LO fpl::tlquc·r -~1~ q!:c~ n:lo queria que o SBI!allo se prostituissc! 
Unn~íl. com OribP. ou eo1n Fruct.uosot -'!ria · .. l.:-j O Scn:1do prostituído! Grande Dcu.s! E ti
rir;0sn. c c:o!~Ue:nnavel, -m:-:.=.: co!~1 cst:1. d1ffer0~1~~t ·rem-os .pa.cic!lcia. !Hn·a m.n·ir isto! Púdc o St:· 
que, sc;Hlo ell:t fcH:t com Oribc, era CO!ll um go· narlo ouvir que será prostiluido, qu:mtlo ilif
Yt·1·no l~g-:\1, ~!!trcta.T~to fll!C :1. qn!'! s0 fizesse com fer~: da oplniflo <.lo nobre Sc-nn.dor. sc-n1 o ch:t .. 
Frucluoso era com um rebelde; ruas o nobre ex- mar ;,_ ordem! Pótle haver maior abuso da 
:ll!nisLro uo lm11erio nos assc•·erou que o Go' ' nossa pacicncia! Opoiados.) 
vcrno n:tn fr.z t-:o:-!.t:H1n, tH:m. cle:n soccorros a O Sr:. Y.\SCOXCI:Lr.os: - E' verdade. 
I•'ructuoso. En assim o e!'cio, ma!s rcconhc~~ O St:. !IIARQt:EZ DE B,\I:n.\cm:.\:-A frcscurn 
que houve motivos para s~IStleitar de soccorros 
a FructuoM; por exemplo, o Tenente-Coronel 
.José Rodrigues recebeu dinheiro do Go1·~:rno 
brnzlleiro, cm MonteYid~J. para. comprar caval
los c recrutar gaút!hos, o que levou a effcito; 
c vintlo para o Rio Grande, foi preso por Fru-

com que repete insultos no Senado é admir;tYcl. 
Dcscjo calar-me; mas, emfim, tome o nobre 
Scnndor -cnidatlo em si para não cahir em pros
tituições, c não cuide do Senado. EmquantJ e!· 
le tiver cm seu seio varões illustrcs como 1·ejo 
nc-sta. -casa, e permltta. Dcos, c de certo permit-

• $2&1 r :::a =• MA ;&: 
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tirú, f!UC sempre os t!lnhn, o Senado não se hrt 1 mcsm;~ politica que adoptou deveria ter sido 
1le prostituir, !m de ;;:11Jc\' ~n;~tP.\lt3.J" .c su:t melhor combinRdu, c a Resposta ii. Fala do 
rlignldme (apoiados), a monarchia constltu· Throno, quando se exprime neste sentido, nft<> 
dnnal c a integridade do Imperlo. (,lpoiaclos fm: censura al;;uma [t A!lminlBlração transacta; 
repetidos). Tamhem s~.berá.,sustcnt:tr os pare· <' se alguma especic de censura ha, é a ma:s 
ceores de sua.~ commissõcs quando ollas forem leve <JUe é .possivel. Declara que na Respoiila ao 
fieis interpretes de seus sentJ.mentos (apoia· Discurso do Throno nfto existe pcriodo algum 
dos). O Senado cederá sempre {t força das ra- <·m que se reprove a politica que emprcgon o 
úies, ma.s nunca r~ nutoridndr) de nm presumido Governo; c .na discussi"to <!Rs leis posteriores 
mcst'rD; qu~m pretender go1·ernnr c .dirigir es- :to emprego <la politiea, i:;to nfw podia ser des
ta casa peru r~ o sru tempo. (A poia.rlos rcpc- cnvoll·ido, porque o Senado apcna.s discutl·l 
lidos.) ns lei t1c íorç:ts de mar c icr.ra c das promo-

r;õc~; c quanto fí.s demais, as circumstancias de 
O SR. Ar.n:s BnA:>co diz que, na sessão pas-1 écorêo medo obrig;tntlll 0 Senado a c<.~der da. 

sada, o -nobre Senador que tomou a peito im- :liscussfw, ·c r<!zõ,•s houve que moveram 0 Se· 
pugna~ o parecer da Commi~siio ·cheg~u a dizcr,j.lndo tt assim olll'::l', ro>~H> 0 julga1• mais con

r·m aJ -de ·desprezo r mof.t, que so dous ou vcniente dar os meios nccessarios ao governo 
tr()S !actos se apresentavam c pequenas objec
ções se lhe fazia.m, isto quando o nobre orador 
n.cabava de falar; r se isto então disse, o que 
niio dirá hoje, quando o nobre preoplnante tem 
a limitar-se a ·dar algumas ·explicações em des
r:m·oh·imento r,s qu-e apresentou na sessão an
terior, e nfto tomaria hoje parte na discussão 
se nfto fôra uma i!Jaçito que toma o nobre Sr
nador das palanas do nohrc orador, o qual 
nii.o lhe parece multo conforme com a verdade, 
cm que se reserva toem· em tempo competente . 

d~ f}llC d~ixal~o fiem· 3•.'m cllcs, porque tlPssr~ 

modo poderia chamar ;"t ordem a Provinci:l 
!lo I!.io -Grand1.: llo Sul. Assim, de algum modo 
parece que houve uma :tpprovaçiio explicita 
da po!ltica do Gabinete, mas a v<;rdade r' 
que não houve uma discussão franca, c nem 
mesmo sabe se a. poderia ha;·cr sobre a po
litica ~ne v Govcmo adoptava, porque clla 
não era cln.ra cm todas as suas partes, e ainda 
hoje o nobre cx·l\!lnlst>cJ foge de entm:· C':!l 

miudos detalhes rolad1·os a essa mesma po
litica; mas, ainda mesmo quando o S~CIJ:tdo, 

Declara que, na sessão anterior, justifican
do as palanas da Commissão-uma politica 
mais bem comblnacla c convenientemente sus- no anuo passado, lhe tivesse prestado o seu 
tentnda--cliss<,r·a que 0 Governo, quan-do tra- voto, este auno muito bem o poderia retirar, 
tou de ·paeifiear 0 Sul. q:w era 0 pensamento e~1 \"ista dos seus resultados; o nobre orado!' 
principal da .. ~!lministraçiio, par·eceu a princi-/ nao a ~eprova absolutamente, mas julga que 
pio :tdoptar a politica de reeonelliaçfw em lo- i cm ma1s _conveniente que tivesse sido mais 
g-ar da· reprcssii.o absoluta, o que se evidenciou /bem. c?mbrn_ada, c nisto não julga que faz ;", 
tlc uma proclama~rw do Governo convidn.ndo os ! admmrstrnçuo transacta uma verdadeira cen· 

robeldes a deporem as armas c entrarem no I sura. 
caminho <la lei, parn. o que lhe;; concedeu um~ Tambcm julga que os .passos que o Go· 
amnistia geral, eomo se vê de uma proposta VCl'IIO depois deu par:t a sustentação de sua 
1l.o mesmo Gover1~o rlc n de Outubro <lo 1837. politie:l nfto !oram acertados, como o nomear 
Parece-·lhe que, com cffcit<>, esta era a .politica pam Presidente da Provincia do Rio Grande 
que o Go•·crno devia :tdoptnr, sendo s<~guldn dns um homem que tinha muitas de.saffeiçõc·s na
medidas que orn mister pôrcm-sc em acção quclla Provlncia, ao menos dos chefes mili· 
QUando este convite niio fosse accclto, porque, tnrcs. O nobre orador julga-se dispensado <le 
rntão, o effelto desl.:t polit.irn. seria t()rnar-sc .entrar no descnvolrimcnto destas dour.riua" 
solldario para o futuro! Porém o Go\"C\'no não por r.er sido prevenido pelo anteceuento' no
procedem assim; offcrecO!r a amnistia sem ter bre orador, nem \"ê eomo se possa duvidar 
adquirido elementos de .força que o torna.ssem disso. O nobre Senador disse que as dcsaf<'i· 
rcspeftavcl, o que o tornou fraco; c deste morl•l Qõcs nasceram desse presidente quer~r dar 
entendeu o nobre ora.dor r;nc o Go;·erno errarin nova organlsar.ã() rt guarda nacional, por~m. 

se i!;cssc adoptado oulra pollt.ica; mas ~sta I responder-lhe-fi, que sfw dc;·ida.~ a autrr<s 

_..,.··I. ;, 
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circustauc!as; e, dcmai~. entende que quan· i tem visto de folhas publicas e comruunicaçôes 
do chegou á presença do Governo uma rcp~•3· 1 particulares. Deste mouo, os chefes da lega
senlaçiio contra esse Presidente, llevüra cllr. Jldadc nfto. pódem entrar em acçfto com grau
nesse caso, entrar no exanie das razões qur: de confiança na gente que commandam; c. 
havia, c, conforme ellas fossem, de duas uma, portanto, é iucont<:stavcl que a politica do 
ou punir os que tinham obrado com insubor· Gon:rno não tem sido convenientemente su:;· 
dina~fto, ou retirar o Presidente, um:t vez que tonmda. 
o governo queria conscnrar toda a !jlln fort:;a Disse, pcrém, o nobre Senador qu~ o Go
contra os rebeld•:s; e por isso tem o nobr,; \"erno Hão tinha outros elementos; mas enti'lo 
orador entendido que um general qualquc:r, convinha esperar que o3 elementos se pu
com offlciacs e agentes seus desaffeiçoados, zessem em ordélll de obrar contra os rebel
e c·m quem se não deposi tu confiança, não dCH; c á falta de assim se obrar é que se 
póàe obrar, nem aind:L mesmo que seja um deve a perda, •no Rio Pa.rdo, de mais de 30ü 

:-!apoleiío. vidas, c bens na importancia de quatro llll· 

::-lota que do facto exposto o que tem rc· Jhücs de cruzadàs. :\'ot.a que um recurso re~

suitado é que o Presidente, quando se t.em 
1 
t~va no Governo, segun:lo a autorisação que 

apresentado em campo, tem quasi sempre stdo unha: o l'lllprcgo da força estrung0ira; lan
batido. O nobre Sronador, porl"m, diz que tem çou o Governo mfto desse recurso, e foi pro· 
tido ri:\·ezcs, c tem invertido a exp.rcssüo do curar alguns cavalheiros noo estados conl'i· 
nobre orador. dizendo que tem qualifictllio o nantc~ com o Br:tz!l, o qu~ nunca se cffecll!O'' 
Presidente de cobarde; ao que declara que j(t· 
mais fez tal qualificação; c na .illn.ção --qno 
t:ra o nobre Senador é que está essa qualifí· 
c:1.ç:io, de que os resultados ni'to devem scrrir 
par:;. julga.r os homens ee Estado. Se acaso 
o m!iu resultado nüo é IJUt: qualifica, m:1.s 
. :.:ini as n1ediUas tomadas, e a coragem dn gente 
qu:~ <lii os combates, como C• que o nobre s~~

n:J.dor infere das palarras do nobre orador, 
que: dá o cp:thcto de cobo~rde ao Presidente do 
!tio Grande, quando o nobre orador són~entc 
diss0 que elle tinha sido batido, e fôr:! gran· 
de pauPgyrista de pequenos succcssos, do que 
niio ha ninguem que duvide cm vista do que 
dizem a:J folhas e dos pequenos succcssos ~ue 
tem havido. l~oi <:ste o mais forte motivo 

scnfto em pequena esca.Ia, meàida estn. que ao 
nobre Senador parecia ::tl;;um tanto inconn· 
uientc, e nfto se effectuou cm co!Jscqrwn
cia das circumsw:ncias da Provinda Ciopl::
tina; ju!gu esta medida. inconveniente, por· 
QUe u:; solliado:; que dalli podcri:tm vir cs. 
t:n·n.rd tO!lt.a.minados dos mesmo:; defeitos das 
mnssas :nandadas pelo Go\·crno para o Ri:1 
Grande; e deste modo tambem esta polit!c:: 
se ni\o podia entender bem sustentada. 

F:!!ando a respüito d:t sustentac::io da Jl'l· 

lítica do Governo fô'ra do paiz, nota a retirada 
de um Encarregado de :-.legocios que muito,; 
sen·ir;os poderia prestar ao paiz, de prcic· 
rencla a um novamente nomeado, por isso qur: 
aquelle já tinha adquirido conhecimentos mui 

porque o nobre orador pedio a palavra, por peculiares da nução, junto á qual se achav<l 
isso que não é sua intenção nem goMa de o qtw muito concorria para o bom desr:mp"uho 
lançar labéos sobre os outros homens. das funcções que lhe eram confiadas; medida 

Declara que a outra medida com que o esta que lambem não prova uma politica bem 
Gonrno dcvi.a sustentar sua politica no Rio sustentada c convenientemente combinach Dr·
Grande, deviam ser soldados, como realmente monstra que o Gonrno do Brazi! tev,: multo 
foram. mas não homens tirados das rehc!- boa occash1o para contractar com o governo 
liões do Pará c da Bahiu, cujo espírito não legal de Oribe, porém essa occasiiio foi de;;. 

era capaz de sustentar a ordem na Provinci:t .prezada; e até ·m·esmo uma :tllianr,a que SP 

do Rio Grande do Sul, possuidos de espírito tinha proposto {L administrar,ão anterior á de 
contrario uo governo legal, e al6m disso bi· 19 de Setembro foi inteiramente abandonada: 
sonhos; c uma prova disso é o que aconteceu o nobre ex-)J!nistro disse que essa allia.nç~ 

com o patacho Pntauonia, e as deserções que niio cru conforme com o tratado existente; 
têm occorrido no Sul :1ar.a a. parte .dos re· o nobre orador, porém, esti'i persuadido do 
bcldE·s e para outras Provindas, como 5<' contrn.rio, c a julga conforme com .a letra do 
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:!:e~ mo t rn.l:Hlo t;uc: o JJülJ!'~ orador leu, c uon- I o:; brazilci-ros vão iig;<Lr antizu.uc com as na
tlc rleduy, qtw ~ra tlo maior interesse para o I çiics !JUC uistam unas mil lcguas ue nós? Quan
Hrazil o ter H!JUC!Ic Estado ilCI<L ,;ua JW-rlc, c 1 to a mim, creio que nfto. 
seria esse um grande meio para se acabar ' Estas c ontras consiucraçõcs s;1o suHi· 
com as sug-g·r.sLões do llio Granuc uo Sul; c cientes para provar !JUe a politica da aumi· 
dema.is, (•m occasiftO cm que h::tvia uma rc· nistraçfto !JUc acabou roi pessimamente sus
IJclliüo na Pro1·iucia Cisplalina, c na qual tentada, embora a Commissiío leve a indul
cra presidente legal OrilJc, c se acllava muito 2;cncia a ponto de dizer que poderia. ser mais 
n.nlC:J.{!aLlo, t;1'~'.. e:!-3sa umn. circumstancia fuyo~ c:onn:nicntcmcuto eolnJJ!nada. Creio que o no .. 
ran! pa.ra que o Brazi! pudesse -conseguir IJrc Senador est:1 persuadiuo disto, mas que 
condir;ücs l':li!Uljosas cm sua allinnça, c fJUe insiste na sua opin.ifw, talvez para esse des
de muito poderiam servir para o futuro; e vauecimcnto que :Lllc;;a de pertencer a uma 
<:onccdcndo mesmo que se tivesse feito a al· administração culpada de tantos erro~;. 

Jianr;a, c que o chefe rebelde tivesse trium- Passemos, porém, a outro objecto. 'l'rouxc 
pilado, o resultado seria clle ser obrigado a o nobre Senador o ma.ppa quu vem jumo ao Rc
clla segunuo os principias do direito das !.\'CH· latorio -do :l!inistcrio da l~uzcnda, que trata do 
tcs; o Gorerno, porém, jul;ou mais conveuientc S<l!JUC das lct1·as do Rio Grande do Sul sobre o 
entcJHlcr·sc com o governo rebelde do que com 'l'hcsouro do Drazil. O !JUe dis;~e fol Ctl1C eJte 
o gorerno legal é certo que a sorte das ar-~ clocumcnto nfto cr::t. sufficicntc; c não, como o 
mas mud~u ~ face das cous~s; porém talr!':: ::_obre SGnau.or ~uc imputou, que não :nerccia 
que, se uao lasse <L occupaçao dos francezcs, 1~; pelo contrario, mcrcc·3·lllc -toda . .lnststo, po
Fructuoso não estaria de posse da. Cisplatinu; ! rGm, cm que o docum(;nto ufto é sufficiêntc para 
nem essa o.::eupar;üo nada tinha com a allian- lpro,•ar que a administração passada fizcss~ 
~a que se fizesse, porQue o govemo do Drazi! mais economias que a antecedente; c a 
a podia fa.zer sem offctHler a ncutr:t!idade rnzfto é porque por outras rcpa!·Lições, como 
cont tl Fm11ç:t, c sem compromcttimento al- pelo Arsenal da ~Iarinha, pelo .da Guerra, c 
;;nm; (•, nas cin:umstanci~s cm que csl:l.va me:;;nw pela rr:pani~ão do lmpcrio, m:Jltas des
Ducnos· .. \ircs, c1·a essa a 1nclhor occa.sião pa.ra pcza~ se fizcran1 tom a provinclr.. do Rio Grn.n· 
tal tratado ser feito com vantagens para o , de, que niio vêm inscri!lÜi'- ne;sta t:J.bella. Pé:·· 
Drazi!. ! mitta o nobre Scnnuor nuc lhe lembre os sup-

Dcmais, continúa o nobre orador, nas cir- ! P_rinu;ntos que man:lou -para ~ llio Grn:tdc ::1 

eu1;1stnncias t~1ll que estava. o go,·crno dQ i t!tu!o de soceorros :! g-u:nc miscra,~el, n~ta ob· 
Buenos Aires, !IÜO era a occasifto mais oppor· ! st::nt:c tleclar::tr -dt: !ti o i'nddcntc qu::: nlo ha· 
tuna de tratar com aquelle p;onrno. Xfw s•!i i \"i:1 prccisfto uclles. 
o que se fez; mas o (jlJC creio é C!liC Jl::dn r Xiio será isto dCS)lCZa1 ,\prCS(;)lt~ré!i ainda o 
existe feito. E poder[t o nolJre Seuatlor sus- 1 parac;;·~.pho m~rttro -tlas Instrucções de 1~ de: Ou
tentar que foi bem combim\ua a politica do ! 1 ubr; de lSÚ (70. Eis aqui uma, proya de qu' 
governo transacto, c!uaudo se aJJrcscntam fa- I :'t tabc!Ja QUe se citou se clcvcrin:n ajuBUtr ou
ctos desta. ordem? Quan.Uo se vê um abandouo i tras c1CS!lCí:ns p~rn. se [:l7.cr n. compara(.~ão, c 
absoluto de taes recursos? Pcrmitta o nJlll'i: J provar-;;,; que a administração que acabou fo! 
Scuatlor que cu lhe d!ga qtw us occnsiões mais j mais cconomica do que ;, auteccdcntc. 
opportunas se perderam; c fJllC, se fossem I Al~m deste artigo das instrucções citadas, 
aproYCitadas, t~l\:ez hoje eiltn:·!a t_:nninada a.,. lembro-me que, quando c~tivc no !'vli~iste:io da 
lucta do Sul. Dlra, talvez, o 110brc :Senador que Fazenda, \'Cndo que do Rto Grande nao vmham 
aquellc go\'Cmo estava mui vacillantc par::. I classificadas as dcspczas dos diversos minis
sc poder tratar com ellc; mas que nos im· icrios, or<lc.nei, visto que as contas da campa
portam a nós as disputas dos unitarios com nha se torna\·am cliffic"is, que os saques se 
os federalistas? 1!:, no caso contrario, vc:nccnúo fizessem sobre a repa.rtir;fto da Guerra e l\Ia
os federalistas, não tinham os a conven~ilo fci-~ rinha ; e !JIJC, dopols de receberem a sancção do 
ta, c a boa amizade de nossos visinhos? Pois Presidente, <:om a sua d~cla.raçfto, tJelo :Vlinis
ussenta. o nobre Senador tJUC é melhor que . teria da Fazenda, seriam pagas. Ora, esta ar· 

Q 
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ctem creio que persi~tio o.o menos por algum redlgio alguns artigos que não continham mui 
tempo, porque a alteração do Presidente con- !lsongciros cumprimentos ao nobre Senador, c -
eistio sobre uma parte de:;stLô onlcn~ rclatil·<c,; que alguem J>Or el!e rcsponúcu trcs mez~, ma!s 
ao saque da villa do Rio Granile, ordenando-se ou menos, Ulltes de scm~lhr.nlc nomeação, cm 
que não fizeBscm immcdiatamcnte sobro o 'l'he- uma folb:J. que, para !Jcm da moral do Ilrn.zll, 
somo tacs saques, sem que o Presidente os a•.1- deixou de existir. 

tori~r~<;se, n:t forma da lei de 1838, para que E qunl íoi o comporl:unentu dcslc cidP.dílo 
Y!csscm p1Jcs cobertos com u:u oWcio ·do mes- no entrar na n.dminist1•ação de uma P1·ovlnc!a 
mo .Presii!entc. Sendo n.ssim, como pó de a .tr.L- I t;-w con~idernvcl? Foi immcdiatamcntc aprcscu
belia que se citou, c que .;6 fala de S:li'Jt~cs cll::-

1

, tar um espirita reactor, um esplrilo de pt·oui· 
gido:; :10 'l'hesouro, provar que :c aumi:ustraç;,o ga!idadc c de patronato o mais escandaloso. 
]Jassado foi muito mais economica que a ante· 1

1 I:nltando a quem o ·tinha n01neado, dcmlttio os 
rio;'! Tu:mbcm notei e estrrt:Jhei que na tabella . empre;;auos rna!s benemeritos, principiando 
Juntn., a rc·spcito de letras do 'l'hcsouro, em uma,logo por um delegado de instrucção primaria, 
de suas co!umnas se d!ga-:l r:tzfto de dcs~onto Deputado Provhlcial, c hoje Deputado CL ,\s
-cr.:t ~·cz de se dizer-a razfw de premio-com-/ ~cmbléa Geral, José Anto!llo :1-Iarinho, que mui 
prchcndcndo o premio <!~ nm quarw de corre-I bem tinha desempenhado os deveres do seu car
tagem. Tal\•cz esta tabclla estivesse feita p:u·a ,

1

. go, tendo para clle mais r111C snfficlcntes quali· 
comp;·ovar o pensamento do nobre senador. dados c vasta instrucção, as quues mereceram 
:\las basta rle factos, ba~ta olhar para :1. tabella I fJUC a Assemblh Prov!nciai n.doptassc mcdid~; 
que menciona as quantias. ' por clle propostas pam :ue!horar a ciluca~tlO 

O nobre Senador crê, salvo o erro, serem / primaria. E porque moti-:o foi dcmittido? Se· 
uezoito contos; c, sendo assim ficam quatro- I guramentc porque não el'l fiel escravo das ins
centos e vinte contos, lmportancia de premias. 1 piraçõcs de ~lgucm que tinha mais em vista 
Scrft isto prova de maior economia do Ministe- .

1 

vlngrmças miscraYels, e ~eu bem particular do 
r.io transacto? ... (Niio foi possivei colher da..s que o bem publ!co. Da mesma mancim foi de
notn.s du Tac.hygrapho Silva o r.:sto do flis~ , mittido Antonio Go1ne~ ~ogue:il'P ... , de:lcgado üo 
curso.) lnmnicipio ele Tiacpcndy, porque este cidadiío se 

i linha oppo;1to a algmnas idfas subversivas da 
o SP.. FE!l!tEI!l.l. DE :1-IELLO: - Sr. Pres!·J' unifro do Imperio que appareciam na Asscmbléa 

oeule. Pedi a pwana para fazer algumas ob- Pro1'incial em 18~5. Tudo l;;so era feito de a.c
~crYar,ões sobre o que ava.:~~ou o nobre Senador, tordo com quem havia nomea.:~o ta.! Jlresldet!
e::-:Ministro da Jusliça, a respeito do actual te. Qu:J.l a r;!Zílo ~~ra ser demittldo d~ ;m:si • 
Presidente de )tinas, .(]e cuja nomcaçiio diz não rlencia d·c ~Iinas o il!ustrado ~Ia'::'istraclo An
estar arrependido. Convenho cm que 0 nobre / Lonio ela. Costa Pinto, contm o que SQ havir, 
Senado!', ex-~Iinistro, não terá tido razões -para I :J!'Olllettillo na cir~11lar lle 2G t!c Setembrll? 

6 e arrepender de um tal clelegado; mas !la de ! "\.ppareceu, T•Or ventura, algum motivo para 
convir tam!J<)m o nobre Senador que a Provin- isso? Não, de certo, nem JlOdc.r(L ~cr prouuzido. 

cia ele l'riina<~ mereceu semr.re a consideração de Ao b<:ncmcrito Presidente de S. Panlo 
todos os governos r1ue e:cD!heram constante-

1 
acometeu outro tanto; formn ambo;; dcm!tt!

mentc para dil·igil-a llou1ens de reconhecido· sa- 1 dos para Si:!' em snbstitnido,J por pessoas menos 
ber c habilidade adminis:rativa. Dentro dcst,; i aptas. :'.Ia;; nílo mostrou sómcnt.c o Presidente 
augusto recinto s~ t\cllam alg_uus dellos que po-[ de ~Ii.nas o seu abuso -~a autoriiladc c a sua in
llem provar a mmha. asserçao: que a nomea- capac!ilade nllil dem!ssoes que tenho apont:ldo; 
!:ii.o feita pelo uob1·e ex-Ministro dn. Justiça rc- elle mostrou ser o mais inepto em toda a sn·a 
ca.hlo cm um cidadão que nenhu.:na prova tinha administração, não s:tbcndo promover o bem 
dado de seu saber e int.:Jligcncia administra· tlos habitantes da Provincln. Tendo ha.vldo re
tira,. e menos de pratica dos negocias publicas. prcsentar;õcs feitas (L Presidencia, em que se 
::.;em, ao menos, era,. co:uo se disse, redactcr pedia aux:lllo para que as margens do J;,;~ 

de = folh:l. publica; essa .folha era esc1·ipta · rruitinhonlla 11iio fosselll invadidas pelos in· 
po1• alguns cidadãos. !llustratlos, c clle apenas ! dias que entfto :ts ameaça;;anl, e quando o pri-
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moiro preslt!t•Jltl\ Co~l<L Pinto, tiulla cxpcuillo pam acommodnr o all!hndo. g é este prcsil!Cn· 
us ordens nccessarlas para que a sctinHt tlil'!· I te que o nobre Senador. cx-:l!lnlstro, se com
são fosse .reforçada, só esse presidente, que o pra/. de haver uomcado! 
nobre Senador se compraz de haver uomeudo, Eu nito o creio, antes supponho que o no· 
nf•o fez caso dessa;; medidas expedidas pelo seu 

1 
u:e cx.:\1inistro nflo ~cube ue~scs numeroso~ 

antecessor; .surdo ü.s novas rcclamaçücs das/ c~ea.ndalos; c qU!! .. lloJr, se _c8tlvcra n<t adnu
autoridades locaes, nem ~.o menos teve o tr:t· n;straç;1o, o dcmiturln. por Inepto, por parcial 
bulho de rccommonclar a execuçflo das sabias i c incapaz de administrar a mais pequena Pro· 
providencias jú tomadas; isoo deu luf(nl' a CJUC j vincia do .fmperl~. 
os inuios im·adisscm aquellcs lu:;arcs, e Jua- Agora fallare1 um I>OUCO das protccr;õc~ do 
tn8sem habitantes iucnncs, fieas:;em (aml!iaH Presidente. da Provincla. Sabe o Senado que o 
isoladas. E' esta a :;rnude capacirladc adminls· anuo passado o Governo foi autorizado a 
rratim <]UC o nobl'C Senador. ex-Jlini~tro cia contralür um emprestimo para <t construcçflo 
.Tusti~J., se honra hoje de ter nome~do!. EJ!e,. á / rlc c:;~raôa,;; ou fui nm dos que concor:era~l 
scnwl!!aDÇíl do qtwm o nomeou, nao 1cz caso 1 para 1ssa; m~s, se cu soubesse o c1uc hoJe sei, 
da !c!, crigio-sc c!ll Hill didador, creando em· I de certo nflo teria da·do o meu voto. Deixo de 
pregos ou dando-lhe~ ordenados para acom- pn:rtc dizer os meios que se empregaram. 
modar seus afilhados, o que aeomeccu com Constou na r:apitnl da Pl'Ovincia q1H! o Prc.si
um inspector de A:;uw; Virtuosas, n:io lu~;·en· d~ntc pretendia 1'a::r:1" al'l"Cillat;!r pequenas por
do lei que creass0 semelhante cmp1·ego. :\la~ çõcs de estradas. e que l'sws arrcmatnçõt•s sr:
estn.va a.connnodaclo o afilhado, este ern o prin-l ri:-:.m íe!tns po-r pcsso:1s que ni"lO :.iuham us ne
clpal pensamento ela <tdm!nlstrar,fw. I cco;;ariaH g-arautias rara a realização dit obra. 

r·~e7. ~l.i!ld~t ;·na is: c::~~nu :t juri::.:~~i~!c;.E'w. Uo j Entíio, íllp;uns patriota~, sincero:> amigos da 
Juiz de Orphao~ nos lugares onde havut md10s, 1 Pro1·incia, se colligaram p:trn obstar a este 
c pnssou·a, de seu mow propr!o. para o Dire-I :;,huso f'!ieandnloso; fo·nuaram uma companhia; 
tlor Geral dos lnrlios, contra ndisposiçiio da lei; ' um uel1e8, que era o inspector ge-ral int.,rino 
o is: o para que fim'! Para que se fizesse eom os das est.r:Hlas. deu a sua rl<~missfio. "porque, di· 
ill(Jios o mesmo fJUC aqui se fazl:t com <L Rcpar- zia Plle aos outros que concorreram para for
tiç5o dos Africanos. Foi fazer 'l"csuscitar a mar a companllla: ainda que não tenhamos 
Cana d2 Lei de l~iJS, que tinha cleclamrlo guE:r
ra a e:sscs Boiocndos. c os snbmcttla ao carni
\·eit·o; :-t:jsim se fornru ~lccommodando os n.fi~ 

!!lados llo P:·rsirlen:r, p:1m ~uc tivesse uma !lo<• 
clientela. 

m·ni!.o lucro, i'o!g-amo:3 com :1 il!l:ueasa Y~~nta

g-em de termos as estradas feitas na, nossa Pro
,·inc~in p:l.l'~l o dcsrn,·ol \'imrnto de sua cultura·" 
~las que succcrleu a este patriota quando apre
sPnton o sr'u rertnc·rimrnto? Disse-se-lhe que já 

Chegou n. t::mLa o {~~cmHI~tlo. que s~ conf.ic~r- fl~!av~un :J.lTC·:nat:!clas; e quc:·r:uio-:;.: r.ntrai' na 
I'OU como Escrivf•o·dc Orphi"w:;, um estrangeiro, inrlr.:,~ar.ão desta arrem:t1ar,ilo elandestlnn, apre· 
lt1l mnniclpio c],, Ta!Uandu:L; rt:clamou-sc con
Lra esta iufra·cçfw, mostrou-se. com documcn
IOS, que era cstrangci r o; mas até hoje !(L se 

acha. conscn-ado no emprego. O Presidente só 
most:ou a sua habilldade numa especic de 

sc-nraram-se os formuhu·ios, dos quae::; ninguem 
tinh:t tido noticb. Nesl:t mesma oecasi:lo fez
sn Olltta. m·rcmar.a~ilo de a!gnmas ponte;;, se
gundo minha mcmorln. JlOl' um inglez; a ubo· 
na~iio que deu foi uma chacara que valln. 600$; 

contradnnça que houve, pass~ndo de uns paTa e entretanto, rlle reccbco onzr. ·contos de r6is. 
outros munieiplos algum snbstituillos r! c Juiz 'III•~ eu i11lp:o pi"rdidos; pelo menos não ha dei· 
dr Direito, sô com o iim de nomear um r]ue o lcs garantin. all:nmn. Outra arremata~iio de 
nobre Senador bem conhccl', c isto com preteri- uma porção de estrndas foi :Hlmit.tid:t a um 
r;•io dos mais antigos, quando ns folhas publi- • rmneez que nflo i.clll cstabcleclmr:nto n~nhum 
cas. muitos dias antrs, haviam dcnuncinrlo r:s-/1!0 paiz. 

m m~nobra miser;n-e.l, c quando ~ .'\ss••mbl1'_a / H a aind:t outro facto bastante abu~ivn, c 
Pronnclal tinha dcwl!do <]Ul' os Jiuzes de d1- 1 sinto qnc não fosse ·cm tempo elo nobre ex-l\Il
reiw fossem tirados dos substitutos! :.\Ias era i nistro da Justl~a para o vermos prevenil-o, 
preciso acautelar e demorar a sauc~i"w da lei ' como t:rn de suppor: verdade é que terlamos 
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bastante que cspcrn::. O facto foi que, .estanào- I a.s nwi:> _:·:na.rchicus (! subl'<'rsiYas, e tlnltam ti
se a fazer umn. porçao de eolrada, no r Jornal, a i r ado a 1 o r r; a. moral ao Go1·crno, denegando-lhe 
400 réis, que é o preço usual na capital de ~ todos os meios cm oecasiões :ts mais criticas 
;\finas, como o nobre ex-Ministro póde saber, I cm que se tmlam de salvar o Estndo de clua.<; 
um afilhado solicitou o trabalho, dando suas ! rcbelllõcs, c dizendo que :1 a,timlnbtmç:io r·m 
l'ILZÕes, c mandou-se-lhe pagar a razfto de 700 i incptu .c connivcntc r.om os •rebelde:;; que, pa
réis; c como fosse cxtmordinariamcntc csr~'ln-1 mos clo:talhar, hastavu. que tiYc~sc fé nas Jn.>tl
daloso que este favor se fizesse s~ ao afilhado,, tn!l:õe:>; finalmr,ntc. chamanclo-l!tc govcn1o 
mandou-se pag-ar :t mcs111a quanf.la aos outros I monstro. ~Ia;; c;;sc;; homens fizeram ainda 
trnbalhndore;;, ~ue n.té a!li costumavam Yencer mais; cusinarmn :L populaçüo a, faltar com o 
·100 réi.~. Ta.! Pra a economia da ndminisl.rJr,üo , respeito ao Cllcfc da 1\"ação, insinuaram da 
elo Presidente! [ r.ribmut a rcsisten~in. ft ~ntorldadc suprema in-

E:u. Sr. Prcslll<:·nlr, espero qu~ o nobre Se- ' sulta.ram o Go1·cmo no recinto -da Le;;lslatura, 
nn.dor pt·orluza a.lguma cous~. peln. qual n ca- i r! cm folhas pub!ieas por dlcs redigidas c ali
paeidadc desse eirladfto ~c torne recomme.alh-/ mentaclas. E rJt!C esperavam estes home:;ts quan
Yel para púr {t testa de uma Provinda, rn:e I do assumiram a aclmlnlslmçfto do Estado? Es
morecia a a:tcuçiio do nobre Senador, não só j 11eravam que o Drazil, só porque ellcs tinham 
por out:-os respeitos, co-mo porque teve a for- J :nudado de posiçüo, havia de esouccct· tantas 
tuna de nascei' ne!la. O nobre cx-Minlsrro pa- ) dotttrinas pernlclosa,s? Enganaram·sc. 
rcccu cscarncc0r de sua patt·ia com tal nome~- I Eu -ainda, me recordo d,; alguns factos 
~iio. I desses homens, quando da Oí}JlOsiçfLo; cllcs 

Xüo falarc,i cm out1·as ntuitus c:scolhas de recusaram ao Gov.:!rno atü as leis constltucio
Dresidentcs, como a de S. Paulo. Uma rc]l'I'C· naes, indisJ;cnsa,vcis, tal como :t lei da flxaçiio 
sentaçfLO, nssi::;n:ul.a, por trcs membros ila As- de fot·~as 'llc !.~I'I'a, c: mar, na. Camara. dos Depu
sem!JI6a, Provi:Ir:i:ll, cida.d:los bem considcm- tados. Ora, que imprcs;;üo poderiam fa,zcr taes 
dos, notabilidades de seu p~iz, attestam os rc- discursos c u1es vou:~üc:.; noG r~bcldco? Diriam 
f>:IIta.dos de.ssa \toa, eleiçft-o. Dc:pois t!e t<oi' de- sr.g·uramcnte llllS aos outros: "Estamos como 
monHtrado qut: o nobra cx-::V!inlstro nüo cle1·ia queremos; o Col'i'J'Il(} só •tem os meios ardina
jactar-se ele semelhante nomcnç<w. ~u direi :t!- rios, c esses mui uw:lH!';Os; a Calll:lra dos Dcpu
guma cousa sobre 0 toplco dn. F:tla, do Throno. tatlos tem-se altamelllr' pn,nunciado contra o 

E-u tenho que votar por elle, tal qua,l sr Governo.'' 
acha. Kc:n se falta ao respeito ao Throno: fn 1- O nobre St:nadot·, e:.:-;IIinJgtro da Justi~a. 

tar-lbe a.o respeito s~rla occultar-lhe a verdade. cm unta das sessões anteriores, pareceu alie
A questfto tem versado sobre tt esprcssfto -d·c uma ;:~r o rest:tbclccimcnto da ore! cm na ProYincin 
poliiica mr·nos h~m sus(Qili.ada; ~ú ~,:ttisfncto- da Dahl a; por&m, quaes foram ~s pro\'idencias 
riamente sr. tem respondido c mostrado a jus- que tomou o Gabinete de 19 de Setembro nnra 
U~a deste topico; e cu quizera, Sr. Presidente, evitar essa revolta? Sabia·se que os espkitos 
ainda, mais alguma cousa além clr.ssa, expres- se nr:havam em commor;ii.o. ~ac era :nlstrr con
siio; quizera outra que melhor cxprim~:.;~e. n:lD sei'\'ar alguma forGa a!li, c umn. <las provltlr-u
só que a politica n:lo foi bem combin::ula, tnas ciaR qnc deu o Governo anterior fôrn consen·ar 
que foi pessimamente c!lri:;irla. !':io é de aclmi- essn, for~a, c prepar:l.Ne para mnndm· p::ra 
rar que cu hoje esteja nesta convicG:io, POl'· alll a rrn;;ata Príncipe Imjtcti(ll; mas, subindo 
que desde que subio ao Poder o Gabinete de ao Poder, o Gabinete de 19 de Sc:tembro m1n-
19 de Setembro. disse cu aos meus ami;::os que dou-a desarmar, c ft'Z ]J3rth· par:\ o R!o G-rnntlc 
considerava t'H9Q politica como aterradora, c todas as l•ropns .. E q:ml foi o rcHnltado? Re
dominada ·POr espirita ele vln;;:mças m!sNa- bcnt,'lr a, rebellião na capital rla llahla. E que 
veis; e r·Rtava, pcrsitallido que os membros rlcs- pro1·idcnclas deu o Gonrno? 
sa adminlstra~ilo tinham subido ao Poder ccr- :\Iuitos dias d~pois rla noticia é que se :nan
cRdOR ·dos pciorcs :1u;;picios, poT Isso que, nas dar:un os primeiros auxilias. Uestabclecen a 
sessões de 36 c ~7. al;::uns, Rendo cntfto mcm- ordem? Segundo se escreveu nessa occaoião, :r 
bros ela opposiçno, tinha,m pregado as doutrinas Testaurnçi\o foi drrlc!a n. um Incidente. pela 
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chegrula da columnrt tle Pernambuco. Ni\o mo 1 ções, declarando quf.! o Se1i::ulo se prostitue se 
eonnt:t de providrncb.9 que desse esse go,·crno ln:to !4Pgni1• n sua opinl:lo". Cousas taes não 
para o rc.sl:aõelcclmcnto da ordem, com o !lle· as r]ua!lfico, por não offcnllcr a .dignid:ule se· 
nor sacrificio de vidas o sangue; pelo contra.· natorial; é tun arg-umonto qno !3Ó tc!ll por fin1 
rlo, só me cons\:n, essa horrorosa c::trnificina, tornar odioso um Senador qm,, pela sua posi· 
fcatcjaua pelo Gol'éi'110, c o terem sido rnarca· c:ilo de unidade, merecia <iL' nm r:o;·po tüo lihc· 
doi! r:om o i'crre:te de anm·cltlstas aquelles que ral como o Senado do Drazil m;ds algum::t in· 
Ido acccndlam ll<nlln:u·ias pelo dcrr::tma:1Icnto dnlgcnci::L. Indul;r:nc!8, ~u o .r!cc!:l:rn, tenho re· 
do sangu~ <lt~ .sí'm~ i-:'illiios, pmi!:o que dC'S'.'aira· cr.biclo do Scnn.do, porQue, ü. cxeepçfto dc~iSí! no .. 
dos. Uma revo1n~i1o quasi semelhante honre bre Scmador Incn11Jro da. Commiss:Io, que não 
em ~Iina~J; mas restabeleceu-se o In1pcrio da devia asslgnn.r rlc cruz um p~.reccr de urna 
lei, c niio ;;2 derramou !;anguc. não honvc Jnbi· Coi:nniss:1o, c que, depols tl0 oito ou noYc dias 
los arJ'aJH.:~u1o~l [~ for~~t; honra scj:L fcltn no b!:- I dt~ trabalho, esquece facto.s p:tríl dcmongtrar 
nt'merito gC:lH:ral Jo.s(• ::\1aria Pinto, c n gr:u 
e::;taUo 1n:1.ior, qn~ soulJcram tc·mar todas a~ 

cautela~i p:n·a que o cspirit.o de v!ngan~.;a :i~i;.o 

tivesse lu;;<lr. 

as ~w~t:I't;Õcs desse parcec:l'. sen1 produzir nma 
só c1uc 1nereça attenç:w. excep~~o desse, to
dos os nobres Senadores, 1nesmo os aUrcrs~rios 
tio Go1·crno t10 10 de Setembro, t~m eu\·itlo com 

Concluo que: a Rcspost:l e:~prlme: o senti- uma attenc[~o que talvez n:lo me:re:r;a, quanto 
mcnto <lo Sc.:n:.Hlo, cm-:1 tle:coro; c não ·rot~:.:·ei tenho cxpaulido C'll! abono desse V.1inist~;rio. 

pela. cmcn:l:t que CJUC:r c1uc .se suppi'ima n. pr..~·- Sr. P:oeslclc-:nte. Eu principir..rei a. respon
tc llo Ji:tt'agr:l"i>llo. nue: diz: /;no entender do L1c-r :1os lli:::cursos que ~l:m ::ilio pronunciado5, 
GJ.hlnctc Imperial." Pcl·sua.do-Inc que os jl!ni~j- c tt~lvc:! a algumas idú~s qnc na nltim:t sessão 
tros dão ::ts informal]õcs ao Throno; c, nccess::!.· ~c emittir:lDl ncstJ. c~s~ (:ontra o C~~binet2 du 

rlamcnte, haviam de ser os tio Gabinete de 1G lf1 rlo S~tembro. 
de Setembro, porque o actual iiilnisterlo niiJ 
tinl1~~ tr~~~lliO lF'm p~~·~t rever ~s P':'·(;:1s, nrm 
par:1. Ci~t·:·1a nD c·~:~mc det~1hn.do ele toll:1s as 

cousa::;. Cn!i1 l!"lt.O u:!o quero. comtuclo, diz1::·r quc-: 
n1c lin~iUu·c·i :iô n r·c-nsn!'j!' o :VIinistcrlo que 
ac:tbOli, prJcs m:~lc:;J que c~~l!Sau, e 11cla enorme 
clivi1l:1 que..: c1t~i·:~ou, rHdcia que: iH~S:ll':·i ~oh~·r; 

muitas ge:ri~t;õl:s. Xão se entenda que son mi

nistcri:l.lista do acuml ;~ore:rno; JlO!'fiUC se c!le 
sr.f!'Uil' a poli tie:a d:ts tral15:!C~~ücs, se ler u:t 

T(;;J~·,:c que~ido demo:J:'tr::ti· q:w o Gll.blncte 
Ue l!l de Sete1nbro nf!o tl~\'e unw. politica. bmn 

eo!'l::)!n~Hln, ne1u sn:Jtcnt:ula. convenie:utcmcntê; 
e 1J:11'3. Uemo:1srrn:r CH!l a.sscrç[ta cncrt.l'r~or3.Ul a2 
!l1Nliü:ts desse J.!lnisterio tanto pelas r·eln.ções 
exteriores,. como p2!as interiores; examinemos 
os y;:lt:!ltE·S ar;nmentos com q:.w se quiz con

•·t:ncer o Senado tle ~ne o Gabinete de 1~ tlc 
Setemhl\') !1:-io rliri~in bem as rclat;ões E:xterio
rr.s. t'ln dos :u·2;nmenros mui porlcroso.s, que cu 

bulln. das ch·cniY~swnc:ins, nflO clC\'C cont:t·L' con1 n:1o se! cc!no llOdcrc:i clel.lelln.r é te:- o Go,~e:rno 
o meu voto. denlitt!lio t~!;::. Encarregado de l\e~odos en1 

O SP .. Y~\sco:çcEr.r.os: _ s1•• Prc:siücntc. 1Iontc\"Ü!~o; t-: :trgun1cu~o novo e in::.u1H~n: o 
Quanto n1:tiH se- C:S!H'aia a lliscus2ito sobre- este Go\·crno d!r-lgio mal as relar;Gc:s exte-riores p.oi"~ 
par::tgrapho Lla Rr.spo.ota ~o Throno, tanto mais qno donittio o Euearr~gado de Ne!':OC:i()S em 
satisfeito c t:·anqni!io e3ton; tanto mais m~ :\Ionteridéo! 
congrntuln.ria com on me:us collegas rruc eonstl- O SI~ . ..:\L\"E~ .DJ:.\xco: ~I:tndou p:tra lá 
tuir:un o Ministcrio de 19 dc.Setembro, se :!ln· outro.·· 
da pcrn1anr:ccsscnw~ c1n nossos po~3 tos, sP nns O S!!. \·".\scoxcF.r.Lo . .:;: -· Estr: a.rgu1ueuto foi 
npresent::tssemos ao Corpo Lc;;ishtivo inresti·ll ll!'oduziào. r,omo por r:sc:u·necer a intelligencla 
dos do roucr. :tlhei:l. ou tal\'C?. por cortei:n· algucro. Respon-

Que tenho cu ouvido contra :1. ::tdmlnls· rh'rei q~;;, u:u ~o.-erno, quando rlcmittr. um em· 
traçfto de 19 de Setembro? o argumento rrue ]}reg-ado, n~o <ieYe protlu7.ir as t<t~Õcg que tem 
fez mais irnpressilo no Senado foi o do nobre para isso; muit~s .-czes seria necessario fo:·· 
Senador qtw f::tlou cm primeiro lug::tr. Diss~ mnr um !ibello famo:;o contr::t o denüttido; é 
elle: "Esso colloso. que foi Ministro do Tm- cata a minhn, con1·it:t~iio nem me lembro que 
perio c d::t Just!çn, julga que ha de d~.r-nos li· ! em pniz al:;um sa tenh:lm !}roduzldo rnzões pe· 

,..., A 
.. . 

.. 

.~.·· 
.. · . ~ .. 

... • I e . ~-:-: . :' ... : .. . :~ ... · . · ... ~ ~- ..... -·· ..... ~--";'· . ·-- .• M .. ·- ••• ·.'.:=_.-; .. ••.• •• ;.:.-= .. , .... :·.·': .. ::.·,·' .. ·,·:.· .. ·;,_:·;··.· .. ·.-"~ ..... ·f ..... fft_·.~ .. '··._.:.~_·,.·:~s.~.~.~~.-.~P_:·:.r,.·,:.:' .• ::.~ . . . •.:· ······ .:;. '. . :~:~:_·.:·. •: ·.. . .... , . ."~ ....... :.:·':·:.:;-,·7.:~:·~.:.::.:~ •. :: ... : .. :_ .. \ .. /=·~~.~~ ~ u 

,··~~- .. ' :.·' . ·;-:">:~·.· ... ·..... • .. 
- .. ..:x.' 



J 
, .... 

1 
I 
l 

·.! 

1 
.I 
I 

Sc~ssli.o ele 22 lle :\l;tio 151 
----------------------------------------~ 
las qu~wa uru g;ahlnete dculiLtio u1n cmp~ctr,~t~lo~, ~l~t.o 1u~r~co;; ~ t:t.:~Eilll':J. \i.t:.~ lhe r:'..t~\' irrr).~ar o 

u;órm:nLc n~~ ordem ue. u~n Enc:Lrrc~:ulo de I nobre relttt.or tlu. Commissii.o. 
~cgocw.s. :01 c:Jc sulJ~tltutdo JJOt' Pt::uro Clu•-,. O ::cJ!J!'c rcr::to!' ll:J. C'nmmb,iio ni'.o ~e crm
,·c.:~. :uc. nao f·H't se pucic ~er t~nlllctu un:a..do I ;.c_utan con! cu_ütür ?~:~~ seu jn~zo, que :!lndn. 
de cs.Lup.Ldo... 1 nao tr.m por s1 •L O!lllltao u~) p~ti.; C:IL;: :~~.;rcz-

O S1~. Ar.n~::; BU.\);CO: - ~~ta se disse· i::t.o. 

O S.!! .. V~\.'~i<.:O-~c.st.r.us: ·- F'oi esculhiclo PeU.:·t; 

cetuau, com a [Lfoute:\r, que lhe: ;, J}!'opria, que 
f) iiiinistcrio, se nito t.raloll com o~; rcJ,cldcs tlo 

Chn.vc:::, por que o Govcruo C!llti.~Udc:: l]tW 0 sct: Lru~.:;un.y, ao n1c.-no;;; ll~cs ruinisLron dinltt!iro. 
ardente zelo peLa inte:gritladc elo I!Up(!río podi:l O SI:. Az.n; .... P.:!.~:'l·cn: - J·~u flis::~::: parl':{:t:u 

l~:e;;t:u· l>o:.tB scrri<;os n:1. !cgaç~o rle :l[ontevi- f I!·~; ~·.r. 
ueo. ) o SI:. \r.\S.Ce~;cr:r.i.OS: - E'l! n:~á ~1!t:: ~·effl•o 

Ou.cro arg;u!ncr~to foi nüo ter o Gov0!'!1C; c.-~-~ ::.;:~(,rc: :10 nobre· re~~to:· t!~~ Co!1~missi"~o; ,:ou re~~ 
lebr3:r.!:o u::n t.rat~~do üe alli~W}J. oi'tcn.sh·a c d:.:· ~e:Hh\;o- :w qr:e· onvL 
r~nsh:a. c0:m Oribe; [igu:-~~ra.n~·~c nnüt~.s ~.-:::n· Par3. f;'? n~o:~tra:· flllC' o Gorcrn0 !}~~cceu 

ta,gcns CLUe devi~r:l resLütar deste ~l'~r:rU.o. E!i- ~;-u:~!· e'!~l os 1'0~;::-ld~:·!.; tto UnJgn;1y c minl.st.ra.:~
tendeu-f.:e que o Covt::no cotnlnettt:u unl erro iiH'~ a:t:diit!S, "Z'C~C!"ÍO·~~-: o facto tlo t.cn{~r:.te co~ 

~t·n.vi.s3ima; c eu sot! de oplnirLO contrariE; €·~1· , rone:l Jo.sé Roch~j_;urs. Or::r. rp~·:~crlo o Governo 
tc!ldo que ~queEe::: que qtli~l:cra.m cdc-brLlr e~::~ ! d-·~ 1~ d:? Sctem0~~, t!v~·::~.;: d~~r.lo o p:tsso de 
tratado co:n OribC! (: qu~·: comrr.f:ttr.;ran~ un~ li tr:-~t~r corn os rebehH~~, nüo I!~c:rcei::t. se~ estra· 
C:l"!'O g-!"it\:l:::::iu1o, 0 f!UL! quizt-~rarn c:i.7c~··.;c:- ~1~~ 

1 
n~'!.::tdo !)Or f"l1i~!'n pe:·rtGnccn ;.l al!mluistr~r;<7Lo de 

p:~ií' eh~ quatro l'i~il!li3r:; <lc ha.b:tn.!l:;:::; ~:::::! to~ 112 de O:ttuhro, pl}r isso r.uc; o ;;ene:r:1l PJscra. 
tlas rts· dís5en~i}c~.; ele um pai~ de !iO.OOO h~hi- :lté !11:.! p~r-2-::e qu~~ e~;rc~~e af') sc-rvko. do Itnp€!
ta:J.tcs; c~ rgte uii.o a~tcnd.r;rmn á !tc=ccssidad~ rl::.: I :·!t) nt\ tempo U.r:-:;-s:l aU.!nluit:Lr~~{::!a. Pú·de ser 

~~~~~ • t~::~3 ;~~ ~~: r~,s~\3 l~ ~1r~\ 1~1;a~~~:t~~!l~c~;~~[ ~!\~: :~~~~; 0:~::"~~\. '::::1;!~~::~ '~~~~t":,~::~,1~u ~~ ~
11 

~:·:~~: 'vo:~~ 
~l:,~:t:;:~~t~~:~~~t~~::::~u n~~n~:~t:t~u:;o c~~al~~~j;~ j ~~~::~-~~~Lr~~-id\~ ;~~~~:·llr~~~~~~;·:c;;l~~n·~~~ l·~;~,;~: 
BrJ.<;il. Jr.~s. ll!êSlllO, co:n out:-:t qualquer pc:.:r.- / tempo do ;::tbinct0 llc 19 de Setembro r,nr, tev-:; 
ciQ. :llll·~ricana; (\ co!l:a jú Ui::5e, que p;al'::tD-! lu;a:: 2~sc successo) tlinis:tran a t~ss~ tí.'~ente 
ti::ts p.cd!:.1mos receber da fi~:.·l execnção àc.ssc l Ct1l'Onc! algtl!l'!. dinheiro·; e, tentlo ellc fel~o Te .. 

t::n.taào? Quaes cra1u e-llas? Que:n1 as oiierc~ c::1:t:?.rnento :1n. P:to-rir!cia c!o L'I'llglt~Ly, e cnu.·an
cin.? Dem:üs, reconheceu o w·:n·e Sena.cl.. .. ctl!c l!O co1~1 ::-r!gnm.n. cav::.lla.t--i:~ n.:t pro,·lnc!:t do Rio 
o Lrlumpho do ge:n0ral Rive:~·. foi em g.;-.~~H.lc C.r:1nc1e do Sul, nfto o1Jcd0ccu ús ord~!!::; que !be 
parte devido au auxilio que rec;::>eu do .;o\"êl'll~ dirigio o Presidente dn Província. e foi olfere
ftJ.·ncez. on llJ. esquadra france::. ... : e css,; t:·~- 1 cc:l' cc1nb~te ~os rr:behlcs, ~1o Qual foi infeliz. 
tarlo de a!LL'lnr,:J. .offc:lsim e d;rcnc-:\."a ilnpcdi-J O governo de 1n u: Sctcn:l>r~ nt~nrlou proceder 
!1"- quo:: a CS'CJ11"-<tra rranccza ton1ecxss~ qn:u: .. , eon.tr:t c!lc, c se ;tllul:t llctü· to: Jul:~a:!o, E por
to;; soccorros Qttizcs;,c ::o.o r;eneral Riç•~ra? Po- l'l'~c· cl!e te:m continu:t.<lo :! resiuh· no· Est:1uo do 
dcri:lmos c>:pcrar que esse p;eucru.l· cmnp.ris~õ<· l:t'Uguay. Po1· esta occasi:la, e:<c:lamon o· !tol>re 
fielmente essa com·cn~ão? P-arece-me que ao Scn(!.dor contra o Gabinete ele 1~ th~ Setembro. 
n1enos os. aU,.::ogn.dos da C'Oll'-"'enção n;!.o têm. ·que s.: a.l."rog::tva: o f:!.Ze-r c!·rs·p~z~L~ st:~:t•ttas ll:ll"a 
dcs·en.vol·~hlo essa. materia, como conrinba, r;ut: ni!o cst~vi an.torl:l:ldo .. Ht dei alp;uns es· 
para mostrarem ao Ser,ado que o Governo de cl:crecimentos ti Casa sobre taes tlcsp<'z::ts; mas 
1S de Setembro· não consultou o interesse do pcrgunt;trei cu ao nobre rel:J.tor da Commissão, 
paiz, a rt>st:JJnr:t~:i.? da p;u na Província do Rio ex-Inspector G<·rnl do Tet'souro c cx-~1inistro 
Grande do' Sul, <leb::mdo de celebrar ~ssc tra- da Fa::e:!lrl:!. se o Gabinete de 12 de Outul>l'o, 
tado. A polttica do. ~linistcrio de 19 de Setcm-· ut.• que elle· fez p;trte'. ni:io fc~ ta!lll>cm essas 
bro foi,. sem dm:ida, m.nlto supcJ'ior; c se eu desp.:zas. secretas? Creio que o nii.o. podcr:í. nc
niio rece~sc re>el:tr cC)usas que podC!m com- gar .. Sr. Presidente. Fez ·dcspeza& scrctas, e 
prometter, tc·nho par;t; mim que. éon;n:ncC!d:t. o proccllcu muito acertadamente. porquanto fun
Sen;:~do de que, pelo menos,. essE.' pracl:dlmen:to c~ões !la no Governo, tuórmeutc cm tempo de 
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152 Sessão de 2~ de Maio 

guerra, que niio podcm ser descmpenhadn.a sem 
dcspczn.a secretas ... 

0 Sn. A. Br.A:>co: - Apoiado! 
O Slt. VAscoxc~>LU>R: -Foi, portanto, auto

rizado esse g-o\·erno a fazer despczas secretas 
pelo interesse, mesmo, da causa. quando o 
C.orpo Lcg-i;;latiro ll!e consignou meios para a 
guerrll.t pnra ns ncgocínr;()cs. N e ln q ua.ndo cu 
l'ccordci ao nobre cx-:Vfiulstro d;1 FazPnda, ex-

um palz que tão nobremcatc t('!!l sustentado o 
seu goveruo, pn.ra impor-lhe um tratado, que 
por isso mcsn1o podia se;· susp2Jto de ter Hldo 
cstorqulrlo por Yiolcnela; mas rJUC fez a ad
ministrar;ão de 12 de Outubro? Mrtndou. penso, 
couvidn.r o Govorno do üruguay, para ceie-· 
brar cs,;e t.rntado, sr:m audicneia do governo 
dt~ nuenos-Aire:s; o QUe deu ln:;a1· a muitas rc~ 

!'lnmac_:i't~s: o ('Crto é fJUC eu uflo posso t1Izr~r ao 
Inspector Geral do Thcsouro, c netualmcntc re- Senado o qtw ouvi :t r<.:;pclto llc no~sn;; rela· 
Jator da Commiôsiio de ncsposta, ~ne tambem r;ões com Buenos-Aires. salvo se se QUI7,cr que 
no seu Ministerlo cllc tinha feito dc~pczns se- cm se.ssfto sccrct:: se diga alguma. cousa, c, en
erctas, th·c cm vbLa cxprobar-lhe qualquer fal- ti'•o, cn pedirei ao meu collc·ga dos Negocies Es
ta, qniz eonvldn.l-o a ~ue fosse mnis justo, a trangch'os os Pl'•ccisos csclarec!mcntos; mns 
r,tw não arriscasse princípios sub\·ersh·os da não houve falta alguma :t este respeito. (: u:n 
ordem, Jll'inclplos incompati\•eis com todo c engano do nolJrc Senador, 01lc ufw estCt infor
qnalquer Governo. tnndo· 05 nobres senadores querem justificar o 

Tnl\'i~z CJUC o nobt·c relator da Commissi\o p~recer da Commissfto, que nenhum apoio t~m. 
nfw esteja inteirado de alguns destes factos; c por 0sse motivo nnntura.m tudo QU:tnto cn· 
talvez qur~ ru mesmo est.cjn. cquh·ocrtrlo, por- (é·nrlenl ~uc pótlc sr.nlr ás suas intenções. Nüo 
qu~nto uiio era posglvcl qn0, sobrecarregado sei, Sr. Presidente, se alguma cousa mais se 
com as pastas de duas repartições, pudesse :tr;!;uio no GoYêrno no que rc.sneita ft politica 
cxamhw.r o que a cllas ]Jt:rtünc·i~. c o que ti- cxu•rna: pútlc :;0r que al;::um~ ünl.ra censura 
nham praticado os meus antecessores; mas o se lhe diri:;iRst·, mas nJ.o me ot·corre presente
nobre relator da Commi:>silo ltn. cl~ permitlir meme pnra poder 1·csponde!'. 
que eu lhe tleclare que c:llc tambcm cstlt cq:;i- Pn%arei. "~ora, ;í. politica interna; c não 
\'Oéado, Porque Far:ril'ir·a\':! no; !llrr:itos do bispo posso principiar a rebater as proposições te· 
deito, afim de obter uma roncordata com a mcrarias que ncsla casa têm sido profcrld~s 
Sauta S(:, que julgam prcfrrivcl {t nossa lcgls- ronu·a a politica interna de 19 de S.::tembro. 
lnção ac·tual ou aos nossos cs!ylos. sem que primeiro insista na cxpllcaGJ.o que 

Aclmlron-Rc qur o OonTno nfto tivesse J'ci- outr'ora rlcí do que seja gonrno de trans-
t.o a paz com Buc·ncR-..\irr.s: p3rccc que o no
bre Sonnrlor qulz dizer n;i.o tin:ssc procur~rlo 
fazer nm tratado ... ·Eu ltiio J>PJ'Cr·hi bem cst" 
~rgumento. 

acções. 
Eu mr,stJ·:trci que as transae~~J!!:':i eram U:t 

css0ncia de todos os governos !Ines. qu~ só 
os ;;overnos dr:apotlcos não faziam trnnsncr,õcl', 

O S1:. A. llnA:o;co: -- Se o nobre Senador porque gonrnnram pela força. Um nobre Se· 
consente, e:u o repetirei: -- O tratrrdo fdto cm na dor, que primeiro tocou na ma teria, disse 
1828, não é definitiYo, ne!le se promcttc fazer que, assim entendido (c cu niio {'nt.:mcli nunca 
um tratado rlefiniti\·o elo pn~:; c o CJUC cu disse de outr:t sorte), em muito razonnl; mn~ que 
:!O nobre Senador foi que o Gabinete devia um Dcputndo, na respectiva cnmr..ra, lhe tlnh:t 
aprovcitar-Rc das cireumstanelas criticas cm dado mui di\'eTsa cxplicar:üo. Xão sei se esse 
que estava Buenos-Aires pura faze:r o >tratado Dr:1mtndo foi tfto bem entendido pelos tachy
dcfinltivo de paz, c nfto pat·n fazer um tratado, graphos como cu o tenho sido. que muitns 
como di:~ o nobre Senntlor. vezes me ntt.rlbuem proposições que cu não 

O S1t. VAscoxc·cr.r.os: - Sr. Prcsidc·ntc,. O emittl c qur• estão cm contrndic~i'to com mui
G:tbiuetc de 19 de Setembro tinha sempre dlnn- tos discursos meus. Por exemplo: disse cu, n~. 

te do~ olhos os pl'lncipios dr justir,a c cqui- sessão passada. que me nfto :t.rrcpcndla d<' 
cln.rlc, e as trnnsa~r,ücs fJtH' sP t cm querido cri- ter nomeado o Presidente da Província de 
mitwr eram todas fund(ld:ls n~sses principies; :lfinns; r. no discurso publicado hontcm no 
n;io se devia npro,·eli.nr o Gabinete ele 19 de jornal destn. cas:t, declara-se o contrario, 1m
Setembro nas clrcnmstnJielns em que se nrha,·n. put.ando-sc nr~Jpcmdlmcnto de Ü't' nomeado 

~~~----~-------.~,-.---~.~.~---·.~-~~-.~~~.sw~~·,·::·=~r~·m~~,•·~~D;~~~.~,.~k~~~,~ .. ~~~.~:~:~~~,~~~;~.~ .. ~:~~~.~~~·'~é~~·~~~~~!~!:~.~~.~~~~~:~;~~!~~~~~~f 
···:-
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Sessão de 22 de :\!ato fG:: 

ee~e Presidente. l\las suppouhamos que es;L' [
1 
que :t I~aht da abertura da Assembltn Geral 

Deputnodo foi hrm entendido pr!o.'l ta~hyg-r~- '6 obra nindn desse Gubinctc. 

pho3, que o seu discurso foi fielmente tran- I O S1:. I•'J·:mu,JB.\ uE !I!Er.LU: - Por infor· 
:;crlJJto; não se poderá dir.er que fJtlou por mações que deixou na Secretnriu. 

ironia, o que e.st(L hoje em moda, c o que me- o Sn. VAAco:>cELT.Gs:-Disse hoje o nobre 
receu a~ bençãos c gJ•aç.as da nobre Com- Senador, a quem eu me refiro, quê c:·am con· 
missiio de Itespostn? Ora, que parece ironia, selhos do ex-)Iinistro da .histiça c interino dn 
ninguem duvidará, porque, tendo um Depu-
tacto requerido ao Go\'C:rno, c sido deferido com 
tarJa :t justiça, ciumava depois contra o Go
verno das transucçücs, e, por isso, perg-untava
lhrc o seu nobre collcga: "Scrú transação l'azcr 
;sto, aqulllo c aquillo outro?" E' ironia. E 
tanto olle queria indicar com as sua~ palaYras 
cou~a3 divcrsa!l, que o Deputado, a quem clle 
diri:;io :1 ironia, se levantou c declarou ii Ca
m:::·:t qur: touos ess'.'S despachos que obtivera 
tinl:n:u sido justi;;simos. Se, pois, querem con
~!nu~~.r a entender ~ransacr;ão por eorrupçiio, 
t~~d~ um é li'.Tc, podcrn d~~l· [ts pala v r a:; a si
gnif1caçf~o que lhes ecnvicr: 6 isto pa::-a mim 
indlffercnte; mas c·n tlesf'jo ser c:n::cnd!rlo, o é 
~or bso que faço esta explicação. 

Disse o nobre Senador, que hoje falou em 
pr:!lu:!ro lagar, que rejeitaria a emenda do 
~l'. .:o s~crc:tario, qnc ~:mppritne as p~~lavras 

··l·m Lrcvt.:" pul·qu~.:-., [t. risla tl~ts iniormaçües 
ci:ulaB pelo 1\Ilnistro d:t Guerra, poclia aeoatc
c~r rt:Jc cstivcsoc j{L restabelecida a ordem na 
Provinr:ia do Itio Grande do Sul. Ora, Sr. Pre
:::itlen:e, r:uem Jhjd~ faz(:r maior cc:nsu~·n. ao 
pareecr c!~ ComJ!~!ss;i.o Uo que o illu::;tre Se
nador que o a~signou? 

[')r S!c Scs.won: - De cruz, nüo é as-
:;im? 

O Sn. V.\scosc;·:u.o!.;: -De cruz, sim. Se 
ellü julg-a possivel que a esta hora esteh res
ta!.Jclecida n paz na Pro·.·incia elo Rio Gmndc 
rio Sul, como co1~dcmna a politica que pôde 
ter rest!tuido a paz :1 css3. Provincin? ·:-li'io se 
vü que o nobre Senador qu~;r votar co..~tra a 
s~1:t propria intelligcncia, quando julg-:t que 
,css:t polltica, segundo as informações do :\Ii· 
nistrD d:t Guerra, póde hnnr restabelecido a 
paz <: :t tranqulllldade na Provincia do Rio 
Grancli', c ao mesmo tempo cstygmatisa essa 
politica? :-i'üo admira que proceda assim o 
nobre Senador, que procedam da mesma forma 
alguns que compartem os mesmos sentime.n· 

·Imperio. Ora, Senhores, rccciarü o nobre Se
I n:Hior provocar a colcra do :\Iinistro actual 
! com uma. censura? Parece que sim, por isso 

I 
que entende que os actos da admlnistraçfLO 
actual, os actos que l:!lctaram a sua politica 
I não são obra sua, e sim do Ministerio que 
!acabou. Não posso conceber ncst:t taelica 
!senão o empenho rle dc:primir a administra· 
lção de 19 de Set1:mbro, c de cortejar a actual; 

I 
e que supposiç:io se faz pra isso! Suppüc-se 
que o Regente, em nome do Imperador, é tão 

;destituido de intclligencia, que não s:tbe uo 
j estado das cousas, r,uc os ministros o illu· 
!dc:n, e que ellc se rlcixa illudir. 
j Censurou tambem r.sse nobr·e Sen~tlor ao 
• :\Iinistcrio de 19 de Setembro, porq~e se de· 
~mittio na nusencia de seu collc:;a; mas, Se
!nhores, se esse :\1inisterio era uma c~.lami
~ <l:ulc parn. o pniz. como o nobl'c Sc:Htdor, ::!o 

! patriota, queria a sua continuaçiio? Como' se 
~ pódc casar com os seus sentimer;tos elo: pa
l trloti:mto o desejo de que continuasse uma 
;administração tão infens:t aos interesses da 
!r)··' 'q'"' .. _,.r· 1 ' , .. \ , . .,,,_, 1' ... 1 -~---o •tt! C" ex 
1 .•.• l.rl..; 1 •.• 1 11.,, 1 en, ...... .l. ,._, , ... !, !! ., • ;_ 

j prima-se contradlctoriaJDimte, ""''' no Si~U di· 
; rei to;· cu, port1m, julgo quü nfLO estava no nH?U 

i direito manter-me cm um posto cm 811ê podia 
ii ser accusado de dcrrognr li.s attr!bttir;,'ics da 

I 

Corôa: este conselho cu não o acccltarei 
nunca, qualqnrr que ;;eja a autoridade qtw 
m'o ortercça. Que .melhor meio p~r::t se con-

1 sen·ar um )!inisic:rlo no Poder, de qnr. iigu· 
1 

rar·se a necessidade da. presença de um de 
I seus membros em tal ou tal Provincia, c cm· 
1 quanto este membro estivesse ausente, dccla
jrar ao Poder ~1odcra~or:: "::-;'6s queremos di· 
1 mittir-nos, mas não o faremos porqut~ um 
:nosso collcga está ausente". Onde se foram 
1 descnt~rrar: pergunto cu, esses principias po
' llticos? Se os ministros dispõem de tudo, o 
'Chefe do Estado existe só nominalmente. E.1, 
pois, repito: exprima. cada. um sua opinião 

to~, porque tal é o cmptJnho de invecth·ar o como quizcr, está no .3i!ll direito; mus, cn 
Ga.binetc de 19 · de ·Setembro, que até se disse estou convencido de que e:m todo o meu .pro· 
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Sessão de 2:Z de .\Ldo 

cedlmento fui fiel ú minha palavra, fui fiel das i!l~truc1;ües militares: um general não c 
aos meus principias. our;gado a sq;nir ccg:imc,nte as ordens milita· 

O !'residente da l'rovincia do Hio Gr.lllLlc res, nHiruH:me qu;ulllo esl.üo ·ern coutr:.tdkçito 
ilo Sul nào tem as sym;,athias do nolJre Se· 
nadar '' quem ~n me refiro, c cu eslava :1a 
pcrsuasrw de que cllc, tào <LP:tixonaclo da ati· 
ministraç;ào de 12 de Outubro, ilevi<L fazc1· 
\lesse Prcsiacnte nnli Yn!lt:tjoso conceito, IJOT· 

que este Pr.:sidemc mereceu do GoYcrno 1lc 

coa1 w; instrucções; e só as eleve executar c e· 
b·~wcnLc quando est[t presente o seu chefe. E't: 
li:Lo é nrdade, como se pócle dizer que o Ge· 
ncral Elizi~rio commetieu um erro de tel· pra· 
lJibil!o f<Jrt!ficaçües no Rio Pardo? Se o :\la· 
:·ccllal Darreto, 11:1 rnwenckt -do Gencr!!l Ell· 

12 de Outubro ser nomc~do pD.rn. duas presi· ;:!a1·io, c:n.cuclcu que cr:un ncccss~ria2 e:;5a:=J 
-dcncias, ~~, j'larccc-mc qu;~ cn1 dons dlas foi /orlific:::çõe.s, porque ~1fw as fez? ~fw cs~:otr:t 
,;m:s nzes dcspachr:.i.lo, em um di:J. brig-:J- ! cllê autorisado ~xpressamente nas instrucções 
ue1ro, c no antro 1narcchal, e isto no~; ultimas 1 p:na tomar -esta. c outras jncUidas? 1\'üo era 
mom:~ltos da I ~~dstcn~~n. dcss~ nrll~i~listracão., Í$tO da natur<:.z3. Ua cous~~? 

:\.to mcrccw, portanto, ser ü,Ltado com Continuou-se a <:onsidcrar o Geueral Eli· . r . ' t.ant:: .. · · cu rccclo c lZCr ,alguma_ c:xprcss•:~ l ;:iario como tfLO inepto, que .1. saa conscn•açãa 
1nais dura; não dcvln. sC'r tratado tao dcsabn-1 ·,1 • - 1, . . . 1 1 . 

, !"i=t j)l'CSluCllCUt ua l'OYlllCla CVH C!H! a a llllpO-
damente pelo nobre Senador, que :tprecl::ll 1.,. • .,, 1 . 1 . . • 

l .lcJCa ou l!lcapacJunc c u:t ;J.C mm1straçao que o 
muito o Gabinete de 12 li e Outubro . 

1 
consr;n-ou. Ou\"i ~ue •J gcn~:ra! tinha ~!do 

:-<iio ralr:rei agora no 1ão celebrado p.ano ol'!llPl"l' batido ... 
de Jagua:-:; nem 1la previ3fto desse distincto 
generaL a re~;peito dos nossos successos no 
Rio P~rílo: ::;cr-n1c-ia facil convencer dr: fJ.UC sempre. 

esse ~cneral não c:;t[t i":"lte::rado dos aconteci· 
mentes do Rio Cm:1flc; confunelc datas, ntt1·i· brc 

O SJ;. \'.\~Co:"c:~r.w~: - E cu peço ao no· 
relator da Commi5sfLO que d~:clare uma s<í 

bue a uma época factos qnc tlvcr:l!ll togar cm ·~·~z cm quo füra batido esse gt:nern.l. XunL·:t 

on\.r:-ts; f.·, dq;ois l~C h:~i·n!11:war r.nr1C"l, co:1clnc 
que o General r~lizj~rio cum:nettcu um gr::tndc 
érro em occnpa r a Ui o Pardo . 

roi bn.t!Llo! E o nobre S·:-~1ador esqueceu-se tb. 
su:J. ilignidaàc par:t all!c,;·.-:r um facto que n:\o 
6 nrdadeiro. Ouç'o apart<~s 8UC clir.em que ellc 

. .... )Ias, Scnhc~c;;, o que ::dmir:.t. (~ que un1 nun<!~t éspc:on: o f}UC e:s::;~ gc!leral nfw fez foi 
nobre lnhrecha.l do Exercito bra:dle~:-o venha avcntur~r a;.; noss:ts :orças em combates <les· 
a c-sta easa proc:lamar eomo VL:rd•Hl<' um <:rro I igu:ws; mas CJ~c _nunca esperou, que nunca 
grarissimo militar. accommelteu, uao i; nrdr:de! Lerantou o cerco 

Disse o nobre Senado~· marcc!lal do Exc:·· àe Porto "\lcgrc; sahio ao campo cm Fere· 
cito Ql~e o G-c~neral Elizia.~io prol1ibirn fortifi- reiro: c. sendo nccommc·rtido por um ex e r· 
e!Lções no Rio Pa.rclo. XfLo tenho presentes cito muiio superior c:n forças, retirou-se, .: 
toilos os m·tit~os das instntcçiícs que ao C.Iare- retirou-se mui dignamentE:; mas as retiradas, 
:hal Ba_:reto uc:;~ o Gen.:~al Eliziario ncss~s J na opi~:ào do nobre Senador, nr~o têm apreco. 
mstrucr,uc.s autonsava ao jiarcchal Barreto a. O ::i!:. :\!sEs DJu:-<co; - )Jao disse isso. 
procecler cmno se julg:tsse mais ~onrcnienie I O Sr:. V.\si:o:"CJ·:r.r.os: Rctirada.s c fu· 
na prt:scnca das circun1st~11cins, dos acont~·- 1 giUn.s srLO synonyrnos. 
ci::nentos Que occorresscm; é este um artign O Sr.. ALrEs Bn.,xco: - ::\ão apoiado. 
expresso nessas instrucções. O S!:. VAscoxcEr.r.os: - Retirou-se: logo 

O Sn. :\!AnQT;m~ m~ B.\nn.\cExA: - O con· ·.: inepto; logo, :1. a.druin.!:.itração de 12 de Se· 
sclho ele guerra feito a 11111 outro brigaueiro tembro nfto consultou os interesses da Provln· 
diz o contrario disso. cia, os interesses cln pn.~. conservaJJ.do esse 

O Sn. V.\ScoxcELLOS: - Ora, ainda c:ste Presidente! 
não é o erro do nohre :!llarechal do Exercito; E' o General Eliziario 11111 Presi-dente que 
podia, quando muito, considerar-se ~frmo um n.:lo tinha .as affeições dos principaes che!cs 
c:rro de facto, mas h a um erro ela arte mil!· dn !cg::~lidaàe; e, para prova desta asserção, 
tar. As ordens m!litares sfLo multo diversas t~ou~:c-se uma representação que se .cJlz contra 

... ... · .. 
:: •. '" .. · ·'•. 
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cllc feita, quando a administração de 12 de 
Outubro substituio (como cu j[L cm outra o<:
casifto mostrei) o Sr . .Tozd de Araujo Ribeiro 

a diRciplinn, podcrü have,r exercitas com taes 
doutrin .. s? 

O Sn. ;,!AI:Qut:z nE BAHilAClcXA: - Peço a 

por cs~c g:ncrul. l~u já disse que css:1 ;cprc-~ p•tlavra. 
sentaçao nao cru filha do rancor, do adio, ou o s1:. VEliGt:mo: - l'cço a palavra, truu-
de .qualquer indisposiçü.o cuntru o General Eli- :bem. 

ziario, é uma rcprescntaçüo feita por amigos 1: 0 8., ,. .. . . . .. . - -
S T 

1.. Asco;.;cJcr.r.oH. - Par,l a dcm1ssao 
do r .. osé de Araujo Ribeiro que o q1H)riam d "d t b · . _ . c um pres1 en e asta que um official da 
na prcsulcncm da Prorincia do r.ir Grande 1 

• . • ' ! guarda nacwnal, postergando tod:as as leis 
qne o consalcravn.:n nw.Js apropriado dí> r111~! H 1 

• • • • • •• • 

. .. ·· , lnu!Jt3rr:s, tcda <L rllscmlma militar .reprc-
c-~sc general par~ tranq";Jllnza.r ~quella .~.'ro· ., ·· ' 
- 1 d · - . sente contra cllc. 

\"lDC a; aqn1 nao Sf3 se:gu~ qun cllc ti rr.~:(_:c ! 

incorrido na indi;;rw.r;üo dos princip".c:.: clir:· O Si:. "-hl:QcEz m~ B.u:n.\CEX,\: - Ningucm 

fes da lr.;;-:t!irlade, c os I'actos depõem muita tal dirú. 
contl":t tal asserG~.o . .Tét cu disf.C, ~m o:1·.:·:, O Si:. V.\:iCO:>i< nws: -~Ias cu des6Taça
sessüo, que o Presidente J~!iziario foi muita damc:nc o ouvi. Demais, não considera o no-

bem recebido Jlo Rio Grrlnàe r.m IS~"7. 1']:12 pr!~· 

n1uito :.cmpo foi considerl.do enmo optim'l !l:·(;

sidentc, c já tambcm CX!lliquci ns principa.cs 
rnnsa; pe!ns ·rruacs se tinha emb!-~.vccido um 
partido contra cllc; nüo houve, portnnto, cs:e 
~rro na nomcn~ão do General Eliziario. 

Disse o nobre Senador, com outro seu col-

brc Senador flliC w.e:.s rt:pre.:;e:nta.çüe.s são. mo
dcrr..~~-s. e cu já disse e:n1 outra occasião que 
[Ji p:·lnf'ii;aimcnt:! p:J..ra cxa.minn.r ou sondnr 
o csta.llo elos cspiritos n:t Provincia do Rio 

Gr::nde do Sul que ;1ara aquellc ponto se d!
ri;:;io o }!ini.st.ro da Cue:rr;:; c, respondendo 
a outro ~obre Scn:Hlor, diss0 que essa 1narcha 

Ic;~ c!n. Con~:r!.iss~~o. cp:c c:;sc r~·:-:~1~:-=:!J pcrUc~t! cr~ mni~o :-:-tzan.vel. porr,ue cm tc~:pos de par
a confiança que gozava com a Gu:tr<la !\"cio- tidos, c partidos Ulcarni~:tllos, niio era pos
nal, c que o Governo devia tel-a demittidn. si v c! extremar o que é Oilinião publica rlo que 

O St!. Ai.\"E~ I3J~.\.-..;cu: -Eu nJ.o t1i.-.:se c:nm 
a Cur..rdr!. ~r!cio!la!, disse fl11C não tinha. a c:-.:1-

fin.n<_:.r!. dos seus principn.~.s chcfCs. 

O SiL V.\SCO:\Ucr.r.o;;: - Ora, Sr. Prr:s!
dent:e, cu vejo nestas expressões até sn.nctifi
C:!d::t a insubordinação. A Guarda X:te:bnal 
cst:tYa dcs~u.cada na rorm•t da lei de 1S de Oa
tubro de 1331, no Rio Grande do Sul, f~::ia 

po!s pu.:-tc da Exercito di! Linha; e, se tinha 
de f~ZC!' a!gumn. :rcpresc·ntar;flo, a devi~L diri
gir na fcrm:t d::ts lei~ c:n vigor; m:::ts esse c:1e~:c 

da Gt!a~·da. Xacionn.l -11:1o procedeu como dc:v!:l: 
<iir!::c:-;;2 directamente ao Governo, a.ccu,a :to 

c~ mero b()2to, !evant:1:lo !!lUit~s YC!Z~i" pelo 
r::nca;· c ·p::!r_ inveja. O nobre relator ila Co-m

missão disse ~ue n:w admittia. e~te principio, 
que quem procede bem era sempre considerado 
sr:;:;undos u.s st!~s boas qualidades; fcJizmcnte, 
t;st::t opinifio nnnca podcr:i U~r n.lgnm apoio 
L!a p:u·tc do politico qu,~ vh·e na Sociedade e 

que tcnh~ experienciu. do mundo. 
.T:.'L cu disse r.m outra occasirto~ c nfto fui 

rch:ttido pelo !1C!J!'C Scn::dor, rtU8 sempre <J.UO 
h:tjn. Uous p:trt.idos, :1 p~t:·~c tl::t povo3.çfLO que 
pertence a um partido n~mca mrcece elogios 

cln JlarU<lo c.omrario. !\:i.o demonstro esta pro-

Prcõid~nle da Proviucia, porque orf';anisou os posi~iio, por~uc scrb. repetir o que cm outr[C 
corpos de c•n-allaria; parece-me que até o ac- occ;:si:io l:trg-amcntc cxpcndi: como, pois, q 

cusa d·:> ter nomr.:tdo :t um ~.doptivo que ~inh:> GoFrno pn!lia penetrcr o que dr.vin. fazer r:J1 

sido UcsrJaehado brigí.l!lciro hn.vin. poueo tal c:1so co:n acerto? Temos, além disso, (c 
tempo; não sei se lhe suppõo inc:lp!lciUadc cu pcrtcnGo r!.os nobres sen~dores que jii per· 
mili!:n·. mormente nn. í..:!·m~ de caval1:1r!:"t: tenc·r·r~n~ rt íl.dm!nist!·:1ção) grn.ndc ziumcro d('l 
qn~si tO<!os cs outros pontos da accusru:}.o s:,o pcsso:1s a ql:cm se confie :t prcsidcncia do Rio 
de ie;nal va!or a estes. G1·~.nde do Sal, n:ts su~~ a.ctu:tc:; cireumstan-

Dissc o nobre ScnaUor ~\Iarcchal do T-:;.:r.r· ci:ts? Prr~st.~.m~sc muitos a cs:10 srrvlço? Ao 
cito: ''Devia dcmittir-sc o Presidente, c n~fJ I menos a ;J.:!ministr:lçiio anterior .n'i.o mostrou 

s•.) confundir a Guarda Nacional com a t.ro~:t I que .muitos se orrcrccbm ou accritavam essa 
de 1" Unha". Orn., Senhores, podcr[L m:tntr~·-sf"~ 

1 
11 'li:'~trlbs:m:t comrni.s:;:1o. . 
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i 56 Sessão di:' 22 de Maio 

Hu. posi!,;ões rnu]to c nucas do homcn1 p:1~ : gb!.r~tdn ~~tt~;,t.~,::t ~: exi~il·~n:·:~~ rl~1 pL~n~ di; -;-c•

litlco, c tacs são :!.qucl!:!.s cm que cl!e, DOr / bel!ião ou sediç;l.o. Náo pGcso t::r prc~cn~e na 
considcru~õcs mui poderosas, se \'& na ucccs· I memoria toda essa corrcspond~neia, mas a mi· 
sidadc de guardar siienci ), de nfLo refutar ca-11 wiuisl~ar;iio !~avi"' oa~rado c:u 1a . ~c . s_uLc_m-
balmente ar;,'1Iições de tal natureza. , bro, n.LO podm ter cxannnado a t.u 1 espmto 

N
- . . .. -

1 1 
. J todos os documentos que podcssem existir na 

1 uo esqueceu o fa.cto da. restauraçao la m . . . . 
. f 't Secretaria; c quem tem DratJCrr de :\!m1st:erw 

na Província d;:. Bahi.!l: j[t <:u tmha c1 o mcn- _ . . . 
sa.bc que ·SO nao Dode Imputa!· .1. uma adml· 

ção dcll8 cm outra sessfw. 
nistração de não ter conhecimento da col'l'l'S· 

P.ntcndou-se que o Governo Jlada. tinha DOndcncia das administrações anteriorez, d~ 
feito JHll'J. rcstaurilr a tranquillidadc naquella não a.dvinhar que tal de:I.Uncir:. cxisti::t. 
Provi~ e! r:.; .não sei se me ·e~qucccram os fact.Js 0 •Sr:. FE!nmnu DE .\!Er.r.o: _ Pc~o a p<\· 
produzidos cm apoio desta opinifw. Ouvi que lavra. 

se dizi::t f!llf: corresponc!encias tinham chegado 0 Sn. V.\scoxmu.os: _ Om. Sr. Prcs:
a est:L Cürl:", ·de que n::. Província da Bahin. dente, o nobre Senador que fez c,.~a censura (L 

se tr~.m:1v~. :.:ma rcbclli:1o, c <1ue o Governo administração de 1~ de Setembro esttnc:c•cu-sc 
nenimm:t:,: prGvidcncia.s expedira para ~.bafai-a. ele que ella. reca.hia. sobre n ele 12 de Outu-

Ora, r, ?.1i:Ji~;~erio que acabou principiou bro ... 
n tPr c·;:r~::--eicio u:1 19 Ce Setembro, a rel)ellifto 
da D!!.~i:~ lc\'t! .1o~~:!; em 7 de ~ovl!mbro, c <]ilt: 

O Srt. FE!mlélflA DE l\J!.:r.w: - :\ão recahr:. 
O S1:. VAscoxc~:r.r,os: - ... po~ is3o QU'! 

offidc~. !"C':·~~:~!~~ '=' Gover~o? Felizme-nte, nlo c:-ssa administração ncnhu:na r.rovillcncia deu, 
ouve o nobre Senado::- C):-Presidcnte da.qucll:L e tfto certa cst:wa ella. de que 011 negoeios da 
p "Yin"'" (' •,o r'[' ·'o d' il!io . Ilc " odminis- I . . . . . r.., u... ~ 1L u. ~c. s 1r ..... c ~~ •w 1 Dahia corr1am a mcdid:t do::i ~r:us clcsCJOS, dr! 
traç:w !Jc ... , 19 {le Set,,mbro? Um de 30 de Ago3to.l que 0 estado da.quclla. Pr:.vine.i::t nfto era a.m,oa
e outro de 2 ·de >iovi:::.nbro, em que assegurava ça,dor, .que até julgou que m~ds seguro fica"'l:t 
a exisLcucia de ph:;os ·de c:onspirar,áo contra a nas prisões da Bahia 0 chefe dos rcbe!dr::, 
intrgrid~dc do 1mperlo. Em outro officio r'.- Bento GonP,.alvcs da Silva, c para IfL o remcl
mctteu t:;.mhcm, segundo "- minha lembrança, ten. Ora, entrando a administração de 19 dr. 
a Darte que ::-cc<;bera da policia que confir- Setembro, podia, {L vista de facto tal, supj)r.• 
ma.va. esta mesma opinião; este officio da parte que a Ba.hia ameaçava, assim, a in:e::;-ridade do 
da polich parece-me que tem a data de 2 de Impcri0? J~ a que se vai nttribnir a origem da
~lo\·embro; c depois, em officio de ii de No- que! la desordem? Ao embarque da tropa, qw: 
Tcmko, :tssegurava. o Presidente da Província talvez favoreceu mais a legalidade, porque di
que nada havia ·::. receia.r alli pela ordem DU· m!nuio a força dos rebeldes; e que tropa, Se
l:!ic::, porque a Guarda Nacional c a tropa de nhorcs? Eu não tenho i:".mbcrn bem presente 
linha .mostrava.'!! a melhor disposição ,para 0 numero de pTa.ça.s, ma.;~ Jlarcce-mc que ntío 
cumprir as f.uas ordens; ainda depois o mc:s- excedia a 133; e a auscncia de 1~0 pr:l.ça.s fni 
mo Pm~;idcntc: C':ll 7 de Nove:nbro declarou ao que causou a revoluçrto da Ba.hia.! 
Govcr.to que ;;e tir.l'"a realizado a revolta, por- Falou-se cm que se csl:~vR apromptanii:J 
qno iin!mJ>1 filltado :l sena ·deveres tanto a tro- uma fragata para Ir par:t a.qnclla Provinci::, 
pa iJe linh:l. como ~. Guarda Nacional, e até e que a administração de 19 ele Setembro !!lan· 
pens~ que faltou ~ambem a Guarda Municipal. àon suspender a sua sahida. E {}ln foi, Sr. 
Ora, ,.·,::&s são os factos; estes officios chega- Presidente, que essa a.dm!nistra~fto de 19 de 
rram, Ull~ a 1fí ou !6 de Novembro, c outros Setembro nfw consentisse r.~ sahida dessa fra
poucGs ã!as antes. gata, DOrque ella não estava (·DJ cst.:tdo de na· 

Que providencias, Senhores, havia de dar v·cga.r, o que se verificou r!cpcis qun.ndo o G(}o 
c Governo que abafassem a conspiração? Ora, verno a mandou sah!r para :J.qucllc porto. 
é verdade que o nobre ex-Preo!dcnte da Bahia, ·Ne~ou-se que o Gover::o tivesse contri
cm Julho, se bem me lembro, havia remettido buido para a pa.cif!ca.çã1 da Provinc!a da 
ao Governo um officio do Juiz clc Direito ela Bah!a; c depois, por um:t dcssns inconsequen
~ma.rca dn Cachoeira, :no qun.I esse digno ma- elas multo ordlna.ria.s na !wmaJJidade, a rcs-

~~-:_· 
. ···-·~-~___.....,....._--.,---.r.,..,.,-~··~":-.... ';;~';"· .. -:-:--:-::--~~~.~ .. -:: ... -:,~.-.. -. -; .. ~. ,~. ~~. :,.~~ ........... · ~ .. •. ~-'".· .. ·~, .... _._::--::.~-·~~--=·.r·t~~--:~~:~-~;~::~,~·t~r~~:~:-;;·t,=~.~r~t= . .Ja.:•=:·:··~71ll. f***=·.:;=.;:·>~, .... 5.~ :'/~~:~~:.·:~.:~·~~~-... ~.:--~-.... ~·-... ~-·:·~.--} 
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t:t.Ul'íi.t;ão sto rt.Llribuio [L ü.;;;.;~·c~solo q~: :::!! 1.!!".! ~l0 ~: lc~:d~r]:~d!~ rJ;!. H:.thia; no ·f~ntn.nto, ~s:t 

dcs pontos fizera un1a columnn. ou dlvisfi.o rlQ I adminislrar;ão não combinou bem a uua poli
tropas pcruambucanas. tlc:1 (a!i(ts appronula pelo Senado), ~ menoo 

O Goveino de 19 de Setembro na:b iu: n. sustentou convenientemente. 
11a.ra restaurar a Capital da Provincia !la Continuaram os nobres Senadores a. alie-
Balda., entretanto que n:n:!. colu:nna ou divi
s:i.o de tropas pcrnambucanas contribuio pr!r. .. 
cip:·tJnwntc para essa rcGW .. U!'2.~:i~o. Ora, qw~m 

fuz m:;.rchar p:~ra a Eahia essa uapa IJernam
btü!ann.'! Quem mandou par.:1. :Uli ombé.l.rcar;õe:.s, 
q:<l'm mandou rtuanto era pas5ivcl p~Lr<1. rcs
t;;.!!rar alli a p~tz? E n~o podi-l a administr~t

ç<-t.V de 19 de Setembro diz0r o me:smo que disse 
r •. de 1~ de: Outubro: .. !~u n~~o m:tndci fon:a::~ 

p:J.r~!. o Rb Grande, porr11~l~ o Prc~ddcntc ela 
P;:-ovlncin. julgava qnc nfio cr:l neccss::trio 
li:·.~·ou:~:ls de outra.::; p:·ovine!::~;:; ~~-ra rcsW.b2· 
l:·!~~c·r a paz no Rio Gr:1rulc''? 

;;ar o que cllcs chamam i'act.os co·nvincentes 
da proposi~:to que se discute. 

r:m nobre ·Senador disse: "O Govemo não 
!lcceitou, ncn1 deixou de acceitar Lropn. cstran· 
geira, que .ns Carna1·a.s lhe ofl"crcceru.:m". E' 
facto - mas para o nobre Senador, e não é 

facto p:t.m mim, nem par:J. o~ que me ouviram 
na Camam dos Deputados. Eu disse que, 
qu:!JHlo roi feita a proposta da ·fb:aç:w das 
for~~;; de· terra, o c:stado do IUo Grande era 
ti'io Jison;elro que o Gavcrno zc ccntc';lt:lva 
com 12 mil homens, e Déll! sê l.;ro!J:ou d•o 
força estrange!m; lllllS que, ·havendo cmpeio-

~.:üo ha";i:l. a rJrimcir.L ~~v.ioritl:.~:le dw. Pro- rado nossa.s circnmstanci~ :!.l!i, o \}ove~·no 

vin~~~L da. Tin.:h!::t as.ser;ur~tdo que, ú vb:::!. da 

1 

accei~av~ expressamcn~c a .. ~cdid~ G.e ~rcp:!.s 
o~;.ni:to gcr3.1, escusado era. n remc::.:;:t ele quacs~ estrangc1ras que lhe ofLercc1a a c~:na::.·a .. Como, 
qne:r í.tu::ilios de tropa.? 1~ o que fez o Governo; pois, diz o nobre Senado:· qu~ ~::.c :::..·.:c0!tou, 
!..rt1.n (;mprcgou todos os m~:lt):J p~r:t. corHljuvn.r nem deixou de acceitn.r? 
os hcrcic:os esforços dos !_,ons bahiano:5? X:!~ O Sn. CosTA Fr:..T.!~I:~m.'s.: - ·S; ?·.·!iuü;t!"o dn. 
~:;~,.;i e:~í:!:) :::L: con~.dtk!·~~ ~1:\ pone::. ~:.::..1;\or:~~.!~eL!. c Guerra. é que o dis.:-:. 

o !nl;H·i.'io cst!;yc em. 1l!aio1 pQrigo: 0 Gon!l'!l:.J prlmi emu cln.rGza sobr2. c:::::c otj.::.cLG, íJi'.) D..~~ 

d ·.-~ !2 rL\ o~::.;!!J:·o :"!.l:~h:n·~ (}C ~:.!1~ :-.-.. ::;.~~=-. n~ se me exprobou vacillat:üo no ~.{inlst:::-io, n.c~ 

C::.:::::t:·~ :ln.:~ S!'s. D(1 jJ:~::-!dn::. q:;e n.!.o ti~1:1:~ ceitaP.do cmcnàn., e c~enda. de t3.l 1Tr.pc1tan· 
H:~'.L: C: •!O hr.!:'lr.!l:·~ 1i1t':t m::::.:;~!:' pn.!':!. rl TI.lo ela: Tive de me defc!l.Uc: dcs~::t ~.:"gl~iG:!.o. 

Gr~1n:~.:::; ~1. gu0rra 110 R!o Gr:n~;-le cn:1tinl!!'.\','l, Disse-se: "0 Goverr;.o n;Io !l'!:l!H.!au Yir 
r o Goy::•J'!:!O de 1~ Lk StLeml:ro, -:-t:-lO só fc3 ~tropa c.strn.ngcira". Ncn1 "nob:"l~ Senador sn.be 
f:·.~:·· r:.ns rcbc!drs do P..io Grande, mas co:1.dju'~! o que se tem pass::!.do a c~.:ltc rc:::;pc-!to; nã.o 
,,~o~ uu!:o c~rnca.:~mcntc ns b_cn~ b~1hb.r.os p:~-:-.~ [sabe se ~ Govorno iez n.!guns esforços n.ccrcn 
th~~.!!l:tr :L OL'Llcm os d:"~s:~rdc·I:.;s c!~t~uc!1~. Pr~· ~ dest-e cb]~ct0, c se a~ ci!'c~!!!5;:~~'~i2.s n.7n.~:l~~

v!n!·i~. c· cri.!ando os rc~bc·~dCJ tiniunn cinc0 011 ! dorn.s da paz, que hou;-e na Europa, obsta.-
• "j • ] • ' ' • • I n j ~ 

~~:-l;; nu nom·.;n;, >rm c·!HI·t:tc:L"·l!'.;,:!O.S e:11 p~.s!· j :rn.m .10s cs~orçcs c o \.:OV~rno; nC'm t:1.~hen1 

r:·~·::·:·, ~~1:!lto vant:l.josr!~~. I qu~~r saber se o G~ve~nn ti!1h~ n:-Jir.~:; p~:-n. 

\::-~o s:~i co::tlo sr. p:'r.S11El::: qtF'. pc·1~ ~lm~ fnr.er immedin.tn.n1entc vir da F::~1rap:1 e!:;s:'!. 
.,...,, ... "PI'",..:,,.,d '1 n 1 .,11 .- .. ~ i· ~.'11"1 ç:'l ~ .... ' ! .1' 'l , ... t ,., n .. ..,· ' n:'i~ ... "lo '., r[ .... ·., .. ····~--L~- cu .. cru,· .... l. • .' •• lLlC .. l t ....... S L ... CLioS.l :.Or~ .• (;, ranbt .. lra. ~~(J ;,t~ ll:.I>O. a conl C!;S:l.S 

í~.'\ ···~~t(·~:H!-:-·r(!. qu~ n G·o\·c~·r.o (lP l!'l ele R~:~J1 :-tlhrn: !1:".r:icu1~.riclnclcs; o rtuc- ·.:11~\ f!UC'.r saber é ru~ 

: 1 .i. 1 71""~~1~tr.!nent(' !!:~eh. rc~~.: ··:~1 h:·ni~~!~io d:~. iT:~~> ! o Gov~rno à!:' 19 de Set\!Tr.~n·o t.C\'{) tr0]1~ cs-

~·~:!.:-, h~tY!a dHrr!.nr0 ~. :H1min:~~!~:1~;'1o c1" 1.:! 
(1 ~ :··;·:~~IIi\~ mf!is dr .~A }l.,mrn.:; n:t.r:t ·rr.:1nc1~r 

:_\:.l.':l ~·) r:.!o Gr:lnrlr c1o 8;:1; a~;:;~m o :1~Wf· ... :crnl: 
n:~. C::m:!r~. dofl DC"1)1Üt1t1o~; 0 nobr·~~ :'vli!li.stro rl:-: 

(';..:~'?'!"t [!:: então, o no~s'l ''1llf'~~ Sr . .To:::(· S::· 
1·:~r!1:!!r1: !"!.!)parecr :L :tt!r'1i!li~;~:r:l~;to r1c ln r~~~ 

~~.·t::mh:·o. te-m ](lr;l1 forc::t~ par:t i~1:1.nlb.I' a. 0~~;;~ 

tr-nn~<~ira ao servit:o l!o Impc1io; nfi.o tr:vr·. 
logo, não sustentou ~ sua. politic~ conv~nicn

t::mcntc: e r.stn. conclus~lo n;J.o p6dc dclxn.r d~ 
ser n.poin.d:t na. Eeguinte p:oposi~fw: "O Gu
v,;rno de 17 !lc Setembro clOdh r!isncr dn. na· 
turcz:t Uas cousas :t seu gcito, teL· sc·ú.1Prt~ r: 
victoria prc,sn. ao seu ca!"l'O; t-~ eomo n:J.o c. 
conS!\~uio, lor,o -csge Governo Sí.\ dcslcrubrot: 
do~ int.r.r0sses do 51?11 paiz. nãG ~~u:·lt·::ntou a. 

:!.· 

·'· 
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158 Sessüo de 23 de ivin.io 

Falou-se depois cm en~<~.jamcnto de cava!- tenho aqui um ;;rantle nu:nero de apontam~:>n

la.ria, no Estado Cisp!at.ino. Ora, a este rcs- tos; suspendo o men diseurso para continuar 

peito ;][i.o hn. segrí~do 1nini~t.crial, r cu rlirei 

que o Governo mandou convidar os brazilciros 
que estavam no Est<~.llo Cisplatino para vircr;1 

Ucfender a intcr;!·icladc Uo 1mpcrio; tl:m vinUo 
não .poucos, tem vindo, mesmo, muit<L cava

lha.da: niio UL~mda ao nobre Senatlor esta pro· 

vid6ncia; paciencia! Sinto muito que todos J 

estes actos mcreç:m1 a sua comlemnaG:lo. Nem . 
I 

em outra occaslão. 

A discussi!o fic:a :u!iada pela hora, 

~ o Sr. Presidente cU para '' Ordem 
do Dia as materias c!adas, c lcvuJita a 

scssfto ús llun.s horas c meia. 

cu sei, Sr. Prcsidc:Jtc, como se poss:1 passar 1 H" SESS:i.O, E.\! 23 DE ~TAlO DE 183~ 
sem c~ssí!. cavn..1lnrin.. I 

,. I . . I o nobre ·Rt:nallor qn., ,::ou cm !ll'llllClro 1 Continuaçrio 
Iog~~ ílissc que, segundo o ?vlinh;tro da Guerra, 
o cs~:cc~o dns rebeldes .era deplor<~.vel; sim, 

1nas nüo 1.] lisonge:iro, n"!ns n~Io se queira in

cule~.r q:JC "'.i:l t.n! que com ~ualqncr pequeno I 
a!Jalo '" cl.·.::o·::• .. nu::<. ·<1 rchellii'w; nem tal é o 
juizo !lo :.!:nis~:·u da Cuerr~ .. Os :cp:!:·os cm 
que se ac.hn.m o~: rebc!dc•s af!:mr,:tm um 11ro:-t1·1 

da primeira (?i.':("/l.s;s(?O elo diseurso 
em resposta ri Pnla. cio 1'I1rono. 

PLD ., ..... to;l'-1""1.'1"''1'0 da O"''"ll' :1" I'rov'nci:l. .I,;, ....... ,,_. I\, I L • &U\.: •• .,.l. • I 
do Rio Cr:mlle; mas se houver qualquer te- 1 

n1cricbrlc-, .;:;.:-.· f.0rmos prorocnr comb~.tcs c:om j 
tropas dcsi~~;l.l:lrs. pedem g8.nh:n· ~1.incl:1 ·muita 1 

rorç:t c eor.t!nn:1.!' :1 st!a rc·bclli:1o por nnzito I 
tc·a~pu. 

F.: n:io noG pn:~c:mos :t rtl;nm respeito c~o:1- 1 

sidc.>r<!r com forr.as inferiores aos rebeldes? li 
:Nii.o t(,m cllcs ·~ a ;; mil homens, de que os 

dons tcrr:os süo d!~ eavn.U~tria.? En nüo posso 
n.v~.liar ~ 31~:'.. !~;p:;rt:1nci:t no Rio Grande do 
Sul, rcl[ai\"[lmr.n.tr.· :1 infn.ntlri:t; n!as, scogundo 

J'RCSrlli·::\""CL\ 110 :·m. DlOfi,) .\.\'1'0:\'10 FEJ,Jl·, 

Ucuniclo sufficic!"!.i.c numero de Srs. 
Senadores, a.bre·se :L sessão; c, Ii tia a 
act.a d:J. ~.nterior, G <Jppro\·ada. 

Nfto havendo o2::1)~:~1ic!l.t(\ .entr3.·SC 
na Ordm do Dh. 

ndi:lda na scss;jn ~~.nicr·r~lcntc no p~r:-t.· 

g-rapho 711
, coa:!:I·!!C~:-tn~e:ntc co:n .:.~s 

emendas !los Sr,;. Sa:nrnino c Lopc3 

CanHL, apoin.clas CIP. !S elo corre-nte. 
O Sr. Prcsidcn~c de:ixa n. cadeira 

para tomar part•? n::t cll:;cuss~w. 

d~t.c:n, nfLo thcor:~t:t.;:; inc:-:pe.rtcs, por6m gene- O Sn. 8.\TLI!:-\Txo: - E~1 tinha. hontcm J)C'· 

rac·s d~ primr:irn ordem, pa.:-a u~11a infantcr!::t dido :l pn.I:1vra, para rcspCi'd~:- ~ um nobre Se
fr,ze::· 1rr,n:0 :'L c:ti'ai!:J.ria proYcitosamente 0 nado r, mcnibro ela Comm !:'"''~· qnc se pronun
n -:-··:·~·~:s~rio cpc c·lla. tcn~1~ trcsclobr::tdn. forc:n.. ti ou contra a c·1ncnda. (Ji!C C!l a.i)rcscntci, pro-

Pn.recc que esta. proposiçfLO nii.o soffrc pondo n. supprcssão das Tl~~::.\"i':is "c:n breve", 
grande dr·b:"l1r, ao menos entre os ge:nerar~ Uecla.rando que não du\"itl~.ri~ subscrever, s~ 

1n~i5 cEst.inc~~-n~~. Or:1., os rebcldc·s t0m fi mH ~fio houvessem apparceidD !n:'c!·:u~!c:õc:s dadas 
hon1cns, I' c2o;;~ ~ .. :t('ns desta forç·n stw de cn.- pelo nobre ~x~:\Iinistro c11 Guerra !ln outra 
vn.ll~lri::t: !=1!PTJonh:lmcs fiHC cllc~s s(, rt~n1 3 !11!1 1 C~rn~nn, c depois imprcs~:::~~- [~.a!:~·r o cst:1do dn 
homens elo r:!.v:1.l1:~1·ia, t']Ur. força de inf~ntí'ri:t ! ProYincia. do Rio Grant1:"! (~·) Snl, clon1le s~~ 
nüo é nr.cC'ssarin. p::tra. fazer frente :t r.ss:1. r.:-t-1 p1Jdc concluir a llrcvld~Hl·.: c!.) saec~o 1l:t mc.;;m:t. 
Y::!.ll:!.~·i:l? C!:-:ro csi:rL (]li C sf'w neccssarir.s D mil Provincia, que a Corn;ni~~:::-~,: .:..;-:;p.:)ra. Q!t~.ndo 

hor.;ens; r r-Hcs tf·m, além disso, infantcria. 
XJo SI' Qncir::t, portanto, adulterar os factos, 

tir:u· i1Ir1r:õPs t0Ilt.:'3. tt)rlos os p:·er~ei~.os da 1c
g·iea r. U:t nrtc d:t ;.!ucrra p~ra ~1:s1:ent:tr opi
niõr·3 qnc n:-to t.•2m :-tpoio nrm na l!isto!·i:t m!
Jit.a.y·, nem n:1s n1niores :tutoriclndc·s do mundo, 
Hem nos pri~cipios da arte da guerra. 

Sr. Presidente. A hom está <!ada, c cu 

------- ·.·.,.., 
-· .. ·· 

cu apre;scntei est:t em2rH~:1, :::1. e:u i inhn. visto 
imprr.:::s:-ts e-ssas inform:t~~-;:·~~. ele qnc l!fio pude 
tira!" a. pretendida conf:Cí'111 .... :H:~~. !t:tn nhst:1ntc 
:1 opinião do proprio cx~\!:::i::l.ro inf0rm:Lnte, 
c n.pcznr dos fnr.tos c·m f;;~:' :c c~trib~t p:tr:t 
jnlg-:J.r proximo o tc·rrno rl~! r!;'.:;íwdern no Rio 
Cramlc. A p~lnvra de CP: •. ~ p:·0o a snpprcs· 
~::lo ni"lO póclc hnrmoni:-;:-LrM:;r.: 1 ..... m o pcns:tmcnto 

··:·. --
·: .. - .... ·--:·.;: .. ··. -:i·:~·s:t:•.M?ftrry~.,..:! .. "-:. 

·····.' ... ·.- .. 
· .. :-~· '·. . ' ... : :· . 



J 
l 
I 

) 

u ' ' .u 
~ 

~ 

j 
·:'11 
.'i 

I 
t 
tt 
i 

~ ' 
.l 
.; 

!·· t:.{ 

... 
J 
'·! 
i 

.. , ., 
j 

·.:i 
... : 

·.; 

• ! 

l 
{ .• 

.. J 

p 

---·-----·--
Scs~itO de ::!:~ de :\l<lio 

elo pcriodo, n:t J):tl'L:; t~m q:h: ~c~ refere ao en
tender do Governo, quanto ao e~tado de ordem 
da:; outras Provin~!as. Aq;;i, o Scnatlo nii.a 
firma juizo seu, apc?.a.r da a(l'irmatira tio Go
verno; c, tra.ta.n<lo do H.io Gr~ndc, espera. a 
brcví.~ conclusão lhis t1csonlcns, sem que o 
'l'h.rono indique tal brevi•lltrle; leiam-se os pc
riodos rclat.ivos n. estes dons topicos, e ver· 
so·:"t esta cantradi~r;iio rle systcma na 'Rcs· 
posta. ~Ias que diz o cx-~finistro de .m<ds do 
que nos indicou :t To'ala rio 'l'hrono? A legali
dade conta rnnis tlc G.OOO homens, bem arma
dos, bc:11 pagos, bem a~~ncrridos; nfto duvi
dando do numero nem do arruamento e bm1 
paga, não posso p.re:::;::n.r intcirn. ere:1ç;a. á ter
ceira asscrçfto, porque, nem o facto o tem 
aincln. demonstrado, nem o cx .. Jlinístro ten~ 

ocensirro de· observar !lOsso:tlmcntc o c:;tn.do da 
: rop.u. em nmu, ~ttçii.o, donde podessc concluir 
a ex~:onsü.o d:.t qnaliJa.dC de agucrritla.. E qual 
(· o IH1mc~ro tios rdkltlc!s cn1 n.rr.1as? l~!·nntern 

:i o.~ in for!~lOI: o no~)i'e Sr:nndor cx-:\tinistro d:: 
.Tnstin que r,!Jcs tinlwm 5.000 homens, de 

potli::o. raciJ;ncnr.e ser transpo.rtatlo, pcorq;w a 
campanlw. é toua sua; a!ém de que, .(: pcla3 · 
prc:;i:nidatlcs do loga.r por cndc pas.son a i!O::;.:a. 

columna (nos Canudos). J>Or onde to1lo;; s«· 
iJcmo~ quu dos rcbelues tem passado m.u:to 
t;ado para a. le;;alidaclc; e esse gado n:·l.) v~.m 

se:m que vú dinheiro para os .rehc1du.;; 1ogr~, 

a rctirailrt nfto podia ter ouLro J'im que niio 
fosse chamar IlOSSíl!:i forc;as 3. ponto.:; f!UC !lU~~ 

fossem dcsmntajasos c onde .pudessem cs r•'· 
beldes m::tnobrar a seu gosto, c ratigt!:· :t.:; ttí)~ 

pas ll:L le;>;alidadc, para depois as bcttcrc,nl: 
assim se pôde c~~plicar a Ucsgrnr,ada. 1l.~rr-ot~ 

do Rio Pardo. 
7\üo posso, pois, nutrir a. 1isongch·:t {?'JPC

r:tnc;a dessa breridaclc no fim da àc3:)ú71.:n r 
pacificaçfw elo Rio Grande, c, port::tlH(), r~r~o 

pnsso prr.~t:tr o mcn voio p:::tra ouc o S(:!:~Hlo 

o diga u.o Throno. :iVIuito tlc~cjo to1l:.!.vL~ ~~~t:~r 

enr-;anatlo; de muito bom grado s3rfr,~réi q~:c 

me chn.nH~m falso p!·oplwta, c pouco C(,::.~,.·i.n e~fl 

meus c:a.lculo.:; politicas; e, por is~;o Ct~;~~~!1f1o 

a wstcnt:n.r n. minh3. emenda. Out~~, .v:·c. o 
f]UC cs clous tr~!~or.; :1:-~o ele boa cavalJaria; c. re;1ito: Se o Seu~.do não Jll'esl::t um::t e,~··,:·-:. Cl'tJ.. 

n:1o c·quilitr~r:~~ r:·.su:. rn!nor!:t nu:nerica o r.::- I du1iclaclc r~ oxistcncia ela bo:t ordcn1 !~:~.~; üu· 
c:e:::~:o e mc!hm·::! de enYnll:lria, a sun. im- ij tras Provindas, apczar de as~:!m ::lf~ :!';L-:i1:",r 

T!1t:ns:1. mobilid~I1P (na phr:tRr do mesmo nobr~7 i n~ F:1~~ dn Thtono, menos ptit.1o co:~::~:.:i:- :1 

Senador), sol;lie(~:~t.l,~ :1 tccl:.t a prora, c-.scolll:1 brcYid~~dc da paciflcn.c~:lo elo Hio Gr~~~::·\ i!'Jt~ 

do terreno p~!':l :"!.l:C:l~it~.r co~11batc, a dispenfi'.t 
de <.:On!lucc.~õc;.; de: dvcr~~s (lac cncontrmn cm 
:.Gd:-:.s ~;; r:::~:·ch:1~;, t\ f~nalmcntc, u coragem 
dcsr:spc·i'::tdn. rptc lhes cU. ~ certeza de serem 
t!';~tados, ~;::·nGo v~·ntidos. nfio como prisionei
ros r1ü ~·:t~r!·~. n~~.::; como re:L)cldes crin1inosos, 
Tl!":.ra .qncm se aclla:.n snsi'ensas as gar3nti3.s? 
Diz<;C mais f!UC o ini!llígn u.bandonon :t m:-t.r
gcm c:::qucrcl::t do S. Gm:çalo, rcti.rando-sc p:t!·~ 

d intcrfor, e (~t~!H1o cm .con~cqucncia lo.~:tr :t 

o Tllrono nf'w rliz cspe.r:tr. Eu n~o eo:·\ :~~;·,, .. 
ria a falar, se me não julgas:=;c obrj.~~·~~~-!o :~ 

:responder ao nobre cx--:~Iinistro Li~ .. Tc:'.!.:'i:l, 

que, nas accu~1~ções que fez aos :nini:;!:~·;· lcs 
transactos, fJUOrum pars juit. mns n~~a ·i;:.i·!:~A·J. 

se não dirigisse i10sitivamcntc a mi:·:~; ~:.~.'~·t. 

~;r..anilo-me pelo lo;;ar que aqai occ::!:rJ. ~l. ·lo 
cargo que servi cm 1S~7, C' pc::lo 1nr:u ~1cr.~ .. , ~·n

tciro. 
Diz o nobre Senador, e:x .. ;'vlin!.strn ii" .!1;~ 

r~t:c 11:11:1. enlun~n:i. !1:1. ll'.~~li'l~H!c ~t1·a\pcssassc tiç~ c do Tmp0rio, o Sr. Bernardo Pr·r<···.·: /lP. 
0 rio c mm·cha.::;sc aL~ p~rto ele Pi!·atinim! A~l! Vn.sconccllos, (}UC ca h~vi~ sómerltt' r:!~.:~.:.~t.!o 
Sr. Presitkntr, timf.'O n.·m~'lo,.; (.'/ rlmw fr'Tc'n/1.'.'.'.' I qua:-cnta homens pa_ra o Rio Gr:t~H].\ <~ fl~lC 
~1.~~ l:~~:~~o rct.·i~~~n.., o:) 1.:::~)::1<1·:~1.!1:1!'~1. n.b:1Htlon:t-{ ~ls~im o ~Htv:a. rlc~~~rado na C:1mar~ t~~,:· r:.:·:;;·;
tc.,l '.:-;.-,,1 fJO!llC:::o; .. \. l1n1i~? ):;;w, porque! lhes 1 tatlos; nao l· nnnto cxnc~.o o cu <h:~'':' :-~·~!t: U
i~.-~o i,:tlt~n·:nn .1l1i g·:Hlo r;:1:·a cort.1~·cm. De·ltth:t mn.ncl:t<lo ()11:-trentn. hom2ns; !ll:J.~r~,~:. •1;~~·~~ 
fPauP~ mPllto:· o ::r:,nçn tla lr!C';a!itlrulr? T:m~-~ eu ent:w, quarenta f.oldados, porque, ,.. ;·j·:·::!· 

bc:n não, porrpw tinh~tn liii :-5\l~ frPntc um ;:;cm (}P nwrchar enttio fit'inwntc hnml''~ :);jt]:-'~ 
1m·!::-' ~·c, -.so !JUr, no (·:-:~~D t1·' rr\·cz, Ucmor:-!.\'3. a r!:un ir t:-~mbcin 1 ocJo;; o:::; rcPrntiJ.S rn:· :~·' !:~
ic•p;aJi(l:lcl0 0 r!:-!i":t :.t'!~1j):l rt retirl(la. Tr soe- t:n·am !nstruiudo na Jll'D.i[t VcrmcJh:J .. , que 
<:O!~l'rr um po!lto aUlC'iHlo? Onde estava r;:;se cmhnrcn.ra.m logo qnc fai dc:nitt:iUo. ~.~-.~~ nH"! 

po!H~'I Xco 11~\·cr eom qne Jl:lgar a esses ho- parece que se g-::mhou mnilo r;m m::n<':': :-c· 
i1l~"·!L~'? s~ nCto ti11ham nh! dinheiro, t:nnbcm . crut:ts inca.p.1.zcs Uc entrnr cm ar~~·,, :n·1~·a 
o ~1:i.n tc:--i:!m t'ra oatrn fl:ll~tc, donde p:lrt!. :thi r:1zc·r muito ma.ior dcspcza, pols Qlh~ ~~; no 

.;; 

~·=~·r-rs··:.··'~···::·:::~~~iwi~ 
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iôO Scsslio de 2:~ de Maio 

a.rrigo tJta)w se de~pcndi~L no Rio Grande ti·!O 1 uma palavra, ()U não sou caudatn.r.io de malo

réis, o que aqui era 160 réis; mas são di ver- I ri:LS. 

sos os motlos <lo cntc::~dcr :1S cous:ts, c en nfLo I Entendeu um nobre Senador que a via
entro ar;ora nisso; tambem niio fJ exacto o j gcm do :Ministro da Guerra ao Hlo Gra.ndc do 
<li?.Cr-Ec C]Uc siÍ fomm esses quarenta homens· 1 Sul foi irn!)roficua, por ter sido inopportuna 
Na Sccrct.Lria de 8stado consta dos contin-: c tardia, c por ·essa razão, a politica do Go
gcnte> que se enviaram do Rio de .T~mciro, vcrno não foi bem combinada. Dc:;tas pala· 
Bahla .. Pcrnurobuco e S. Paulo; c i'L posso vras, :1 p:-lmclra conclusão, muito logica, que 
dar por prova o nobre .Senn.dor que nstá a. meu e~ deve dc1luzir, é que o Ministro da Guc;-ra 
1~.do, ex-Presidente dn D:thia, ~uc pódc ilccla- tinha de ir ao tl!C~Ltr'n <la. rehcllião arrostar O<i 

l'r!r quacs a.s onlcns ql!e lh~ J'ora.m dadao, e perigos e so[frer milhares tle privaçÕC!1. Scrfc 

por nurm foram a:,si:;nadas. :'-Ião l'cz nunca sc·m duvida isso obrigação dos ministros de. 
aqucllc :\linistcrlo ~:.ppn.r:üo, é vcrãadc, nem .:;;ucr~·a, r:.1as o qu~ acabou rl1~ dr.mHtir-se n~o 
grand·e· ostcntnç;fto dns 1'orr;as que envb.ra. para to~ou ~ss~~ lfçõcs r.mn o~; eeus pr~dccc:~orcs. 
o Rio Grande; .nem era. trmbcm por aírcctn.cl~ . .T:t rl!;~~;c que r:.s i·ntri~?..::i m~tnr.·jadas con· 

rnod~stia; assr.ntava, porém, (talvez estivesse f t1·a o Coronel El!zin.rio tomaram maior vulto, 
mu erro) qu 0 nüo convinha propnla:r o dcta-l cu u.ttra·hi:-am mais pa.rt!cnlarmcntc a n.tten
lhc cl·cssas ·O;lcraç3~\s, pnra não informar (H·l r:i'!o elo Governo, pouco t.::mp,., nntes da pa:-tida 
rect~unent.e o inimigo eom quc~ln r.~tav:t a !J:a.- { do :\Iinistrn da. Ct:crr!l. ... ~.sdm, re::;pondo aos 

~os. I nohrcs Scn~.clores que coníttndem d~tas, afim 
O SI~. V"·.sco:\cJ:r.r.os: - ·l:~u i~1vortnei a) de anadrinha.re:m ~~~ propos~r;õc~; t.cmt:ra.r!as 

autoridade tio noiH'•} ScuariorJ .; não lhe diri~i ~ f!Uc se !t~em nr.ste para.grapho da Rt~Iw:::ta r~ 
accusaçôcs. \ Jõ'a.la do Throno. 

O Sr.. S.•.TU!:xo:o: - Pois o dito por nii.o j Con~inuanrlo-se ~ d!~corrc!', continuou-se a 

õito. I ~ênsurar o ::lf:>.rcchal Eli7.í:lrio, c cntcndcn-s~ 
O Sn. VA.~lC(>~\Ci·:~.:.ns: - Centinu3.rci [!. rcs·; qu~ e:l!c era ::nc!o;;i~~n. de rctirad~~;, pu:·qu.~, 

pondcr n. :!-!~urn:1.s ::r;ulçi.ic~s (]ne, u. mim e:m ! (~:~1sr: l~r!1 nc!J~c S~n~tlor, vl~-·~r. ·~ e:1d~ p:~')::iO 
p~:rticul~;, e n~ ~'1i!1is~crio CC! 1!) ele Setembro J l!~.s fnlhas dr ~r::·tn ~\!r--:r~ i· 1 "·~~i;.;: ú~ tr;:nas 
cm gr.r:tl, faran1 cr::-igitl:J.s pc1'1fi nobres SeU::!· I que snhi:L:)1 !~:~ iJr:tt~::, f:~?.i:~~~~ :!]~:n~1:~ Ii10rlJ.r: .. 

doics que hontcm toD::tr:.:n pa.Ttc no -deb~te. l -dacle c ~0 re;eo1hh.m co!n n.l:::0!m g:u1o: iR!.O 
~m nobrQ S~na.d1r c1i~S·~~ que SÓ podia S~r ~ 11r1o é f.Pr r..:líl!O~L>L::t dÓ y·e;tir::vl~t~j. flJ.r:::~:-~ QlF~ 
filho do Oi[~ulh~ d::n:~::;~l·:.~u.o, ~u do !"CCo~nhccl· Í o nobrr~ ·S:·~~dor cr.:e:1:1c f!ti,; um~.t. norr:rLO th: 
rncnto d~. pro;~r!a JnSt!!tleJ~!1cw, ~m ~i·;~o ex- f t!"OP.1 r~1!r s~~1c de um~! r,r:tç~ S!tl:tda, p:1.r.1. 
treme, o ~!~~e\·cr:~-=--~.;~ q::~: uma t!n~dc.de cst:l 1 f:!7.:7r uma Ro!i.id:t, nilo ài?:vr. to;n3:r m2.L1 :l 
s~mpre t.r:JDfl!li!la. :S' Yt:rdadc que cu rliss·~ I nrur,a! (P.isnàrzs.) B nn.o cst~g os noí1:-cs Se

cm outra. occ:u~lG.o nuc- nnnen. C$ita.va nHtis J nn<lo~es fllH~ j::l'"::-!~-:1 r:ssG Gcnera1 EH~b.rio? Qur: 

desasso~llrado, m.a.ig Úvr.~. do i1UC quando era i ~r:mde (· ~ conll~ci:nento 1uc d:t ;~rtc il:t .r:ucrra 
unfdt!.dr:; r:-~as canclnir·se f!HC esta. n.sser1;ti.o ~r,;! U::n es~(;S nobre:::; Sr:n~:lo:e~. atE' j:t!.~:-!!'n que 
p6dc partir d~ Qnrm ~e r~conhcee superior aos : nmn. sort.!d:1. é um rx::·~!to h::.t~ndo outro 

- I . outro~. de um or~nlhn rlL!m~.si:l.(]O, nf~o 

clocin~.r mui rrgnln.nncnte. 
L! t:l· i rx:-!rdto! ( Ruuu!a.c:.) 

· InsisUo :!ind:t o r!cbrc St'nr~llor na sn:l 
Senhorc~. F.n nito sou c:lucl~tnrio de mn.1r)M i throrin. Anhr~ :tmn!st.!n'"l: n::.z·t!C0.·mr (rre tem 

ritls; pronunciem-s~ ell:":.::; tomo julgarem Gm l h1C~as tüo C'l:~.r:1.s a r.ste rc~mcito, como n r;\~:p~ito 
sua consclenci;1., fJ11f! 0u sc~ulr0.i a minha .. A's! f1:-!.~:i sortid:-~~. Bu !r':. r.m ~~~~.r:'l.. OP-C'~:.i~~~) ~;nsten
m::tioTias cabe ~r.!'~m rnu!~.a t:scrupulosas; cll:-t~ i tri nuc n~ amnistias sô p:l\li:"';.ln !";~r ~!'oiicuas 
g-overnam, ·c p:;r is;:o devem :t~tcnilcr bem :ls! QUando lm~lor~d:!s pelos rebeldes c• sedil:iiJsos; 
ronscqucncins ·tlr. snn.s dclibr.rn.r;õc!=;. :vrns, ~·c quP., no menos, assim o cnt.cn1ia:n os polir.i~ 

I 
qn:tnto {t uniilaur, n:To ileYc r.lln esta.r tran- i r.ng, c ·que a raz:i.> 'l<J.rêch ~hon~r P:itc srnti-
quilla nun.ndo vê ~ue n sun. opinifto nfto pódc J menta; porque, como se:{< rrt:"hiilo o JlC:rl!f\D 
!lCrturbar, prcjmlicar o pa!z? 8lln. nü.o vê rc·; pryr quem tem nrm:ts n:•. mfi.o, nor quem t.em 
:iulta.r dcqSf! Fcu cstlLrlo tra.nr]uillic!ude? Em : g:nnhnch iTiumphos . .-. sr •·nn~illPra Hup:·)'in;· '! 
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Sessiw de 23 de Muio 

~\:(~m 1hc c:oncede a ~tmn!st.ia? E' ncecssario 
'cspr~~itu.r~zc ~ occ~if:.o IJill que a amnistia 
possa r.proveitar. Qu::tudo se acn.rici1tm par
tidos, c partidos rebeldes ou rcbellado~. o qut: 1 

acontece de ordlnario 6 acoroçoal-os nos seus 
Dlanos, é insrirar-lhc~; desprezo para com 
q1wm os ain;;~~ c anima. I<'iel a esta tlleoria, 
o G;tbinete de Scte:!lbro concedeu n nrunistia 
a toclos os rebeldes que, depoCido n.s armas, jm· 
piorassem a clemencia imperial. Entendeu po
rtm um nobre Senador ·.Juc esta poli(ica era a 

modo se consegnia nü.o haver no excrciêo im
perial criminosos, concil!avt\·se assi.m o )lrin
cipio com uma bem entendida escolha, evitan· 
uo-~e o admiLLirem-sc nas fileira~ tia ieg;ali· 
dade homens manchados com o cri1ne c]<) re· 
bel! ião. 

Continuou o nobre SenadOT a L!ze:· ól· 

cuJos de economias e a mostrar que <1 admi
nistraçüo transacta não tinha sido t:lo eco· 
nomica como cumpria; c, para confirmar a 
sua opinião, appcllou para as tabellu.s apre· 

dn. repressão nbsoluta, porque o Governo não sentada.s este anno pelo .Vünistro .da I•':tz;)!ld:J., 
·estabeleceu um prazo dentro do qual s~ po- e mostrou que o Gabinc;.c {]e 12 àc O:;:ubro 
flcria.m aproveitar da grar:a os rebeliles. Ora, / despendeu dezcito contos de réis em pr;;·illios, 
r.u~ta. a . eoncilhtr cstn.!::i i?G:.Ls com aquclla.s, e 

1 

e que .o Gabinete de Sct~m.br~ dcsp~ntku tJ;li.l.· 

~·t~ rrdmm~ que ellas s:Jllls:.c;n de um cerelJro trocemos contos: um m1lhao de cru-:ado:;! 
~ão e;;clareciclo como o dJ i!lustre Senador! I Ora, uma arguiçiio em materia rinanccir!l., 

Q Governo conccJeu a amnistia sem feita por Sen:tdor tão distincto nessa sei,;ncia 
prn.zo; mas, ~m qualquer tempo que os rebcl-, e arte, n>ta podia deixar de fazer muhr, im· 
!1Ps ~=~ :::.pr~~~:ntem n.a-c; chefes imperiacs, são pressão na casa.; mas ·esse pequeno c t:phe· 

;m:·!lis:.iat!cs. mero recurso de que lançou mão o 1:abre 
As hostilidades niio se succederam imm;~- J Senador é provn da defbencia de razíi'.<oJ cm 

•lint~r!le:nt~-:-. ú amnistia, como entendeu o no- ! que firme suas censuraa. Gastou o c-a.:l!H~tc 

hrc Srna:-0r; o c:ovcrno. eispoz-se para ven~:!r I de 12 de Outubro dezoito contos de rô!s ein 
os rc:br:]ü(·s. Tenno ouvido que a verdadeira premi os, e o de 19 de Satembro quatl'ütr·Jd "" 
throri~ nf>o •:! amnistiar, ma.s sim processar , contos: Jog-o, o Gabinete ·ir. 12 de Outu:,·~, ;:oi 
c punir os vencidos. Eu nii.o quero estabelecer [ muito economico. E' prccizo, poróm, Gll•'! oe 
e!Tl politica regras geracs: casos ba cm que note que o Gabinete de 12 de Outubrc con· 
convr.nba punir e condemnar os vencid,os; trahio um emprestimo, e nã.o p~gou pr.?.:nios 
mas, quando o crime 6 commettldo por mui- dos bilhetes que havia de cmittir, s~ ;:[,o 
to:;, quando o crime tem sido vencido, im- tivesse contrahiclo o emprcstimo: o Ga~J!n~:,~ 

J>c;rt~ ~.o bem do Estado e fL humnnidad~ de 19 de Setembro não contrnhio cmpr"''t'mQ, 
amnistinr; nem se! que desta regra haja mui- emittio bilhetes, como estava autoriz:1~o per 
t :c:: excr.pções. lei, c para o que nrw estava u.uto~i~::b o 

Lembra-mo qu~ o primeiro Comul dn. Fran- Gabinete de 12 de Outubrc, como decb:·~u ,1 

c:n conccdco amnistia n0s rebeldes da Vencléc, 
qu~Illlo ainda nf:.o tinham sido destronados, 
quanUo ainda ftt?.!an.l r,i.:crr~; mn.s, est:t ex
<'t:'!lr;?io n~~:'l dc::;tr(,e ~ Tl?g!"a. O primeiro Con· 
sul frz marehar pum a Vcnr!ée forQas muito 
superiores iís dos rebeldes, nns niio as ~m
prc.7Cl!; o nome s1i do primei!'o Consul valin 
muilo9 <!Xercitos: amnistiou os rebeldes os 
q1m''" dr,puzeram as armas. Convencido desta 
vr,:·;;adc, r.ntcndo que o Ministerlo de 12 de Ou
tnhro concedendo amnistia aos rebeldes, essa 
Dlc~dida não foi bem comblnnda, porquanto, 
r:ldhor ffrra que ella se concedesse de ma
nclra qun s6 aproveitasse nos que se apresen· 
tas~C':n ás força.s imperiaes, confessassem o 
Pen crime c lmplorassmn o perdão; deste 

mesma Lc! do Orçamento: logo, é muH~> n:~

tural que o premio .pago pelo Gabi:le:tc ~ir: H 
de Setembro scj:t superior ao G:~binêtê d" 13 

de Outubro. Se sa quizer uma conta fU ·) 
exacta, ver-se~á qut: -com o par;umcntc de~;:'! 

premio niio pouco se economisou, porqu-e :r.ais 
teria sem duvida custado o pagamQnto elos 
juros das apnlices de um novo empr··csUmo 
c a sua amortiznçüo. 

Disse-se que !tão hu.via taes economia"> n:J. 
Provinciu do P.io Grande do Sul; que as ta
bella.s apresentl!odas pelo Ministro da Fa:encl:t, 
das ·quaes se evidenciava que as despezus do~ 
soccorros, re!tas no tempo da administraçilo 
QUe acabou, era, com pouca dlfferençu, ig·ual 
li que se fazia antes do Gabinete de 19 de Se-

:. ' . . ~ ·. l\ • . .:. 

.;_ 

,· ... 



\;: . 

. '' 

·!·'• 
'l·•.'r: 
·j:::i: 
'I' I' 

:i;•: 
;.,,:;_ 
/ ,•; 
P, 

i I:.; ~:: 
i:. ~ i : 
f:'..[··' 

'.1:: 
~: ,:~ : ... 

I ~ :' 

,; 
·'. 

•; I 

.,, 

iG2 Scssilo de 23 de Maio 

t..:mbro. não :!.hanav:tm ns econo!!!i~s :t!lc·s-nd;~~.:. 1 g~r;:t pJ.ra as dcspc·za5, disse: h~ ncccssldtHle 
!'Orquc podiam ·fazer-se l:cspcz~s pula Intcn- de tanto; pr,ccisou lle tropa, pcdio tropa; pre
ucncia da !\Iarinha c Arsenal de Gué'J-r~. qu:~ ci:;ou tlestac:tr a. Guarda !\acional, pedlo au-
r!~io fo;j~!.:lll contemvlrul;:t-s ncs::lc.S saques. Or~~. 

~ts clc::;pc~as que se r~~zb1n por ess:ts l'i:p:~rU

çL>cs, ou fazl!ln hoj(~, s;i:) :!.s mesmas que ~::! 

f:lzium durante o G:tbinctc de 1~ de Oulubro, 
com :1 differcnça de que no t.cmpo 'llo Gabi-

toris~~e;;~o j1~tr~! i:::so; jul;ou de ncccssidaclc o 
SUf.if,~:IHlcron-sc n.s garanUas, pedia a suspcn

~;üo rJas g·ara.:1ti:~s; pcdiJ autorisa~ão pa.ril 

!JOder :tn!nistiar, e expcndcu quaes eram t)S 
motil'os no:· que it:lgava necessaria essa mr.'-

n2t.c de 19 de Setembro se .u.:spcmdcu muiLn dida. l\I.as dissc·s~ que o SJnauo .. conte.dcndo 
1aais cm ar.mamcnto, farrJa!ncJHO, etc.; mas· esses pedidos, nüo appro,~ou íl politic::t; cntilo, 
note-se que, dur:~.atc o Go1·crno c!c 1~ de Outu
L~·o, t.~mbcm c~isns dcspl!zn.s nãn ent:·avarn no.:; 
S~t.t1UCS QUC Cr!l.l11 f2!tos f~clos ~H"~Clia:":S. 

,\l!õgou o nol>ro ·Sen:ulor, r>:•ra Cu'lfirm::r 

que politica condc:nna o Senado, se a não :.t;1· 

pro\'ou, por~ae a :üo rcconl!cceu? Condemna 
aquillo de que nü.o tem conhecimento, no cDI!
ccito do nobr~ relator d:L Com:nissão. Isto f. 

r .. wis a. sua ::tsserção, r:nc o }TinL~~·D rb. :'-.I:"..ri~ sC'm rluvid.a :1 sentença mais exotica! ~ftO s..: 
r~ha. t.inh~t expccl:Uo urr.:a ordc1.n =~~ camrrmil- púr!c llí:.r n:ais ut.il cxemnlo no paiz! 
C.antt: dn. esquadra no Rio Cr~1nde do Sul, par:! ]~squec:cn·:-J1C, quancl0 enumerei cs e-rros 
que o com:nn.ndantc p::dis;~c ac Go\·crno Gc:·:1.l 1 im;n:taJos ao ~:arl:chal Eiiziario, do erro que 
03. ,~;;encros ·C]Ue :10 R.lo Gr~nd.c~ d.:-> Sul c~ust.a.~-~ ~:c liH~ :-t.ttribnio pcl:!. pr.rdl. do Rio Pardo: maH, 

s~·rn mais c.:~ro do que nesta Côrt.r:'; c c-onclui:'> por Ol'í1., nrtd~t '!'t:sj)o~ldc~r::"i ~o rtne se tem 
<ln.hi o nobre ·scna.dor (1118 potlia muitn bí::U j dito ~l l'r·spr::~o dc-ss~ pC'.rda; -cu espero 
aeontcc:::r que 1uuitas dcspcza.s. que C!11 out!'J 1 por nm no1Jr2 Scnn.clor C]tlC' e~üft bem inteirado 
t~mpo se nüo f:tzi?.!ll pcb. RC!)~trtlt;rw ela :\ínrl-~ ds~z.t matcrla p~li':l lhe rc5r,ondcr segundo !! 

r;.ha. da Côrt:-:, se fizessem {!cpois dc·s.s:t ordem: u1i:1l~~ 3-cn.:l!t:-td::t int~lligc·ncla; mas não posso 
e:, por cons~gilin~~. achm1 que c~·:::i.s C'(:r.nomi~!-:i 1 dt:ixar d~~ !H'7,:lr o f:tcto qut: ·?!X~O:i~. hcntcm ou
~':.llcg:-~à2..S nan cx1st~m: !1W.s c a pos~:o as:;en:·· ! tTo !:oh!'c Sc!l:!dor de c1ue e:x1st1a.m co!ono3 
=·nr :!.O nabrc Senatlor (}\lC t~te3 despe;zas ern ; :'..g:trra.Um; pc·b.s ruas ~o cot~:b:lt.e üo flio 
ouito p~l!C:O n.vulta.r~lm. J.!as, :td!Jii:.t.~ndo qn~ j' P:!rcln. :\i:f!O: l: u:-n~: fa~~::::uL; p~··rdoe-mf~ o 
essin1 seju., essa mcsm:t ori.le~n tem por t'i1~1 :-!.Ob:·i~ Scn~~dor. 

r(:duzlr n. llcspeza, pois 11~1c nella se <h~tc!'minít: Sr. P:·rs~d::-:'t.·:~. í~n ~::~o r.os.so E:l~i.:;f:t~::::r 

que o commandante da f'sqnadra a:io comp!"'c I como ck'.c.;.::y~ ao s,,I,~uo, rciuta:~do tod.a-; .1s 
~:encrOS Ortl10 SÜO U1:li.S C:\TOS, e ~im OS PCÇ.:l r ~~;·guiçf:.~·~: i:1 :u;--.(}:~d:IS (jUC SL: tC!1J dirig!do ,l•l 

:•.o Goycrno Geral: e:s 111na !1I"C\':!. de qnc :1 j Gabinetr: l1c 1~ cl.~ Setembro, po:-que não estou 
Gabinete de 19 de Sctr.:nbro emendou a mi"tJ ,. p:-orido elo. s d;J.cn:ncnt.os r.uc existem nas rcs
do de 12 c:c Outubro.·. ~~cctiv:-t~: ~:':"crci"ítri~~s ,1~ f·~st~do; se dcllcs c~· 

o Sn . .ALrE~ Bi!.\Xco: - la e:-n pro~r~)ss•l. iin~s::;e n~t!~~t:o, :·.~:·:: .. Yer que tudo q!tanto s~ 

O SI!. V~\scoxcJ·:r.r.os: - P\:1;1~ r:~c:t:)s :1:· ::~·1!1 d!to 1:~'"' .:. f·x~e:~o. c rpw c-:~1 ~~l~un!:l.s cou
contcstavci~ que ~c tê!u cpposto rt c:·::E~t!r:: j.~ ~:~s te:nho ~~!·.:o E·~;~1 c.:vmp!·~:.!:cndidn: ne:n t:tm
Commis3fio cncarr~g-.1íl~ dn. rc3po:;:::1. :·~ Pal:1 rl.l bC!:n po::i!-::~ :-:.\·•JJ;:.í..di.:!' I~r~!os :~et:os elos outro.~ 

Throno, o nob1·e Scn3dor julgou fllW tollos s ~ m~nistcr:o~.:. ~.-'".:1~'!. c::.~~ ~ :V.7in!s:-.crio ·d..: 19 d·~ 
csvn.~ci:-:.m, asseYerando qu:J o Scn:-...do 11~0 tc!a 

approvado n. politicn. ·elo Gabinete~: Drimcir:J 
porque esse Cc.bincte ntElea. se m~prilnlo co!·:t 

c!areza.; c, cm sc~g-a!lllo lo~n.r, porrtue nf~·; 

consta Uc acto algunt p(~1.1 C!U:11 o fi:t.r:.~~~::. !~.}..!) 

sendo proYa dessa appron!r,~o o:1 :1e,sc:; sc:i' 
sentimentos o ter a.r>pro,·ado divc·rs:!s lds pr[J· 
postn.s por esse Gabinete. 

Scmllores. O Cn.bincte ele 1!1 de S0têmbr•> 
foi muito explicito, ni":o tcye r!!ti~cacias; ;>rc
<'WOU àe dinheiro, não elissc que !:l!c não chc-

s.::-~:;mbro :·.l:;;:;c· :.::·,Jit!a~·Io, P'~:·iJ.t:e a soliUa.rii-
cia·de n:lo envolv.-:; t~ obri~a.GrLo de (:Xpôr um mi
n:sLro tl!t!c í;n:;.E::r; nr:.ssa. -::.:!. ~cpartiG:w, que~· 

::ii\Jn. ~overn:Jtivo, que~ :s:d~ administrativo: 
L .. ·:."!~via, jl.:lg-o (~O !:1(:11 d.c.,·e~· -dize:r :!lgun11s 

POUCrtS p:ihlYr:'..~l i"·P.'l. :'l:~:~)0Sln. 3. Uffi nobre g,.~. 

nndor f!lH~ hontcm accusou o Pre:sidcntc d\~ 

~!inas, o rli."no Pn,sielente da Pro\'incia. d~ 

!1Tinas G-cr!l ".::, o probo cidadfto Bernardo .Ta
cintilo ela Ve!g:a, cl!! muita inapti,!ão ... 

O S1:. F'mnEmA üE :<.frr.r.o: - Apoiado. 
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O Sn. V,\scoxclm.os: 
de um patronato tão escaadaloso, 
da pre\'arlcação ... 

e nao sei se 
que participa 

O Sx:. Fer.IlWtA DB MELr.o: - Apoiado! 
O Sn. VMJCONCill.r.Os: - Não póde a tal 

respeito o Scnaclo espera;· de mim uma rcs· 
posta com toda a prccisií.o; não sei, mesmo, se 
a d iscn~sfio dos actos 'tio Ministerlo deverá 
versar sobre factos pouec Interessantes qu.: 
occorrem nas Provlncias, c por Isso pódc ser 

surficientc, que se ·podia distribuir pelas Pro· 
vincins muito maior somma de renda de que 
realmente se distrlbula. Eu continuei a suo· 
tentar sempre esta opinii\o; e, :tlnda quando 
~u neguei o credito üo Gabinete de 12 de Outu· 
bro, recorde! esses factos; mas que !arla eu, 
i vlst:t -dos docnmBntos que apresentava o MI· 
nlstro da Fazenda, pelos quaes se convencia 
a Camara dos Deputado~ ile que existiam 
sobras, quando a Fala do Throno dizia que a 

que cu com mel ta algumtt Inexactidão, rcpro· receita chegava para a dc:speza? Mas, quatro 
!luzindo rt!gun~ !ar:tos, e negando outros, c on cinco dias depois o ~f!nistro da Fazenda 
dcsvia.nt!o Q juizo que se tem formado nesta :lcsmcntio css:t asscrct1o cm seu -relatorio, 
Casa. r.Ias o Sennclo cst~ bem Inteirado da .'l.!:Jrcsentando um deficit de quatrocentos a 
minha posiç:to, c sabe qu~ nfw posso produzir sr.isccntcs contos, al~m das sommas ncecssa· 
todos of: clocumenton; c!les sfto muitos, e mu~· rias para o movimento dos fundos. Nunca foi, 
t.os não exlstiriio na.: nccrctarlas; e seria, 11 pois,_ mini:~ oplnli!o que a receita ,do Estado 
mesmo, necessnrla ouv1r essas autoridades ar· era msuffiCientc para a sua despeza. 
guidas, c QUC !leste caso o Senado se convé~· T 1 f' . .., . - , 1 . . . . _ 1 en1a ~ nas msa,u:r,v83 (d,z a a oppo· 
tessc hoJe cm JUIZO, tribunal ou rc!açao, pa1'J 1 -·~'to) e ,, 0 un' . d . G • . . ; ~l _, , ~.:: , 1co mc1o a que precisa o o~ 

sent~ncin.r n todns a~; autoridades publlcas. O' """no 0 com 0 1 ó' b 111-
• • :· i ... ! • , qua p C.·~ vencer n. rc e ao. 

nob!'C. S~I:aclor emittHJ 0 s~u juizo sobre a ad· i ,\ minha opinião, nfto o n;;.r;o, sempre foi que 
rnlnlstrnr.ao Jl~flsr,da, c rllssc que nunca es 1 era ncccsmrlo ter -ré r.as !nstltu!r,ões e no 
JlCI'OU rJclln. S!:Pilo mr:.lr~. porque se !embrav~ I -ai• c no- !'•·- C"" .. ~ • . • G 

• , :H .... , ,., ' ·.;:"JO ·, .• I.!·~~ g"i.'ftnt;o 1~e1c o ·o· 
11os principias subversivos c anarclncos C]!IP I \"'"'lo '"r ···o·a "·· m"" ~·:n " I' • " !la · .. G ~....~ · !,.\,.; ....... ~ l.\,.0, ~~,J ~-L.4 ... ca c ,s..,e t1Ue e 
ella r.roc!n.ma.m quauclo opposiçuo, cm 183 ' i ;6 bast::wa pa.ra vencer a rcbcllião. 
e 18:17. 'I · -. , _,. a1s outras reflexocs fez contra a adml· 

Sc~lh~re!l. Di:~cm que cu pertenci a essa : "1. ·t·I'"""to de 19 1 S t ' b S d . . . . . .~. ~ · ~·~í' uc c- ·e:mnru o no rc ena ar; 
onposi-~::a, qur l'rocl::.me! tambem os prmclp:os i ~"s tal\'C> "ti t•n! a lnd .• d !h d - • . : "'&.to , .• t.: \,; 1 a r! occ3..slao e e ar 
subnrsiyo3 c :•.n~rcluccs; ícl:zmentc, estou na: ·-t!'s•ato-I'a I'C" t . 11 it . d 1 .lu, .1.. ... , ::;po.s a, m o-r11C: por ora a. e· 
prescnç:\ elo nobre Senador, que me convcn· .

1 
··ai·ar 0 nle .. . -'' , u Jutzo sobre as arguições que 

r~rft de rp;~ cu fui exces~i':'o em minha opp.osi· ! ;!Ontem fez ao digno Presiclcntc da Provlncla 
cão, ·c!G qu:\ meu~ principio~ eram anarclucos l Jc :\Ii nas o nobre Senador. 
c sub·;ers!i·ns cl;1 orar:n p:Ibllcrt. A minha con· Í .. 
Y!cçrro, ='ar o r~. ó de que segui, como Depa· i ,· O Presidente de. l\I~nas, disse, clle nilo 
indo, :;r:tn;!c~: rnGilalos r.uc o mundo ciYillsn.do 1 ::nha nen;nnua lut.~~lltaçao, par~ ser eucarre· 
Ycnera; c ~c·rf: para. mim, jâ nos ultimos dias 1 ·"ado de tao nlto c~I,r;o, nc.n meo,mo era reda· 
de mi!!lt:!. yl:l::, 1:r:milc beneficio aprender do 1 '~tor de um periodlco, como nsse\'crou cm ou· 
nobre SP:~~~~1or n~ra.c~1 ~;fLo os principias mn.nte· j 7.ra scssfto um Sr. Senador; apenas escrev-ia 
nNlcrê:; eh cnl!'m c dn liberdade. I :t.l~uns artigos multo !isongciros ao i)X·Mlnls· 

Essn. uJ.iJlD,ir::lo dizia l<a Camara dos Depu- ~-o da Justiça e do Impcrlo, que: <> nomeou 
, .1 b , d I . residente ... tfL!lo:;: '(!\W n l'C!Ct~l ·n. ~t!Jtava para. a. espezal _ 

CiUC ni;.o cm I!ece::~~ario autorisar o Governo it ~ O Sn.' FI;nm,m,~ 1m 1\h:r.r.o: - Que nao 
contrahir cmpr;:3limos ou impor no•·os trlbu· :ram muito !Ison,r;eiros. 
tos": :' rni:~hrt O)JiniftO, ·n Camara dos Depn· O Sn. VAscoxcELLOS: - Sr. Presidente. 
t~.dos, t!C<::ue u:::~. í ui F.cmprc que as renda~ Su rui co!lcgn. c! o Sr. Bcrnnrdo .íacintho ria 
<:ra.m i:-!~uffi(:i~n!cs para as dcspczas, e, até, 7e!ga, illa Assembléa Provincial de Minas Ge· 
para. a ;1c;::>o:~:::. orllinarla. No entanto, esta mcs, e, por i:;so, confesso que sempre o ouvi 
op!nlfw f~i cc~E:i.antemcntc impugnada por um ;:om prazer c com g-rande p.rovelto; muitos dos 
<~os nobre··: :r.:lndrm1 iln Gabinete de 12 de Ou· 1eus -dlscuroos, bem concebidos, bem ordena· 
1 ubro, Qn:: cJ\t('Jlflb. r:uc a renda crn mais qu.; '.los, com bens expressiks p rlr,u!ssimas ld6as, 

T. lV 

., :., 

. ·: ~·-1: 
''.t. 

(·i. 

'I.' 

·'" 

. .... ,. 

·' 

t;i 



i'' 
,(,. 
···: ,··, 

... 
'.' 

. ; ... 
;, ;·· 

~ . . 

"' c 

I ,·, 

; i 

··I 

., 

'' 

,, 

i 

Sessão de 23 de Maio 

contentaram-me qnn.nto era possível; por iss"'· 
quando entendi conveniente nomear um Pre· 
sldentc .para :li-Unas, julgue! que não commct· 
tia um erro apresentando-o fL ·Corõa. Nem eu 
posso descobrir que motivo haver(t para tanto 
se deprimir a.quelle rllstincto bmzileiro. ·Era 
agente do Correi<l. Mas, quantos homens dio· 
tlnctos não têm sahido de .jguaes occupações 
para os altos empregos do Estado? Não tinlw, 
por exemplo, a aristocracia da riqueza, mas 
tinha a aristocracia do entendi·mento, o que se 
pôde demonstrar, por ter governado tão pro· 
iflcuamentc a Provincia de :'r!inas, por se ter 
portado contra <lS anarchistas de maneira tal 
que elles não ousaram representar contra elle: 
tem, porém, um defeito, o de nüo scrvl·r a par· 
tidos ... 

0 Sn. l>'EHREIRA DE MELLO: - Apoiado! 

que razões de .igual peso concorreriam para a 
demissão do outro. 

A politica do Gabinete de Setembro nfto 
era fazer innovações, c por isso, mui poucas 
autoridades, nomeadas pelo Gabinete de 12 de 
Outubro, deixaram de conservar seus Jogares. 
Não ·era, pois, possivel que um tão digno dele
gado do Governo Geral demittissc por capri
chos ou por paixões .esse outro delegado, de 
cuja demissão ouvi falar hontem pela pr.imeira 
vez, nesta Casa. 

O .Sn. Fimm>mA DE M:•r.r.o: - E' um facto. 
O Sn. V,\SCOXCELr.os: - O Presidente de 

:\Iinas (ahi vai. outra accusação) mandou di;;;
tribuir indlos, sem duvida para <l mesm<l fim, 
ou com o mesmo intento .com que a admln!s· 
traçfto passada se occupou ·dos africa.nos. Eu 
não pude comprehcr.der o que o nobre Sena-

O Sn. V,\scoxcELLOs: - De ni'to ser nn dor quiz declarar nestas palavras! Nilo se! ~e 

n!vella de ninguem, de guiar-se pela lei, pe!a falou do trafico dos africanos novos. Ora, a 
Constituição, c de seguir a politica do Go
verno que lhe commctteu a .presidcncia: of· 
fend·eria talvez a alguem, mas sempre com 
justiça, porque a Justiça tamllcm offende. 

O Presidente de :\rinas demittio dous ci· 
dad;ios de emprego de dele~ados da Instru
cção Publica. Este facto mostra que este 
Presidente era um fiel executor das ordens do 
Ministro do Imperio. 

esse respeito, muito podia dizer, porque, .me 
parece que não deixei de cuidar da minha 
obrigação; se, porém, o nobre Senador qu.1z 
falar da distribu!çfto dos africanos, que a ad
ministração de Setembro .fez nesta Côrte, foi 
pena que não dcsem·o!rcssc a sua opiniii.o, nfto 
enumerasse as faltas, os abusos que a adiU!· 
nistração de Setembro commetteu nessa dis· 
tribuição, por .Isso que cu ·havia de refutai-o 

O Sn. Fmmr.m.\ nE :\Inr.o: - Apoiado! cabalmente; peço-lhe, portanto, que faça as 
O Sr.. VAscoxcr.r.r.os: - Ora, cumpre que suas arguições a este respeito, que mostre que 

o Senado saiba que uma lei provincial creou essa distribuição não foi regular, e que até 
delegados de Instrucção Publica, aos quaes houve ·nella alguma prevaricação. Quanto, 
commetteu o dever de fiscalisar o procedi· porém, {L rlistribuic;fto de indlos, bem que eu 
mento dos mestres publicas, examinar so nfw entendesse a opiniüo do nobre .Senador. 
dles cumpriam seus dew:rcs, se desempenha- ou a arguição que elle fez (Lquelle di~n<l Pre
\'am as funcçõcs que lhe eram confiadas po~ sidente, todavia, parece-me que se referia (L 

lei, se tirlhn.m, cffcci:h·aml'.nte, o numero de confusfto que existe cm nossa legislação, cau
dlscipulos de que cm St)l!S .mappas davam con· sada por uma Ie.i de 13 de ~Ialo de 1808, e 
tas, visto que o pagamento aos professores era outra de 27 de Outubro de 1831. Estas leis 
feito, parte, cm proporçã.o ao numero dos tratam da distribuição dos indlos, e foram 
alumnos que os frr.qucnram. Ora, será com- concebidas de mnnclra que não 6 facil decl· 
patlvel o exercício de dcle~ado com o de dir se a. de 27 de Outuoro de 1831 re•·ogou 
professor? Ha de o professor inS]lCccionar a cm wda.s as disposições a Carta R~gla ·de 13 
si mesmo? Os administradores justos c sabias, de :\Talo, Eu nunca. entendi· que a. lei de 1831 
que tanto exaltou o nobrr. Senador, reputaram I'CVD;;assc a de 1808, e jt•lgnei sempre que a. 
compativels t.a.cs empreg-os; mas o adminis· dislribulção tlos i11dios .devia S()r feita no Jogar 
trador esclarecido, actual Presidente ofla Pro· cm que elles vivem c onde não ha juiz de or· 
v ln ela de ::IHnas, nfto .poude compartir tal sen· phãos: e que nfto convinha arreda.r os indlos 
tlmcnto; -dcm!tt!o a um desses delegados que do Jogar c-m que nasceram, vivem e foram 
ora professor, e estou muito convencido rlc crcados, porque é uma. verdade, confinnadn 
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por U!ll:L politica constante, que os indlgenas Presidente não providenciára para. obstar a 
(ta.es são os do Rio Doee) tirados do Iogn.r lnvasã.o dos indios ·DOS districtds que bordam 
cm que nasceram e foram creados, morrem o rio Jcquitinhonha. 
lnfallivelmente, c é por essa razão que os ex· Sr. Presidente. A !J.istorla das invasões 
tinctos jcsuitas, multo habeis Lllesse ramo ad· dos indios, de que tratou o nobre Senador, c 
mlnistrativo, procuravam :tldear os indios nos das providencias que cumpria dar, fôra .multo 
mesmos Jogares ·onde ellcs tinham nascido, longa, e eu •nüo duvidar.'l. entrar em um de· 
sob o mesmo clima, e fornecendo·lhes os mes· bate a esse respeito, õ~ não julgasse ess>t 
mos alimentos; e, pouco ::: pouco, com muita questão pouco interessante ao Senado. Quaes· 
circumspecção, os iam civi!isando. 

Ora, á vista disto, de certo se póde con
cluir que a lei üc 1831 revogasse a lei de 1808, 

porque, pefa lei de 31, cllcs deviam ser ma:J.· 
dados para as povoações, a grandes distancias 
do -Jogar do seu nascimento, para serem lá 
distribuidos pelos juizes de orphãos, o que 
equivaleria a uma grande dcstruic:ão dos in· 
dias. Parece, pois, pelo que ouvi, que o Pre
sidente estava ·cm duvida sobre <1ua! das leis 
vigorava, e mandou fazer a distribuiçüo dos 
lndios, segundo a lei de 1808; pouco depois, 

quer que sejam as· provHencias ·de forças quo 
se empreguem para obstar a essas invasõe3, 
nunca o resultado será tal como o desejam o~ 
amigos da tranquillidade; são necessarias 
muitas -outras providencias. O Governo de 
:\Iinas tinha determinado que se f·lzesse uma 
linha de destacamentos entre o Pcçanha e Sãc 
~liguei, e o prlndpal fim dessa medida era 
estreitar os indios ·nas· mattas, c facilitar r~· 

cursos que obstassem ás Invasões; mas essa 
disposição do Governo nüo foi· observada, nfto 
se fez essa linha divisaria; e cm tfw grande 

porém, declarou que ne;,sa distrlbuiçfw s~ extensão de terrenos, c quasi todo despovoad·J, 
devia lr.r cm vista o disposto na lei de 1831, é muito dif.ficil impedir que os indios pene· 
c sei tambcrn que nem um só intllo foi distri· trem nas .povoações ou nas fazen:l;Ls, e façam 
buido. E ser1i prova de ·incapacidade o igno· nellas estragos; e é ·desgraçadamente facto 
r:tr·sa i!lguma das nossas leis? Quantas nüo que muitas vezes tem Jogar ·no termo do 
são cllas? Quantas dispJsiçõcs não ccmtê:n? ~Iinas :-.:ovas. A Invasão, a que se rcferio o 
Em qne espirito diverso ellas não têm sido nobre Senador, nüo foi tão medonha, nem a 
concebidas? Qual é o homem que, por muitJ incapacidade do Presidente a esse .respeito se 
que tenba aprofundado o estudo da legislação, demonstrou tanto,· porque, a ser assim, era 
deixe de commettcr alguns erros? ~Iu.itas \'c· provavel que a Asscmbléa Provincial de :\II· 
zes clles são commettidos involuntariamente, 
porque um artigo manda uma cousa, e outro 
outra, m:ts com ta.! confusão, que se não 
sabe qual é a inte!ligcncia que se deve dar a 
esse artigo. 

Ten·ho v.isto autoridades, fundadas no Co· 
digo elo Processo, mn.nd.uem proceder contr.l 
seus subalternos, c ·os subalternos queixarem· 
se do proceder elas autoridades, fundados em 
lntclligencias que lhe têm dado a Rclaçfw, o 
Supremo Tribunal de Justiça, etc. Os juizes, 
as relações. os tribunae3, o Sup1'cmo Tribu· 
nal de Justiça, ·OS advog:J.dos, o paiz, nfto cn· 
tendem g-rande. parte d:J. nossa legislação; c 
mcrcccrít ser accusado um Presidente, porque 
ignorou a uisposi0fto de lll!la lei, ou porque a 
niio entendeu como qualquer Sr. Senador 'l 

entendeu? ·.Era este o cnso em que se poderia 
di;~cr: Eis o innoecntc: apedrejem-o. 

nas, cuja ·consideravel mail)ria host!lisava o 
Presidente, não deixasse de representar con· 
tra elle. 

O nobre Senador passou depois a referir 
alguns outros factos, que, de certo, prcjudl· 
cariam muito a .honra do Presidente de Minas, 
se ellcs fossem na realidade taes quaes foram 
aqui explicados. 

O Presidente de :VI.inas, tendo contrn.hido 
um emprestimo para a contlnuaç:LO de uma 
estrada ~ntre a Capital da ·Provincia e o Pa· 
rahybuna, fez arrematações clandestinas ... 

0 SR. FER!lf.IRA llE :V!Etr.o: - Apoiado! 
0 SR. VASCOXCELT.os: - Recusou O lan.:D 

de patriotas, que, para beneficiar o seu paiz. 
tinham formado um;a companhia, que se pro· 
punha a fazer o sacrifieio de construir essa 
estrada por um .preço muito !Jalxo. Nego . qu'0 
o Presidente de ~Iinas fizesse 'clandestinas ar· 

O nobre .Sennclor -disse tnmlicm que esse · rematações dessas porções ele estradas; . ~ssa'> 
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arrenul.tacoes foram precedidas aos euiw.cs i.lc 

•stylo, e, até, annu.ncia.das nos period!cos; e, 
.em segundo 1ot;a.r, cssa.s arrematações (eu cs 
tf.maria quo o 'l'achygrapho apanhasse fie!· 
mente o meu discurso ... ) 

O Sn. FmmE!llJ. DE :IIELLe: - Ha de apa· 
mhar. 

O Sn. VAsco:-ocELLes: - ... foram feitas 
por preces muito Inferiores aos que orçara c 

elgno Engenheiro da Estrada de Minas, Fer
nando Haffcld; em terceiro lugar, os patrlo· 
tas .contratariam a construcçiio da estrada 

que o Corpo Legislativo inicie uma mcuida, 
para que o Governo fique lnhlb!do de ob!'ar 
segundo a lei exi,;tcnle? 

O Presidente de Minas levantou o jornal 
dos trabalhadores de estrada, em obsequio le 
um seu amigo, de quatrocentos róis a sete
centos. E' tambcm um facto que cu Ignoro, 
mas que nenhuma cuiila faz ao Presidente 
de :IIinas. .Senhores. As porções de estra
das arrematadas estfLo clentro da parochla ,]e 
Ouro Preto, capital da Provlncia !le ~;Ena;: 

é muito natural que os cmprczarlos cmpre-
por um preço multo maior do que aquelle por gassem os poucos braços rJisponivc!s que têm 
que c lia ío! arrematada. Ora, senhores, eis a capital de Minas; eu falo a este rcs
aqui as arguições sobre a estrada, e eis as Peito com muito conhecimento il.c causa, 
respostas. Os patriotas, por patriotismo, arre. c contcstc·me quem mo julgar em erro. 
matavam a construcção da estrada por um j E' muito natural que os emprcza!'!os, 
preço mais nlto do que aquclle por que se pura desempenharem o seu contracto, pro
offereceram os nilo patriotas: esses que nã~ curassem braços; e, havenilo na capital de 
pertenciam ao partido dos patriotas não ti· Minas, que 6 uma pequena povoaç~to, poucos 
uham a bençilc. l~u sei que 0 Pres!do.nt~ d:· braços d!sponivc!s, infallivelmcnte haviam de 

Minas infonnou-~.e. do Inspector Geral das Es· 
tradas, se tinham sido religiosamente obser· 
vadas t!Y.las as l'ormalidades, cm taes casos pra
ilcadas; e a :::es;:osta do Inspector Geral fo; 
que, na !orma do cstylo, tinham sido religio· 
samente observadas todas as formalidarlcõ 
Como, pois, se diz que o Presidente arrema· 
tou clandestinamente essas porções de estra
i!as, essas pontes, a fJUem não tinha benção? 

Ainda ha outra arguição grave contra o 
Presidente tie Minas: é o ter feito uma contra· 
dan~!l. de juizes substitutos. Isto de certo que 
é objecto !lc accusação, indica incapac!c!ad.; r 

levantar os jornaes: Isto só poderá negar quem 
convencer o Senado de que a maior demanila 
de um genero não eleva o seu preço. 

Nem era possível que o contrario acon· 
tecesse, quando os jornaes dos trabalhadores 
na estrada da Pavuna estavam a seiscentos e 
quarenta ou a setecentos réls; e 6 de notar 
que estes jornacs foram justificados por essa 
administração singular, cuja cessação tanto 
deplora o nobre Senador. 

0 Sn. F. DE MELLO: - Está. mal inrcr· 
ma do. 

O Sn. VAsco~ccr"tos: - Não era passive! 
que estivesse mal informado sobre objectos convence que houve patronato na remoção dt

um Juiz c!e Direito para. um outro pontJ, em· tfto caros, a respeito de uma Província de quem 
bora a :-equr.Tjmento delle. me glorio de ter mereddo rcclciç5cs. Sc:thcrcs! 

Despacllot: <:. um Bacharel novo qu'e nfi.o Apparcçam as accusaçõcs que mostram a inc::-
. ... _·~.u"• pac!dade desse Presidente; apresente-se a cm-"" serviços. Não ·entrarei nessa questii.o. 

velra pela qual se mede a capacidade admbis· 
O Sll. FmP.EiilA n~: MELLO: - Apoiado! trat!va de um Presldent~. e veremos S!~ e!le 
O Sn. 'hsco:-;ci~uos: - Seria facil ro .. 

~el-o, ainda que não esteja bem Informado. 
Dlsse·sc que ~:tê havia um projecto de lei, que 
tlnha sido approvado cm terceira discussão. 
auc mandava àespachar os substitutos mal~ 
antlgoe para os Jogares de Juiz de Direito, e 
o Presidente, aipczar dessa d!>~pos!ção, des· 
!))achou a um Bacharel novo. Oh! Senhores! 
Pilla esse pr()jc·cto que estava na A.9sembléa 
-o:-:t lei, t!nl:a slr1c eanccionaüo? Pois ba~ta 

merecia uma tão grande censura, uma at~:n:m
ção tão séria do nobTe Sen:I.dor. 

O que tenho observado nesta d!scu1;~~o <l 
que o Senado deve governar, admini~trar; O 
que o Senado se esquece de que a sua mh:t<iio 
é multo mais Importante, que não r: ir c::n· 
minar porque um presidente demiti:! o •.HT' 1m
prog:~.do movel, c.uja conservaçfto dcpt'ndi;~ rio 
sua vontade. Nem a oppos!ção da Cam3ra dos 
Del)ntados em 37 dru f'FBe rxP-mplo. 

i:;@:::.:>P~ 
'.•.' 



I 
'í 
! 

oll 

1 
j 

\: 

I 
' 
L 
~ 

r·· .. \ 

u 
l>;A 

·~ ., 
:~ 

" :1 

[\ 
•_"/ ., 

'~ }, 

.íl 
·~ 
~·· 

l1 
L! 
I~ 

•(í-
1 

I 
; 
; 
.I 
I 

~ -~ 

i 

~i 
-~ 
:i 
'\ 
\ .. 

t. 

I ·~,.;,.q, 

-
Scs~lio de 24 de Muio H37 

Se aiguut uo~ Devuuuio~ lia OPJJOsiçao, m~~ 

nos cu, censurou, alguma nomeação, era dos 
altos funcclonarios do paiz; mas, querer cha· 
mar o Senado ao exame das medidas mais 
pequeninas da admhüstmçii.o, querer que se 
cstigmutisc tudo quanto fez uma administra· 
ção, não scr(t erigir-se o Senado cm governa
dor e administrador do Estado? Xão se confun· 
dirão assim os poderes po!lticos? Não se sub· 
verterá. a ordem publica? l\'enhumu nomeaçfi.o 

stante Isto, approvum estas aggrcssõe::~ :\ l•'aJa 
do Throno, c prc•.endcm que a li'ala d!l al)a'!n· 
ra da Asscmb!6u, nu presente sessão, ó obra da 
administração de 19 de Setembro (um apo-ia· 

llo), chegando, até, a dizer que o Il.cg~:uto roi 
il!udido por esses ministros. 

O Sn. ALvEs I3Mxco: - P6!lc tiC~. 

O S!l. VAsco;-;cr~Lr.os: - Parece [JUe o no· 
bre membro da Commlssão comparte esta su
blime icléa; c proccdcndo·se assim, cu entendo 

p6de agradar a todo mundo: se se csco· Que os nobres senadores ainda mais desacn.
lhesse, por exemplo, um Napoleão para a pro- . ta.m o poder irresponsavcl formando delle um!l. 
vincla do Rio Grande, mereceria ellc o -una· idéa multo mesquinha; e com tacs proDoolçi!cs 
nlmc assentimento do Senado? Nfto se lhe dcs- transtornam e subvertem a ordem publica, qt.o 
cobriria alg-um d~fcito? Porq::c uma nomeação 
me não agrada, seja qual fôr o motivo, hei d<' 
interessar o Senado nessa nomeação, hei de 
pedir o seu voto pa.ra influir no Governo, par~ 
conseguir que o Governo dcmitta esse emprc· 
gado? De duas urr.a: ou o Govfrrno o demittc, 
ou o conserva: se o Governo tem a franqucz~ , 
de ceder a essas accusações, ~ntão quem go·j' 
vcrna é o Sfrnado, nfta é o Governo; então não 
ha empregado que possa manter-se em seu 
posto. E ~e c Go·rcrno não OU\'C estas infun· 
dadas argu!r,Ge~1. d::cluru-se u guerra ao Go· 
verno! E' vcrrl::t!lo que se fcm dito que nfto 
se faz a gucna ao governo actual, mas ao 
transacto. Qt:ando, Senhores, o actual Presi
dente de Mina~ se encarregou da administra· 
çilo daquclla Provlncla, -houve uma tactica: 
puzeram-se todos cm observação, dava:n s:· 
gnues de qu~rercm ubra~al-o, ou porque o jul· 
gavum muito Inepto, ou porque entendiam qur 
elle se lançaria nos bruços desses partidos: 
i!lão o poupa.ra.m iJOr muito tempo; mas, quan· 
do Yiram uma administração firme, intelli· 
gente, que não rcspcitllva os Dartldos, que nãc 
era manivclla de nlnguem, levantou-se essa 
opposlção hori"ivel contra o Presidente de MI
nas. g• o que estamos observando {!Om u actual 
Administração; os que desejam adquirir ln· 
fluenclu no Governo do paiz não a ar;grldem. 
Tcspeltnm todos os seus ades, ainda qunn
do julguem q<Ic algum p6de merecer {!ensura, 
no que cu não {!onvenho. 

O S!l. VI':Imui~mJ: - Apoiado! 
O Sn. VAscosc~-:r.r.os: - Eu confesso-o pc· 

rantc o pai r.: mas hu pessoas que, ao mesmrr 
tempo que não querem incorrer na indignação 
rlo Govr.rno. n~~nnrlo-lh<> (l A~n vnto .. ni\n oh· 

lhes cumpria manter: por isso me con"!CMO 
mais de que as nossas opposições pouco in· 
rcrr-ssam ao paiz. E~tendcr-se-ti., -porYentura, 
a ficção dos nobres senadores até o ponto .:!c 
considerar assim o Chefe da Naçfw'! Em uma 
palavra, toquei estes principias, e er1pero que 
os nobres senadores me respondam. 

Sr. Pre:.iàente. Reservo·I:J.C p:t:·a cau!.inu:tr 
a discussão, respondendo u multoa nolll'ea se· 
'la.G.o:-es, que tê=.t pcllic!o a p~!a.vra parn. :re ... 
futar-me; cu protesto ao Senado ccntru uma 
arguição que hontem me fizeram, de erigir· 
me em mestre, unicamente porque dl~r;c qu.o 
o Srnado se prostituirá se adoptar esta ]l:>.rto 
da Resposta á Fal:t do Throno. r.:ão ])<Jde:·ol 
emittir meu juizo antes que o Senado deli· 
bere? Onde foi estranhado a um representant'l 
da Nação dizer a seu co!legas: ":ilfiu!la con· 
vicção sobre tal objecto é tão profunda que, 
~e seguirdes uma opinião contraria, enter.~o 

que commetteis um grande erro, que proD· 
:i tu is a VO:>!ia ligni-dade." N:i.o h:-.. via dito llin 
nobre Senador que o Senado se cobl'lria (!;) 

vergonha se n:i.o estygmatioun~;c o Pl'•Jce.~i

mento -do Govc.ri~o, pelo -q rc~peitíVJJ. ;\ .r.ú"ll
flrmaçüo do bispo deito? Poque o JliJIJrc S'~· 

nador, tii.o zeloso, n:io exclamou que H•l qucri<\ 
dar lições no Senado, que t:a ,,_dm:lruva qne S•1 

não chamasse {t ordem o no'Jn·o Senador'! To
davia, estou diSJ}Osto u dn~ torlau a:.~ satl9ra
ções; u11o tenho cm meu dlscureo !elto sen5.:> 
vingar "'. vúrC:1;t~c c:ue ::.c tem r_p:e.r!do cecUJ"e
cer P ~sma.gar. 

O S!l. Loma GA)IA: - Quando pel:\ r.rl· 
r.~0lra vez II este torico <la Resvosta :\ F::.la 
do Throno, confesso .que de ~uas cxprcs~f!c3 

nen·huma prevenção {lcsfavomvcl conc,~J:i con· 
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se fazer alguma modificação neste topico; c 
se me fosse pcrm.ittido, lembraria uma, rcda
cçfto, conservando, pouco mais ou menos, as 
mesmas idéns pela seguinte emenda (lê). As
sento que desta .manci·ra nem se faz antecipa
damente acre censura á administração pas
sada, nem se deixa de esperar do Governo 
actual tqdos os esforços de uma politica bem 
combinada c conveniente á rebellião do Rio 
Grande. 

Falando agora da ultima ·parte deste to
pico, sobre que já puz uma emenda, continúo 
a sustentar a necessidade da supprcssfto da;1 
seguintes palavras: "no entender do Gabinete 
Imperial". Tem-se dito aqui que ·não se póde 
considerar ·o -Br:tzil com esse ·espirita de or
dem que o Regente na sua Fala lhe attr!·buc, 
porque muitos ac(}ntecimentos provam o con
trario. 'Ora, os acontecimentos sfto os da 
Franca, do :1-Iaranhfto, c não sei de que mais 
partes. 

Sr. Presidente. Eu entendo que, apczar 
desses acontecimentos da Franca e do ::lla.ra
nhão, ou de qualquer outro ele igual natu
reza que se manifeste nas Provindas do Im
perio, ainda assim não podemos dizer que no 
nrazil nüo haja e:spirito de ordem. Em Ingla
terra, anno nenhum se passa sem que os ir
landczes commettam grandes disturbios; e 
ainda se nüo vio por isso o Discurso do 
Throno falar da falt:t de ordem. Nos Estados 
Unidos, mesmo, nfto !Ja muitos annos qu 0 um 
corpo de homens invadia :1 c:ts:t de um jog:t
dor, enforcou-o na praça publica, cm prcsen~a 
das :tutoridadcs; e, todavia. nem o Presidente 
nem o Senado tlioscram que faltava espirita 
de onlcm nos Est:<dos Unidos por esses acon
tecimentos. 

O espirita de ordem que o Regente attrl· 
buc ao Brazil é cssrL tendcncia .que todos os 

tra. a antiga admlulstraçiio; c mais me con· 
firmei neste juizo, quando ouvi dizer a um 
dos nobres membros da Commlssão que o fim 
que ella teve foi dar a entender que, aind,t 
que a politica da admi·nistração passada fosso 
boa, todavia o Senado esperava que ainda se 
tornaria melhor, para conseguir o resultado 
que cspcravamos na guerra do Rio Grande. 
M<ts a. {nscl!ssilo n:c tem feito rccc:1r que 
.03tas expresoões não sejam encaradas geral· 
mente debaixo desse ponto de vista. Tenho 
observado .que estas palavras "uma mais bem 
entendida polltica e convenientemente susten
tada" tem dado origem a censuras, interpclla· 
çõcs o recriminações, com que por muito 
tempo se tem cnlrct.ldo a attcnção do Sen:tdo; 
censuras c recriminações em .que nfto tomarei 
parte, porque não me sinto habilitado para 
i·nlerpur juizo seg-uro sobre os acontecimentos, 
isto é, sobre a conduct:t das pessoas, quer da 
administração passada, quer da actual. Vejo 
que o Goyerno transacto seguia a politica que 
o anterior gemlmentc seguia para o Rio 
Grande, para n Bahia, para, o Pará, emfim, 
pnr.a rt:oí!:w h~ ··~onH!lo<;õe::; politica~, ·emprc· 
p;undo n for•:n c os mc:ios de r.onciliaç[o, ·OU 

força c amnistia; agora, nos meios ·de levar a 
8ffeito esta polHica, póck .mui bem ter crrad0 
qualquer dessas administrações; c por ora nfto 
iulgo cm erro a admlnistração que acabou. 
•rodavia, para que o Senado apresente ó. face 
da Nação, -e 1c•·c :10 conlJCcir-J.cnto do Th!'ono 
f:strt convic~ilo, (: preciso ter (t vista documen
to~ e poç:ts orr!ciacs. Eis aqui porque cu acho 
oxtcmporanea esta censura que fazemos á ad· 
ministraçfw passada, uma vcz que das pn.la· 
nns ·deste topico se não tire a illação que eu 
t!raYa, c .que me pnrecen que a Commissão 
tambem tinha tirado. Como, porém, .muitos 
dos nobres Senadores que têm falado a favor 
deste topico o entendem de differente ma· braz!leiros most;·am para conservar suas in:;
ncira, talvez haja cleftõit.o de redacção, c por tituiçüe.s; c tar.s disturbio~ não são devidos, 
isso co:wi~laria ~n n ·Co.mm!ssüo para que n<t I t:,h·cz, ~ctdo ;-, mú organisaçüo das leis .civis, 
~cgnnda discussao rcdlgtssc de ·outra numcir:t falta r1ue 0 mesmo Rege!ltc aponta no ultimJ 
o periodo em qucsliio, ele sorte que dclle ~c pcr!odo da sua Fala, rccommendando á Ag. 
niio porlcssc mais inferir o que até aqui se sembléa se occupc da. reforma da .nossa legi:;. 
tem apresentado. 

Xão entrarei cm disputas grammaticacs 
J'l:n·a convencer o Senado rla necessidade dest~ 
nQ\"a redacr;:Io; supponl!o ~~1c a Commissfto 
avrtliará c:> moi !vos que tenho cx.pçsto para 

lação, como meio de evitar :1 continuação dco
sas desordens. 

lllas quererá o Scn~do que .nós levemos 
aos rebeldes a, noticia a.uthcntica de que todo 
o Brazll se acha n~s mesmas circumstancia~ 
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do ·!tio Grande? !\fco sur:i bso dar indirecta
mente força aos rebeldes? Devemos levar ao 
conhcclwonto de todo :nundo um:c situação 
tão deplorn.vel, sustentando c a.t.trlbulndo ao 
povo brazllciro sentimentos que realmente não 
existem. Aproveitar-me;ci· do exemplo que 
citou o nobre Senador, quando falou da Pro
víncia da Bal!ia. Homens alentados pela con
fiança. de que seus crimes ficariam impunes 
tentaram uma rcvoluçfw; porém, mesmo den
tro da Bal!ia, <>S habitantes se reuniram para 

me parece essencial. ~o fim de discurso se 
diz que eu estranhei. .. (lê). E' o contrario. 
Eu disse que estranhava ver n'uma columna 
da tabclla que trata do letras c bilhetes do 
Thesouro estas palavras "a. razão de premias 
corrcspondcn tes a prazo'' como uma innova
ção, porque g-eralmente oe costuma dizer "a 
razüo do desconto". Tambem o Tachyg-rapho 
nüo ent<;ndcu o essencial do meu arg-umento 
nesta parte do discurso (leu). O que eu diss~ 

foi que os descontos da administraçfto ante-
destruir essa conspiração. ::\ão 6 isto espirita rior {L de 19 de Setembro montam a dezoito 
de ordem manifestado na.quella Provincia? Sr. contos, e os descontos da de 19 de Setembro 
Pres·idcntc. :{fto vejo que por estas cxpres- montam a quatrocentos .3 vinte e tantos con
sõcs se faça censura n.o Governo. Podem-se / tos. Não quero com isto ~cnsurar o Tachyg-ra
muito bem reproduzir ainda muitas sccnas s,,.l piLo, porque é possível que não se ouça per
mc;Jhantes ú da Bahia, Parú c Rio Grande, sem feitamente bom; muitas vezes eu mesmo não 
~ue por Isso possamos accusar o Governo de on~o bem alguns dos nobres Senadores. Ainda 
acontecimentos que desg-raçadamente nüo pódü / que a discussão esteja bastante prolongada, 
cv.itar. Durante o reinado do Sr. D. Pedro I,' direi toda\"ia alguma cousa, por me parecer 
todas as vezes que o Governo se lembran. rlc indispcnsavel. 
prevenir um acontecimento destes, dentro e Sr. Presidc!lte. Xão me occupel senão 
fóra das Camaras eram .:> escamco e a pcrsc· dn. politica <la admlnistraçfto passada a rcs
guicão a recompensa rlc todos os esforços dos / peito do Rio Grande, porque me parece o 
ministros; e dr. 31 pn.ra cá. nada mais têm ponto mais :mliente para justiiicar as expres
feito. os govcrn~s que debellar as desordens I sõcs da Commlssiio: ni'Lo recorri ao eJ.:arnc 
<~_epo1s de man.Ifcstadas, porque, se antes J' miudo dos actos dessa admlnistraçfto, porque 
disto h a denuncias c se mandam .processar os 

1 
seria um nuaca acabar. 

denunciados, o resultado é a sua absolvição. I . 
Até duvido que haja testemunhas que jurem; A emenda que novamente foi :1. ~rcsa quer 

!lo P"r" 0 nobre Sc•!a[JO p I substituir as p:tlanas da Commissiio pelas se-e a.ppc .. " . , r, que era re· . .. . . . . 
s!dente da B·ahia, se, tendo conhecimento das ;o;utntes "uma poliuca mais esclarecida pela 

di · - 1 • 11 . I cxncricncia c accommodada á occurrencia dos 
spos1çocs qne Hl.Vla para. aque n. conspira· I , ·. . ., o 

rüo, consirJr,r:wa boa medida mandar proccrler l8ctos, etc .. Supponho que a ldéa do nobr~ 
• . ,. _ [ Senador, ou é a mesma da Commissfw, ou 
contra os conspmtdorcs. Se tal LIZcssc, nua , ... . _ 
f I - 1 · - ,. . ·~ se alguma rlitlerença tem, emuo é para uma ar a. scnao acce ern.r n. consplra(jaOo J.!..!S aqu1 . o o o 

· ,, d t 1 ~ • • d 
1 

censura maior. Quem diz uma politica mals a posir,.to e O( os os .,o\ e1 nos c a e tO( os os . . . , 
·r1 t · · t - d I esclarecida pela cxpericncw, ou se rctcrc {I pres1 cn cs: msis o na. snpprr~ssno, scgun o . . 

· 1 d 1 1 1 1 1 
, , c·xpencncm geral do mundo, de todos o~J sc-min 1n. etnr.n a. c g-na .. men .c n~:-tlH a7c ,t .,!r.srt . _ ~ 

I b t
·t t' cuJos c de to:la;; :ts naçocs que tem c;,tabel~-n. emcn( a su s 1 u 1va. 

Lê-se c é :tpoiada a seguinte 
eido rc~rns e tilcorias a esse respeito, ou se 
refere :i cxpcrienci:t :tctual, isto é, aos resul
tados. :-i' o primeiro caso, dizer uma po!itil!!l 
lll:lis escl:lrccida pela c:~:pcricncia, isto ~. pelo~J 

"Em nz dr. ''uma poiitica mais bem com- resultarias d:t cxpercncia de todos .as scculon 
bin:ul:t c convcnicntcmcnlc sustcntad:c'' !ci:l.-1 c pdas reg-ras que se tem e;;ta!Jclccirlo, quer 
se "uma politica mais c:>clarccida pela CXJlC· dizer ~ue a politic:t rio Governo trans:lct.o urro 
rlo:>nci:t, .c accommod:tda {L occurrcncht dos fa- foi· csc•l:tl'ccida por essas regras estabelecidas. 
rtns." - IJO]W.': Ga·mao" 

O Sll. ALVES BIU:\"co: - Sr. Prcsidc!llc. 
P:-1 m;•!ro que tudo rectificarei um erro do T,1-
l'hr:~r;~ :,~lo !ln meu discurso de l1ontcm, que 

Se, porém, n. exprcssflO se refere nos rcsuit~L· 

dos que teve a politica do ~riuistcrio trans· 
acto nos nrgocios <lo Sul, então parece-me 
maior censura, porque, quem argume.nta do 
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n:~nnaao para as lllCUlUas tiC\'C acll<Ll' m;ts as I c Pará, pvdercmos nós dizer que exisLc cspi
mcdida.J, r:c o resultado foi mão. rito de ordem? :-.;;io; nós nüo cslrtmos no ca~o 

Entcnt:lo, portanto, que, como a cmcnila !lo / da Inglatcrm ou dos Estados Unldoa, nós nou 
nobre Senador se refere :w resultado que ob· approximamos pouco c pouco .p:tra 0 es
teve a politica do Governo passado 110 Rio pirito de ordem; mas, cm outro sentido, pódi!· 
Grnnile, c é uma verdadeira censura, nüo é sus- se dizer que o espírito de ordem existe na 
ccptlvel de n.pprovaçã.o. maioria da Nação. Napolcã.o dizia: "Se a 

rm.bte o nobre Senador na sua primeira maioria fosse mr~. quem poderia viver na So
emendfl. Jli.tl'U·ndo da .Jdéa de que o Senado cicda,!c?" Mesmo no seio da desordem a maio· 
awga c.b::olutn.mcnte r.ue r,xistc cspir!t.o {]c or· ria foi sempre considerada boa. Não me en
{]cm no Jmp~rio. Já roe <l!ssc o,ue o Senado nüo tranharcl nesta questão. 
o nc.;a u0m o ::,(firma n.bsolut:tmcnte. I O nobre Senador pen3a que o esp!rlto de 

Se o Sc:tarlo aWrnu:ssc que c::l~ti:t real· desordem 6 devido inteiramente ús noss!ls 
mente otpirilo de ordem, não seria collcrcnte leis. Estou r:uc será c:n parte, rr:as nito no 
ecms!go rne:m:o, qu:~.nrlo {]lz noutro topico: todo; porque, .dessa sorte, seria censurar 
';q:m!Hb niio r,xlsta r.sse esph·ito de ordem, o todos os actos desde a Indcpcndencia at6 
Sutado nfio dt!Yiiln.r{o fJ~er novos sacrificlos''. /lwjc. ~ c~pirito de desordem 6 devido tis 

C01n o~: 1.:ucios que se te1u tlaclo, parece / translçues; ns mudn.ncas dos estados silo mui 
<rzc o GoY~rno e:stn.va. bem armado 1>:tra aca .. 

1

1 dlrfice!s; ~ma nação educada ·com o governo 
bar com csslt rcbclliüo; e, se o tivesse f-eito, cs- absoluto nao podia passar para o systcma rc
cu3ado cr'L n.ccrcsc~ntrrr ~s paln.vras "o Se· 1 prcscntativo de lima manch·a suave, nem di3 
r.on.do n.ão iinvidaril. fu.zer ·no,·os sacrificios, 1' r:pentc se podi~.m .P0~:,tmr os povos llo csp!
ctc. ". Se o Senn.do acha.gsc (jl!C nr~o cr·a ycrd~- rlto rle no:!.':!:Ls Ir.stttuH;ocs; só o tempo ha de . · I opn"or H·o '·l"Ull" c·ro· de n s" 1 · -dcu·a a c~~pr{:~.;são, então .Uc facto obrar1a ... :u. ..~ · · -- 1

·' ,J -l ~ o. ~as eis sao 
inU!itO 1n~1, c teria. legar a. obscn?ação de que: 1 dcvHlos :i 11~rsmn. cn.nsn.; ora, se nos lembra~ 
isto era. un1n. -r:SDCcie <1 8 h·onia. O Scna.Uo, J mos, por m~~mpJo_, nuc as leis dos tcst:'!mentos 
torno a d]~~~r, nGlL.. affir!11n., !!CITI contesta n.b-1 têm tido mll altcrnç;ões, qnc muito é que um 
solutamente; deixa o negocio como duYidoso, ~odigo ta! como 0 nosso nrccs3itc de :t!gum:t.~ 
fl:)1'Qt.IC rc::t!mcntc nrro se pédl! negar -que é f reformas? 
um pouco cqu!yoco o c;;p!rito de o:·dcm no I A discu;:ci:.o está b~st~ntc prolongada, mi
paiz; · nc·In os -exemplos Q:lC o nobre ScnaUor I nhn. opiniií.o ~iOrla que S3 votasse; todn.via., 
t.r{)UXO poàc1n destruir a minha asscrç.fw.

1

1 rla.rci n-indn al~un~as cxpllc~çõc.s. 
Creio que na Inglatcrm, assim como nos Es- Disse o 11obrc Scn~dor, que faz O;J;>os!ção 
tado~ UniQo;, existe um esplrito rlc ordem t;c· ' com torlrw ns su:::.s forças ii Commissiio, que 
ml: og JlO\'OS ·cstiió cm perfeita or:;anisa~ft:l; ~s membro;J dcll:l. queriam deprimir a admi
Wm f6 nas suas proprias instituições, as quites nistraçG.o P~~;s::c!a c faz~r a cOrte ft actual, 
nf:.o podem ser rar.llmente abalr,das por qual- 1 tsto porque Hc d!zia que a Fala do 'fhrono era 
quer motim de pc(]ucna monta; os f:wtos n!·/ rla adminlstraç:"co passar!~. por algu:::1as ra
lcgados ni:.o provam que exista [ll!i o espírito I zõcs: A primeira, pela maneira por que a tem 
de dcsorílem. Niio 116dc succeder o mcsm·J sustentado o nobre Senador ... 

entre nós a. respeito de u;na desordem como a I O S11. VAscoxcEr.r.os: - Sou ministerial. 
da ne.h!a, cahnnos ou <lo Parit, etc. N'ós, po~ 

1 
O SH. ALVES B!t.\:-~co: - ... rr:jc!tando 

assim dizer, nascemos hontcm para a vida Í at6 os ponto3 c v!rgul:ls do parecer da com· 
jlOI!tlca, 1tlnda não l!a a segurança c a fé que !missão. Om, cu n:"to crel,J que uma ~nstcnta
dcvc haver nas Instituições do paiz; c, sendo çflo tal ponsa conclllar-sc com os prlnc!pios do 
1soo flS3!m, QUando :t!Jp:uccem desordens con- nobre ·Scnarlor, c a rnzii.o é porque a :!.dminis· 
t!nunrlns f'lll u:na c outra parte do paiz, ao tração actual nfto por!h tlat· as informações 
prlncl!llo com um caracter pouco perigoso, e nccessari::t~; c ainda hontem disse aqui 0 uo· 

logo d~pols tomando um caracter terrível e I bre Senador o.ue nüo er~ posslvcl que ;c admi· 
dominando uma grande Jnassn, quando, digo, nistraçfto u: 19 de Setembro formasse idéa 
r.pparccem dcsarde:w ta~s como a da Ba.h!a 1 de uru Mflc10 que cst.:tv:t n:• s~crctllrb., par:~. 
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cujo conhecimento for;1m prcciHos rlous mczcs t.rans~ct:a., a respeito de 9U!l politica externa, 
a. esses ministros. E, sendo assim, como quer c foi retirar ilc ::vrontcviiléo um ,moça que tinha 
nobre Senatlor que a ailministração ac1u~l conhecimento õos homens do paiz, ·Pelos muitos 
podcsse informar facHmentc o Throno? Ct·e:o annos .que ·:tlli estava, para mandar, não a um 
que 1~f10 era possivcl, ainda m:1is segund~ :,s moço que tiv.esse conhecimento do Jogar, mas 
prlnc1pios bem conhecidos do nobre s~nado;·, a um que não conhecia ne:n o Jogar nem 0~ 
de que uma administração deve ser organiz~ul:l homens. 

I 
parlamentarmente; c, pergunto ·cu: a ailmi- Mas o no1Jre Senador perguntou·mc então: 
r.istração actual o foi? Cert<tmentc que não; - Porque o encarregado que para !(i foi é es
logo, como poderá o nobre Senador sustentar tupido? Eu não tirei esta conclusii.o; disse 
essa administração? Não o posso conceber. sómentc que não Unha conhecimentos locaes, 
Creio, pois, que ha toda a razão para que a aquellcs que se devi:tm aproveitar pn.ra {) bom 
Fn.la do Throno deva ser conoidcrada obra d.t resultado d;as nossas negociações no Sul; Isto 
n.dmi·nistração transacta. não é chamai-o cstupido nem mentecapto. 

O nobre senador lançou-nos tnmbem o ln.· . Disse, lambem, o ·nobre Senador que os que 
béo de menos respeitosos á Corôa, porrrue disse/ queriam allia:u;a com Ori'bc erravam, porque 
que nó~ reputavamos a Fala .Uo 'l'hrono antes queriam com:n·omcttcr uma nação de quatro 
como obra da administraçfto passada do que da milhões de habitantes, em todas as dissenções 
actual. O nobre Senador inferio que nós eon· de um paiz dõ trinta rnH habitantr_s. Se eu ti
ai.dcravamos •o Regente como inepto c que não vcssc avançaclo que o Rraz!l devia tratar uma 
cuidavil dos •negocias do Iruperio. ·Sr. Presi· alliança com a Republie:t lie S. Uarino, ou 
dente. Não se pôde d:1 minha asserção inferi:· com qualquer pcr.ucna povon~ão ·da ·Europa que 
uma semelhante illação; ~inda quando esteja não th•essc relação alguma comnosco. então 
certo· que o Regente obra liYrementc na na- ter!a toda a razilo o nobre Scn~'1or: mas eu 
meação e demissão de seus ministros, ~em por n:w trato disto. trato de um JlO\'O vlsinho, cujas 
isso entendo que el!e nfto deve dar mais peõo tlesortlt:ns, esteja .QU não ligado a nós, devem 
ás informações offleiaes dos seus ministros,! ini!uir muito no nosso paiz. Pergunto eu: se 
do que a quacsqucr outras rruc lhe possam ser houvesse um conquistador rrtw qulzcsse tomar 
offerecidas; e, obrando eilc segu.udo as iniol'· Montc,·idéo. de,·l:l isto ser estranho á politica 
mações officiaes, obra muito bem, e não se do Drazil? Xão. EntfLO como é [JUC o nobre 
[lód& dizer que o Regente, seja menos .cuidadosJ Scnndor diz que C'ssa al!iança ia. Interessar uma 
dos ncgocios do Impcrio. Quando clle for con- nação de quatro milhões de .hnbitantes nas 
vencido de que as informações offlciaes da ad- desordens de ~ilna naçüo de trinta mil habitan
min.fstrar.fw não sfto exactas (o rruc pó de acon· tcs? Pois. se nós, sem essa ligação, deviamos 
tecer, porque, apczar rlc que as informações tomar parte em tolios os seus males, por -isso 
offici:~es de,·anl ter fé, comtudo, ellas não po- rruc são nossos vlsinhos, como é que não ha
dcm ter mais fé do que a. propria verdade), ncs- vemos procunr por meio de l!gtt mais com
t:J. caso, o Regente obranlio livremente, chama- pacta algnmns vantagens? Eu nfto Posso com
r:~ nova administraçfto; eis aqui tudo bem preltenclcr isto. •Senhores. :-<ós temos um facto 
cGnr:.ilialio; nüo sei se o nobre Senador me ou- rrae mostrn. rruc a idéa do concurso do Brazil 
viria, ou se me explicaria de modo que me pu- para com a Republica Cisplat!na é vantajosa. 
!lesse tazer entende,· Dentro dos cinco annos do :trmlsticio, pergunto 

O nobre Senador disse hontem tambem. cu, rrun.es foram as desordens qu-e a.pparecc.ram 
e:n ar de mofa, rrue o argumento que n()nhum cm !\Iontcl'idb, quando o Brnzil estava olJriga
Hcrculcs podia destruir era o de ter a admi· do a sustenta:· o go\'Crno !cgttl da Cisplallna? 
nistração transacta rctirailo de :vronte,·id-o " Nenhuma: logo, a relação do Brazil para com 
um Encarregado ·de NcgJcios; accrcscentando 1 esse Estado.v:tlc multo. Emflm, nfLo {l!rei ruab 
que nenhuma administração devia dar as ra- I n.~,lla sobre t;ta, nem .mesmo a ·respeito .de Buc
zõ~s porrruc dcmittia a este ou áquelle cmpre· i nos-Aires, por,wc realmente o .nobre Scnndor. 
p;<tlio .de confiança. ·E rrucm :as pedio? pergunto I ex-Ministro, b:tteu em rotirada nesta .. parte: 
cn. Creio IJUC ningucm. O que cu disse rol que [.Uisse,uos, até. rru.c não era occasião de tratar 
1::.1 dos primeiros passos da administração, com B'1euo!J·Aircs, por([ne 11~0 se devia au· 

A. - 2~ T. IV 
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gmcntar a. al'flicf;.ão desse poyo; mas t:u cntcn~, qU:.! p:~rce;.•t .ilO IHLllll~nto n:lo ter :1~; :~rrckt•;•3 tia 

do rplC n Gahinr-tc de 1) de Sctc:n1Jro e:rron ~ PJ'CJviucia, nen1 Cios vrincipnt:s eh:.;J'L:s milila.I'L~l, 
graYomcntc neste negocio, c perdeu n. l~JC!Ihvr j c flllH]ava~mc no Jn·cccdente do a~I!1a d.:: 1:;::;;; 
occa.:ií<io <Jl!r.: teve Ue faz'~L· rnuito bem ::to :5Cll ; mas quando nwsmo nflo existisse ..:5-::~ prcce,Jen~ 

pai;:. to contra <:Jic, prl!ccllcntc que n:,;;;[;·a\·;, que 
Disse o nob:·c Senador CJUC o Corcrno desse i cllc n:~to Unha as afleiçõcs da. Pi·:,Ylnci::. 1ogl) 

I d' 'I ' tem1w [cz ccus:ts nnlito supcrior0s :í.s quê fez! lJne (lppnrcccm css:~ grn.\"0 !s:Hc cne1a CI~t~·l~ o3 
o Governo anterior; mas que é que fez? Dis- '\ r:li.cl'c;; :llilit.:u·cs e 0l!c, o Go\·cnw linha de deli
se o nobre Senador fJ.HC nfio podia. rcrclar esses b..:::·a1· t!e du~!S um::: ou punir cs~cs insubordina 
fciws: pois lJC!rn, nfw é pos.sive:J responder a./ Uos, se cntendt:ssc Que o (;l'~tm, ou, (;!1Li1a, i.r~LJH· 
nr;.;umcnl.r.s nfto revcladoH. I igir con1 cllcs, c rctira.r o Presidt~ntc, !~-~'.llHL:.~i-

0 nobre Senador cn~cndcu que cu lin!tn.J tio um que ::asse ca)liiZ ele o substituir. ,\r;1:i C:l
argii ['~r:-~nç:ado o principio de que se nfto ele-~ bl~~ bcn1 ~ ~ran.sncr;ilo porq!lc o ~,Tin!:·;tt'o G:1. r.:
viai~1 :idmit~!r clcspc~ílS sccrctn.s. Ora, o rtue cu\ pr~ri..i~:fLO não tinha. obrigar,:i.o Llc tlccl:~r:u· r;~::~ !1 
disse J'Gi q1:c até me p:trccia que eu mesmo ti· ! u·nnsig-ir c~m os insubordinados; c !I c mcuil.a
nhn pl',').íJOStn cs.s:1s clcspczns secretns: cu tinha I vn. rcsoh ia c Llulibcra.vn., ·C nüo tínhn ncccssi~ 
cm 18~5. ~urrndo c3ti1·c no ::VIinistcrio da Jus- l t1~1cl:: de rlc·cbrar a r::t?.:io dessa su:t mcclirlo.. 

. I 

tiç::t, p;·op~sl:o isto, par~uc entendia que todas I O nobre Sena<Ior tnmbem trouxe que cu 
ns Jlr'~\ües csclnrccida.s nfw tinhn.m duvirla. de i {1íss!:ra fJUC que:n1 prorr.rl~ 1v·111, scn~;~~·:::: ;:';:)/.:\ 
pcí!!!· dinhí·iro par[t ~emclhante::; tlc::;pczas; que 1 ~1t.·· boa Ol)inifLO. Sr. Presidente! . .En confe-::so que 
cu. J)()lJrc incxpeno. n:i.o rleYia recusar os meios j o nobt·c Senador impnp:!"~on isro de nm~ m:lnei
quc Gli(ts pocliam r~wilii.ur ao Grn·erno o cum-1 m app:u·ontemente r::tz8anl, po;·que fac:to:; nu
prinwnto de seus devere~. Como ú fJUC t!lssc o I mr:rosa;; PI'O\·am que niío ~;asta o bom proec
nobrc SenadO!' qu0 cu tinha n.ffirn1aclo esse! t1imcnto p=:.I':t ter to~ op!nifw. c:n1 g·eral: mas, 
prin.dpio des::rue:h·o d:l ordem pulJlicn.? O que\ I~:"!.r~~ mim. cu e:nU~!Hlo Qt~c o nolJr(~ ~:c·nnd.or, no 
-cu diS50 foi que o c~n·crno de la de Scl.l:mln·o i sr~n Jon!;O drs~~·!n·oh·imPnto (lrt !"hCO!'b d~,.s par
rdl.o ü~~~:b. faz~.~· c:s:::ai; lll~Slk:-:as. porque eiic aa ! tido3 0 da opiniüo pnbliel., esri!H~CLlH:o {!.; nm:1. 
recusou positivamente, aqui, quando se lhe of-

1
\ ohs0J";~r;:"to importnnt:~. c 6 que carl:t [larl:ido 

fcrccinm, c o ~Iinist_ro llo.s Estr~ngciros, cn:e: U-
1 
c~ntun clc~mcntos hons c cl0mento.1 m~los; que, 

nha um~ partQ ele rant~ mag-nnudc nesses nc· 1 nmcla qnnnclo os r."lemcntos bons do:nmam por 
goeios. foi o proprio que recusou esta medida: ! mais t.cn:po, con:tnclo os elementos mttos n.1g-u~ 
cu creio ~nc nns n.~.tns h o. de c~:is:it: ~ cmcnd[lj! m~s ·r:7.?s dominnm t:unb?m; que, quando_ a 
que pam Isso se oltcrcceu, c que 1.01 Jnlpn;;-nu- p~rl:e Int:cl!cetnal elos parttdos go\'0J'na. entao 
da pelo nobre :\Iinistro... · os l1omcns de bem têm n. opinii"w publica, por-

O 81:. \'.\scoxcr-:I.r.o~: -E' [lOrquc seria nc- f!l!·: :1. opini~.o pniJ!iea n;1o 6 sc;·,üo ~ opinifto 
crssn.rio npresent~lr as contas dessas dcspcZflS. do.r; homens saõios c probos; c qnnndo governa 

O Sn. Ar.n:s B!:.\xco: - Enti"lo, obram co:n a Jla!'lc qu0 se p<idc chamar cscori:t dos par
muito pouco siso as nar,,ões cultas. r]nanrlo as I t.iclo,:, então os homens llc bem nüo tém apreço 
dcclarn.m no scn lJUd.icl: quando a lei snnc;.;~O·! nir.;um: esta obscrrar;:w faltou no nol.Jrc Sena~ 
u:.t as dcspeza.s secretas é que se nfLO voclr.!m ! dor. e eis aqui a ra7.f"tO porC1l!J cilc 'Hvcrgc d.c 

. l l I . . I ' I -pedir couta-s < cllns; n1as, quanc o n. ·~1 na0! num 112 su~ cone usao. 
sanecionar, cm r1ue principio se ha tlc [IJlliLr i O netre Srnatlor hoj~ disse Ql~c. Jl~l::t mi
o nobr,, Senador para nc;;ar essas coma!i? Em- [ nh:t m::neira rlc raciocinar, d-evia f:l)tcudcr-sc 
fin1, ncstn. p3rtc nüo s0rci cu o n1~is impe:rLi~ 1 que eu qncrl:l. qnc~ os riogrant1cns{:-::; qnc fizes~ 

ncntc. I :::cm ~-~:JnJd!l.s dQ Porto ..:\lc~rt: conir:1. ns rcbcl .. 
O nobre ScniHlor continuou a falar a rcs· l (1f:~j n:LO se re:lirn~s:lm n1ais c fit.H:sr.m no 

peito elo PJ•rsiclrntc elo Rio Grande tlo Sul. c 1 r·:,::;po. Et: nCw disse if,so; (, tn.mlli.'m nm~ illa
clissc fJJW esse mesmo Presidente tlnh;t tido i r:1o que compn'hcntlc muito mai~; rl~ nuc as 
tamhem a !!onl'innçn. cln. tlministr:\~:-to anterior) premissas: cu niio profe:ri csm p;·c:r)';:r,:-t;l; o 
(L sna. Ning·n~:n n0~on isto; ~penas o que cJ ' que rllo~se foi que o .Prcsidc·ntc, co:n!.!tnirlo nas 
<liS:)C f;)j q11r~ ni:o c:ra pnJiLico l11~lHlílr-sc para; clrcum.stanc:ins cm fJIIt: ru o ap!·c;.::·n:.i·! n:~, mr~'·l~ 
r. P.:· .. -.\·::~ 1·: .::·· !":!.; {;1'ttTHlo d:1 Sn~ um 1l0mcm: n1o, eon::;titnillo lH!~ circumst:mci:t~: •.!:! qu::~ n 
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nobre Scnatlor o apresentou, depol!:i da reprc~ I rnzcr de mim o noiJrc t!x-:\rinistru , agora ou 
seula~fLO que apparLccu, nüo tendo ace:-w p~u~a c.!Uit.lulo bCJn lhe parecer. 
rêHni.r os cspirito,, n<tLuJ•al:ncntc levando os ~Ias niio po,so deixar a investiria atroz 

ho11w~s- a? campo, :ra de esperar, _cm consc-~ rlc CJIIC um :II:_trcclla.l ~lo :;;xcreit~ •~dv?g~va 
cp1cnc1a d;sl.o, que fosse sempre batido, c que nesta Casa a msubordJnaçao, a mdJseJp!ma 
cl!c tem sido pancr;;,Tisla de pcl}ucnas rcl.ira-tmi!itar. Os nobres scnaclorcs estarfLO Icmbra
dL:s: nfw tratei dn..~j ~mas qua!!cladcs, nem corno 1! dos do que cu (liS3l!; c e:u j(l tive o cuidado de 
Inilit~"!.!", n(;]n con!:> homem. Jlorquc cu j{L dis~w 

1 
lt~r no Dbrio flUe transercn:! as noss3.s cli;;

e torno a repetir, a:::.:;c!~to qnc o.~j bons ou m{LOS J eus~jÜC!J o meti disc:ur;;;::>; sem du1.·ida, .!:iC o T~~
r.:.:Hultados n:LO prov::m s1í por si a bondade ou I thygTiipho não csc:l'Q\'CU ludo CJUrtnlo cu tliss:2, 
Iu:..t1lh"!l1e dn.s mc!lj(1~l~i... j notou o rl'inc:ip~•l. que mostra. b~n1 n. !)Crversi· 

O Sit. Y.~~~·l,:"(·:~!.u,s: - .:':.h! YC:l!1 ::;e c:1c-! tlade com que o nobre Senador cx·::\Iinistro dn. 

g::!:Uo! i .Tu.:;tiG.a H!(' quiz cn.Iun1nir:r perante n. l\ação 
O S1: . .:\.. Ilr:.\XCi>: -- E:.;t2 rnc::i:EO p:·incipi::> inteira. 

m.c SL·i\'C p:~r:1. clcmo!F::.r:n~ rpu: :-tl2:·m~s sncccr;- O nobre or:-~llor, citantlo as su:.:s proprin.3 
}:os L~m::; c_1w~ :! ndminisi.ra~:io p~:.~::;~1da teYe ~l~~Q Jja!a\T~ls trn~lscriptas pelo Dcspcl'lwlor, c tlcs· 
~~1::-! r.ndcn~ ;:::·r ~l.'=l'~(lcc:l:lo:::, j)Jl'f!HC, [:::nl!'rcn~~1l· envolvendo o seu pensamento, mostra. que tudo 
dn-os cn:11 r~s mcdid:ts to:n~lh~:; Jlt::· cs~~-~ :td:i!i- o que se podia i.aferir do seu discurso é que 
r:b~r:!.;;;~(). cn :~r~!w rru~ Cj J"(:ill~l"::tt1os n~ln e·~l::- n'!n·ova\·a todo o gencro de i!l:~~Il.Jorài:l~~:lo, 

b:n~.m com :~.s :noi.1idns, c que: [:J!cs !n1·a~11 filhos c q!:l! n:lo ~~dmitLia C!lLre os miiitare.~ (que n~tO 

do ;~c~so; t.~l i'oi :-_ r:-·::-::.aur::i_;fto ll:-1. B~t1:ia. Tí.l- · c.:onftlHlle: com os guardas n:t.cionaes) outra 
raG::-sc al~~wn:J.:; wc:llir1~1s, 0 \'Ci'dall·~:, 111::.3 o donll'il!~!. que u~o fosse a. olwdicnc.:ia. passint. 
resultado dafLuellc canrlicto, !ln.quclln. oec:t~ICto, O!·a, cxcl:!ni:l o nobre or:Hlor, h;~o ~ cousa 
fni C::l'il!~l; nno O ]103~0, }10iS, :.ütribi.l~l' (tS me- l!il~ÍLO di:'i-··n:I~LC dl! :.t\.l\·0.~:'~!' ~L i!! ·:tlJ:Jrdill~~flO 

diclas da n.llministra<:~tO p:Iss;t.dn; c o nr,h!"C: mii!i:~u·; m:ts, scn!1orcs, o nollrc s~nn.dor cx

~:~·:1~~;1r!'. l:::-:.!:!lb~!'C, h~ d2 J~!::i~o í.:Gl!l:G~·~~~;!' ?,!.i!!!.-.Ll'O t~:l. .h~o::Llr;:~ e::it~~~ llCSl~~ p~·:tL:c~~! ill\'C:l'L.: 

tJ~i~i"!dg-o. E:1: i:!!!!, r!~o c!irt'i !n:li.=; r!ad~t. ~):·. o:3 :;.rgnmcn tos, diz, r.lcsdiz c contradiz; ~. por~ 

P:·.-:siclr:n~ 2, 11 arqnc a tliscus:Jfto desLc toplc:,:, tanto, par~l n:1o prolon,;;n.r mais a cliseussão, 

i.~ se: l.·~:m prolongado 1nnlto. 
O S;:. }l.II:cil·::z llE B.\1:1:.1<·1·:\".\: 

cu nüo me occuparci -~.<n rcsponclc:·-n:~ sohre 
_ Se crtda 0 mais que disse. 

1
1 O S,. Fr~"J'''II' \ 1w ~\ft-:r.r.o: - T:~mbc-:n C!l· u:·ii elos noi:!·rs senaí.lCJ!'C:s nue têm ~ido ,·i- \ ··· · ... ··· ·· · 

.. ;.-~ ... ,. 1 _ ~·'),.,,.," 11 . 0 ". ~ 1 ~,... ~; 11 ,.n-. 11.,1 "_ tio 11 .1_ i tL·ndo, Sr. Presidente, qnc a t1iscnnsJo ~nuito 
(.r,d.oo,:J ( ():, o;. •. ~ ... :-. 1. ,, c (,L;-~ • ,_:).I.,:-:; . I 1 

1 ,..... . , .... 1 , T l' , ,, I se tem prolong-:tdo, c que t:J.lvcz m.elhor seria 
J~'l.' :::_,tn:~dor C):-.HllllS.ro c::t, ns u:r!, !)!'::-LC!1ue' ·- . . _ 

I I proce:clcr-sc Ja a YOt::!.C:ao; mas como o nobr~ 
sn tL":fL'JH1cr ri.··JK:l~iTHlo-os, uma \'(':! que 11-:.:· o . . . .. 

Senador, -cx-)f;mstro da .Tusuça, relutou c 
1:c:·:·:o !'í'ginl;.onto C: J1í1 nnirtido fnlar nesta cas~ 

cp;nntns ,·c;~t·s ~;c CJHC-1'. rro\·a,·clmcn[C a (]b:

ct~~::i:!o nnnc:t t:.:rt~ fim. on t:'~rr~ un1 1nnito 

torceu hoje a1~;u:na dns asscr~õcs que l1ontem 
prorluzi sobre o Presidente da Proyincia de 

c~n me ,·c·jo na lWcc.ssiclade cl0 rcst::t" 
m:'io. E~~ y:···jo l~lc'.::i~~o cg:0 o Scnn.clo tem dnllo 
Jll"O\·ns b:1.~d::~n lí·~: de- q~!anto c.st(t cnjor:.clo da 

<"i~lrr:zn. Que n:cl Wr pas~liYel; ai!1d:t qtt::! estou 
rontinu~,(_~r:o rl::::.~n rlisct:sr~ll, porque obsctTn c:·rto qu~ nnn :u;sim cRc:l.parci dn.;, subUlezas 
que :lS c:tdei!·:·;s Sl~: acbanl mui clcsc·rtns. :\~to' tom qur o nobn~ Sr::nador co~·;:.um:l in\·::rtcr 
rot:~:r.rei, iJOhi. o i.c·mpo, responflC!Hl~1 a ":uioJ ,, todos os argunwntos aprcfjcnt:ulcf.; eontr3. a 
tr,pieas. con:o. JlO!' cxí~lnplo, da nnnha !IH!a- sua opini:Io, p:u·a os poch~r crmb:t.tcr com Yan~ 
p:tcidadc, qitr <lt·p[)i.s íle oiro dias :1.pn~senton t:-:gt:m ~o mt~smo p~~Jso flllC tcn1 a felicidade :.13 

un1 miscr:n·c·l diiletil';.jO, ll:t minha. imlJcc:ilic1tH1r' "~~r os seus discursos tr~nscriptos no Dinrio de 
summn, per as~;ign:lr de cruz o pnrcecr d:t Cas:1. muito correclamcnt:; emendados; 1nas a. 
C~mmiss:!o; eon!'io mais no ju!.a dos meus no- csu~ r~spcito seja-me pcrmittido cliur que a!n
brcs collcgns, c nprceio mais o conceito cm c!:t este n~~no par2ce existir o srslcma do n.nno 
q~:c o Senado me tem, de !JUCm cu son conhc- P"~s:ulo, r],, se apresentarem as opiniões elos 
ri!10 ha muitos nnnos, elo f!UC r!.qucllc que p{Hli"! mr.mbros c1:1 Cas:i, n~o co1no r.llcs ns proferem~ 
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Sessilo de 2-1 de Maio 

mas, segundo a vontade e o Interesse de al· 1 tJllC Hm:tentc Hll:t injurio~a n"scJ·c;io, de QUC cm 
p;uem. i minha PrcYincia houvesse um .part.i.Jo <Lna.r· 

Hontcm.. no meu discurso, qulz mostrar i ch!sta: excepto se o nobre Scn;;.dor quw cou· 
<Llguns abusoH c inc[lcias uo Presidente da I siucrar como t.acs os illu;;trcs !W·m!Jro~ .da ,\8· 

Pr-ovincin. de •Minas, c convidei, mesmo, o no· / Sl'UJblúa Provincial, como p<J.recc colligir·sc uo 
br·c Scn<ttlor, ('. quem rcsvonuo, a f!UC n.pre~en- ! seu discurso; se assim ~. permitta-mc o nobre 
"tn.ssc ou n.pont.assc algum beneficio flUe esi .1 (Senador que lhe pergunte como se poderiam 
r,mt alta. capaciua.dc tivesse rclt.o cm pró! cl<1·1 considerar anarchistas os maiores propricta· 
que! ln ProYincia, por isso flt:C, t.endo-o cm . rios e cn:pi talisi.a..s rla Provincia., .pois <JUC tac:.; 
tanta consideraçiio, facil lhe scrln. mostrar i eram os membros dn.quelln. respc!tavel asscn:
quacs as pro\·.as que esse Prcsiuc:ntc tinha dado ; bl(!a, c que tinham interesse pnrlicular crn 
de sua alta capacidacle; mas ainda me nfto foi i mn.nter alli a OT.deru publica, por isso que, 
dada resposta n.1gum.a a e.3tc con·dte. / mantenclo~n., nsscgur.n.vn.nt as suas pr-oprlcc1,!-

Dcn o nobre Senador como scn·ir;os dess<! j dr:s. Estes ·homens de certo offercciam sobe.]a 
Presidente o ter cllc ucbellauo os anarchista:; 1 gn.rnntia :1 ma.nutençfLo da ordem pullllca, cir· 
daquella .Provin·ci<t: ora, eu rjuizeTa qttc o j cumstancia que faltava a essa a Ir:.! capacid:td~ • 
nobre Senador dissesse t]Uacs sfio esses anar- 1 p:t.r:t ser encarregada da importanl.c adminis· 
chistas com quem aquellc Presidente luci.Ju. j tr~r,;1o de uma tiio vasta Pro\·inci<t. As ;;a· 
E' sabido que a Proyin·cia <lc :iiinas tdo tem 1 rn.ntla.s que essa alta capacid~clr; oflrerecia 
S()ffritlo commoçõcs intestinas, que tem mos- 1 eram (torno a repetir) vil•er de u:n pequeno 
trado muito amor á ordem c respeito ás a~- ! c limitado ordenntlo de 1:!0$000, <!c 1\gcnte 
torlrlades lcgal:nentc consl:ituidas; c tanto ns-1 do Correio; e este homem, ~u,~ não tinha 
sim que, qua~do, por cscarnco, se_ lhe :~andon ! nn. P~ovincb :nem um.a out~a r~ziin de consi· 
o actual Prcstdcntc, c com o mallgno ·J!m tal- 'dcrar,ao c esttma, tena mat3 :1111nr [t ordem 
vez de compromcttcr a Asscmbl,'a Prorinci:tl, ! do que os proprictarios e cn.rdtrr!istns cst~.bc· 
clla. llcu-lhc posse inHJlctliatamcntc, cm cn:1fcr: llecirlos c arreigados 11:1 mrsmrr !'ror:ncin., que 
:nidadc da lei. ~Ias disse o no!Jrc .Senador qu~ ! tinham a defender su:.s famili~s. a proteger 
nessa oecasiiío a Asscmbléa Pro\"incinl teve suas fortunas c a guardar. cmfim, suas mais 
uma tactica que consisti o cm calar-se, ·porque ca.ras relações? Parece t]:IC 11:-;o. O nol~rc Sc
quiz chamar ao seu parti elo esse Presidente; nndnr fez uma atrnz injuria :i snn. Provinci:l, 
como é ,Sr. Presidente, que a AsscmblC>a Pro- quando disse que um scmc!h~,n!r, Prc~Jidcnte 

Yinclal ·haria de censurar um homem que nea-
1 

dcbellou os nnnrc!Jistas. ·porr,110 :11li nüo lw
!JnYn rlc entrar .naquellc momento para a ::td- vin anarehistas, felizmente, ·porqnc já :1lli n:i.o 
ministração da. Provincia, c que :dJHla. nii.o ti· existiam os autores da celebre c~rtn da l,iber
<eha apresentado acto alg-um seu? Xii.o rra pos- dauc brazllt;ira e tla incendiarb Jl)'OelamaçfuJ, 
sivcl, e nem cDinpa.dcci3. con1 a boa f(~ da .:\s. ~:m que se concitava a gn:u·(Ja nt1.cion:tl mi· 
scmbléa. Provinci:tl. Quanto aos nnarehi:Jt:ls, neira n tomar, por su~s m:i.os, a vin::;~nça 

r:Hmprc bem :1.1\:tlrsar rst:1. idéa tüo injúrioJa dos nltmg-es feitos {t lei; insin::nnilo-se-!hc que 
:tos mineiros. punisse os crimes segundo n •:,.rrl:<rle ~n.bidn, 

En julgo, Sr. Prcsülcntc, f!UC .1 minh:l Pro- pois que as formHins cm mr_, r!rcum~T1nd~s 

vincia, que ü w.mhcm :1. do nobre Sen:!dor. ~ó I só sct·vinm de furtar os dclii~'t::c·:lles ;1 justa 
~0 tem feito notrtvel ·p~:lo :cu :l.fcrr~l t~s. id~:"!.~~ puni.~fi.o de seus crimes. tnntn m:~i~ rwrqt!C es 
de orrlcm, c por sua adhcs:,to aos prmc1pws tlc mnp;tstrados eram touos coJT~'P: c c; ;, mo~:!r:!-

uma bem cntcndiC.1 liberdade. Nem cu esp·:· ram sympathias para com O'; ,.., ;;H0oo:•. 

rnva ouvir neste au;;-ust.o rr,clnto, c t!a bo~c:t ele 
nm miucirn, f1110 ..:'l Pro";i:H:ia mincir~, cm :1!p;~!· 

m:1 circumst:meia, tinl:<t arrorarlo o pcnrElo ela 
.'1.n:!rehia. ~rLO. OB minPiros n.mn.m seu paiz 
co::-t o afinco, com n tlc1'0ç~o ele homens Ji. 
\Trs: em :\!ín:-ts n~w hn :1nnrcl1i~!:-t.s. X01!1 o 

O Sit, V.1scoxcnr.o~: - .Lo·mh~c.n hrm. 
.-\.!"~1':-tdr·ço.]hc n. JC;]~b!·anç:t, r. rr ~:~~l:Hlcrr.i. 

O Su. FJ::mmJR.\ U!·: ).!J.:r.J.n: - I~n falo f'm 
thcRr\ nfto ·n1c dirijo :t nin~n~:H; m2s nci.o nv~ 

rr.cnsn ao comb:ttc, porf!uc e~!n!1 r~·rl~· rm ü~!

nha eonscicnela. X:"w. :-l':L Prori!~ei:: t!e l\fi!l;J~. 
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alta illustraçào, nüo h:t\'ia. e~pirito li<: d~:::>orlleln ;lente fez foi suspt'lHlcr a legh;laçll.o tJJl vigüi', 
c anarcllia. tiranelo de um magistrado competente a. ins .. 

Principiou o nobre, Senador rlcHI'igumndu pecçiio sobre os ineli~s. c pas,:ando·a a um Di
a arguição que eu fiz ao Prrsi!lPlllc ele :\linas. reclor :\Ii!itar, pessoa que o nobre S•.oJwdor 
pela demissão ele um delegado ele instrucr::in 
pril11aria; c cntfw servia-se tlcstc argumcntn: 
- Como o Presielente havia ele cldx:~r d;) o de
mittir, se cs;:;0 ciJadão l:'l'a einpt(~gado :.~!mlJcm 

na instrucção puL1i(:i1?- :\Ia~:, se exanlinarm1;~ 
o facto, ver-sc-ú que n.mhuma rnzüo harb 
para ser elcmittielo esse f'lllpr•czarlo puhlieo. 
a!i{u; bcnemerito c bom serYielor elo E~t:Hlo. 

tambcrn conheec, " bem de perto. 
Or;1, \·amos ao ·n~g-oc!o tbs t:sLr:!,tiZ~-·~. 

O nobre cra!lnr, ex-:.Y1inh:tTc, pi·inciJli.'i:J, na 
for:na ele s0.11 eostumc, invertendo tudc f!:l~lJ.!LO 

ru havia diLo, a·;anc.:an<lo, a:.i~, que {;Ti queria 

que o~ patriotas :trrcmatassem por mais tlinhei
m. Xi'to foi isto o ~ue eu cljssc: ·cu disse que, 
con::;tando que essa alta. capa.cidnrJc allminb·· 

Os dclcgadns Unh:tm aJlf•!1ns ~l. Insper;(;üo d~s trativa C]ne:ria f:t7.€:l' n.rrcm:!trtr algumrts pcJ·
cscol:1s primarias; c esse cidadfto. ;'!. re~w~ir.o çties clr. estrada pr:los s~us ;:.f.ilhn.do.s, ;!·lg.-a:··~.:ls 

de t']Ucm fala, IcccioJWTn e:a -uma c.:-tclcin-:. de pr::so:!s bem intcncion(:dus e p[l;trlol.n~, ~;:·· pro· 
Philoscp!J!n.; ni.s!o r.rt.~ JJn.Yia h1cr:mpr!.tibillrhH1c P\lzcrnm a estorvai c·~~ta l0drnr·ir:1. P~:-:-L:. este 
::!!g-umn, e mnir0 bcn cum;JJ'i:l os s:·u:; cl:,:ercs, fim organisou-se uma soci~dn,Jc fHl.rticll:(~!·, r_:no 
como o mcg:no P:·G:..dd(·:l~:~~ c!:-t Prnviada lJ[!..\'Ía :t]n·cscntou o. seu rcqiH~riincJtc; cntf!o S(: clls~c 

reconhecido. Porr.am:o, muda muito de Lt<.:~ f1UC css~s por~ões de cstr:-~cJa ;];~ (:sla,,~;:;·:J :~r~·,·:

o negocio, QU:tndo (: :1!::~:i!Jl cc!Bider:u.!o: ~~ e::;Ra matadas; c s() depois disso 6 f.IU8 s·.~ n;lr·:r·. ':'l

demissão foi !lCDl du\·icla :~c:intosa, por isso t:tl':ll~l os t'o!·malarios t~ <:ondlc:ür.:H tlr q1:o.·· ;1~ :t

que este hcncmcrito c il1t:strado C'icla11i:o st, gunu tinha. t!tlo nct.ieia. :::t·:~ entftO; ~~:.:~.rc-z 

tinha o crimr. de u:r i\:ito cr:nsuras a algunw.f~ os annuncios imprc~so:-; c !11t1ispr.•ru::-: ... ·(·i::;_ :~P. 

idJias do ga!Jir.rtc dr. J.!) ele Set.r:mhro. que llF· que fez mcJH_:fw o nohrc R-:::nílf1nr 2]1pnr;;c·>·;·.:.::t 

pareciam ·contrari:ts ;1 nrosw~rid:~clü do Dl'a~dl. ncs~c pe:r~oclieo r~I~í\ (J s':I~~ ... '~1~tln!;·~. dr.! OT ";.2, 

O outro cn~j)l'!\;~do. d·.~ CIJa cie:~1!s:-;:·~.a t:-:.m- ; Lcm s!do su~u;nr.:ulo ~t C'li:::~êl ili 1
• P~?.C:lil1:1. P~!· 

hc·m falri, est::!.Y:l. :-!.ir~d:t nn melho!·cs r.in:um- : hlier! 11:-u·:! vilipc~JH!bl' :1 t~f;!F1nc:.~~- do:-J homcnH 
f.;tancJas, pois qac n~o tinha nt:nhum outro I mais probo::; r~ vinuo::c~:; r::1~::; t1~~ cu·to :~~--~ . :;
r.-mprc-go; cumpri~t llem o::; S(!Us dc·v(:!··~'.S, (~ o 

1 
pnrr.c(~ram cm outra;:) follli~s p~ibljr.i.~~. fJ:i·.: p; :,_ 

nobre Senador o r.onhete: de bt::;n pt~rto: ma~ lhcrnm rcsisi.h·. com cor~.6tm ~o ~~y~Lcm~ ~~ 0 
tambem. como eleitor-. :.it!ha :~~·E":Hi··l o s·~:n \'MO · tcr!'or 0 Pt::l'!:il·gui(;i:o que :!:~OJllO!l o ;:!":J.··.1i:: ~-·' 

:i.quellc a que o g-overno d·:! lD c!e Sde:!nln·o de 19 d!~ Srt.e:11bro. Rr.eon!H:·cou-sc, cntf.o, · :!1 

l'i'~commC'ncJa\':1. m!Jito c-mpl'nhnclo .. ~ isto era u:n cstrangrdro hn~·ia a.rrem:-!t:i:lo 11m;~ i:í)~··,>:. 

um grande C!'inlt\ qu.~ dc·v!a S·~r rn1n!dn 1;o:n erdo c1;.w pe!:1. qalinti:t de JJ:noo:~. m: ;;-; rJ 

~s 1n~liorcs 1JC'!1ns. se ma.ior~~ JL'll:ls '··'~"i~e g·o- mcnmi, rtt!r. recr:bu immdk~.t::tmn:.c ~:o~ :t : ,.l
Ycrno lhe JlOd0sse infligir. J'nnt.ia de seus btns. c o nH~~;mo J1r(:~.id;·~~ ~~~ 

Ora, disse o nobre St:tli.H1or qU!~ e:u ti!lh:t isto infor:non éÍ. ~\s::e:~uh1!··:!. :Provinci~:~. ~.l.:~q 
~rguido no Pl'C'sillcntc de :\!in~s por enc cn- 1 vamo~i e~~amin:u· ::s .~arantbi~ c.rrj·:·r·cJ:1:--.s 1;~~·a 

t-:-nd.el' ele outr3. forma a J;:.~Is1:~(;:i.o sob!··~ O!i esta arrcmarat.:~o: con!'iist~:lm 0!ln.':, ;-,·pc!~::::, ('m 

índios (l a respeito dos juizc~ ele orph~tDS: en nm sir.io Qllr o m;tis (!Ur p-.~:r!t~ \'alc·r. m!i! i.::·m 
r,ão tC1lsurci r~s:: Pr~sidenu~ per cnu~:HlLT ~.t VP!Hiido. St)ri:l 1: 00(1~, :-tC'C:ft;;,~r.nr1o qtw {··.-·!·~ 

Iegisl:-tr;~.o <10 outra forma: en di~~·:c qur. os in· mesmo sitio pr·rtl·nf'r. 1í sPnhcr:'l com flUr:n~ :·n·~ 

r1ios cst:1.vam <1eb:-tixo da protc~r,ão .ele;:; jni:~c~~ sr. cnsara, r. ~n.s m·phfios f!P1o~i cht mrsm:-t: í'!l· 

<lc m·pl1àos, por r.ssa rrsnln(:rlO qu~ apontou o trc-Lanto, faz~sr-lllP c-nn·c.rr.-:1 ri0s J1 :000~000 tnq,; 
rwbr0 Sr.nador, r. que o Prcs!dent0, suspcn- r.n snpponhn pcnl!:!os). 
(lrnd.J :t lr:.~~i:;la1~flo cm vigor. p:-~~;sou :1 t.ntt~l:l .Di~sP mni!=l, f/11\~ natr:t ~orr~~i1 11 0 r::! 1 ·:·:~~1. 
rios mr:smos inclios pnr~1 o Dir('Ct.rn· J1ili,t·:tr tl:-ts foi at'l'i~lllat.nd;t JHi!. un! fr:m~~:~. :nw ::~:~i~::·:~1 
Divir.tiPs do Rio DO('l~; não se c!:i, poJ.s, o cnso nc~nhum~ ~~l!'nnt!a ht!Yia offt~f('d11r:. c];~;~r:.; il .. T' 

qur. fir-nrou n nobre SL)naclor, de ~e qur!'Cl' !'inc1or um ontt·o fl'i'll~rr·z mnsr:ll(. c~!H~ :.:~:ri~· ~~1 
~.rr:1~!Cf!.l' O~ indin~1 do :::•:n lll[.!':tr n:Ha.l p:trn. n::tdrt. pos~me; ~~ rp!~', ~lf.Sim. os 1Unhei!·o~; :·~:~::.'L 

j~·r.\m :1 m1tr:1 11:11'!•'. !")0l't~nt.o. n C!l!(~ n Prr.~~- e.:1.11os p:1r:1 :1 !~~c·l!~~~·:-:m••nt,l :;1:·u~rl['l d:1. ~,~. \···:-
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c.ir:. t(·m r-:í.!n·i:lo para se pagar ;íquc!lcs que se 
r:~·c~::t:n·:u~~ ~W!l m~n(.•jos sccrcLo.s do~ agcnLt:~ tlo 
r~.Jrcrno de B de Setembro, e que :t]Jrq;oan\m 
po:· tocla a pnrt.c que esse governo era o nnico 
Gil!JUZ de i'ni:r ''· pro~!W!'idn.tlt' do Dra;:il!!! 

Or::t, ess3. alta eapacidndc IJUC, no conceito 
é!o noiJn: Scn~lllor, muito bem prcoftle a. Pro
·v·inda cll~ :'\Unas, sabin. que os dinheiros puM 
fJ!iccs d~t Pro,·ine:::. !:iC ac:hílvam, ha n1czc·s c 
annns, c·JHl'C\~'tJC:i ~t m~10s particulares; é un1 

f:~cto qnc os an:trchbt:Is (conforme a. opinifto 
do nohr1: Sen:1dor) que compunlwm a Assem-

cx:.~rimt. o r .... :ijh:!t.o qth! i:;C dL:\'e ao Senado, ·, 
at~~. J!l(~!:!mu, se ~~~ muito p~trlu.ment:ar! 

Disse o nobre Scuador IJllr. nnnca dcscco 
a ecnsmar a baixa a(lminislração dos empre
gados sccnntlarios c que só se occupava llc 
altas cousas. Or~~. atlmim IJUC o nobre S•'· 
naclor, tendo Lêto boa memoria, se csf]ueccss-~ 

tüo ilc'rn·r·sf:a cl:t<tuillo que tem ]Jraticarlo: pois 
ni'to se L•mbra j;, de lla\'Cr ch:WJado alg-um: 
presidentes de provincias (le dcspoi:ai;, Vcrrc:;. 
I-Iolofcrnc,i;, etc.'! 1la3 isso nessa occasiflo \'ali<•, 
e n.gora não. 

~-Il'.:t Pro,·!!~t"hl n[íQ ou::arntn pedir esclareci- Disse o nobre Scn~dor que o Scuac1o quer 
~:lc!J~e!3 :;nln·~· c~:L.·, c o mrsmo Inspcetor d:t se erigir :::1n goveruador, qu~r im~>0r ao Go
'.i·h~::.:our~ll'i:L e~111fc.:;.sou eom Uda. a ing·cnuidade ,·crno a ciJri_;[t~:~-~o de: !1owc•ar Ull:S c tacs par~L 
fL!!' yu·rlru:i~: r:n.:: c::.:isd~1J1 n~ mão dn Fuão tan- prc:::ic!cnt2s tla. Prcv!neia. Eu dcel:J.ro qr:::: l!f'i.O; 
t·33 c:on! os de r,jis. c de Br.llr~LO t~nto.s nw.is, o Son~~tlo o rgiC raz é censurar a :Himhli~;traç;J.o 
f!tW c!':l:il pcs~::o:-~z. c::1p~~zc~!-; de 11~m os guardar; c os S·~us C:!:'.co1hiüoiJ. ~sto é um seu rigoroso 
P1~F; n l'i·?l!lrndo c1:~1.o tC'!!1 siclo c1 n~ os cmprc- dl~\'(~1' (apoicu!o~): qu~nt~J conhece os mah:;i 
gr~.do~j rst.f:o po~· se !Klg~r, c só se d:i. dinheiro 3 publicas <lere J>roeurar rdnC:tli~ll-os, cmvrcp;an~ 
;",qucll:·" qw· F·c·:H !H·l:! c~.rti!l!:t ela :tlt:t c:1par:i- elo Jl:lra. isso a C0!1SUJ'3.: cn (:St:ou inlimament,J 
<~~~:l:' (!11:: t.·.;L't nn prcsicle!1ci::t, 1101'fll1P. inYC'n- colP:cncida f!l!C: o SenrP.1o n~o r.r~m ~·~tt:t pre
to!:-·:·:~ n~n 1W\'O mod8 t1c pagnrnc~ntos, fóra tcn~:~to 1l;: go-...·crlw~·. (AJJOhulos). 

(!~L Thcs:~ll!'~tri~-:, J.'cltos -n:1s l'QCt~be:rlorins p~L!'- Ora, por u!Lilllo, disse- o nolJr2 Senador 
ti:->J::::, rotn f!l~c ~c T.'::·nl f::ir.o um novo jogo Jt: qut~ fal:p;a con1 silH;i:ritlalL~ a r~'f31hjto tln Prü· 

IJ:~~:·o:-...~:.!.l:~~. E:1 ILJdi~ :qu·c::~:ui.a 1 · os nomrs a~ Yi!lei~~ de ~.Iinas, que llt'.; lll~recu uma ~dt~L 
1nt!it:os f!lli\ por ni"to se terem sujci!:ado a in- c:oJJ~;idc:·aeüo, porque 1.in1JtL olJtidn dt:l!:t nilo Hí.:i 

Uignid~Hlc-:1, cslt~o ~or se pagar. lnnmt:-~.rn.m-sc 

r.Js:ts rcec:bc.Ldorias parciacs, c qunnrlo ahi se 
quer rceí:llel' dinheiro, <liz-sc: foi pn.ra a P:tM 
g::u1ori:!. Cc:·~!l. Yai-sr. :-:. cs~m pagadoria c os 
;.;0u:-> e:1:·ri·:: :1dltlnhsc (•xh:-~ustos. po!'QUC c.ssc~s 

diJdH:iros c·ram sônH:ntc para se prt~ar a cli01~-

L•Jlr .. 

O SI:. \"AscoxcEr.r.os: - :--Jilo se escnn{1:"\.1isc 

(:opois eom a resposta. 
O SJ!. lõ'J-:nm:JH.\ m: :\Ir:r.r.o: - Espero por 

ella, e estou certo qnc desfará. cstc~1 l~r~nmcntos, 
porqnc o nolH'<' Senador, ~uando lhe parece, 
sustcnüt nm principio com tanta. finura que 
a .mim mesmo tem, :ís -.·czcs, qJwsi lcntdo a 
com·lcç~.o n.o l'untlo rl'alma. Quando o nobre 
Senador pretende alg-uma cousa elo Senado, diz 

quam.a~; rc-clL·iGüe.s. Pí.::rnlil.t:t-m c o nolirc SL'~ 

nador rJue cu lhe d i:.~:t rJUC t<: Jü bem tenho :1 

m~~:;!lla gT~ttirl~o p:~:·:-t CO!ll a :uinha ProYincin, 
1101~ n1c 1.0r ~;ctnJl!'~ c!~.'E::l 11::!':-t a Cam:-tra tL·!n
poraria, e vor me h:n·cr nll.imanwnte col!o~:\cl0 

no eminente lugar de Senador do I!11P·:'rio; 0. 
po~::iO :-tssc,·erar ~o nobre Sc·naclor qn~.: í: tanl CJ 

m:Jior a miai!~ ~;:·:\ti:Eio, quanto é certo qu::·, 
I>:-tra obt·2r tão gr:uH]c honra, n~to ini'lni sobr..: 
o;; t:orrdos, ntLO \'!(Jlí:i o st~grL~do dn:J e:n·U~·::;, 

nüo interrompi Jlor c~sta raz:ta o c.:ommercio (]:'.. 
1niillla. Pr:>Yindn, HC'l~l me ajoc1hc:i clianl.c ll•J 
rcspuita\·el corpo rh> Commercio. 

Ohti,·c sempre dciç:}ei; tla minha PrJ
Ylncin, linc ele )Jccli:t, c por isso mmbem 
lhe 

que arru! se rrclln. reunido o corpo mrris respr,i- ,_, 11 

clc,po uma alta 0. J1:ni:icnlar CiJnsiclerac;ão. 
:\'üo !entrei mais tcm;,o ao Sc1n lo. Jllnquc 
só qui:: proYar as assl'rGücs que hontcm 

tõwcl, etc.; cm outro dh, diz que o Senado cm i L ti na Casa; c se cu quizcsse entrar no 
longo catalogo das contraà!c~ücs do Gabinete 

n!iio; c outra wz insult:!-!IOS, dizendo que cs- de lD de Setembro, que, no meu modo de entcn
pcra, como rcsposttt a seus fortes argumcntoo, der, deixou o Brnzil quas! sobre 0 abrsmo, cn· 
p~la ma.çada dos YOlos! :IInçada de votos! ... I t.üo ainda muito cu tinha a dizer. 
Não sei se a p!Jrnse é muito polida, se clla : Declaro, por ultimo, no nobre Seua:!or. qw! 

se !Ja de prostituir, se nftO seguir a sua opl-



1-
~-

~ 
fl 
li t 

:] 
I 

' ( 

! 
' 

., 

.] 

. ~: 
I i 

o 

----------------
eu tc:!~ho !'::bdo cm ~he;,;c, ~c1u aw -diri:-:i~· par

tienlarmt'!!tC a algn:-:m; port:ru, se qni:! 1!1' dose::r 
a. inclivjd;,itdidadcf., pnrn miln scrú bcrn Joio
raso, mas nlio recm;arcl o r.omhn.tr.. Eu n1c jul
t.;·uci na ~ll-C:f'~f~:d:Ld[~ de jusr.irlc::r as mi!Ihnt,! 
opiniõ:~;:;, c J:~r;;r a :n::::1:1 J-lr;Jri!~t.:i:t cL~ !:J,j:bL~~ j 
]1Cel1n. c~c ::n;~:·chi.sia q:ic: lhe il'togou o noin·o! 
Sen~H.1or, pr:;npw i:li :~ú q;:c:o o 1Jcm p;i~l':11 do 1 

Tm;J;:rio r o p~r: iC':I;n· da m!nha l'I·ol"!nc:i:!. ,, 
Concl:w, ;wL.:, f:r. P:·::;:,ic:.:nu~, \'Gi:uulo ~dn

da pelo t:opic0 d::. Rr.:spa;;ta (}ll(! se acha r.::n llis-1 
(:nssão, c sü l1C·'~ej:lrüt que r.~lc ro~::sf~ mn!s ex- 1

1 

Jilicito em :L~gll!!ia 1k ~m~s panc:s. 

Fie~t :1. Ir:il!.í:r:a ;.Hn:Jcio.. JWla hora: o 1 

Sr. Pres!r.Jr:lit:r tl:í p::;·~ :'. Ordc:~1 :ln Di~ ) 
::.~:; li~r:tr~·i;!~; .ü1 (/~ai:\::.:. r• !r:rl::Lta n ~cs- J 

Si~O ::~:; dt!:!!i horns. 

f}.I')H'll ii.'Jlf ,:,-CGn.! illll:'!r~·~lo til! ri i~r:l(,';.~,i.o âú í? ~:;. 

c:ti·so ,','ii. !,','.'j]lOstu tl F,lfa do 'l'hi'ono 

Jíi 

:.t-.·c.;; (::~ .':..::·.;;,;!uLl~·t ~a !lH!:':iiU.t 1-'ruvjn .. 
da, JHOn1U]_:;n.tl0~ n~t SCH!;ÜO dc~lü ~LilllO. 

.:\' Conun!s::;:lo de .. \~;scmbl:~a:J J)l'íWlH

tiacs. 
litn rCfl!Wrime:!1:.o de Jo:LO ConHtan

dc, fabrkaulc ele Jl:.LIWl, JH:·íi!nc!o ser 
C0ill:í':111plado no beneficio da. eontl:fji1fu1 

di~ loterias a hc·m dc:1lC: c~t:t1Jr:1C:(:i;ncn

to. A' Cem miss:!.o a que c~~ Ui. ai'l\:tto e;

t:.: ncp;oeio. 
Outro elos guard(ls desta Angn~:ta 

C:unara . .Tcronyn1o .Tos~ elos Santos r~ 

F:·:~ncisco .Tos(! Lcltüo. pedindo se lhe.•,; 
(:léve o sea ordenado ú qunniia dr: 

G00$000 annn:~rs. A' CJ:;::r:i:,:.c;{!o J·1 

~r csn. 
ri'ica sobre a :\h·~m a re:daeç:!o do pro. 

:'c·cto dr.: l·~i snlJre o3 direil:cs !wre(lil.a
rins tlo3 filhos ille~it:imos. 

Passa-se ft Onl,·:ln elo D!:.1. ~~ (:;-:EUn~i:~ 

a Jwime:ira diseussr~o U) tli-3enrso mn 
Rcspnst~ ú Pal:.t do Tl!rc~~n. :~!li:lda. na 
sc~~s~~o :Hltccc~lcntr.. no § 7; crJnjunct:!.
mr:~H~ c:om :t:i c;ncnd~:s dc~J Sl·;:;. Satur· 

E:.:tando prcs(~!ue :::;u(~;dt..'ntc- !1\lll~·.'· nino c Lope~i Cama, a.po!adas cm diffc~ 
ro de: Sr.s. SL:ll~tdorc~s, ubrc-so a S(;:l-J l'L'!1 ~-'2S sessUr:;. 
- . O Sr. Prc~~llknte cl(·!x~ :1 t:•.d\3ira p:L~ 

.s~to; l\ lid:t :1 ~~c:La c!:~ ::~!:··'!'!o:·, L· :!~:-! ... ,1 .... , .. {\ n·, : .. (\ -.. ~.1 pro1·•ala. i 1·· tm .... I P·-1 l- ··•· lL",u,,, .. o. 

O "'I' -:u .:..~~- ... ··o~•JJ'J'o -j:i "("J~r: tlo se-/ o SI~. ~L\I!QL'i":z UI: P.\HA.':.\tiL':::- .:::·. Pi'•";-
..... , ..&. ...,.._~.,.1 L: ~• L-•~ <... ~• ... ~~ 

r;uin::~~ cqJctlit:lnc: sidcntc . ..:\nU~s dt::! cnu·:;1· n:1 m~L·1<:t t1:~. Ot·;_:.:~r~ 

t~m cffidt) do !\Iii"!i.~II.!'O da Guerra, j elo Di~1., vejo-me o~rig:u1n a rl:::·sn:L::ni.Í!' l1Ii1~l tY

J'(:ll!(~!.\.cmllo nnt do~i :nnc~rnnl!os da re-I P!'e::::~:::w qnt! gl'atultnmcurc ~~ n1c :rLtrib!lJO no 
HOIUI~';~O sanec:lc::~H!a qn~' p~·orog~t por. !JI..'Sji(.·;-ia~lcr de sa.b()~do p[!.S~~:uio. a. q~t:-:1 nfw 
n~:d!i ll!~l anno n:·; dceretc;:; de n de ou-! du;nwnti lo~o por n[to ter n~cvbiclo cs::;c jornni 

I - , · , - -
i.ubro de 18:.~7. 1:. 7!J, c tie 1~ <lo nws-1 se-nao .lO!H.:JL e:1n 1':-l:·::w ele me nao acl:ar n:!. 
n1o mc-z o nnno. n. 12!l; c outro do ~Ii-. Cnsa quando cllc rni disuib~tido .. '.. cxp:·c~:~::-;·_) 

nistro ela I•,;!zCIHla. rcmettcndo 0 ~ au-! é que a ll'O})a. no Rio G!·~~ndc ntw c•si.i\.•:;'.. :.~:;!::. 

to~~-rapl\os ;;an~t·ioJJ:l(l~s (.la:; resolu-1 Tal 11:!-o t!issc, _;; um:.\ f:tLúla;le. O ~;:_'' t-:: .r~:··-~·.:· 
c:ucs q;,:c 111auu:1.:r:. IllCiCli1llit.~~r a F'ran-

1 
c de flUC o St:nn.llo SI.! hn. üC lc;mul:".:-, Jo1, lv 

cL~cn Xr:.\·i::·J' C~\·aleant.i de Jforaes [ portando-me a nmr~ e~Hta ele Pori:o ~\!egl'i\ 110 
Lins e a Frnncds':!n .To~;é de Dri~.íJ. Fir.:t: Fc,·crciro -deste an~1o, nnc 1!, c Oiü~·~~~ lh~.~:~Jo::··j 

o Scn~1da !atc·irndo, e manda-se pn.rli- [ tambcm leram, Que :t nossa trop!1, í:lli. rtnd~.Y:t 
ciprrr (t outra C:tm:-tra. . rota c c::::l'arrapada. e ']ur. n:lo tinha rcc:hidn 

Outro do 111 S!.!eri:tn.rio U~L 1ncsnu1 i cr..lçn.do ·h::tda um r::1no. E!!:l o que r:!l -ilis~::~J 
C;Lmara. p:ll'tit:.:i!1:;.nr1J qt::, tendo e L l nada. .mn.is a este r~3pcito; ~~~~~8 :tug-m:.'nt:.~ . 
:tome:~: do u:u~t Com~nis:::\1 r r1ra C::Xrtrld pols, foi obra alh~h1., c, t::llvez, oiJ!·a rt!. mc:.:::u 

nar a r>ro;,~clo llo Co(li.~u tlll Comn;•:r- fabrica de que hontcm aqui se qu,'!:;o;! nt:l 

cio, l't:!:1olvcn rJ!l~ s~ c:o!~dclnsse o Se- nobre Senador, c fJUC j~i. n.ttribuio ta:nbL'lll f;~1-

na(]O a. nu1r:~:a;· ou! r·! Commiss:"w pam s:~.mcntc a outro o h:n·cr dito que o;; fra:Ir•. · 
o inllic::.do objecto. Fie:: so!JrJ a ;1-!csa. zes tinh:un direito ii oecnpaç"-o do Oyapoc:l. 

Outro do Pre.shleni··.! d:t P1·ovin~ia de Entr~u·ei :tf~·n:·:t Ji:L mnter!a. 
S. P::u!n, romettcmh o;; actos Lrgi;;l:t- Sr. l'rc:;!;Jrnte. Estou admi:-atl<l de ft\11.' 

I·' 
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178 Sessuo de 24 de Maio 

tt.:llhíl. lln,villo ü:!!a discuss=io tfLO lon,;u. CO!l1 r UUl:t rl!!lrO.SCnt:tÇ:lO Zl.SSignadn. por muitas 
este pcriodo da Resposta [t Pala do Throno pessoas rcspclta\'Cis da Provincia, pedindo ao 
que aluda r;c discute hoje! Com e:reito (ser- Governo que o retirasse? Nilo sabe o nobre Se· 
vindo-me em parle da mesma linguagem de I<ador que uma autoridade decahida não póde 
que so scrvio um nobre Senador) tem-se-nos jámai~. sendo rcempregaaa no mesmo Jogar, 
dado uma t[!J maçada de discursos de mais j ter alli o prestigio c força moral necessarios 
de uma hora c~ub um, que se assim continúa, ' para ser res;JCitada c obedeci-ela, cspecial
nfw .acn.b~trcmos tão cedo a discussão da Rcs· I mente no cstn.do dn.quella Provincin., cm que 
postn. á l~.ala do Throno. (Jpoiar/.os.) ! é indispcnsavel que se tenha o mn.ior respeito 

P.crmitta-mc V. Ex. que eu leia o pc- i ft pessoa que governn., c a mn.ior confln.nça na 
riodo c entre na artalysc dcllc (lú). I sua capacidade c saber? Verdade é que pes-

Tres s;io a:i expr·cssõcs que se reprovam [ soa da minhn. amisadc, c da amisadc do 
aqui: A primc:,·a "um:1 politica mai~ bem' mesmo nobre ex-:llinistro -da Justiça, pond·o· 
combinada"; a :;i:gunda "em breve", e desta I rando·lhe eu que me não parcela acertada esta 
pede-se a suppressfto; a terceira "no entender segunda nomeação daquellc lndlv.lduo para ~L 

do Gabinete Imperial''.: referida Província, depois do facto mc)llclo· 

Quanto {t primeira <:xprcssão, oppõc-sc o 
nobre Senador r:x•!\íinistro da Justiça a que o 
Senado s~ exprima deste modo, porque con
clue que por esta forma se censura tt adm!
nistrar;ü.o pnssada, a CJUC cllc pertenceu, c que 
tem para 3i que nfw deve s~r censurada. Ora, 
eu não sei como de se dizer ;·uma politica 
mais bem combinada", islo é, melhor combl· 

nado, mo respondeu certificando-me que isto 
acontecera, não porque o homem houvesse 
mostrado in~apacidadc, m.aõ -por se ter dado 
ouvidos :ás Intrigas e calumnias de :tlguns seus 
inimigos; demais, que o nobre cx-:11inlstro da 
Justiça, antes de nomeai-o, o havia -examinado 
cm .politica c: planos ·de ~ampanha, c o achára 
cm tudo . prompto c Instruido, c, por conse-

narla" se possn. coneluir qr:c rr precedente fui ~ulnte, nas circumstancias de desempenhar as 
mal combinnclrt, pois mais bc·m ou melhor com- Yistas c desejos do Governo nn. pacificação da· 
b!nada é comparativo de IH:m combinada. El:· qucl!a Provincia. Confesso, Sr. Presidente, 
primindo-sc, pois, assim, :t Commissão, o nobre que nfto pude, ouvindo a segunda parte desta 
Senador n~to póde deixar de reconhecer que narração, deixar de me rir; e lembrou-me logo 
ella procurou, com muita delicadeza, poupa~. o caso do Annlbal com o r,hllosorho Phonnião, 
quanto pl)clia, a administração transacta, quê, quando este disscrta;·a sobre a arte militar: 
se rifLO clog.iou, tn.mbcm não ofir·ndeu. o que "O homem enlouqueceu, ~issc o general car· 
cu, porém, entendo, Sr. Pre::tidentf~. é que 0 lhnginez ". 
nobre Scn:tdor nfi.o quer adm!ttir que po5sa 
haver uma admlnistraçfto melhor do que essa 
a que cllc pertenceu; 11fto soffre que se dig.l 
a menor c"ousa que possa dar a mais len ldéa 
de que o nobre rx-l\Iinistro nflo foi o supra
summo da intc!ligcncia., a maior capacidade 
na administração. A tanto, porém, não posso 
cu acccclrr; nilo acho -que tenhn direito a prc· 
tender ellc tanto. Mas j{t que nos pro\'Oca a 
que falemos claro, permitta que .n.g;ora 111~ 

:O.!as, cmflm, quero conceder que fosse cs~a 
nomeação muito boa, c que esse general seja 
com erreito uma das gloria.s militares do Bra
zi!, como o appel!ida o 11obre ex-Minl~tro; 

seria, comtudo, politico, depois dos revezes ~ 

derrotas qu~ tem ha1·ldo, e depois de se ter 
manifestado em toda a Provincia urna lndi
gnaç<io geral contrn o homem glOria, .que o 
Corerno ~e obstinasse tanto cm conservai-o 
ainda nlll, ao ponto ele, a uma pessoa que rc-

dlgn frnncamcnte que a polltlcn que seguio presentava ao nobre Scnl,)!!or ex-Ministro que 
essa aclminlstrar,iio não rol boa a muitos rcs· era necessarlo retirar dalll aquelle homem, 
peitos. Scrin., porventura, boa politica no- c que, se se nfto retirasse a Provinda se nft:> 
mear para Presidente c Commandanto das pactrlcar!n., respondeu este: "Embora! Perder
Armas da ·ProYinci-a do Rio Grande do Sul um sc-ft n ·Provlncla, o cu com ella; :mas não ha 
indlvidu(} que da prcsldcncia d:t mesmn Pro- de ser por meu voto, c no meu Mlnlstcrio, que 
vincla c commando militar jft tinha sido re- dnlll se Tctirnr{t o actual Prcsldcntp!" 
movido anteriormente, em consequencia de Seria tnmbem bo:t. po!itlcn. nbandonar o 
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Scssfío ele :2í de :.\1aio lí\J 

:'.Iinistcrio o seu posto nas rcspcra.; da abcr- missão dissesse que só confiam que ~c cause· 
tura ela Assembléa Geral, quando diziam c guirüL ,;em bre\·c" a .paciflca~ão da Provinda, 
uizem que ns cousas csl avam na melhor fi· ainda poderia ter Jogar a emenda snpvress!v.t 
gura, c .que cm pouco tempo se conseguiria a das palanas "cm brc\'c"; poder-se-I;~ dizer: 
pacificac;iio daquclla Província'! E isto por um que fundamento tem a Commissão para con· 
motivo rle mero capricho, por um resenti· fiar de que ,;em breve tempo" se conscgui:á 
menta mal entendido dos Srs. ex-ministros'! essa pacificação? Mas, dizendo-se "que me
E nfto lhes merecia a Patria que lhe sacri· lli:mtc o auxilio da Divina Providencia", c c=-
fi<:asscm um tal motivo, esse rcscntimcnto, tran!Htr-sc a cxprcssiio "cm breve", c pedir-se· 
ainda. (JUe justo fosse, quanto mais não o a Eu a suppressiio, é declarar que uma tal con· 
sendo, afim de concluircm a obra cm que se fiança é frivola, é duvidar ele que a p.ro'Viden· 
achavam empenhados c campromcttidos e cuj:t cia Divina possa pôr termo em brc1•e tempa 
conclusão afi'irmam cstav:1 11roxima de ss :iquella dcsord~m. quando to(IOS nós acredita· 
consc.>guir, embora desseni depois a sua dcmls- mos, c devemos acreditar, que ella pódc fa;;r:l' 
silo? Como não reflectiram, ao men0s, que Iam tudo, até milagres. 
dar, com este pnsso, moth·o a dizer-se que nesta, cm fim, a terceira e:xprcssão: •· no 
procuravam este pretexto p:tra deixarem a atl· entender do Gabinete Imperial". Disse-se que é 
ministração, porque reconheceram que nüo po- pouco decorosa ao Throno eBta linguagem. St·. 
diam <lttr ·conta !la cmpr.:za de que se ha'l'iam Presidente, eu tenho par~. mim que é um dever 
encarreg:tdo, .c para se não exporem a soffrer falar sempre segundo a consciencia, e dizer :. 
depois as censuras da Nn~iio e do Corpo Le· verdade, principalmente ao Throno, gu:trdando 
gislativo 11a proxima se3são? Sr. Presidente. to[J:t\•ia o respeito que lhe ll devido. A Com· 
O mais é que assim se erG geralmente, e com missfto .entendeu que se não manifestam esse 

razão. I espírito de mdcm, com:J ouviu do Throno, 
Níio quero ser ~ais longo. nesta ~art.e; tendo presente~ os snccessos do Maranhão, os 

muitas cousas podena :tlnt!a d1zer: touaVLd, Faetos rle Sergipe, as clcsorr!ens de S. Paulo e 
não deixarei (]c not~r neste Jognr que foi tal o~ acontecimentos recentes de Santa Catha
a precipitação com que se despedia esse :MI· .rinn, onr!C' at6 chegou ~ Presidente a pedir 
nlsterio, que nem ao menos bouve a devida suspensão elas garantias. Ora, não estando c<~ 

cons!dcraç<io para com um dos seus membros nem os outros membros da Commissão capn
quc se achava ausente, que dc1•era esperar, citados de que tal esplrito de or1lem se m::ai
pnra ouv!l-o, ·C, depois de commum accordo ~ festa cm todas as outrns Pro1incias do Impe
de ter cada um apresentado o seu rclatorio (L rio, deverft cl!a dizer o QUe não sente? De\'e· 
Assembléa Geral, dar on lião a sua demissão. Temos n6a levar ao Tln·ono as pala\'r:ts da 
Honra, l>orém, seja feita áquc!lc illusti'C mem- hypocrisia? Demais, é doutrina geralmente S3· 

bro pela maneira digna com que se coJnportou, bida que a Fala do Throno (! uma peça m!nio· 
n1Lo abandonando o seu posto senão depois de teria!, pois que ella é feita segundo as infoc·
dar conta da sua .missilo, c de haver aprese;t· ma~ões dos respectivos ministros. Por conse
tado o seu rclatorlo lis Camaras. Talvez, se gu!nte, nfto vejo cm que s~ desacata o Throno, 
elle estivesse presente antes da 1lisBnlu~<io do dlzcmlo-sc-Ihc que para a paz c concordia ~c 
dito Minlstcrlo, este se não dissolvesse intem- conseguirem muito concorrerá o espirita d~ 
pestlvamente, c pelo fr.ivolo motivo que é no- ordem, que, no entender do Gabinete Imperial, 
torio: emJl'l'cg:tria, sem ü~vida, {) seu conselh·J etc. Senhores! Da propria bocca do l\1onar
e esforços para ·evitar i.ão triste passo, comi) cha que cu on'l'lssc que se man!resta\·a esse es
praticara em outra occasiiio, cm que, por des- r,irito de ordem, cu não dm•idar!a, uma vez 
avcncas entre alguns dos membros do .mesmo CJUC cm minha cousciencia entendesse <l con· 
l-Unisterio, .esteve este a ponto de se dissolver. tr:trio, dizer-lhe: "Xão acredite, Senhor, que 

Passarei agora ã segunda expressfio "c!n haja tal espírito de ordem; Vossa ::">Iagestade 
lJreve", c dn qual se pede a suppressfto. ~ão Imperial está mnl Informado a c;; te respeito". 
1·ejo, Sr. Presidente, moth·o algum que possa E certamente não seria esta a primeira wz 
justificar n supprcssão requerida. Se a Com- que cu usasse desta linguagem perante o 
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Throna; c IJunca o Throno se n1c nw~~rcu oL
lcntlilio. SU o~ wiuisi!·os l: que poU·.~r:lU uuvii' 
i o to I.! c JU<io gr~tlo. 

~-\JH'csetüou, por6;;.1, .1qui t&~n Sc.:nadúr mui.~ 

p:t!'licul:tr :~m!F;o, a r:uja cl!reita let:ho a ilonl'a 
de sent:tr-mc, m:1 n~gnmt·nto p:tra s:tstcntar a 
snppress:•o; dle h:t de pr:rmit.tir·:ne a lib~r

dadc de !h 'o con leôUll'. Disse que :t:lO era po-
1ir.ico darmos a cntciH.lu· que r~c !lÜO mani
festa t's~e e~iJJ!J·ito Lh} r.rc1c:n, porque c.ssa tl:.'

daraçfio llo Scnr:.rlo pol1crla cont.!·i!J!.Iir para 
mn.11ogr:t:· nc.~:n~ia!;üc·!; (lt:e !:;C l!Chi:!ssctn r>C:~!

Ilc:nt.0s eom nutras nacõu.l. E:n 1::r r:(~l'iHiado 

de que o no)-,i'Q ScH:Hlor qui:~ rcfi·~·it·-:~--~ :~ l!i.'· 

cup~~üo 1!il 0~.-~poc!c, a C]U~l se l}l';:Lcx:rn v:t 
;itlo feita p3r c::ui'a tl:L dcsorilt~m :na:tii'cst:ula 
no Pv.rft. !\'c:;t.0 ea:-;~1. pr~rm.itt:t·n~e o lllr:U nolJrl) 
amigo que lhe d!~n rpU\ :c css:~s ::rmn a:; sniLS 

vbtnf-1, cnl.ãr, :~l:·to !'oi nr;resentar css:: ar;;-u· 
:ncnt.o cm ;-.:uiJ!ito, JH.i:'ql!C, app:~rcccndo C3~C: 

no jorn.:ll c!:l C~!sa., •:) nns 11.a!s })C:l'iocUco~. porú, 
pelo meno:-;, c:n (1\:vi!l:l a rí':llicl:ule de \::~i::~e::~· 

d:t elo cspir!l:-> de or~lel"!.l, PC!' o:l~ro lado, a!n~1:1. 
m.csnw t1at1a c~~~3. J'l?alidadr. ni'io pódc ser ar· 
gumento prd':t c:ou~a~;~uir-~r. o fim n. qnc cllr.: 
mirn, po!s (}:!~ s~ n:-:.~-; poi.l~:r:'t l'(~spnnr1;.r: ''\"(,_, 

dizris que :~';_~ ~11ll.nifcsl.a o csp!~·ilo t1r nrclc:t!; 

t.~sp!rito dr. onlt·m n~to l~ ordem, (: rc~nclenci:~ 

para. a orlle!~!; 110r cunso~uintc :~~~.) ~;L~ pút1·· 
l1izr~r ::Linda. que ella existe. 

N~o ~;c csr1ueccu tambcm de recorrei', nn.s 
;:,U:.:ts ~~~glnnc.:nla.çt~~s. ú r~rg1n. do insulto, dl~ 

undo que o Scn:Hlo :;l! pro:;Lituiria ,,c llfLo es
til·essc pel:t sua opl!!l,-:o. f'J'o:;tituir-se 'J Se· 
n~u.lo! Poder;""t cllc L:!T~~· 0~1 cngrtnrtr-sc c1n uma 
0~1 out.rn. deiibora~:in, !:~a!; J!ll!:ca prostituir·s~. 

Perdoe-me, Sr. PrcsiLlent::-, se: cn -csth·essc na 
:\-Icsa, t.~rla cllamtll1o [L urr1L•a1 o 110hre ScJ~a

dtH·, porque, l>L·lo r,o:;so .:·~c·,;;I:nen!o, C· prohi
i.lirlo ~L todo SL'uaUor a :n~uor paia\T~ qtP:' 

j•:~:::::;a r1e.J8.c~~Lar o Senado. Fil!nlmcntc, o ~!flhri.~ 

~~l"H:!<lor recorreu ;'t lt!c:Lic~ c~::s t:5pert~:·:!as, qn·~ 

outro nome n:to ii·1c ~Jc·i dar, C;~;clal!Hi.ndo: 

''\"eja bem •~ admini.sLrív:J•> nctn::l a ccnsur~ 

que a esj;cra ft ~altirln do ).linistc!·in, :'t vi.:5ta 
dn. qne se L0lll icito :í. nciminist.rar:ü~1 lr~!lS· 

ncl:1.": o qu(:, bc:m traclu:!!clo qüc:r dizt.•r: '·Se 

a ~td!!:: ii isrrar:~c a rtne pertenci, a. das ca.pc.ci· 
daclc·s, soffreu ta.ntas t:C·n~ntrils, que nfto sof
fn:r;:i:-:; vü:; qut· c·ompo~h1t'!; a actual, entes o~· 

Uin;,r~.:·.~ ín:o n:~o YL:~i podei~ igunlar cotn .. 
ncsco!" E'. c·:.:!·La!·!~C:lJL-'', :~~~~ onde fJÚ:.le chegar 
a \·aid~dl:. 

Engan:l-sc, por,~m. o nobre ScuaUor, se 
cuic1ou flllt.· por cswrc·iil !l~t actu<":l ~l<.lminis

tr~H~~lO r1o:t:1 no1.~rc::; nH~lr:hro~-; t!~·~::a C:-!~1:1.., llUC 
t0i~:. :-tqui ~i!nigo:J, c 11~~1 t!(~1k.3 :tt·~ JHtr(!!lt0., tor
::~:~t·2:..t mnllo lll(·uor a maçnda. ílc voLos por es~;a. 

co:1sidt:r:::ç~fto, ell~i~-~1:lii(t;, aqn::1lc·s :1 sc·!1 favor. 
Sr. !.l!·c~;itlLll~(·. :.:~10 CiLC:~'ü ir h·)j~: ra:-ti5 

Sr. Presidente. Concluo d1zentlo rp..li: ail:antc·: mt!it:"!s cons~.:J tinha nin,~a ~ dizr:r; e 
o prriodo der c pnss~r como E·St{t redigi- t~1:~·L·z ;;,_.j:~ forr,r:do ~t L1 li:P!-a::;, se fô1· ~t isso ·Pl'O· 
do; 1!1â~i, ~ntc3 l1C s2atar-llll', la rei nlg:1- \·~~:~:~(1;~. "\\Jtl.l pc1n pr r:och1 con1o r;:j\.(1., 

mas prqucnn.':i ob!38l'V~H;ücs, p:u·~ qur. o S·:· 
nado n.ot~~ como o J!olJ~·í~ Senaünr t:x-).11. 

J!islro (ta .TnsliG:t tem combalido a Rcs;Jost:t :'• 
F'al:t tlt) Tllrono; untas vczc3 diz ao Scn~dc 

que~ não de;\·e approv3r este pcrioUo prJl'Clt!C 
n:Io I:G!ll r1H~Lorir.a, r1rp:ci!8 porrruc (:~n!i:n1 ;ati:: 

idé:t pouco dccoros:t ft admlnislrar;:io lr:ms-

O Si~. YE!:t.~T:;-:o: -- ~~"'~nalmcnt·~. cheg-ou a 
m!aha \'=:;~. th p.;i::; dr! r.::sL;t~· o Sc!l::.Uo r:~tn~nclG 

co111 ttlo lc-:tga tli:)C:tl:=5:-J;,lo. Cuicirtrcd, .por is::;o, em 
ser b~·.-~n:, o :-tt(~ cle:xa.ria L1r: falar, se o nc;~
e:io il~:o fosse de l~o r1 ~i:t. importancia. E~tc 

pt:ri.:.do :1flc: rc~~~pc~ita a rtl~~ol'ios qt:~:: p1~3sam 

e,;r:·:r sob o rlominlo d;t diplom:teia, nem as 
~H:ta; ontr~s \·ezes cm.pn·ga o S~lL'Nis!no, di· r~rgouhm= uitimacl:-t; para que po:jsrun ti.q' 

zt:nJo·nos f}Ut\ apczn r lla5 suas razões, espe:rn Iognr :ts f•>rmulas i.J:~n;~i;S que o cstylo ton ln
pela mar,ada de votos C1\1C no ::tnno ~;nssado lhe trocluzit.!o na~; rospo[;l.n:; fifi falr,s do Throno: 
tlcu tudo quanto queria {apoitu.lo,;), cllegaud·~ tratn-;;c da integ-rit!~tk ;tfLO só do tcrritorlo, 
:m' a arranc:tr :10 Senad•J um or~:tmcuro cm n:as tln po•·o bra?.i!r iro; trala·Sc de muilo san
flUe, ~t s0u pedido, furam rc.~jeitallas na Ler- g-uc th:·rr:tmado c cm \'ia (]C se (lcrralnO..t', do 
ccira tliscussãn todas as cmcndn.s f.;!taH e ao· muitns fo!'tun:ts ~nuin<1tlns, c outras cm 1•in 
proY:tdas n:L segunda, c nib se pcrnilttiutlo fJU•:: uc se nnuinarcm. Sobre racgocio de tnl imr,nr
uma só tiC puzcssc na terceira; c assim p:tga tancia convem natla di.;simulnr. O Senado t!C\'·~ 
o nobre Sm:~~1or :lO SPuarlo n. sua contlcscc·n- dirig-ir-se no Throno com toda a franquez:t. 
dE!ncla! ~~t: ~dnto ~ran(~ ... t·c·pugn:~:1ria para rnt~·['.r nPstn 
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tl!:;ca;;;;fto, JJorquc hPi lle üizer r.o\W'<S rlt'':t.c;rn-~na, quando, lnwia poueo temvo, aqncl!r, 2rc:-li· 
d~t '/(·_L:; ~a r.c~s~:ts a qllül~l- r-cn i10 l ~-i k11 ~! ~~ n <-: d?n te t:in~ta in3ultado ~~ ~·opl'C·scn ~ :~eihl p~O\' in: 
i..OII:lJLl;O a t.nh!!l:lr J:ii!IU~. t•:")\l~~Jd;:t~:.~::t~.J 1.' ('1:~1, attrlb~lilldO-!hc r:::e:n~lnlCUI.OS C:"'l!l~l':lJ'to:; ~ 

muit:t ;:fic·l~fio; po;-,;lll c.:~as !l('';~;o:ts saJi,:in integ;ridaüc do Tmpcrio, por haver a mesma As· 
]i;:-rf•.:!L~lmC'nlc (lUC e:n nu:1c;: :~;lc~·if;(t~!d o.s ia- scn1bh~r~ feito uma cxcc:;>Çfto ti prohiiJif.{i.rl 

tr.r~~:sc-:1 pnhlicos a m;~u~: i~t~P~·.::~::~g. ~~cm ~t !~\; de commcrcio c:o1n O~i rebeldes. E~·it.:: facto 
!:i1~w :lf'fdr;üc;.;; c, por h;.so !nc d:•t·;-:o üc;:;(~ulpa. .! t.n.:111J~:m digno 1Ic pcrtcncc;r {J ,~t1:ninis· 

Sin1 .. o~mr·, t:~ml)r·m. cl:~~J:J:';lí:~.d:J J~:Jl' ter rle o~·- t:·;~t:[w }lnSS~(la . .Eu insisto llEsi::. uc~cbt"aç:io 

t 1 1p:~r·J~~e CC1 J~l a ~dn~;n!·~:.::·~il;~a l.''ansaela: n n:!!'~ :~drcrt!!' :1 :u.lmini.str:lçüo :lCt~l:tl f!llt nfLO 
fJUl~ p:1sson ~1üo p1Jc1.-: m:1J.::; de:ixar 1:~~ trr pa~- l~O!lti:!nt.: :1 confnnclir-sc com a .illlS~:n.da, q~te 

::;ado do :nodo fiO!' q~~:: p;::::wn. c o Icf.:;isladnr i ;r~~·c- tnr:-~ linl:n dr. f;·-.pa.racfLO bí~m marcada pa
só se dr·,··: nr:~nrw.r cm mclhcr~r r. J"uturo eo1n I ;·.t n:"to !-:·: c.:cafandir com -clin, o0 qu~r merecer 
os mc!ns qu0 o rn·.:sc:~~L: !h(~ nrferr:-ec; por(~m,] :~~lcr:"1 c~ p:·o:n~...-cr :1 prosp(:rit1adc do Impcrio. 

t:. aclministraç;fi.o pn~c_;:1t1a p~,r~·ce nrto ter ac~· O )F1n:.o !lln.is di.!lJnticlo csr.tí nas pa.lavrD.s
b:H\0 de totlo, f~ 'j\:•Jo mcl:'Jr.: cm!U)1Ún n~t !'e~~- J>~JliLir.:~~.. :1~H.!s hr.:m co:'!ll>!na.da..- Ella.s :t~m sido 
r·nns~·~hilirJr:.c!c n~nral c~ e rla!· eolllJ?; r!·~ ~;n:·: ::.,·.~~ i:npur.~n~.rlns pelo illustrc Senador ex-:\Iinistro; 
rencin. ao (\~l'J"'O I .~·.·gi.s1ati.vo. l)()J'f1L:ili~to dons c·u as in:p~1gno ta miJem. mas cm sentido divc:r~ 

factos c~~t!·:-:ordinr:rios occorrcr:un qnc n.tte~:-. ;.:;. E!le' prct<~ndc !]Ul! a. politic:l Ul administra~ 
tnrn nos3:1. l:1ia:~(:ia. c~n:Jtitucional: p!·i:~~c-!ro, (:.-uJ p~ssJ.da ioi o supr:u:mmmo, ~~ que niio acl
ü :.rini~.;lcrh i:·:~::~1::tcto, r:ur. tão ~1·anll1.'~J ~I!'J· ~:Jitt0 I"!IPihorin. e eu cntc:Hlo fllle foi tüo crrn
mes:::n.:; 1l;.1ria j'r_:ito, drm:a!c-:Jc n~ proximilLuL· ·~:~ c tüo m:'i, qac nü.o admitt.c r.lPlhorH:nr~nto: 
da n.bc·rt~:rn. das Cn.marn.s, esquivnndo~sr: r~o i~1ll pl'ova. ela minhn. oplnW.o, cu pa~so a. cxami
rL\·I·i' dr. lhns l~rtr fnnH~thlle!1t:.:: cent~~ c:(: ~:~:~~ ::~!' :~. politien. da adn1i!llstrar:fio JHtSSnlia,. pri-· 
:J.rlnlhlistr~.r::tol c isto pr:lo un·ico mnii~·.) o~;~Cll· n~12iro ~l~ gua Cor~uar,ão. sc~·J!"I.dc :ta Stl:t thco
Rivo dr. ~:cr fcrhlo o inte-resse pr..rticnlar dr~ um ri:l, tcrcc!:·o n~ su:t :::..pplicnc·:~o. 
í:~:: !Pli~iS~i'í::;. n rpll' nüo t'~ cl'h·-~J: ~o cmt:ln~n Tor1r.:; snhr.·m fJlF' p:::b n~~~~·rn :in T)nqU!; Uc 
:t ndminis:r:1.<:;in. i1:1~:=;acla. n:1a tr.m tido co!n o ~~~·:1.~1:~nç;n. ficaram cli.s:;o~vill·J~~ ~o~l~.·~- as n:Lrtidos 
pu~Jlic:o :t <1 ... ·\'id:l co:l:;!:L-,·.J;.iC) j~!.~. I li~,::: :o-f'l' :· ~;!:1a~ p:;r diw:!'sas on~niõcs politk~~- O pal'· 
drc;:a impu~8..C:~H1. I t~Llo tlo Poder {Hs.sch·e:u-!;!.' cm 31J v pr:.rtillll 

O sr~im:lo Ollt.l\J ~:'..l'~o :::-:tr:tordi!:~1rio :. lt.:~ Exaltado c:rc:io que cm ::!~. o TiesL::!:·:u1o~ logo 
rem-::-· :-tlH~rto as Ca:nn.!'r.S sc!U r:1.s:.al' fnr:r~~ ... lu 0 r:no t'allcc:::u o sGu olljcc-to, c no m(::.:~lO tt~mpo 

:.:i!~hitcriol ncn: cs::ic~ Jii:1i.stro~. eo1n -~u·~. s~ I ~--·:.íaclc·I~ado,_ porqu:·.~ nii•J ihc .r•::3t:~v:: a (]uem 
[l.Dl'll'Hm, 110~ tt:lll att• o fJl'C5el1te nlC!.:llí.'~StiU10 ··"•nbatC:1 · O~. alá C:"..W esta 11~% ~.;!'~'t! :OSSC a. pro
i) :·--:11 p:::~1s:"!:nc-~1to. Xn~ seu8 relatarias nos <.!iz ~·~::~:!tl!'.. C'~!l~o C!~:np!·i~t !lr) ::.p~J·f,:-ir~.~:-tr.!Cilto das 
qu0 0~:;~s inr~m fr•it0~ segundo ~s not.:ts c:1con- ~.-·\;, rpí..' ir.~·~:~~~l:-t~\lC!ltc ~;r: ~t:-:xiam i·jtc c·om pn:

: rrLcl:l:J na Sl!C:'P1:~rl:l, ciontle dcven1o3 infcl'ir cipit2~f"ta. Pois Ci"..H: o !\OVO systc·lUa .nfto podia 
rJUC as informru;fH~s c1ac1::ts nos rel~.torios con· ;~~~1!';~ll~~l" r0~11 as roclns velhas. força era fazer 
:{·!ll o pr~nsanH"·~1to tb ndmi:1L;tr:1r;;ic p~SS!ttla e no,·a:::J fiCm ·demora, :dntl:t rpte i:n!)crfeitn.s fc~;
nfto da prt:sente. Dos pc,nco.:; QCLOS qn~.~ drstn. s~.;n, c0mo c·ra de r.sncr:u (la. i~lf·xrr::rh:ncin.. O 
:~onstan1 t.ransiuz clnr::tmc·ntc o espirita ela p:ts· í':l.:l~;>o cl~ politica. foi occupaclo po!' guerrilhas 
s::dn. Por exemp1o, o nos~jo Consul C:n: Ptwtn· i'or:n!ld::ts po·:- a.U.hcrcncin.s ne~:soars, r. ficámos 
?;al. nm t!os melhores scnitlorcs tia n~r.:üo, na Jl(•im· do <Jilü com Oo p~rtidos, ·porque estes ti
dt!~.s:~ (~onsular, :1 r1ncm todos os brn.zilciros út- :i hnm c-m :::eu fundo scniimcntos nobres: pois 
::·:ml naqt:r:1lc pn.b:, ~Tnndcs clop;ios por s~u f!Ul! r.:ran\ regido3 por uma opinifto publica.. Eu 
r.omportamcnlo c ~-:w;: luz~s. foi dn:nittido prla p::ncncia a um, que me JJ:u·cccu o melhor; mas 
:1etual ·admini~t.r:vJiO, ::iC11 i~pparc.:1ci~1. de mo~ f:lf;o ,iwnica [!OS meus a(h·er.sarios. sup_ponUo-o.s 
tiro algum, sendo notorio qnc csi·a tlcmissfio só !;,·:::li mente anim:ulos P·clo b·cn: tlJ p~l;:. Outra 
tiv(!ra. por fim arranjai' um n.fiihaao: ial c-ra e~;EJ. sfto :-!.S gnc!'"rililn::; ou P:t'UflOS dt~ :ulhcrcn· 
a marcha. dn. rulmini:;;tra<:tw p~l.S!-1:ltln, que sobre: ,-.fn::; pc'ssor..cs. onde não h:J. :'ir:r..timcmto de J)zt· 

tndo se esmerava cm nugmc-!ltar o ntnnero (lo i·~·i:!, m:ts despcilo~. ranc·ot·es, odi·j.;; r fn,·ejas; 
stHt cljcnt.r.lla. O :\fi!1i.stro do Impcl'io declarou rnrl:~::; rE;t:l!:> :.~·ur.rrllhns nggrci.lir~n-:. r!..O Caverno. 
~;~i:l c .. :mfi::r!(;~!. ~: ·, i'rt·::;i{L·~lV· d·] ~ant.;,~ rnth:-d·i- ~ · ; ~nh:1::.~J :tpcznr :L~ suas dcsi!Jte1li 1\:en·cias, um 
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182 Scssiio ele 2'1 de jJaio 

p·rogra.mma commam:-Descc para cu subir, principio no systcma constitucional, que dei
para subir um amigo, que me hu de fazer certo xava ella :10s govrrnos r!cspoticos? O medo, Se
favor. O combate foi encarnlçatlo, 11ão se nhores, é relatiYo a escmYOs, e o cidadão lil'l'c 
poupamm calnmnias nem meios ::!g-uns de ag- deve sor regido pch~ conl'icr;ão, pdo respeito ás 
gressão contra o Govcn10, a!6 que, finalment<?, leis c pelo temor das suas penas; não se usur
estas guerrilhas se colllgaram entre si, c obti- peru as regalias do poder a.bsoluto. A bulia das 
•:0ram abater o Governo. Os chefes da colliga- circnmstancias, exprimindo a dispensa das leis, 
çf~o rcparliram entre si o Poder, e assim se segundo as circumst.ancias, estabelece cm thco
Formou a adm!nistrnç:i.o passada, onde toilas as ri:! a falta de respeito ás mesmas leis, sem o 
opiniões tive:·arn representantes; c bem se vê qual não púdc ser mantida a. liberdade do ci
quão mostruosa devia ser a sur. politica, atten- dadão. 
dida a composiçfw de clemcntJs tiio discordan- Tacs sfw, Scnho:'C:S .. os principias thcoricos 
tes. da r>olitica da allmin!s~ra~ão passada, por clla 

2.0 Pura mostrar a theorb politica da :til· !llQsma apresentados em publico, que não ne-
ministração transacta, nfw vagare! por con
jceturas, hasta-me recolher suas proprias ma
nifestaçõc·s: ella, ao menus nisto, foi franca. 
Eis aqui os principias theoricos por ella m:mi
J'est:J.dos: transacções, medo, negação de princi
pias absolutos em politica c em moral, ·c hulla 
das circumstancias. Já um sinc~ro joven ex
plicou na Ca.JJ.1ara dos Dcputadoz o principio 
das tr:msacçõc~ por um motlo tão claro como 
horrivel. 

O illustrc Senador ex-:V!inisl'ro quiz cobrir 
com a capa da irouia a explic:;ção deste joven, 
que muito hc.via frequentado :;.s salas dos ex
ministros: porém a ir{)ni::t, não púde .caber ou
de o sentido nP.tural est(t de accordo com a in
tclllgencia commum ~ue todo;; lhe dão; clle 
mesmo tem, por YCzes, procurado explicar o sen
tido das suas pa·lanas, porém na 1·ez que mais 
adi:mtou, trouxe-nos a comparação do estado 
de. natureza, no qual, quando dous ou mais pre
tendem um mesmo objecto, uecessario é transi· 

cessitnm de commcntario para fazer conllccf:r 
sua moustruosldadc: t~l politica é immorall
tladc c:·igida cm systema. 

3." Depois de ter exposto a formar;ão d:! po
lHica tlu adminisl.rar;ão passada c sua theoria, 
pouco é neccss~.rio dizer sobre sua applicaçiio . 
A este respeito c!!amo aqui todos os factos que 
nesta casa se L cm apres m tado, c vcr-se-[t que 
estão de accôrdo com a theoria; por isso, c para 
não tomar muito -tempo ao Senado, pouco ac
crescenta.rci. Os chefes dr,s guerrilhas que entre 
si repn.rtiram o poder fizeram cruenta gtwrra 
ao Gm·crno, rmprcga \'am todas a.> su:~,, l'or<;:ts 
em tlemonstrar que, apezar de serem cxtrao:·di
narkts as drcumstancias, o governo tinha nos 
recursos ordinarios os meios su rficientes para 
llrO\'Gr ús neccsidr,des publicas; accnsa1·am o 
Governo de querer só arbitrio, força e dinheiro, 
quando só lhe fnltavn ter fé nas instituições. 
Rc,ferirci aqui um facto especial: um dos che· 
fes, qne depois foi l\Ii•1istro da Fazenda, empJ'•'· 

:;irem entre si: Sem duvidrt, no estado de na tu- gou as cifras para demonstrar arilhmetic;:mcn
reza, onde não ha lds, ou pelo menos niio ha te que o Governo tinha na receita ordinari:l os 
juizes, necessariamente se hão de d·ccidir cs~cs meios nccessarios ·]}ar::t todas as despc,zas, c CJ.Ue 
negocios por convcuçfto ou a pancadas, mas ou- r•or conscqucncia se lhe devia negar o supcra
tra 6 a conilição da Socbdade onile ila leis, c bund::tnte credito por ellc pcdirlo ele dois mil e 
juizes, ~ue dc\'cm uar :1 cada um o que é seu. quatrocentos contos: este mesmo cidadão, cinco 
O Cavemo que cumpre os seus ilevcrcs distri- ou seis dias depois, estando elevado a ~Iinistro 
!me os empregos c as graças segundo o merc
dmento de ca!l::t um, c niio transige com os 
agraciados, dos qu::tc,g só exige o cumprimento 
de seus deveres. Xcgar os principias absolutos 
cm politica e ülll moral C> ncg::tr a cstabilirJa.d;! 
do temor tlc Deoo, que (; o principio da sabedo-

da F::tzenda, l"Oltou :"L Camara a pedir um credi
to de quatro mil c quinhentos contos! Que con
ceito púde nwrceo1· quem assim obra? 

Tal foi a conducta dos chefes na coalição, 
rJc.pois de clc1·ados ao Poder, nfto srí ::trr:spei:o 
de dinheiro, como rlc for,;:t c arbitrio. Fal:'tr~i 

.ria c ilc todo o bem 11:1 or!lem moral; 'POsto as- :tg-ora tla nomeação dos principacs empregados 
tii:n cm contingc:nela o principio da moral, \'a- lia minha P.rol'incia, limitando-me a ella c á 
cill::tntr. fica toda n poJi.ticn, que nenhum apoio de S. Paulo, posto que cm totlas haja muito 
rirme pôde tc:r fúm tla base da moral. Se a ad- que ·colher. Approximava-~c um::t eleição, 0 não 
ministra~ão passada estabelecia o medo como tinha o Gon;rno pessoa rle confi:m~::t pa.ra in-
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Se~~itü Llt.: :24 Je IV1u.io 

J'!uil-a; agar.rou l pressa um bacharel de Paris 
c man·dou-o para Pre~idcntc, intimando-lhe a 
maior brel'iuade pos~ivel na p:trtitla; o qnc cllc 
cumpria, indo mais accclcmdamcntc do que se 
!'asse salvar um exercito cm perigo. Infclizmcu
te para a P.ro\'incia de S. Paulo, este joyen 
.Presidente apresentou-sé com absoluta incap:t
eidadc de govcrn:tr· Pol!0m cu referir muitos 
l'actos que o dc:Jlonstrcm, mas o i!lusLrc Scua
Jor cx-:liinlstro não gost.a disso, dizendo {, \'is
ta de scmelhantcil relar,õcs rtue o Senado quer 
tambcm administrar, de\'CIHio limitar-se a le
gislar; comtudo, referirei u:n que dispens:t o 
eonhccimmto de todos os outros, o que o illus-
1Te Scn:ulvr nüo lcmr[t a m:tl, porque está 
consignado no Rclatorio do :IIinistro da Justiça. 

Diz o R<?latorio: 
•· F·oi ·ve:-rurbada a tranqui!Ji.dadc pu

blici1. na '"'il!n. Franea Uo J.mpcr:Hlor, cn~ 

a Pro\'incb de S. Paul J, por um b:mdo d~ 
homens armados, capit:meudos IlOr Antoaio (é 

d'ro, dcve·sc -dizer Anselmo) Ferreira de Bar
í,ellos, que, àepoi~ uc íorç~r a.s autoridades a 
largat'i!lll seus empregos, empossando outros 
inàividuos tl•.' .nta CS<'úllw, retirou-se da \'illa 
rom os sPu~ SC!Juazrs. commcttcndo um unico I 
~ssassinato. 

'•Rer:ssumin.:Jo, jlOrém, as autoridades eh~· 

postas o exerci elo de seus empregos, por cffeitv 
de uma bem succedid:t rcaeçiio, os desordeiros 
im·adiram no\·amentc a vil![l; c, depois de tr.· 

·rem assassinado o juiz de ,1az l\!anocl Rodrigue> 
Pombo, um official de justiç<•. e mais dct;s ou 
tres cit!adiios, .:spal!Ianm o urror por toda a 
rilla .de que se fizeram scnhorc:;. 

';O Pre3idcntc fez logo ma1, ,\:1r algumas 
praças de prim~ira linha com outra;; !la. guar<la 
nacional, mas os desortleiros ·Tet!raram-sc an
rr.s que esta força se approximasse; c, mediante 
outras .providencias, esperava. o mesmo Presi
dente conseguir o restabelecimento ·da ordem." 

A isto só accrcsccntarei que a. sediçiio 
(,:vc luga·r no dia 27 ele Setembro, e que desde 
esse dia até hoje estão g-overnando a Franca es
sas -autoridades sediciosas que Anselmo cmpos
~ou dos empregos, matando ou expulsando as 
legitimas; c que a força de primeira linha 
mandada pelo President,; da Pro\·incia, foi po~· 

cllc posta á disposir:iio dessas autoridades se· 
diciosas, c ú disposir;ito della.s está até ·hoje. 

Não levarei a mal que se me negue crcu!to 
em um facto tito ex! rnnnlln:1!'io c inacrMilave!: 

porêm na Sccrctrtl·ia dcven~ existir docu!"!lCn~ 

tos que o comp;rovcm cm todaB as ~uas partes. 
A Província iic S. Paulo, que era. cm outro 
tempo o aymbolo da tranquillidadc, vai apre
sentando symptom:ts de scdiçfio cm tliffcrcntes 
pontos, e tudo devido ú incap:tcidadc do Presi
dente; mas n administração passalla não se ani
mou a Ternorcl-o por taes motiYos, c só quanilo 
uma pessoa de sua confiança inic.rmou íJUC tal 
presidente, por sua inaptidão c dcsconccilo, des
acredita.-a o partido do Go\•erno, a. administra
ção passada deu .u~monstrnções de remove!-o, 
p•rocuranuo .por ;unas pessoa a seu gelto que 
houvesse de substituil-o, o que não chegou a 
cffcctuar. Note-se agora. a. accclcraçiio com que 
a administraçi:io passada mandou para S. Pau
lo um Presidente, só para influir cm uma elei
ção, e o. vll:;ar eom que procedeu no removi· 
mcnto altamente exigido pel:t tranquill!dade da 
l'rovinci:t· 

.A 1nesma rvJ;:ni'l.istrac;ão passada tl.:nnittio 
o Inspector da Thesourarin da Pro1·incia, r;m
prcgado ue uma .i.mei,'"l'idade a toda. a pro\•n, 
que não tinha outro defeito mais-do que alg-uma 
~s;H;reza no zelo constante pelo bem da arreca
thlt;rlo. ·Ei3le t::mpregaUo, ialtando·lilC 1Unheiro 
na caixa geral, para pagar os empregados ge
racs. t·r:wsferio par11 cl!n o que lhe era mister 
de urna caixa particular com o intento de repõt• 
nelia a mBsma quantia, logo que a recebesse da 
n·er.da geral; procedeu assim .por ~xcessivo 
zelo de sustentar o credito do Governo, c logo 
deu parte de tudo ao Thcsouro; c qual seria 
:t resposta? Podia ser, quando muito, uma ad
YC:rtencia; porém, nfto: foi suspr.nsfio, c ordem 
para ser rcsponsabilisado (de que nito resultou 
('rime), c afinal demittido, porque este lu~ar 

ora. connniente para augmcntar a clientela do 
Governo. Pararei aqui para passar ú Provi!lcia 
do Sul, que faz mais llart!cularmcntc o objecto 
ua discussftO. 

Diz o il!ustrc Scnado·r cx-:lfinistro que o 
Governo fez a beneficio d:t Pro v incia do Rio 
Grande do Sul quanto se podia exigir que fizes
se; que manda\':t par:t lá o !linheiro ncccss:trio 
e muita gcnt~. At6 aqui nfto !ta merecimento 
ncnlmm, porque se mandou, é porque tinha. c 
dcyia mand:rr: o que resta saber é se dirigia 
bem o cnmrego desse dinheiro c dessa ~ente. 
Sobre o dinheiro pouco direi, para não servir
me de bo:ttos; .nüo fala.ret <los sol tios 'c grati
ficações de General -dados a um paisano, nem 
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de t~rat.ifiraçõcs da.tln~ a reformado;; i:1utéis, 1 1l~rpt~llc i':.teto: c cl;j aqui <h::1U'ttida n. mutun 
n·:·;ii. (L inti··nmizar;üt~s por documento;.; J!~ :311·1 c:onfi~tn<;~ r111t: l1C\"C havc:r enln: n,;; snp·r:riore-.1 ' .. 
haH.crno:-:, nem du. crear;à.o t!c tun:t l"'::::.:-~u:!ori:t o~i S1!!_jditos. p!·Incip:tlll~(·~!!(~ rm circnmstancias 
no n:o Gr:!iHlr·, iacl:.•pr.:Hlr.:ntc d:t. Pn:.~.Hloria dt~ tilO !~le1indro~as. 
;-\lri.o .. ~.1r.~·:l'•\ p:a::. (:ril.~tl' :~~.: ImlL:r:in(·ttc:ii.i!-5 do O , rro Ü(·:::.~a nonH::v;f~:) n::;gravou-::;c n1ulto 
Pagador, qne levava :-.. m:-:.1 qnc () seu sn:l::ltcrno n:.1~:i 11~) futuro: o l)C'"/O miEwr (lnque11n. P.ro
l'ir.r.ssc: E:·andc;; sar1ue:s, eo~tsc:·rc.ndJ e:m eaixn.j~:ir!('ia fui dc·:-idc: lo;;n C0!Ihrc.P1Hlo a pouca apU
:.1-...:z(:!l~fJ:·:i. tontos; a r~u~1l Píi..gaüuria uO\':! consta 

1

. rl:lo r1uc o :\.farcelHtl E~!:~in1io tin!lQ p~U'[:. ~;ovc:t·· 

~;nc }ii'n:·.::~::.~~:-rC11L\: f~H':l. !:iil::po2ll::J~l, :il~.~i:d:::.lllii)·SC r•:··kl, r' Clllt:·zt e!L~ cli!·l:_;io alg"Ulll:'!.S l'é!Jl"CSentí!.· 
fazer nc1i~. c~rt.ns n~.:crlguac;ücs; p:-1:~: t;;dn !sto j ~0':·fj; li~:ls o frnto qnc rc·cr::beu foi ver c.lr~c:ku'íl· 

:ií!tl:~ vrd1.\ a \"J.Slít díiS granfi··": cc:->n:-;!;~:::~· da ad· do o .\!~r·•::!h:tl Eii?.::~rh pro~· um:t r1·1~ no!:~ls 

!-~·Jini::-:lri_t~:.:'tc~ pass:.:.cü:., Yh:~o fJtie o ill!nl:·:.: Scun-J ~lol'ia;: n::li!.~tr-:::. c·:.:prr:.s:irLo e:it~L qu·:.·! ~~hidZl.. do 
(l:)l' c·~:-.•.:li.!Stro nos nfllrD1:1. que :1.('\it~~mcntc r:ovrr!Ll, :1:*trJ pudi~: ~~c·ix::.:' ele cscan(!alisar o::; 
~~::r;:trlií: ,·.·!'0\'i:Iei:t se fí1z ~ mcr.ma fl•·. 7·::~e·~~t c:nn I nfiicia·::-: f.~·c:ncr:u.·s f]nr.· t~~·m ::~·r\"iclo :1:-tfi::('ll:J. PrJ
,-,Jí.o mii fj~dn!:C!lU:~ hn!r:PI"J3 r1~t~ :::li·::::·i·)!'n!t~n- \'lnda, ;w!·qnantn, po~:to q::r~ o ~-I::J·;>!wl Eli
te se f:~::i:t Cr'J!ll dais mil r:: qain.hcl~:i;:, o r1ac :d~~rio gú?.C Uc muii~ rr:;~nt:!r~~:'\ r!!!:: c.: ~~:c :t·~tn 
:n:Iiro mr~ alr.;ra, }lois, E:C:!!d,J i~.;ta .,·c·rd:~dc, cümo : 1 r~o, csl{t muito Icn!:e dr. :-:cr nm::. ~;;loria mi
~~~·,:·i::>. c t.cr.du h:n·hl(J r:ug:ml'::~.J ele rc·!H1n., c01::.\1 !lt.ar, .porr!:H.' ~t Glo:-ia ;.1ilitm· ~(, se :Hlfl:J!rc {L 
com o:.; cofre-s do 'i'ilf·SOtiro r..-•rh;:lcl.-,s ele di- p:·ova ,~~~ fog'), !Ir; enmpo ~~:t batnlh.: .... 1 Ma· 
!~~~rire. ~-c·ch:-t! Elizi::tl'io, 11osto qne tenll:1. llJU~ •. ~ i~:LI)~r.~-

P:~?.';P!r:n:~ ::;-·::-:r:1 :·! !Jo:t (lirec~iu~ ü·.: ;;·:::!~t~ U-.~ j l:l:~c p~~-~~ :-'.llqui;·ii-:·t, nmiC~~ sr af'lr:,ii nn cir
gn~ rh:.. ~\ p!·1:iJ!:i!·~,_ r.:r)I~likr~;) {~ u:l: !;·~:·rl r·hr:i\~! :•:i:i" .. ·:;:r:.j::~: t1·~ .:)lnilal-a. E qun.c-::; ::::~r) cs feitos 
qnr· ~ r.·da (• rJi···to ('i'i'úll.., 'ldri,;.,; .. IJ .. H·-·1 P'll~ i de ftl';lU.lS do ;_.j:1,;·cchal Eli:dn.rin, p:l!':tr. GO\'C'r· 

~.~,- :.'.~!r·.t~1·; ... ~.·:.: .. ~.:. !.:.t_:,~;;Jl. 11~1· ,,·,~ .• :,:~.: ~p.·.'.~-1~ _::.·.;c· ·.··i'.!',;!.i·.·_a·:·~·· :.:o.· ~,· ~.'.'.t,::.~.~:~,~',:_:·.··;·:.· 1·r';.·~·,··:_- ~ ... "·,:,~~··~'~,,'~.·.·.~,~-~.-.: !! ~ \~! '';~::r. :;;',:,i.'.~.~::~ •; ~~1 ·~:n :1:~:· :·:~~:;o~- ~.:~Jt~·:,::: ~ 0 v ~~~lt;~: 
, • . ~;:~·:'~: .. ·· :1:1:.:::-.:--ios 1~1l1U:1~·r:..:, :~~w.·i:~~,.::l:n-: r!:· trn· 

:·dtJnüc· n ~Inr-cclln1 EUziario, mw rr·.::t):·.>n c·nl':1.G ~·v:·~ c:i·· PC'l:·:a -·~·l:,!:Te p:!.ra o Rio G!":":llllt:. elo Rio 
':irt:J.dün honr.!Jto c ofl'ir.ln.l cng;nllt•i!~~ -~~~bi.J C!nl [ (·:.:-':i!LI,:; 1~:,.:·:1. Por~-~ .-\lí·~~l't', p:trít rJ.::~1 di·l La.go:1., 
~;na profissfto; uw~ dnqn1 n S!'r l101:1 g:·)nc;.-tl I :· ~;:·t,·:!. :1~i1!:~."l~ da. l.:l.'~··::l. L.-:\·ant·.'llt o N:rco c},; 
,., . !" •J~··t r·· O' ~. . :t ! ., ··' .. ,, ·n·,··, ~>r.' .. , ·J·· "l"' 'r1·"" .. ~,.1 ... , . ..::: Joo o' -.11 11 •• :-~. ....... ':) an ... 1:t. nra.!uc. c quantlo 0 1ossc•, 

1 
, o. 111 .·'d'.: . ....,.l, r. ...... l.p.~.ll o.~ ... ~ •..• r ;o~·: •• : .. ( ... ill-

!!r.;m por Liso era discreta :1. :nomc:u;no, rm r::- i ti~.1 )J~f'S. por e!lc:; r:\"::c·:wtl:-.s ~·t hnr:t:; nnrc:.:;; SC'-

~~~~tdc,; o Jl~;:c~~c~ t~;~ ~-~! ;~~ ~ll~~ ''Jt~c;~.:·~~-::~~~,r~t, ~,~;: ;;';,'.: i ;;:: ~~o-~:;~i ,(;.;;i1~a ';.~~·:;:~~·~ ~:''',: ~·~~li~~~~;.',.L', :;a~:~ CJ~~!;<l;;~ 
d n p.~.,-.1 zi,':·,·.~,.~,J~l Ct!I.O:··· .. ·.,1,:.'.~·l0:n.~,: :,;,\:J' n.·.·.' ... '.·.J,. ~~ S,·:ili' r!•.JI' •.·.·:··.···,·: !' ·,; :· ,_:/ :· •• -! ,l .1~1 c~goü C:'1lll O ~i g-~1~~1 ela prc~·: )j i ~.:1• :~O, O flUl! •- :...: - ' . r~1!r;s !1~.0 r.,l'b~11 St· fos::::,;r,·l :~c·(';:-::.;:t:lo3. Ulf.ima-

·Jiil' ~·. 1':'~J1!'cse:~lL:H;flo ILfliJ se di:·ib'i::.. \:c~:1lrí1. f.'ll···. 1 
:::-.·:;::}, f•:Z uma fiO!'!id:'!.. r· ~~s ~:il.ia:1:r:s se ;;e

:n:!': :t faYOl' {1;'t r.onSU'\'ílf:.::o de _\..r~~uja r~::J(:!i'.). U:·al'am. :l:·tl) ])~[j:l, o lado O!~l~r· t<~i.H\":t n. fOl'f~('l 
Se o )ti~trceh.:1l J:.:li:d.~l.I'L~, ·ir10 fosse lti-conh::cit!o, dP .::uc:!l ::-op::ts, n~~!:; PCL!':l n 1:u1o njJposto, e 
polb ter Iuga·l' r~::;t:l NHtrtncln.; ma;..: 0 },.f:~r~~·ell:--J r:1lr· r.~. f;,:::~ui~l; e r-c n:!o fthiS:' o ··:r~lor do offj. 

El:::ií~!·io nüo s1j '.:r:1. f'On!u:c!~l·J, mn~"lú rc:.;;(r~~-Jl:irr! :>~l!l{~o. flllf) J·etr~\·:~ :1. P:l.SS:tp;;:m íie Bento 
qU.t!li:i) n~ul~us llos :::r:lEi r.ompnnhciros rk :-::·-I ~í:~nü[~·l JW!' c·inco horas, YCiin. () ~Ia:·cchal Eli· 
ma:-:; :t~;s!P"n:lnun aq111'1!:t r,:prcscnta(:fí.o, f: l· n1.1 .. 1 :d:-~J'i() q~:~~ ü::i :dL!anL~?3 nr~o tinham :·u:~ic1o, U
nlfL·Sit'l r!Ht\ ~JL' rl~toHlieer.::;;;r~n nrllt\ a 1dont:1da·! ~1h=-~:n l''il:tl1l:~!lo aclk l<Jli:dn.rlo p:tra lo~~nr ond(! 
·h• n,'t·,.~·~sa:·irt para. o (·i~ipre:g- 1\ ll~~o Úi~·i:;m [;.H) J {h:·da .~::!· c1rsl.ror~~H1n. Pc:·dea-sr~ a lJ:~t:dha. do 

:::·:nHlt•:; t:Ri'orr.os pnra (:CJn!5ir~n~crem .:\ra.ujo j Hio P:l.rc!o, ~~ p(•ri1Pu-se por culp~i r.lr1 Gene-ral 
Hibein, no rxr:rclr:io dr1 rm1)rcgo que r·.-:r_·!.Js:1 ,.:-t., P:·c·sidr.~n! ;:_:. J>Ol'qur· impradent~:·!nrn~c dc~1 o~·

, .. ~:lti~·il'('iios fiea:-i:1lll eom a suiJsLituir,'i'ío. Orn. tl(·!J: :'t c.'íl~nnma p:n:t. :n·:tnçar t.PlTeno, prohi
,~ elaro qac o :Vfnrc-c:!l:~l f.~Jiziit1'1o de\'~~ cnn:l=''i"·::\~ iJ!~1·.1~l r·xf!~··:'·~:·:~un:,nt.e q:lr'' ~;(' :·:l~'i.:fif:at:i1C', 1)ar:t 
llir..'!lWria (]:..ts pc.ssnas qur:- ~!ssignaranl :tq:klb n~n J!lo~;t.r:u· l'tlf:do, sr!'\·int1n-~::~ ·1:~ t':X}lrP;;r.f:.n. 

:-,·:ptc·:.t'ntac:ão, c vh-L'!' c~m porpci.ua. desconfi:LH-! '':'\i.tíl !lOnhnm tOl'!'~O snln·,:· ~Cll'!'."w". A !naior 
~;<! r1t'lla8, assim cmno o~ assignat.:y~·ios dw.·.:·n'!! :·:H::lnlia rlo GL)l1Prn1 Prc·silkni·:: qt;.: t:lh~ e:;cre-rl! 
nutrir l'i~rc·jr.s rlo G(·nrr~ll Prrsirlc·ntf•, em rílz~;n! cmP ~'- ~1iaiol' pompa, r·nmn !~.~· ~c.~::::· ~~n1a. vJcto-
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ria alcanc;ada contr<L for~as dupliead:w, (: n: pi.J:t il:!mor::tlid~dc de :;ua llleoria e de sua 
d;.~smPrg-nlham('nto da cnnhoneirn. n'.~ 1·io ca:I?, \[ :"'..~}~.ll~r:.~.ü.o, nüo lJü::i::iu ~.:ollvh· ua. L'XIH"C;J.::iÜO tl(J 
onde cJle a.ppnrcccu ·com grande !orça, ei.rl:· 

1 
~;.: ~'··J·.1 ~~n.: ~:::~~;.-;L :\[1:.:i~~il' r.:LillCii' r.r.•mblnu.~ 

etU(Ill a c:mpt•c;~a e ,·olLo~I. ~e1n Vi-!1', ut.:m sr;r! i:ilo: pód()-!.:2 dize:r ac~na o r1ne o cocheiro clizi.l 
visto ~o inimigo. A' vista, pois, tlestc~~ f~u.:i.o .. ;, ida JJI:'L figura de .Popc: "l~' mais 1'a.dl a Dt·u::\ 

Hfta st~ d'~scob:·~ :nutivo n.lgunt (}1W possn. cle~J- 1 fitZ~:.:r cut.ro de 11ovo drJ Que corrigir-te:". E' 
c.nlpat· :~ oh:Jtfnação com que a administru.ç[l.c ! noccssr:.rio umn. nora Il01Hica que nada. se pa
lJ::!~::.:~;.t!;.·. s:.i.stentou o General Pr(':iidentc: con~ j !'t~~a c·o!11 ~l ll:t i.tdilli!:!~:tJ'i.lG:-~n p:ls~atla, c por 
rr:t o voto da Pror~ncirt, c contra o:-; into:~rcs~~c3

1
: isso novnme:n~c cDnvillu :1 í11usn·.: Co:nmissão :~ 

li:l Ieg:1l:Un.dc c da Xaçflo. emC'JHlar a Rcspostn. ne:stc sentido. 

Dc1.xo dr: t:b::o:Tc:- :::oi.Jr~ o:ttrcs fu.ctos 1 O S1:. c;.:."i'J'.\ .i·""'~·:!:!:~:i:-:.\: -Sr. Prcsi.doü•}. 
p;,:·í.l~·t~1:·:·í ~. pr1r llll' Jl!l.rcc.-.~· de soiJ~·a. o qu~ I ;\iuiio respdr.o c: HolJrr. Senador que mt~ prc
:t"·n~lo dJt.o p~r:-t prr.·.::lr a c; r~H1a poHtica J.~ I ecd•~t~. 111:-1.s Ilfl·l })O::i:10 ~tei'Cdiüi.r os fnclos Wlü 

<:dn;ini:Jtrasc":.o passatl<!, quo o illm;tro Senado!') ;>.e;aln: de c~pOr. Se o nobre Süna!lor quer.der
···:-:R:,IIni~trJ afi.irma (jUC o S~nado ~ppr•J;'rll'i.i, i -!·ib:~r o altar da. gloria cJe nos.s:.ts notabilidades, 
no que não 6 .e:x~c:to. O~ S~n~~o ê __ vc:rda~e quc-j por-mit.ta. que, antes ((Ut! esse '~ltar c:t!::!. ~ar 
conccdct: fiiW!1~o ess:t :-tuli!!l1:.-:u·:H;'w rH:dw: cu, 1 L!'l'i'H, t:!r ih .. ·:-; consar':"rr~ ncl!c nmn. pequc~na 

11~c:;mo, ~nc contra c·.ll::t Qnda:ei :tlf;uns c:trtu·J ob:açQo. . ·-
xos, ü1mbc!n lhe c:rJncrtlL não ludo, mas multo i Sr. Pr,.:silkntc. Crc·iu r1uc nüo se quer que
do qc:.: (:ll:-:. :lí..·dio; po:·qu~: ontc:HL;, f.llli:-. nüo I r_1 Sr:n~:~!~~ Ü{:;::~pf.l'or:.·. ~r..':l: ::::l n~cnos Jrvcm(:!'!.-

.~a;~;~~~:!~iomt~:~;~ ::~ ~;'~~-~~\::;~~-' r·J~:;:;o~1 d::!~~-~: I ~~·~:~,!~::.r;,~~ P:;!~t;~~~~~ ;-;.:~;~~~~'~~~:~~?~~~~o~~~: 
et~chér s~Ia miss>w, _embGJ:a l:llc mcrc~'' 011 1\ r:u:~ e::~~~t~ r~;~L.!'.;n~:l concl,;sccnclr~ncia .. 
nao ccnÍii:i.llÇ~~: cn r1:.~:j :r;.:t~ro qtlí.! o Gon .. -rno 1 Si·. !?t·r:sHlc:nt0, qui1ni1o c! oun f~ln.r eon

!!i~-~ WE: ;':llUlll a ;·: !:~~ clr:rí.'l't~~. porque a A.s- t tr~~ este lopito da Comm;r;::;:i(J cm re:sp0:;t.a :: 
~;(·:r.hl(·n. 1~~:~ n(:gr.;i :l-:..-·!o:J. E:·Ha conducta tive [ I?ala do ThrJno, IcmlH'OllRmc t!l:l c·rl~o historlco. 
t:t! ~om 1 [Limi:!i:::~!':"!r;:~c c::~L': !]:,:~c.:.:dct: ~ ~:·J.::.:;. ! Ciilllby::;cs, rei dn~ Pc·rsas, vnrou o cor~c;~o do 
'\Cl" nrl~io on:·• ~,·'ir, ... :j 1 

j, ... ,:~=-"' '~'lli.sCcitO ro~,, l filho (}c: il~ll de SC·U::i aclnladorcs. e CSSC adula-·. :,:t: I~ ... ~ ··~ ·: :· i:.:;;··, .. ,··,·l ~,:; . .';. .. ~·;. __ .• L ~r·,:·; .. ·;~ I 
1: ••• 1, c, a t,.tu ..... l ..... I •. l .•.• L., .H.:nl~um .. ~ .. I~ ... J •.• 1 de·:- Jhc disse: ;;_\r>~l1o u~.J accr·t1.ria m::lhor o 
l'io, c.lcsdc a In~lcl~t~::dt~!lc..:L:~, !llL~ te:~n clel~~~H~v · goir,e:''. PoLs como! _\::ha·~iC :·asg~~.r.to o cor~çlo 
~r..iis:dto, r~c!L: ~ifll~·~lL (1·.~ que: c-n fiz pa.rl-~.1 a~ p~lria, í.' .Lll:t.:: =tJ mencs se cons.::ntc que a 
X:1o se di~·~. l)ú~·~r.:. il~:(· f!U:"d1do ;:;c concedc:1; I Com-mis~~:.o Ui,:;a. qi:.,: ~~:is:t politic..i, pe;.:;to que: 
n~~ !llcios fjC ~~PjH'O\':'t :!. po!iUc:l. O Senado ll:J·jlJn~. pet1Lt se-r nwlhor! 
d~~:. ser !llnclitlo, t-:"ll!:J c:ntenllo que fol na lí.:i s~·. Prcsid.t:!lt(·. As eil'cum~tancias do Br:t
'lo Or~:u~:~.::.~:-... :'l:i!'~::•l.:lJ~(~:) .~1::~;:: l'!~H:!H!~:;: íl!)~! ~ii s:ic l~lUi tristC:-i; í~ sr~ l!ÚS C!llC!'ClllOS Jivral-0 
}>1'0\"n.<las em sc:gnnUa lli;;;;c.:l!.:Js~·w, pl"io l!liico [ l::~ orisc C'!11 CjUC .se ~r.cha, é neccssa·rio que de 
1notivo d:.\ nílo h~~rd~ na c~~!lla!'a (}O~:i DepE-\ :n·or.~IHü lhi.: applif11~\:11lo5 remedias re~taura~ 
~ndo5 g::!:~e p:tra fazer cas:L Se o. Senado e~-\ t!orcs: qu2m rctu.rdar a cura aprcsga~lhc as 
tivcs:::i~"~ c:r.r::l) que a disso!u~rro tl:t. C[l.r~:ar~1. dos 1 n~oni:.s. E como ::;~,) pôde m.ctlicar un1 doentE: 
Dc.put~(:ús era. eifdl.o tlL' G·rdens ou insinur-.~ I q:;r. nos é tüo e;;:~ro. <.:onlo a patria, que tem 
f:ües do ;.flnh.ltc-rio, .. s~~n duvida sustcn~i~rin_ as o nosso primeiro ~a.n1or, :-;c o Sena~lo nf:o Inostrn.r 
suas cmclHlu3; e t~ fura de roUn. JU\'Iüa ~1~1;~ I os n-roH Uos protcs30l'C':1 cn: cuJa mao tem es 4 

o ~~Iin1slc-rio t~ve grautlt) parte nes.s~L l1i:;solu·l tndo t~s;:c do~ntc, flllt~ tiuJ í.!Ol:lllc i:iC acha. c que 
çf~o. :landn ciul>arcaç;i';e::; do Estado aos Dt:pu-1 t:::li::J. J)i't!ci~[lO tcnl cL: ~:'..1'-a•r? E nfLo IllC vcnhal!! 
t::dos qtk ~c retiravam para o Norlc·, de,;il:~-~ cil?.!:!" que niin é bou: t ~,:ar c'!!! t!Gfunlos, porque 
ch;-tiHlo e f:tzcndo aprcssadanlente passar o~ t:xalum !llúo cllt!Irv. Siln tenhalll0:3 .mcUo, se
I Hulo> ::t oalros qu·c se retiravam para o sul. nhnrcs: os defuntos d~ qt~c rratamos cstÜ•) 
Se o :llinisterio quizesse a ·eontiuuaç>to !los nw.is bem e!llbl,~un:Hie;; ;]o que ~!l mumlas dos 
: rall::Llhor. 1~:\ Cmna;ra dos Deputados não faria ·reis do Egypto, t: nüo ba ~e!'igo dé' que exalem 
ncln un!a, nl·!!l outras cousn. 

Tendo, po!s, den!on;;trniln qne :1. politic::t 
c1~t aümini:lt!·:~•:ilo p:i::;~;:!d~: :\1i mfl e1n ~i !Ur:1m:1 

css0 mão cheiro. 
s~· .Prt::sidr:·nk .. :\::1 rc-~nrrd~õe.~ politicas 

r1iu .sü.o como a.5 rf·ligio:;;:t.s. Seg-undo o que n. 
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religiiio nos rliz. todos os mortos hão de re- \ Finalmente, forGon-se n abt!!e~~ão do R,,. 
~uscitm· 110 fim do mundo, mas para serem gente, c qual foi o resultado? Os mesmos l10· 
jul;;auos; os mortos políticos, por~m. ·rcsnscl· mens que dantes se tinham injuriado àcram-sc 
tnm para jul::;a.t·, c siio juizes sempre barbaras. as mãos e reconciliaram-se: l'ro·::n-.el:nente foi 

Sy!Ja, [L ft'Cil te de suas Je::;iões Yictoriosas, · por espírito de catholicismo, porque, por cspi
entra (:nl lloma, fuz que a patria proscreva o .rJto de ambiçüo, certmncnte :110 foi. Veio 
cru c san!;ninario ·:llario, que, vagabundo c entiio a politica das pal!r.odias, porque princi
prosorípto, sú pôde encontrar allivio sentatlo piaram cantando a pnlinodia, c acab:lram pro· 
sobre r.s ruínas de Carthago, que, como ellc, clamando as transacções, nuc é out:·a cspcci.: 
tinha ~;offl'itlo as \'icis;;l:ucles <ln. Fortuna. 'de palinodia. N:lo obstante, parece que o Bra-

l"inulmcnte, pl}rém, appn.rcce no mostra· <.il csta\·a como que aturdido, senão pelas rr.· 
do:· tlo Destino a hora il:1 resurr<'i<;J.o politica ?.Õcs, ao menos pela gritarin. dessas pcssoao 
de .lllario. ~Iurio entm em Roma; mas a; que subiram ao Poder; e tanto que ntG as C:t· 
dores que o tinham curtido já lhe nfto !cm- maras se não contiveram nos seus justos limi· 
br:tm; torna-se• mais ncfanuo que nunca; re- tcs. Pedia-se-lhes como t'ous? Davam co1no 
quinta sua maldade, c sóbe pela sclima. vez quatro! Tudo estava. enthus·iasmado com essa 
ao Consulado! Deste jaez são quasi todas as ndminístra~ilo dos notareis, onde se achava. o 
rcsurréi~ões politicas... ~Tirabc:tu braz!lciro. Porém de tal ·m:mcira 0 

Parece-me, Sr. Presidente, ((UC me ia per· nosso :llirabcau dirigia essa administração, de 
dcndo um pouco do meu assumpto; mas a.o que era a alma, que a primeira cousa que fl. 
menos não me esquecerei t!e repetir que é pre- zern.m, como mui religiosos, que ct:rutmentc o 
ciso que o Scnatlo se tleixc por uma vez de eram, foi dizer que a cari!lntlc bem cntendili.L 
transac~iics; que fale com muita clareza na dcria principiar por cllcs, c por isso pedirain 
Hesposta á Fala elo 'l'hrono. Nossos maiores, augmcnto dos ordenados; c não se contenta· 
Sr. Presidente, falavam com clareza aos mo- ram com isso, pediram ainda som mas avultll· 
narch:Ls. :\'esses tempos cm que os corrcg~-, das sem se saber para rtlW. No erutnnto, r~
dore~ dizin.m aos rrís port.nguczes: "Não cobro. bentou a rebelliilo ua Bal!Ía, rebclliilo certa· 
esse tributo, -porque é contra a lei", Portu~;al monte notavel, mas da qual o nobre Senador, 
florescia, seu paYilhfto tremulava nos marco com m~nos sagacidade da que era !le esperar 
da lli!Jia, D. 11anocl tinha força !larn sustcn- de tão arteira J)i!rsonagem, affirmcu que fôra 
tar seus direitos; mas, quando os portuguc- a maior de todas, cuidando fazer-se a Hi 
zcs começaram a tributar lisonjas aos sobe- mesmo grande elogio por havei-a debellado. 
J'.1nos, que ~ rruc nos diz a Historia? Os Acredito na sua proposir;tw magistral; mas 
campos rl'Alcaccrquibir responclam a esta per· veia bem qnc esta defcrcncia :i sua antol"'datlc 
.;unta. vai deitar Inteiramente por terra toda a sua 

Quando se acha\·a f1 testa th Rcgencia 0 fidc!itladc de cidadilo. Se a rcbellião da Bahi.l 
nobre Senador que hoje preside a esta Augusta foi a muior uc totlas, força é que o nobre Se
Camarn, fez-se a mais crH:t das guerrds ú sun. nador renha sido connivente com os rebelde~ 
administração. Os ciganos políticos, Sr. Pr~- do Rio Graudc, porque r!uem acaba. com o 
si!lente, parece que pa!ita.ram com os males maior inimigo, se uüo acaba com o menor, {; 
<ia ::\açiio Brazileira. Pediam-se soccorros p:tra porque nfLo quer . 
r~pcllir os francczcs do Or:tllOCk? Respon
dia-se: Informe o Sr. ~Iinistro se essa cm· 
b:!.rc:~cfio que foi ft guropn foi tomar satisfa· 
çõ~s aos in1pcrantes. Derramara-se o s:~ngue 
no J'ar:i c no Rio Grande, c pedia-se dinheiro 
c força 11ara co1tar o mal pela raiz? llcspon· 
dia-se: 'l'cnha fé nas nossas institui~õcs. ,\ 
fé>, Sr. Pre;;idcnte, (: certamente a primr,irn 
das rr,'s rinndcs theologacs; mas, assim 
como a fé sem obras niio salva, assim as ins
litnir,ücs cscriptns n~o podem servir tlc bnl:ts. 

Mas perg1mto eu: E que fruto se tirou 
dessa Yir.toria? O fruto 6 o que se Yc ·de um 
officio do Promotor Publico !la Bahin. D!sse· 
se que a :tmnistia só dc\'e ser a.pplicada ao' 
vencidos; mas, npez:t:r .de estarem vcn.cldos os 
Inimigos da Bahia, foram tratados como Sn· 
turno costumava tra.tar seus filhos. 

Falarei agora um pouco sobre o Rio Gr:tn· 
de· do Sul, onde existe uma d~s nossns glorias 
militnrcH, como lllsse o nobre Senador. No llitl 

·~ 
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Gr:!ncfn, !Wt't~m, t'JlWYlt!c pa:::Jn. o ~~cn~ral, <!::~-
1 
d~ aJJ:.i.udono, ú C1Uí) C.:::.,·:~; c1l.l~.d~or; cugd~ 

~e poj c~carnco: ~·Lá vui o g-enc:·ul ~lol'b.; c 1 tam seus hombros :1.. ~odo o ;l-C';:io ela. eru~: 

w:;.:::im ~!H. cli.! acontecer scmprt:, quando so qu:- ! que frnccs Cy:·t'.ncu::: 111::: ln.!·.~·:~;:u.m: {; ]ll'Cc;i:w 

~.:cr d(u· honras que nüo cas,J.:ll com n. opinW.o ~ que .sejam bon;; pntriot~u;. ~-~ que ~o:~o L!~) ~mor 
publicr,, . I ela P:tt.r!:! lhes l!lldme o ~ora~>IC>. ::\o tc:..'lpo 

A-qui entra a Il'JlJrc ScnaC.:.or C:l.n tt~)W dll qu0 C.lllto se arrou~..,·:~ <.;~ h~t..b~iid:u1c .:~ümj

n:duda. analy:5c (1as opcra.~:Ue;; millt:J.- HL:itr[ttiva à.Gs.s~l.S gra~ldf;; l~:.t;>;.;.c:d::-.í.!~3, dbi.:JÜJ. 
d ' G •'1 1rlr.• d i·· 1 r· ... l • n1)':"J'!'~.,ll0 , . .,.,;.-. 1.,,• • res o Rlo ~~~L .... t;;, c cr:o.~. de l..:. 1 que mostr~tv~:.m un! p ...... H~. . .J~ .~~·'·~·o·"·~lO, Cd, 

mostr:.u.lo que todas e:lJas ;'or:-~n~ muilo j' c1ue nüo gusto r!lu!to ele cxirc!~io~;, ~1izit1. a. e:s;;~i 

!!Jal concebidas, ·J a.ir.da r.c-i:,:· dcscm- ~ulm!ni2t!·~~~;~o, o!h:-tn.ílO P:ll'a s~:ns aetos, o 
)JOlll!i~das,. ]lOl'~!lC tUUO S0 l'ClÍ:l<.iO :11 mc::no. (Jll~' ~:1pho uizi:> <L :ma ;};].r:éant: ~Ut' 
passcws Inutr~Js ("lll ea>w·allos Inag1·o:::, 1 se uugw. ue oeball~L: "lt . .!.C'-!Ilante, ;1~·) t·st~~~ o;:;-

t , ' '1 [ • I , d ' ? " Ü ', , con !nua ·ues ·:1 m.:U!Ciru.: 1 ;)ít n.; fJ~le c;uc7'cs tu. moamo c:.!:;:I~ cu o. 
··ro-· di·' se ~a·tou -· JlOtlCO •·1 , 1 ~,..,; ..... s·,t·l! ccrto.s lHH:~cns c:,uc rnostra.yam c' ~, ~triotismn ·' •·"· -~· ., "' o ·>C . ' ll • "'"·v, 

cav:2.m-sc menos letr:ts. Ora, rt~n.'! a0 110• :~ais c~a.!ta.Uo: "Tú, tão exc.ll.~~u.o, tú, qt:e an-

~~;. r~~~:I~n~;;!~~~ f~~~~s P~~·~~n~~~:t::~ci:·;;,~·;;J~:u~~~ ! :~~:~~:rr~~,~~~d~o~~s n~~~~~r ll:os}!~~~:~:ri~~., ~d· 
que nfto. H~ u:n vco mui t:.tpaclo 4::c cohr<: I E:·a de o:>pcrar. ít vista cJ;,;:;:~'; c:n.p:tci.1.1.· 
csL~ :nysterio. X i !1.;nen: s~~bia c~ o mo este cli· <lcs, qt~c se S3.1 v asse :1. n.:lo do E2-:....'!.do; mas 
nheiro e:rn. g~.sto; c quan{lo se d.izia que ·'J~·a. pcr.~un~o c·u: co:no G que cstú o T'~ ..... l~~;, '? S:-to 
nc:e:cs::Jn.rio ex:1miual-o, vinha-sn sC!mprc coru o pap;t!.s ~~ :.:·cp:J..s ~"'..!1~? H a pouco te:rq:?l Uissc 
cstr;bi!ho: ":O~r!.o. A outr:-.. r'..dministrn.r:ão gas· U!n offici::t.!, que 3~~~i e;!1egou, QUC ll:~:ri~ dez 
~ou 1uai.s ''. :\ame ele Dcu:5! Se: e:s.~:1. a.dn1inis· :nczr:s que se !1:1.3 lJ~":..?.~.'.·~ C~ tra;1a; c o (i:W s~i 

~:·ac;rlD n:!.o c:rn. s•:n~o a do insti~H.:t.o, r .. do .Uc- é qu(: do :H.íl:':l·l!b~~o ::;~: ,_;:~crc\·(1 f!UC uC.o .se m~m
mo:lio, c LJ~"I..ra fl1l2 !i0 :lf1opton instincto t:l:1 cln;va. dinhr~iro d'a!1i r:~~l'a o P:t~ft, por ~din 

dir.!.bo!ico? i)J..SED.!'ia, ta.lrcz, o <h~moJ.:io elo CO!'PO 

da.Quc:lla. ~tdr.1inistr.2c5o p~!-~ o t~a 2..aminisi.!"l· 
r;:lo que a~~bCt:.!? Co!no qui: o !:n:~l~ cx-:'.1i~lls

u·o f~:!:!r pac~o con1 o dcmoniu, s:;udo, ~o!no 

t\ i.ftO catholico? O que cu po~so c..s.seve:·ar ~1-0 

.!1ab:·e Sc·nnclor ex .. )!inistro (; -que eu não sei se 
a. admlnistr~~ã.o ante:io~ {L sua n1andou para 
o Rio Gr::ncle ~O ou ·lO homenõ, porque c::t!':!· 
n1eatt: !he dig·o que ~lflo :1PP!"O,·o t.u~!o qt~~nr.o 

essa :Hlm!nist:~:r.flo fr:!z. 
O S1t. V.-.:·TO.:\L~I·:r.Lo;;: -~-I~ n :1.c:tual nü.o !h~ 

~~Trtda'! 

O Sn. Co::iT.\ FEi::u~!i:;',: 

llclo me:tos, os homens t1~t act1:n.l ~~dmin:s;:ra

. ~:-LO sfi.o hcncmcritos, pO!'QUf.•, !10 n~e:;1no 

:nomcnto cm que a m:tior notabilid:!dr do pai:~. 

L' um dos maiores fin~1nc~iros, que trata.Y~l 

haxer. :\Tas co:J.lo !1ÜO ~1~!. l~;~ st:·r n.ss!m, .S·) (:sse 
habil finr~nce:iro !lln.:; d:1

• ;}:u·~! o ::u~r~1: !:~n um 
!lo:1~c-n1 pL!.ril cmprcg~.C~ liL1 T·hcsouro, qn~ tlm 
nc!rc Sc·:tar~or Cissc que ne:n sa.bi~ le:·?! E~1 

creio que e:l!c foi p:1r~1 ,') IE por p:-1li!1odi~s r:! 
transr..cGüe.s, e a.J;uma eous~ m~h; c1~re! ~t 1'2~~ 

pc;ito deste !.lomcm, f1D:tnr!o fô:· ~1~cr~sarJo, .; 

com documento.,. 

Foi prc:50 no ~.-i::~r::.:111r~o c· r:.•::! :·i. tido ~~:tr:t 

o ll!o de J~:::circ, cc::1 o m:lio;· csc~~nd~!c. un~ 

homem Q!E: dr:irara s::u:~:1e: rc·l:: boct~~{, quü j:i 

tinlln. Servido, c a r1uen1 üm m!nis~ro, con(·g:t 
do nobre Se:I:ld01', rinha 1na.nd::tdo d:t!' b~i=~~l. 

Foi este homi~m ú minha casa, c pedia-me qun 
cu falasse ~o !tli!:isi-ro da ~!:1ri!1h~. parn. que 
lhe fizesse justi!:C".; c cu lll::: di~:s~~ que fizcssG 
o seu rcqucrimcnr.o, ao qual unL;sc os dJ· 

:odo.s o:-; o~tros, não me l~miJra agor~J. com que curucnto.s ouc tivesse, c v clirj.~!ssc .10 ~lini~

nomc ·à c desprezo, no mesmo momento em t.ro: apc·n~.s c!lcgou ao Qu:u·tcl, s~bcndo-so fllll' 

que essas gr~1ndcs ·C:tbeç;ns, por niio J10r1Cl'C'm clle tinha .s:thido da 1n·inha. cnsa, fizcrn.nJ~o ClL· 

<"~nl a carga, ou par:t .cohoncst:tr sua fu· lmrcm· immc'lliatamcnb' p:~ra o Rio Gr:tnde do 
.~:~1ft, vão pôr :t espada r!.Oi-~ peitos do Regn:1tr, Sul, deixando a Sl;a. roHDa c todos c.s SPt:s bens 
cli:~c·ndo-lhc: "H:tvQis tle fazer isto, ou have- cm ab:tndono; àõ J[t cllc 1r.c escreveu, pedindo· 
.m~s d~ dcmittir-nos •·, c nestas circurnstandas me qu·~. Jl•:.'lo anJo r do ])cus, tom:~.ssc cont.1 dos 
!~:·gam tudo cJ,~ milo, di:~cndo que o Brazil cs-' sou.~ bens. 
1.:'xa cm cstn.do mel:tnco'iico, nesse momemo j Orn, Sr. Prcsidc'nlc, serão c;,tr:s os solda.· 

A.- 2-1 

·,:· 
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dos proprios para se baterem com os rebelde~ que uüo eram constituclonaes os bou.; portu
no Rio Grande? Nüo; estes meios poclc:n crear ;;uezes diziam a verdade. Deixemos pois ele 
Coriolnnos, mas não vingadores da Patria. Imitar o adulador de Cambyses. Digamos :10 

A m:inh~ ProYincia, Sr. Prc·sidcut.P, tem 
sido ensanguentada, em cousequencla das me· 
liidas arbitrarias desses sub-prcf.;itos, desse:; 
capitües-móres e dessas leis que quebram a 
união do Imperio. Xunca se estranharam sc
mcllmntes actos do Presideme daquel!a Pro
vineia: antes existé uma cana do nobre ex
:llinistro, transcripta nos pc:-iodicos do :lün·a
nhilo, que esse Presidente a;>rcsentou como 

Throuo que a sua polltl::a foi mií.. 
Concluirei, louvando o ministcrio actual 

pela demissão do General Ellziario, e outras 
providencias que me par~ccm acertad!L~; se, 
porém, tr!lh:•r a senda da administração pas
sada, eu lhe não J>restard o meu voto. 

O S1:. L. G.\~1.1: Sr. l'resident2. Xin-
guem razoavclme:ntc me attribulrft o menor 
empenho e interesse cm defender a adminio-

um elogio -da. smt ·conclucta. traçrw passada; como Senador. ainda que e;: 

o sn. VA!'co:o;cEr.r.o~: - Eu nunca louv;,i tivcss~ qt:alquer rcs::ntimcnto pessoal contra 
rssas h:iil. os ministros que largaram c~sa administração, o SI!. Cosr.\ F~·J:m~H:;\; - :\Ias o !!0!.>1·e s~-, ji1mn!s procuraria envn1Yer o Senado 11cssa 
nadar sabia perfeitamente o que cstB P!'C·oi· qu~stão; a circumspccçüo c a prudencia pre· 
dente tinha feito :t tal respeito. I sidi:•i:io :i~ mlul:as vota~iics, rlentro deste :t•.:· 

o Sr~o V"\sroscELtos: - Xão sab!a. • gusco recl!lto. 
o Sit. ('osT.\ Fr.nnEr:t.\: - :-<'ào sabia! E i;: I . Eu. Sr. Présitlc-nte, st,mpre reprovei. nfLt· 

aqui por q~1C: cu dLgo que os n1inistros derc!!l I so nc~ta cam.n:-a, :1. c1u~ tenho a honra· de per~ 

ir para Fraur,a aprender nas esco!as dos mu· tencer ha pot:co tempo. m:ts mesmo quanrlo 
dos c surdos, porque cliz<:::ll :~ tudo "eu nii·J I fui De;Jut:~do, todas as inc:·epações. todos o~ 
sei" Pois o nobre Senador dr: via sal.Jel-o, por- .inizos precipitados, que se faziam sobre o;; 

que a obrigaçfw dt2 um ~:1inis:ro é olhar Pft1'~1 l delc;;a1~~~ ... ~~o .Poder em c1iffer2ntes r~1mo~ d~: 
o bem do Estado. . ndm,n.s, ••. ~,w. c principalmente n:t rl i ~cer;:lo 

Pcrguu~ando·se quac·~ e~r:!.~!.~ :1~ ~1!C:d!dr!.s c:P j de uma guerra. Eu vejo hoje reproduzidos 
que o nobre cx·~Il!list!'O lançou n1ão, P~l'~l ·:~.qui CJU~1s! os :11esmos ~rgul!1e:ntos nprcs~ntn· 

obstn.r a entracln do3 gat1os dos de:sordc!ro::;, dos na C:unnra dos Deput~dos. as Uh!::ima~ 

entendeu elle <1ue satisfazia, dizendo qufl se censuras feitas n. ge:n0racs qt:e co:nmand:u·am 
tomaram medidas; po ;::; :n i::;ro tamh21n havia j exercitas no Rio Grande: c pi thctoa n.ffrontos:;3 
segredo~? ~ão podia o nobre Senador diz.,~r I e tudo quanto podia t1~sacredit:1.r um G+nt:ra1. 
quaes eram as mc·didas qt'c se tomurar!l ~ LI~ o flUe ni"to serrla senüo de alenta!' o inimigo. 
mitou-se a :·esponder qu,.: se lom~u·nm mcclli- I ::\iio to:no a defesa do General Eliziario: t~!
das, e accrescC•!ltoU que, p:~ra algu::tl:ts outr:t~: I vez que· se ~osse :l!inistro eu não o escolhE:'sse; 
<:ra nece~saria a com.urret:ei~ do Corpo L.r:gis- j porém, tendo a administraçiio de escolher um 
!nlh·o; cu pcrgunrare1: Po1s ~ agora, J;Q a]usr.t: 

1 
.:eneml. e nn<lo que esse cidadão era um. 

tle conta5, q:1e o :tobre t!x-::-.Iinbtro sab·2 q!:P I :llarecha.l r~e Campo, que iinha saber c conhe
essas med!cks era:n necc~;:arins? Por flt:C niio cime11to daquella Proviucia, porque não dcn:1 
as propoz ou nfto as pccllo o anuo r,a;:;ado, !an~ar mfto ddle? 

quaudo pNlio leis exccpcio:!acs, e quando tudo Foi desmentida, talvez, a confian~a 11110 
se lhe ·dcn? Esqueceu-se desta sua obrig·a~i\o'! o Go.-erno llcposlrou nellc; p 2dia a prudcnei:~ 

Sr. Presidctüe. Tenciono dizer algun~a que clle fosse retirado; até aqui cu concordo. 
cousa mais sobre o assumpto, mas cspe~o peh porqul', no vnwndL'l' ele cada um de nôs, eomo 
emenda qu~ um ·nobre Scuador disse CJlW havia cidadüos, suppomos que a continuação desse· 
de mandar d :Ilesa; no c·mtanto, votarei pelo marct'hal nessa Provincia, é um erro commc~
parccer da Commissão E:lll tudo e por tudo, c tido pelo )!iuisterio; porém 0 ·Senado a!nd;: 

.:tt6 pelos seus pontos c virgulas, porque cn- não pôde. como Camara Legislatim. oualific~tr 
rendeu que se deve declarn.r ao Throno CJllê ,) o Gcner:i:l -Eliziario tlc incapnz, .e at'' Julgtl qu•· 
nosso estado é pessimo, e que nos enc:unlnha- elle é· i!lcompetente para emite ir este juizo. 
mos pn.ra um abysmo. Antigamente, aos rc·is Sê·nhores. Eu reprove! s~u:prc toct:1 a op-



po;::;ição que tendia num[!. subvers~:J dR o!·dc!n 
contr:t os governos que ti,m prt>~idido aos 

nossos destinos; sempre la.stimei sc,·er:nnc-Jli:e 

a guerra atroz que se iez ao ministcr!o que 
preeedco a esse que acabou: nc:u se suppoaha 
que eu \'enho hoje aqui fnzcr ~ dcfes:t rlo 
:1-finistcrio de 19 de Sete::nbro. Eu, pcl:t mi:lltól 
emenda, conserro de algum~ sorte n. censura 
desse ~;ovcrno; fóllo nelln. de uma politica 
:nais cscln.recida pela expcricncia, e digo isto 
para que se basêc :1. paliticn. ntt.iJal nn. ex;1•!
riencia do passa do, porque nfLo {· com a. po
litica da. Europa que se ha. de: guiar o ;;o· 

!S\) 

:r.•ma. l~i)'IO, r. o C!.Ue. graYcmetH'~ r.~r::-ot:, pois tudo 
qtmr: !o f~z fo! cop!:tr leis cstra.nhas accom::nu
d:Hlns a outros povos; foi classificar, por 
exc:nplo. a rcbe!l!llo debaixo de ce:-tas con
cl i~ücs que nunca se dii.o, exigindo o concur~Q 
de ,·inre mil pessoas parn. se rcvutar rr:bcl
liii.o; foi classificar a sedi~flo pelo concurso de 

\"iate ho:11ens arm:tdos; foi classificar o c:rim.~ 
lic concussii.o c pecul:J.to de tal maneirn. CJlH·, 

hoje, no Imp~rio, es:e crime se pratica impu
nemente todos os dias; e assi:n o mais: ficou 
tudo em uma perfeita confusão, e G dahi qur, 
part~m as dcsordc:J5 c a irnmoralidadc; falo 

;-~rno do Br:J.zil na guerra civil elo Rio Grande de imrnoralid:td•:, porqU•) esta quasi sempre 
do Sul; essa guerra f, n.té, sui fT'~'ncris~ c tem acompanha a faJ:n. cl8 n1eios repressivos. 
cl.rcumstancias que nilo se dfto em outros Xtto é crh·el que o::; bra.zilciros com a..; 
;~aízcs. !eis :t!HÍf<!S c!nssem mais moralid:td·: do qu;• 

Por isso, Sr. Presidente. ca •'5tou persua- I ~t-:n llojê: a desordem :1asce d:t f:tlta de !eis 
dido que ninguem acrcditn.rrt. (!' .. le eu V(:nh.o !'f!i')rcssirns; c. a.pczar disto, ai:1d~ vemo~ <1111~ 

aqui defender a administrar,iio passada; cu o po\·o i:tz csfo:Gos pela ordem. que t~m to-

:1ii.o faço rn:tis do que. con;;êrra:Jdo todo o 
decoro devido :to Th:·ono. expr!m!r a. mesma 
:déa. que conheceu a Commi~são, por&m, d~ 

u!!':a maneira ma.is explícita. 

Sobre a segunda p~.rt8 deste topico qu•? 
~on~h;tc nas scguint-?s t:xprr:'s.~Ü(·S - no ~n

t€ndcr do Governo, - off0rcc:i un1n. cmen~l .. t 
que julguei indi;;pcnsan!. Foi eom!Jarirl:t rss~. 

emenda ])or um do~ nobres .mc:nbros da Co~n
n.!issfw. e por ou:ro~ nobres ::;c:.~:-tdores CJth"~ 

~êm tomado pane !13. dif-'cuss;io: todos cllt~s 

mado 2. de:es~. elos int.c:-csses do Governo, qn~~ 

tem sustenta.do :!. Const!é:li~fco cm muitos pon
tos <lo Impcrio. A Provinda. ond>J tiY:: nasc:i
mento tem c!ado provas disso, tem concorriúo 
com muito cli:1heiro e homens para rcstaiJclc
ccr n. orcl(!!Il no Par!t c na B:thi~. Como, pois, 
h.aremos nós de dcclarnr qtw o ·Brazil cstú, 
pouco mais ou menos, no Estado cm que se 
:1cha~ o H. i o GtJ.ncle Jo St!l? Xotc-se ~c--m cpli~ 
o Ht~_;í.•;i>?, fn.Ia:l~.) do R1o Gra.~dc do Sul, dtz 
nflo Dstarcm assim a.s outras Provincias; r 

~:1sistem êm qu.: 0 Brazil, com c:'fc·ito, cstií. c~1 pnn!. qtE havemos d:~ co:1tcsta:· c·.:::s~ rrsscr~iio? 

:~1 estado de df!Soru:m: que .!~ão põd_e u Si:- I -~ .. no::~:!3. q~tc ~~~ ~~~t o ~c~en~t~n·pr~vn. .. _rpJC. n 
:1aUo clcix:tL d~ e:xp1·1m1r-se u:t !11:1!1(1!1'~ po:·· ch:~ordt.:nl n,Lo ~lLlecl ... toc.u .t 0! 0antsar,.~o ;-,0-

\1UC .se expri!r.(! !'!o j)~ragrapho r.·m distuss~!.O, is· 
to é. que sú no ~:~tender do Governo ,; C!UC o 
Braz:J tem esse cspi~i:o Lle onl;;m. 

Disse um nobrt? Sení!.do!~ q~1c :! tr:-t:1si~tw 

elo governo n.bso!c:.o pa.r~t o .~ú\·er:w const!-

O!'dc!ll no Brazil: mas eu obsc:-~·o que, qunnt·? 
n1ais nos rcmonta:!10s :.t css~-.. tJ·:~r::dr,rro, quanto 
;nais proximos estil·êmos dcss:1. mudan~a U'.' 
go,·crno, menos desordens c m0~1os co:rllno~Jc.:~ 

til'<~mos no lmp."rio. Desde• qac so jurou a 
Constituiçfto do Impc!'io toc!o o llmzil se vio, 
se nfto em perfeito soc~go, ao meuos en1 um 
estado não nssust5.dm·~ e só principiou n. St!lltir 
todas essas desorc!ens que hoj~ appa.rcceriJ. 
quando quiz a Assembléa LL'~!;;l:ctil·a pür a 
3ntir.;a legisla(!fto c1:1 ~!ar!noni~t cor:1 U!11 sys· 

c:~nJ. ).fas diz-se qu~, se o Rcgc:J.te se r.·xpri:ni.) 
assim, foi porqt:e os novos ministros comaram 
informações da admini::t.r~c;ão transacta. Pois. 
senhores, quando se trat:t de factos dr nr.1:: 
ordem tão transcend•:ntc. como é uma rl'IJ<:l
l!ii.o, sarão prc:cisas estas informações? Xiio 
ha brazileiro algu:n qur nfto saiba das cir
cun1stanc:as do nosso pa.iz; quanto mais o 
Rt·~::·:nc·! E d·~:iíle- CF~ê, para. apreciar este~ fa· 
ctos, se prt!cisa de informações, póde-sc eo!l

cluir que o Imperio não cstfi nesse ~st:tdo clP 
desordem que se quer inculcar. 

Por consct]ucnciól, cn ent2nc!o q:1 o Ri~

g-entc scl CX;>:i'~nlfo muito ben1. quanc!n nprc
semot: o l:lra::!I c!<>baixn deste aspr·f':o c·ôfk

r.a:H:oso: t~l!c tnc·S!!~:1 reconhectm :1 n(·c.~::dclad~: 

ele ct:rt:! .. ~ m.:·did::s. t.(~!ldo cm Yistn. :l:-j e:irr:um· 
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alrt.t!t:ías liu LliiH!l'ie, e ag ~·ccl~!ll~L do Corpo 
Lc-gis!n!iro: tudo, pois, quan~o ~ S~nl.do tem 
de fa~:cr ó cu!,~a.r, \!c!;s:l.s lei::;~ p:.tr<l conseguir 
o rcstr"!Jcicci!llcato da. ordcül, o ·que nJ.o canse· 
:;uirft por ::::!C:lü de: dcclam~çõc-s. Esta nossa 
t'C5P03ta ao Throno tem ue corre~ não sú no 
r3:aziL como mesmo c:::J.trc nacõcs cstrau;ci:ils; 
c ;:~l o meu no'Jre am!g-o tccoa cm uma cspeci~\ 

noorc Senador, membro da Commissiio (a c,tja 
csqucrd:J. tenho a honra de assent.'ll'-mc), àisse 
qt:c os resultados depunham contra a politica 
da auministrnção que acabou: logo, t•sc::~~~~l) era 
referir .. sc factos; 1J3.stava. perguntar se ú ad· 
ministraçiio: ·'Que fizestes? Vcnt~csles os rc
bc!dcs? Não; lo.;o, a. vossa. politica. niio foi J. 

1nais apropriada, Ue\·eis ~.doptar ouL·a.. '_' 

sob:-e ~"!. q~:?~l :ne dcc!arc:i. E' neccs.sario flt!C rn: responda. a t~otos 

Os fr:tncc:::.:s occuparam 0 Oyãpock, pre-;.t::x- :tdrera~Lrios, que !)Or todo:; os iados me! ::g.~r!· 
. • .. ~ -~ ···--·· no ·'o P'!T'-; :'l c·nt'I'U"!t' aind·· I dcm. de I}UC!!l cu !:·S~í:i'a\·a indulgt:ncia, e qu~. L~t!lC!IJ ::::.~ ;..~.,L.'lliC. ... õl u . I··~· L: li • A .... ~. '. •• 

. . .. 1 t·•I,···z prc._P,'t"!ldo .·,c::s"s n,···-==··· ... <· h:t dous ou tres cli:!s, procuraram [Ori!:tr-me .l OCCLJi)~~ •Q, " I.,; l.w•\. "" L:- '" ~ A~ .... J.H.•.:J • 

d •. -d n ·.-),, zt'! o "':'l'"l'ent"' ~:.,. qun 0 B, .. ,_ odioso ao Sen:ulo, i!ltcrprctando o:J m~ü~j u.~s-, ~.:so, cns . o ~.1 a . ... .. ~;;o ...... u.. ... ..... 

• 1·1 •em on; ... :c·o ,,,'\ 01·c'e~1 ~·,.,~:· os ;!".,.,C"es ct 1· .. cursos -de U!ll modo que nem é reguln:r, nen1 
..... .LU. e~1·'' <J..... ' ••• ·'·~"' •• kll l..... / 

.. c . •c. n" ~ c•·o·•o 0 vo••o S'naa·o T""- di;no dos no·!Jres Senadores C!Ue me r~omb.l-~ ao. l>JSO .... o e .... t,;L , ...... c ~ , ......... 

:JOndenclo-vos. d!r~ que o Brazi! cstl em des-/ tem· 
· ·I . ... ... ; ,, . ·mo pretc•·to dur"r" Or" .

1 

Eu per: o a \". r:::. que me chame á ord~.n ... ., o r, ens, c a.s,:,.m, o ~ .. lt:S ..,. .... ..... ..~., 

.. n.. '(], .,.,J.,.... ,...,,, •·,o~ d"SS') .. ~1'"-cJ·-.-r~.,ro-CS n:;. qu:~lldO me n.f_;lstar c1t~1l:L; fui m.emb:-0 <b. C~-;:,r. l.&.CSl eh ... t.:, ·v·•l ~ ........ \.- · .... !) (" ... i.l.u..;u."' , .... J 

::iCl'ia :nclhor occuJKl..r::no-nos dos mr·ios dt; Ll!;S· mnra. dos Deput[tdmi 13 anncs, c !!.l1i p~::nso 
Que sd urnn. ou clu::s i';:zcs o St. Pr~~~~dr:!!~ ~ :nc rallelecc~ a tl'a:lr,.Ui!lidadc no p::i:? Isto 6 c 

b" d ( · , - eh::!.nlou {t ord0:n; mas o que eu àr:::-;cjo ~;~hcr que a Assem 1t:a cver .. .1 ra:c-r; po:-t::m expri-
rnir~se t:c-sta ':U~ncira em p!.!;a perda noss.1., 
ou .assr.nto qt.:e não é o procedimento mais 
ronducentí..' :10 iim a qt:c aos devemcs prupôr. 

é se c1b. -den:! ser gnard=:tda $Ó:O.cnt.c ~J:!ra 

!llim, se nos :J10US dlse:u!·::Jos deve h:1ver n. ma.i~ 
pontual obst::·rv~nci::. d~ todas a~ reg-ras de de:· 
licadez:1 que desejam o;; meus nobrGs ::td\'U'· 

O S!:. YAsco:;c!·:r..Lo:-::: - S:. ?!·esic!cntc. • ~:.trios, ou se lhes é ncrmittido em seus di~ct::-· 
De:~de o ~J!'i!11eiro dia ele sc .. ~sfto n:~~ o mon1c11to so:; 1:-tn~nr-~e... (Eu quc:iu. sc:rlr-~L: du 
~·m que p1·inclpiou a discussf:.o d.:1 Resposta :i :non1e pror>!"lo)... dirigirem-me e:x:prcssõcs 
~·"o.l~ cio Tl1rono, e:u me conservei silencioso: pouco dignas. H:t pouco \"'. Ex. observou que 
·~:l·ei".l:i csa:.ü~:.r o Rcg:mento. quc-r!a obscrv~tr um ílos :w!.>rcs Se:naUor12::, n1c:mbro ela Com-
c;; e:st·_\·1o:J da c~:sa, :~fim de me conformar m1·5s- " h"tl!O to co ao, me c " u _ u • ... 
c{im clle;; c!n todos os mc~1s discursos. Desejo o c::: 'f r- n · , ... o ~ll. _,. ,\HQT;, .• z UE J ,\H.\~:.\Gl~.\: - .,a 
j:.:o j:ro;·ul:~tr· Ulll só debate i!·riw.ntc, nen1 in- irn·crta os argumentos. 
dispC::- co;Jt:·~t 1n!m nenhum !Ucmbro da Case; O SH. "t/.\scoscEr.r.os: - O nobre Scunclor 
:·~l:ts ~P!'i~ssOi.!·SC (como ê do Regirz:.:;nto) a <li::i- dL1se que, conn~rsanuo com Ut:l ~~ligo df.o um 
~~:1ssio da Re-sposta u.u Throno. 5:.~ ella. se li- lY!C!mbro dn. :u1minigtraç;;lo p.:-... :;.:;~Cb, este Ih!:~ 
~11itn.s.sc a censur:1r o cx~:\Iinistro da Justi~n. e 1 e:xplicara os motivos pelos quac·s o ~rini.strí.l 
do I:npc·io, dlc se resign:1rl:t: er~ Uircito seu a do Iropcrio nomeara. pn.r~ o Rio Gr:tnd~ do 
llcf.c-;;:11 rJoc'!i3. rc1~nnciar a e:lb; !'!las a. R~sposta Sul o Gene:ral :Clizhu·ic; QUe- o :\!l!1ist.rJ Uo Irn· 
(~cns~!'J. to~a a dmb.istraçüo n. que cu já cru perio t!nha tido uma. Iarg-íl co:lt'í~!'(•nci:-~. cor~1 
o!.lL:·:t :::c·::::::.J de:clarc:i que me UJ~.:ln:tva Uc hr~>:.·c· I esse gcnc-ra.!, c nu r. ol>sf~!'\':1r~L q:1e: cl1e tin~l ·~ 
JH~~·tcnc:id.o: podia eu c:cnf:trvar~mc silencioso? conhcc:imentos elo paiz, CJi.!C i.i!l.~l:~ c.:onhcchuen· 
QuG diri.::-:1 os meus co!lc;;as'? Que cu reco- w~ milit:nes, CJUC cr:1 en,fin: o m::is ]l!'oprl.J 
nht~cla q~w ellt-s tinh~un sido jusr:nrucntc ccn~ P!l..ra. est:t commissi.io; dl::sc o nob!·t~ Sc-nu.clor, 
:-;urn.dos. Pa.ra que a ce:nsura fosse just:-t, era j :to on:Vi\' tJ•~s pa1avr~s: - l~n1br01~·mr. o nue 
ncccss~!·lo que cu pedisse {L nvbra Commiss:tc AII!lil:ml disse a. 11:11 pllilo;iopho, que <liscorri:t 
qr:,~ e::rJUzessc os casos cm que firmava o seu perante ellc sobre a arr.c militn.r: ''Está 
;i:d::o contrario [l aclministrar;ão dG que cu h a- louco!'' Ora, Sr. Prcsid1:nt0, cu nüo sei se 
,·i~t feito plrtt:"; instei con1 l nobi'c Commís.sf:.o r:stou louco; tah·ez tenha. 1·aztt0 o :aobic s::
p~,r:J. que :t:lo se entendesse que outro espirita. nado r, mas cu nfio son poc,ln ... 
<Jt!<> não fosse o da justir:a c do bem publlco. / O Sr.. ~fAP.QUF.7. n1: P.\P..\~.\cc:,\: - :>!:1s é 
1.inh~ Pl'·2.Sidido ú rcdacc:5.o da ncsr>osta. lim an1 granüe improvisndor de calunrndas. 
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Sess[io de :.!-1 de Maio Hl1 

O Sr:. ",··.\,"-:co:;( i<i.í.G~.: - ••• c cllí:, ~l~~o sei 
:<c: Virgilio que os -rates pa:rticip•Lm, 80cfrcru, 
padc:cem de~;sa. mo! estia. (Risnda.~) • 

Scuu.doTc.s dc:.;"'b;,tf:!r sl:u c:u:::!.r,ào, c n:Io que
l'ülll (!Ul: {)k) Oll~l'U::l tJ~ llUiLt!Hl? 

li,:::.lto a.o re::::pdLo au Sl,;n~do: e:m um dl:l. 
consiUc-ro·o con:.to ~.t raai!J rc::.;pcit:tvcl cornor:J.~ 

~;tO do }~sla.r~o, no ouLro llia. o Scna.Uo quer 
gov-ernar, o Scun.clo prustituc··se, st:: nfLo segu.; 

o n1cu parecer. Ora, nt~:l r(; flectem os nobres 
~~ün~rs~rios dD e~~~}Iinistro tia .Iustiç;a. qua.nl.lo 
pronunciam, ~ssLn, propo.::iiçO:::s que nü.o lêm 
nenhum fundame:nto? Se e;n e::J.tflH.!er que, .:;e 
o Senado ln~tituk c~:an1e .sobrl:! wc.h~ as no
lllo3.çÕe9 feitas pr~!o Gov~rno, sc!JrD 2. d·ciuis
s::to de um Co:::~ul, obre .::. bn.b:~ dc3 um cabo 
de esquadra, est~ IH'Oéed!mento r:qui·:ale a go
Vt:rnar, e que por este ::nodo c!1c.mu. o Senau~ 

O nobre Senador, fazcudo a dcscrip~ão dos 
que fizeram opposição :'L administr::.ção prL;l· 

sada, dccla:rou que nenhum fim ·ilc utilid:ldc 
publica., nenhum scntimr,nto de patriotismo 

tinl.uL s!tlo o obj~c:to du;; csforço.s dos f'lllC! dk 
ellamou guerrilhas, bem que conhc~a qe·c ·J 

p:Lrtido de sr::ntilllr,ntos contr;,rios pod!a pro
fessar id~~"!.S m uit.o acert:u.las, ou pe!o n1cnos 

justifica.veis; e, cntrclanto, queixam-se os no~ 

brcs ·Senadores. ir.irnigos da administraa~~ú 

1 ra:nsa.ct::t, que eu só c:~pre6o s~rcr:srnos, Qt~:! 

dlgo, desdigo, couL!'acl!go, etc. Ora, pn.rec:c CJUC 
a csla Casa a ~dmi!lisL.rar:ão do paiz, que pela 

não sc:.-ia. nece.;;s:J.::io, p:tr~~ Inostra.r que: l1rt.o ConstituiçfLo cornpetc ao PoUer Exee:utivo, prl1· 
~O ti eu q~!C dou v exer:1plo, scniio .pedir a firo, porventuru., a1gurna proposi~~Lo injuriosa 3.1) 

\'", Ex. que S2 lc:!-:.bra.ssc do lliscurso do nol.lrl: J Senado? Porventul':l deixa o SGnado de ser a 
Sen3.dor (o Sr. Costa. Ferreira) que f::!.lou adstocracia da Hbr:rUacle do Brazil, de ser 
í.~m p8!1Ultimo legar: .podi::tm·sQ iaze:r aggres- (corca eu di:::sc c:m outr:~ occa.s~fiO, reir~rindo· 
Hi')(:S nt3.is 9;iole!ltas? Fol !um à"lscurso q~e 1nc a um escrlptcr) a eol'l>Or!H.!rw a quem est:l 
c:onstou mais de p.r;;sona.Edadcs (n.t& n8!l1 de I couflaclo o t:-5Jiirito c.!c ·.·ith. c ordem, a .;uaràa 
personalidades politlc.as, ""~ sim -lle person:1.li- dos dirciws àas fortunas publ!c~s, dn. gloria 
dades privadJ.s) do que de l'aciodr.!os; e, ca-

1
' :1acional? 

ireta:nto, ou não t~~nho acn.ta.mento a1gun1 ao , =':rw ha r~('H!'.SO d(: que ~~ 11 :~:) laJ1ce mr~(' 
Senado, cu provoco debates irrita.ntcs, l:1n~o ! !):tra en:pr~!cr:tr ?.. crn:3n. t~a admini:;traçU.o pn.s
gn.rca.smcs· :t cad:::!. p:1sso, digo, desdigo c c-o:.- I :::.~<1~. Eu jé:i. disse: não peço f~vor. peço só 

' . 
!ra.cJi,;o, C í~té St: tc....-n QUC::"ido incUlCJ.r qu-e CU f ji.l:;ciça; p;;çO (!llC: SC institua Uln -t:X::!.ffie SObl"~ 
tenho infloe!lcia no pcriodico dcstn. Casa! I m; ~neus :1ctos; peço, atê', r!nD o Senado se !em
Disse-se hontér:l CJUt.! c:> meus àlscursos e:-.:vn bre qur, se os ministros dessa administração lo
vistos, correctos, e n:w sei n1::!s -o qt:e .. :~nho- r~:m accusnl!os pela outra Cama.ra, elle tem r.h~ 
!'C'S. Qt!e:n n:io provar nm:t t;. · proposiçfw nr~o os julgn.r; c entf!o, tc·ndo sitio- tambcru :tcc~lE;:l· 

sei que !tGme tfr.U PUl Direito c.:. ao ·m~nos. ~~n dor, ·c accusador na hypothr:~;c íiJ;urada, :F!

J~ão o qu::·~D declar.:-~r. Eu não .. ··!lho l'~la~~:o cus.Jdor tcm.er~riu, ~;~.:r:~~ jul;~ ufw susp~i~o 
:1!gmna r.or:t ta! folha., quQ, pelo c~::'.:trQ.rlo, hn. de::::s:?. ~1dmiuistra~f1o? 

mn.is de qlla.t;o meze::::, lllí:O :.em feito -sc·mpre Emqu:J.nto se não ·~ncerrar a Uiscw;s~lJ, 
a maior ~~lcri:t; e ê .p~r e-ste n~otivo que C'l 'v, Ex. lia Uc ter n. bonUr:.dc de d:n·.mc a p2.
t~l\·ez não me :.cuba qucixn.Uo <1c muita.s ic- 1:-.vra, porque cu nã.o estou conv.0ucido de CJUl~ 
correcções nos meus discursos, c podia. mesmo t:lcus nobres J.d\'ers:trios tenham razão: c 
qncix:u-:c.c d:t parcialidade ela. rcd::tcç5.o a. res
peito do5 discursos dos outros nobres mem
hros dest?. Cas:c que me tê!ll comb:ttido. 

Eu pe~~o just!ç!l. c nfto peço faxor; se n~o 
(}UCr~!n que cu f~le, é muito facil: encerre-s~ 

a discussão, declare-s~ que :1 malcriJ. cst:1 suf
fic!cnlem.:ntc discuti-da, e cu não terei o tra

br•lho de -discorrer mais sobre este objecto; 
mas, cmqt:J.nto continuarem as arguições, e 
ar~;uiçõcs qu~. no meu juizo, si'LO muito infun· 
d!ldi!.S, bel de: c~lnr-!nP~ Qucrrm sõ os nobr~s 

te<:ho, mesrr.o. ilireito para pedir aos dous no
hrcs membros rl:l. Commissi'\o (n:i.o iacluo nesc<: 
uumero o seu nobre rclr!tor) que me di~;am 

como se· pacific~un as Provi:.1cin.s, como se ~3.· 

nhan.1 batalhas. Elles jtt go,-ern~!'am o Est::u:if~ 

(nii.o drixa.rci -de o rcp~tir) em occasiõcs em 
que o Govcmo iinha muita forr;:1, muito di· 
nhciro c muitos meios para suífocar a rrncl'1.:: 
civil, que principiou <la Provinci;: Cispl:ltina; 
e, cnlret:mto, css:t P.rovincia deixou dl! fa?.~r 

parte do T:Il!lerio. A maior parte de noss:1 di-
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192 Scssill) de 2.; de :V1aio 

vid:J, n :~1aior parw dos nossos desastres nasce muitos annos; o Codigo Criminal nfw ;~.bunda. 

rl:J palit:~a <!essa admin!s~:·açiio ou, emfi:n, .;m defeitos, peq:tcnr,s altcraçõc·s o aproprin· 
dos nos~v~,; fados. ri:un ao paiz; mas o Codigo do Processo, que 

Sr. Presidente. Eu já disse c:1~ o:..:tr:! oc- :a!!:o comp.:-o:!le:tt- as autori<la<lt:JS, por isso 
ca.sião que reprovava este para;-ra~ho, àe ~:<· que na maior .parte das suas <lisposições se 
:;E.'ira !a) que, se fosse possive!, o considc·.ras· não cntendc, ou sa atlmittcm d!r-;,rsas intel· 
semos co:no se nunca tivesse existido. Eu Jjg-encias, o Codig-o tio Processo n:~n é um do;; 
v~jo na :~ltirr.:. pa.rtc do paragrar,!Jo uma iro· ele:r:entos de ck;o:dc~J ~uc nós t"mos? Dt> 
nia., c u:1! meio :uenos dL-:l!oroso de s.~ expres· certo; e. entrc~antr>, continua a ord€:n; entre

Síll' á Corja, porque a !.~:ld~c~fto desta part~ tZ!!lto, o JW\·o o!E!dc·c~ :í:; lPis, ob:·dece á.s aut•J
<lo p:1ragrapho equivale a dizer: "Como ;1 I r!duàcs lcgiti:nr,:n.::n;e constituídas. :'cfas cs:.:• 
Corôa nos annunciou que o Br:LZil gozava c!~~ estado níi.o é ~:ltb~:.ctor!o, clfssc~:J.os hontt:n~ o 
orde~1, ou que haYÜl esp!:-!to de ordem no pa::~, :lúbrc :·eJat.or da Co:J.lmissi·~o, c o disse c~m o 
nós à2cinramos ao Gov(:!.":lo que se conte.!E~·! senso 0 s!tbedor~a. q~:c o distingue:n c:n.rc o~ 

com cs''~ c·spirit:o dr: orde:JJ, que ;;e sirva deli•: hrazi!eiros. E!!•: disse: .. A trans!çf,o foi rn· 
cor.:o ir.:ür:~rr.ento de ;>:lci::icaçfto; e que, s~ pida, alterou a;; rélac;iics estabelecidas; n:ia 
cJI.c n;1.o íür sufficiente (nssim so: cxpli· pcíue, pois. o pa!z tr!r u:n rsp!rito de ordem 

<:·JU honte:n o nobre relator da Commissão, como têm os Esw.dos Cnirlos da America d·l 
co:::n qt:[·!!-:. (!U gosto ele: di::;cutir), t:ntã.o fa.rt.!· Xorte. e como u.:-:11 :1 Inglaterra". Eu difi'.!· 
mos o~1tros sacrificios; ~nas, ;10:0 e:1H]i.l:!.U~J, rcr:~";"o a.qui onlt::!il ,~ e:-;piriro de orUe:n. E:t 
offerecc~nos clesdc j[t o espirita ele ordem como digo que, pelo q~:(· r2sprii.a ao e~p:r!to de or· 
u~1 poder:lsissimo .re:curso ·•. Om, este oíf,;re· de:n, nii.o troco o do Drazii, pelo d2 outro pa!z 
cimento se f:1z :'1 Coróa, quando os nobres do mundo, nc:u :-t:;::s:no pPio dos Estad{)s L"ni· 
membro;; d:o. Commiosii.o rcconh0cc:n, e :1ão dos. ·~Ias, ·pelo qu.: pertence ÍL order.J, é cer1o 
cu, que r:o Brnzil não ha esse espi:-ito de or· que nfto i!Sl[J c!la ainda consolidada entre ncís 
dem, e IJU:mclo outros muitos .nobres Se:1ado· cnmo nos Est.1.dos Unitlo;; e na Inglaterra; 
rr.~ r.?m r·orr.pnrticlo t:tmbem este sc,ntimcnto. para que ella che~ue a esse grlio de firmcz:l e 
Eu dlss•~ que não reconhecia isso, .porque consolidação, r, q:JC• a Coreia reco:umenda .í 

rstou pr:;-;;uadido de que no Bmzil sobeja cs· Asscmb!éfl Geral que se oecupc da i::t:erpreta.· 
pirito de ordem. se é possível ~a,·er excesso ~ão do Acto Auu:cional, ao que a nobre Com· 
n.:ssc c·lc·~1ento. missão responde de uma mane!r:t in!ntcl!i;:;i· 

Tc:nHI' mostrado c ( é!U fo!!::a ele repetir vel, porque di: c!la: ""O Senado não perdcr:1 
as pa!:xras muito pensa<.ln.s e muito sn.blas do de vista. a jntcllig-enria do Acto Addiciona1'' 
i!;ustrê r!.'!ator da Com missão) d!n :1 ~ 3 diss-~ Tr.nho meditado sobre a cxpr!.'ssfLO, para c,l· 
ho!!te~1~: "Senhor0s. o pn.iz que: f:!.7. u:1~a. ~rans· nhcccr o seu se:nido, e aindn. não o con~c~ni. 
ir:5o, corno nós fizemos, não .púde déixr.r de A Corõa pede mais: que se trat,: das lei:; 
:=:r.·r .n~iwdo''. E que transiç;ii.o? Do csrn.do de pr:nacs, r das l€i5 do processo, .c exig-e, tambem. 
;l!Jsl)!u:ismo para o das instituiçõr·s as mais que o Corpo Lcg-isiath·o s~ occupe <lo rnelhor.~

libcrae;; que se eonllcccm. Eis um elemento mcnto do mc:io circulante, etc. Quando nús ti· 
de deso~·dcm; toda. a legisl:.çfto tfm id.o de ,·crn1os satisfeito :tos vot1s da Corfla, terc·nJOi' 
:.r.cordo com este systcma, nno temos cam:. entfto 11111a ord,:m ti"to solida como a de qu•• 
nhado pouco a pouco, como érn minba opi· gozam os Estados t'nidos c a Inglaterra.; entftO, 
nlão (c é este um dos dogmas do r,'gresso). teremos instituições que satisfaçam a todas a,; 
não temos caminhado, como dizia um celebr~ necessidades publicas. E' por esta razão, is:o 
americano do ?\arte, "com pé lento, mns é, por n:io ser exacto que o .Senado rcco:Jhcce 
finnc•·. De um dia .para outro, foi mud:ula que no nrazi! •:Jii.o existe espirita de ordem, 
ioda a nossa ordem ind-iciaria, tod~.s :!S nossas que eu voto. tambe:11, eontra esta se-gunda par!~ 
leis criminacs foram alteradas; era. pois, muito do paragrapho. 
natm·a.! Qt:e o .paiz se rcscntisse de innova· T~m dado a hora; e, para nii.o cança.r o Se-
r:õps consiileravels. ::tado, tenho só rlc fazer uma declaração .'l rcs· 

Sr. Presidente. -Esta !egislacf,o existe l1a peito !lo que disse h ontem um nobre Se:J.adoi" t 
','.. 

~ i· 
··I : 
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Sessão de 23 de Muio HJ3 

pela Provinci:L de :\Iinas. Disse esse nobre Se· me escr•:vc~. pedindo-me que eu ap~est:ntass~ 

nadar que se tinha cnm:n~·ttldo ladroelras pelo I a esta Augu;;ra Camttm uma qucix:J. uocumcn· 
Presidente ilaquella l'rov!ncia. O te.rmo "la· tada, a qual por si só fala altamente, c toda 
droc!rn.s" j)arece que é a p:!mcir:1. •·cz ouvldv r:Jla s.; l'ttiUlll~ no que vou expor. 
no Senado, nem eu penso que c!lc seja parb· For.am approvadas as eleições i! a prt:s.;n w 
meutar; mas eu declaro ao Senado quo o llOU!'C legislatura, jü na Camara dos Srs. Deputado~. 
Senador não estfc informado dos factos, que c já na Camara Provincial; e, quando os mcm
Jlfto é verdade que o digno Presidente da Prv· bros dcsra entraram cm seus trabalhos, ob
rincia \!e ?:.Ilnas commetv:u ladroeir:ts. aerv-ando a sua maioria que ella. não obteria 

A l!o:a. aeba-sc adian~aua, e: como V. Ex. 
jú em o~:tra occasião me fez o obsequio de pei"· 
mittir que ~u reservasse a outr<~. parte do m;;u 
,JiscurS<I para o d!rL segu:me, peço, agora, u 

mesmo obs•::quio. 

Ficando a dis~uss:io adiada peJr, 
hora, o Sr. Presidente df< pn.ra Ordeia 
do Dia as matcrl:!.s j{c dadas, e levanta 
a s~ssfLo ús duas !1oras e um qua.rto. 

IG' SESS:i.O, E.M ~5 DE ~L\IO DE 1~38 

;-:.rpedicnte, - Continuação d-a pri1ncira. di->· 
cussão do cliscurso cm res110sta á F'c:la do 
Throno. 

l'RESIDJ:::-fCIA DO SH. DIOGO .~:-;TO:i"IO FI:IJÚ 

Reunido suffici.::me nu!!lero de Sr:o. 
Senadores, abre-se 2. sc.,;:~fco; e, !id;;. :1. 

.1c::a da anterior, é approvada. 
O Sr. 1" Secret:•r:o à:"\ con~a do ;;c

gulnte expediente:: 
Um officio do :\finistro i:lterino dJ 

I:nperlo. rcmettendo uma collecção l 
completa das leis tl:l .-L-;sc:mbléa L?· 

glslativa do :\I~!'.1a!J. f10, pc_rtcncentcs I 
{L .presente scssao, l~ l~t:ncwnan<lo o 
:Parecer do Procur::.do: da Corõa, Sobe· 
rania c Fazenda Xacional ll respeito. 

- .:\.' C o nu~ is5f!O de ..:\-.3-S·::::!!b!~~lS 

Provineiaes. 
Outro do JJlesmo :\linistro, p:<:-:ic!

pa.ndo haver o Presidente \ln. Provin
da do ·Rio de Janeiro creado um nov0 
eo!leglo eleitoral na \"llla de Itn_;uahy. 
- A' Commiss::.V de Consrltuição. 

O SR. CosT.\ F'muumu: - Sr. Presidente . 

votos para. a sua reeleição, croou repentin'l· 
mente uma _Nmmlssão, a qual deu uli! !HliT· 

cer, dc•elarando que os e:lcitores d<l.S parngon.-; 
denominadas ··Pinheiro" o "'Santa. Helena'' não 
.!>Odiam votar, entretanto que tinham sido :tp
provadas as eleições já fcit:u;, e os depu,ados 
se achavam em trabalhos. Esse parecer foi re
mC'ttido ao bom do Presidente da Provincia, 
que entendeu que a Ass~mbléa Pro\·!ncial po· 
dia, por um simples parecer de commis,;iio, ·p:i· 
var os eleitores do direito de Yotlr. Chega1!.1. 
a occ:u;ião das ultimas eleições, os eleitor~s 

desses coll,;g!os reuniram-se no maior <:ollc· 
g!o que t!'!JJ a Província, que 6 o de Alcan· 
th.r~1, e const[!. de 13:1 votos; a apu;a.~rw foi 
para a Camara da ü:illüll, a c;ual decidia que 
cr:l nul!a a eleir,flo feita naquelle collegio, ·; 
assim foram privados 132 eleitores tlc votar!! 
Eu :·ogo ~ \~. Ex. que ·per.a Ct. Comm!ssrLo res~ 
pe-ctivn. que de rruantos antes o seu parecer il 

respeiw. 

O nobre crador manda ú -~I·:sa :1 

dita Repartição, que é re!!:ett:ua ,i 
Commissão de Cunstituição. 

Pa.ssa·se u nomc:tr a comr::.:d:::;:::fto 0.5· 

pccial para exami!l:tr o Cocl!;;o do 
Commercio, conjunctamentc· com a d:t 
Gamar<~. dos Srs. Depu•ados, ·: ;;ahem 
eleitos par cscrutinio os Srs. Lop2s 
Gama com lG votos, Carnt:iro d:: Ca!ll· 
pos com 15, e AlmeiJn. e S!lv:1 eom S. 

Xa ordem do Di:L collti!lú:t :t pri
meira discussfLo do discurso cm res· 
posta {L Fala do Tlll"ono, adi:lda n:1 
sessão antecedente, no para;;rapho ·;··, 
eonjunctnmente eom as emendas dos 
Srs, Saturnino c Lopes Gama, apoia
das em diversas sessões. 

O Sr. Presidente deixa a cadeira 
para tomar part~ na discussão, 

.-\ C:Ullara Municipal da t:idade de Alcantara, o Sn. v.~SCO:i("l-:LLOS: - Hon:c•m UlOStrêl 
ria Provineia elo :llaranhrw. fez-me a. honra üe cridt"ntt>mente que ;, seg-nndrL .pane Jo para· 
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Scss[tO de 2~> de; .\lu.io 

!jTíl.JllW cf.::. n(.:~.l)O~L~~ t~ .F:!l=l do Th:·o::J, qt;.c ;:ii; : mas do Drazil, e, prlu<.:ipall.n~utl:', .~o ~x-i\ilnis

ac:ha oru discussão, devia ;;(;r sap;n·imida: p:·:-J' tro da .Tusti~~ .: do Jtupéri·o, ::Ji'\o se deve per
meiro, JWr Uilo se:r decorosn, lldll ~o T!lrono, mitti!· ~~sa l!.ngua;;cm! 

fi{)lll Do Scn•ulo; segundo, por ~aunciar U!ll:l I ,\. pclitic:t ·do G::t!J~ncte ele ~~tc:::brn. :'ol 
inc:\:actlcHio, <]ual a ·Ue que a. Xí~Giio nào cs~:! / ;-,r._:.jud!c!n.lissir::.1a a. o p~1z. U.ma. w~s ~l'Nl.!M1"3-:i 

coavcnci<1a. elo que existia espi!·ito de orde:.:1 , l"3.~6es que se a.prc~rnt:'!.ram p:"..!"~ corc~·~11ccr r, 
no Er~l.Zil; e principi:1vn. a. tr:ttar da outr:t / Scuado de qt:e essn. ~)oHtlct.. :1;!..o !oi .n.pro
p:J..Ttc do p~::-agrn..!ll.IO que e:stygr.u~tisa, que co.a- p:!:1da :.is clrcun1st:~nd:~s (:o ír.J.!:! pJ.rC.""Cc ter 
c]emna iL pollti!.:~ elo Gabinete de Sctc::u.bro. 'si~!o a de que o :.I!:l!st(:rio .:!.b::u:u:fonou o st:u 
.Antes, por.:·!n, de c!li.rar na mat~ria, -eu torno p:t;:;to !las vesp~r~ ti~!. ~1.h:2:-~'!.I:.1. à~ Assemb1f!:t 
:1. pedi:· :~ V. Ex. ((Erlgindo-~c ao Sr. Pre.:;i- Ct:!"a1, -c por um motiro p:t!'li·cu!ar. S!:..m.pr~ de
dente) c1u~~ st:Ja in.:xv:·::.;·01 cn!.!~migo, <1u=:.nda. j pa:o co=. :·cticenc!as! E por que s~ n:Jo dc·clara 
pGrYt:!ltu:-a, me ilesvia!· da ord~:u. porque ufl.J esse motivo panicn1ar? Po:-::_:at: os .Senhore~ 

qucl~o dn.r thc.ma aos sermões elos me:us con- que c3tfto tfw intdr:!.do3 dos segre-dos d-o Ga
ira.rios qlJ.e me accusam de eu csb.r se~nprc binete n;:o fazem essa. rovch1çoi'io:' 

fcíra. da orLlenl (o que tambcm serve, quando E cn~:!.o, o f!UC é noy;o e i.!laucUtv (s~ rd· 

s.:- n~w pódc responder a ü.rgumentos in•c·ncl~ ,;'U{;lll se lc::!nbra de algum exem;.lo sen:elhu.nte 
vc·i.s). Eu pego, tambcm, ao Senu.do qup to!crc:~ !lO Braz!I. ou fóra. dcl!e, que o cite) ~~ que .se 
est:.!. !l!ac;aU.a d0 ·di~cur~:.c:> Uc horas ~ ho:-as, entenda que esse :\Iinisterio só -devia re:tira!'

porque horas c hora.:: sr. g:1i:iÜl.i11 em ~ggred!;o se, :!Ü.o qua!Hlo estn.va convencido que o dcv!:t. 
un1~~ ~llminislração que já .aqui se chamou de- r~tzr.·r, m.:--t.s ~::!m fllir.!.n~1o dous ou t.rc-5 l:ü!lviüuos 
funia. (c nr.:.ss:~ oct:!siü.o Cl~ ·disse que não cr.:1 cntend~s::::-:·.:x. quo c.-r~ r.he;;,aí.lo o momcnt.o deli~ 
tflO derun~:a como se sup~nnl1a, norquc: ain.Jn. I 3 e retil'íl!": S<.:~liln~·í~:~. O Gab!!::d.r: C•) Sct·:!mbro 
se !!!O\"i:l~ c ha. :lc eontinuar rt :noverwsc). Se, 

J,lois, llo~·us c horas Sü dsspc!ld~Ill cm a:ggrcd1r 

i1 administrz.c:!.o tr:~ns~~(~t:~, como ha de c!fo. 
rcspcnder e:.~ 1ninuto.s? A aàn:lnistração de l:J 
U!2 SetemiJ!·o, dP. que tive :.t honr~ de ser :J.lc·m
bro, foi ela.ra, fr.:m.C(;. c explicita; g-overno~! 

com o pai:':, e nfl.o cont:~a. a \"ODtade do ·puJz; 
usou ellé:'.. ll(• Ti~Lic:enci:!.~? Vc:u dize:r-se ne-sta 
Ca.sa: "..:\. :ldministr:l~Eo i~~.r!S!!.c:t..:t fez mú .;cs
l~n dns di::l!wiros publicas; ucsl·iou-o3 do seu 
le~Himo des.tluo''. Prclem-.sco dr;monstrnçües :t 
es:c rcs.pr:ito: o Que a.pparccc? Reticencias! 

"E~u. p0is, Sr. Pl'Gsid?:nte, ~:;sim como n::n 
c.str~nho :!, 111:1~atl dos votos, nem dos discur
sos feitos contra a u.d·rui~list:ar.ão de Setem
i.n·o, 2-SSi!l.l, ·Lambem, pr::ço indulr;.:ncia, tolera.!l· 
cin. para com os aJcu;; discursos. Quem me 
não rruizcr ouvir tem bom remedia: é retir::t!·
sc da :.:ala, e no. outro dia l'CpcUr os :uesmos 
argum-entos, gastando-se c:om !sso horas e 
hor;u;. 

te;·c seJ~I>1':; .:·!l~ ~:!st;!. mu:1tcr 1!1-:::::;.s ~ prt:i\1· 

g!l.tiva.s cl a Cor6a; teve. s~Clprr: C;lll ·.-::~ 2;. 5il:~ 

prorr!t! dir~·nidadr.~. e rl tlig!lidldé d~-..s :nliorins 
com que·!~~ ;:!:OV~:r~1a\·a. o p:~i7.; I" ';l~,_.. :·-~·::onlv:e~ 

C;m qu~1que:r outro o direito d.:~ :~c:: m.arc:Lr 
qu:1.1 ~ f!.lJ1~st:i.o cl0. ~a.bincte: rtu·: ~~~5~ifk:tria. =-~ 

.st:n. :·e:tlr:l!la. :\(.:~!! L· :wvo; r::·:c;-~;.;:J:i ~!n. de mi
nistros que (oxalú que: o B=~il tivcss~ 

lgu[!.LlS!) 2.bona.m o que vl:nbo à-e d~-2-!'. Xi'w 
ha muitos n.uno.s que- o }!i!list-2rio da -G·rn.n
Brcta.nha. se rc~Urou por um2. qu~~![;o de pew 
qucna monta, que :nuito pouc.2. consid-era(::t.o 
merc:cia, mas :1. c1u::: ellc (]cu !llu!::~. inlportan
ein.; c~l1c tinh3. sido alJ:t!ldon~:.:o L·:~ :p..:c:.:ti3f~~ 

importa.ntissimas, mas tornou clle ;:rc..r q!:{!Stf~.) 

de ;;abinctc o que no entender de 2.:!iWs o a5~ 
er~; foi batido nc.st!l. quest:'io. c r·~tir(m~sc:. Ora. 
pergunto cu: Os Vütcrauos d~ liiii:!:Odl!.dc, (;S 
mestres do Goi·emo r:c;n·c.o:cnt:ttivo, accusa
r[l..m a ;10litic:a df:.:JS!· ?ltin~s:.erio q!l::: -:~:n:-1v:~ n,1 

seu se:io ::-:s e.minene~:.~ ·Polit!ca::: d::. :n;Jaa·r:-a 
Est:-anlw.-:;o n.s palavras ;;.ntaç~ac1a de vo- os m.:!Jores homc·us Uo mundo? ~ilv E.(; !·ctirnr.. 

t.ns .. ; !H"O::iel"f::Velll·St:!, :l.tE. comei· ~-llti~;K:.rla .. mr:.l· 
i':trr·;;, pala\-ras que eu vejo usad:J.S üm todos 
,,;; eorpos delH.>c-r:!.tlvos: c jú no S<!:!a.<lo ro~ 

:mnuo .se dizia .r:outiuua.m-ente: ?:i..ctus .se([ non 
t:on·m'c/:a:"; na.:; C:!nHtra.s d.:t Europa a cru.L1 
~.ssn t:e cliz: 1x:.iuen· u r.oui1s eh~ .c:c:ru!ins'l; 

c~sc G~il.linac no lllf7lo Lla se:;sf~.oJI qur1o:!do p!.~l:} 

sua rc:tirn.da, C:!ll !aPs c<!·cutJ.St:l.!:ci:.::.:, po1lia 
fa~cr o mu\or llar::n0 ,;, c:•lus:t publica? 

Disse ~m nobre Sn:!:~dO!' qu·;. ~ J:ssoli!'_~.o 

ào :mnisterio <· tanto mr.is r·strr.nh;,-.-f::l. quanto 
cllc ~severa. que todas [~;; C'O!tc:,::.s •.-:Stant~n 
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Scssilo de 25 de Maio 1!)5 

bem dispostas. Eis tt continuaçfto dos argu· 1 cção o Poder :\ioderalior, e manter-se-la o M:
mentos contra a politica do Gabinete; e daqui n1stel1o contra a sua vontade, e para mal do 
conclui eu que, no entender do nobre Senador, paiz! Não era essa a maxlma do Gabinete de 
nüo deve retira.r-se um ministerio scnüo Setembro, nem o mesmo ~~inistro da Guerra 
quando lhe parecem ou se lhe antolham mal podia approvar um tal procedimento em seus 
dispostas ns cousas, deve retirar-se na prc· collegas. Disse-nos ainda o muito honrado c 
scnça do perigo!! :\Ias nüo era essa a politica nobre relator da Commissüo: <;N'ós nüo consl· 
<lo Gabinete de lD de Setembro; elle não virou deramos esta Fala do ThrGno corno obra i!.1 
eosta.s acs perigos; não foi chamado para en- actual administraçfto, mas da passada: .pri
l.errar governos, nunca cm suas .müos morreu melro, porr1ue o Ministerio que entrou não 
11!11 ch~re do Estado. podia deixar de acceitar os csclarccimcnt.os 

O SI:. MAnQUEZ DE PA!lAXAGuA: - Mas que lho deixou a adminiJtr~Gão de Setembro; 
virou as costas ao enterro. segundo, porf[nc o ex-:\Iinistro da Justiça 6 

O 811. VASCOXCf:I.LOR: - ~ão, o GabinetQ quem me!ho:· tem defendido essa Fala". 

de Setembro nunca teve tiio dcploravel mis· A primeira observação cahe por si, refie· 
são! ... Que fatalidade a de muitos ·de nossos cündo·Re em que os esclarecimentos que forn.m 
homen5 de Estado! ... Alg-uns ha que têm 1~- ministrados pelo Gabinete de Setembro ao que 
vado á sepultura duas rer;cncias, que só appa- lb.c succedcu eram fundaáos em documento> 
recem no Poder para acompanhar os cntcr- que c~istiam nas secretarias, e muito facil e~a 
ros!... Outros levam ús borda.s do abysmo o ao :\iinlstcrio, á vista desses esclarecimentos, 
Princip~ que mal aconselharam c abandon~- formar o seu juizo; cm segundo Jogar, é bem 

ram!!! · · · cxtraordinc.ria a argumc:l!ar,üo do nobre reh· 
O Sr:. J\iARQUf:Z uF: P.\RAX.\GF.\: - Os trai- to r da Com missão. A Fala do Throno tem sido 

dores. sustentaua com todr.s as suas forGas pelo ex-
O Sr,. VAscoxcr:;r.r.os: - 0 Gabinete de l\, :!1-!inistro da .Justiça: logo, a Fala do Throno é 

de Sctcmoro nfto seguia essa politica; Io;:o. 1 obra da r.dministração passada! 

deve ser condemnado; essa politica deve ser ) Eu tenho de f::!zer u:n racioclnlo, e adopto 
proscripla, nfto de\'C existir nem memoria dclla a logica do nobre S.:;nador; e é clle: quem me-
no paiz. lhor t.em ilefen(!ido a Resposta. :i Fala do Thro-

Disse-se: "Retirou-se esse :l!inlstcr!o no? Quem é que tem apresentado f:!ctos mais di· 
quantlo estava ausente o :Hinistro da Guerra! ' gnos de ::ütcn~:io? Silo os nobres membros h 
Eu j:'t disse que o Gabinete de 19 de S~· Com!r.is3f:o? De certo, ni"LO. }.té hontc,m cspc
tcmbm vota\'a O nutls profundo TCSPCltO c '\"Cne· r:wa por um nobre Senador pela Província de 
ra6io fls pr0rogativas Ua Corôn.; e, então, com1) :.nnas Gcracs, a cuj::L direita. tenho a honra d·1 
poderia manter-se no seu posto, quando s:Ja scntar·me, eo;pcrava pelo sen rliscurso .para 
continuaçfto poderia, talvez, estar cm opposi· saber se era cllc o autor tla Resposta [L Fala 
çftO com as prcrogat!vas da Corôa? São estas , do Tln·ono, sc.;:mclo os princ:ipios de logica 
as lições que os mestres de\'ê!ll dar aos seus do nobre relator th C'ommisoi"to; m~s pelo sen 
disc!pulos? Querem que um ministc.rio RC m:m discurso cntr.nàl que ni"w, c que cr:t um trc· 
tenha no seu posto, a despeito das maximas cho de um po:oma bem fantasil(Jo. Se tl ver· 
politicas adoptatla.s em todos os paizcs civi- cladc que a Fala do 'l'l!ro1o G obra ela admini;;
lisrulos? Desta sorte o Ministerio que quizer tr~~~n de Scr:cmhro, porqac é o cx-:l!inistro d:t 
mantt"'·se cm seu posto, com offcasa da Corüa Justiç:t quem a tc'!J! defendido m2lhor, cu. 
c com damno do palz, empregaria o artificio de runuado n:~ [lHtoridadc do nobre relator da 
mandn.r um dos seus membros para qualqu •. •r Commissü.o, tenho direito 11:1ra dizer que a 
Província; c, cheg-ado o momento cm que o Resposta ít F:tb tlo Tl!rono é obr:l do noslo 
Poder l\Iodcrarlor cntcnd,;ssc ~uc dc1•ia r!cmi;. Prc::idrnlc, do Presidente do Senado, porquo 
tir o :>Iinistcrio, este allegnri:t que estú :1.!1· cl!c é quem tem defendido e cxplicarlo com 
sente um dos seus membros, c que, e:mquanto mais c!:t.reza, quem a tem posto cm toda n. 
cllc não chcgn.r, os dcmrda ministros se não j sua luz, quem levantou o yéo 
podem dcmitlir; deste modo p:ir-;;c-ia em coa- missfto queria nncol.Jrir todo 
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i96 Sessão de 2::í de :\Jaio 

t~U nfi.o clign f!UC o seja; <! fundado r...o :1rgu~ . tic:!. dos dc:p:1chos dG.~ af!llla.do;i, c uüo lL pd

mento do nobre r~lator dn. Comrui:;são que ~n ) !ilica li<~s cou~11,;, :t v~rdadr:im ·politica do 
dlgo que, se a Fula do T·llrono é obra. d<t arJ.! paiz; as Htws pr!ncip~es :1rg-ui~üc:: c \'Ocircra· 
ministração passada, porque um cx-membrv i' <:•ic:;; con;;t:mt cl•: qt:" se nito nollié·ar;,m t:tr:s o 
dessa administrucão a uefeudc, a rcspost:t ;, . taes indiviuuos p<~nt tacs '' taes empreg-os; J~ 

obra do nosso digno :rcsid.ente, porque 6 elll! I 'J,l!C se .!l_omit:limJ.:I uws c tac.s empr,,g:~clo~:; 
quem melhor a tem aefendrdo. e a po!nwa doJ t%pr.:g-os! O Governo de So· 

Hontcm um nobre Sen!ldor, cm um di.>· I tcmlJro nomeou um empregado que nrw per· 
curso muito meditado, procurou mostrar qUi' .

1

. tencia ao H! CU part:ilo: logo, css:L politkót. uC\'oJ 

esta parte do paragrapl!•J, de QUC me occupo, ser condcmnada. O Go~·crno de s~tcmbro re
devia ser a.ppro~·ada, porque ou se considere o I moveu, dcmittio um empregado que pcrtr:n· 
Gabine.tc d? Setembro en1 ~ua origem, ou uas 1 ciu. ~o nosso part~do: loso, é coadcmn.ox~J essa 
suas wcorras, ou na app!Icação dessas the~- 1 polrtrca. O Pre.srdcnte de tal Provmc1a de· 
rias, não po.dla deixar de ser fatal ao .pa.i·o; lmittio a Fulano, .~ nomeou a Fula.no qu~ n:<.o 
e cu me rcfrro :to mesmo nobre Senador, qnc cr:; do nosso p~.nrdo; logo, o Gabm~tc de S,J
ji! en1 ot..tr:!. occnsiüo procurou explicar as di- tc·mbro c sua politica. dc~,·~:m ser condcmn:~Uos. 
versas administrações do paiz, chanmndo a HOU\'C dcmonstra~ücs de que esses gl'll
umas, ad:ninist~açõcs das ilhargas, e a outras pos existiam nu C:tmam dos Deputados, e que 
de fôrmas, etc. Para demonstrar sua propo· nün tinham principias nem fé politica, que Hó 
sic<.!o era. ll·~ccss,~rio qu~ o nobre Senador se cr~ta g-uc!"rilha~ clonl"ia~~dn.s por intel'(;:sse:s par· 
re:montn.s.sc aos fac:tos; era. mister que cllc Ucularcs, c rwr jsso condc:l1111Yci.s (]t!.::tndo S·:!' 
assove:rassc c o Scn~do adoptasse as suas as- tr:tt:t r!a c:;1U;~n. publ!ca. 
s:::r~õc~ co:no iucontestaveis. 

:1ssev.:rou que cxisti:un 
grupos na OíJ!)OSiçüo (JUe se fazi~ ao Ga.bíne:t.-"~ 

tle 12 de Outubro; que estes gru.pos !llercciu.m 
o nome de ;o;ucrrilhas, qt:::: ]lão tinh~n1 prine!· 
pios nem fé politicu., PJrque esses Principi.1s 
c f~ politica só pertencem exclusivamente :\.' 
administrações de que fizc!'a parte o nobre 
Senador, ou áq:zelh!s qur:! ~erecesscm su:1. q 

gr~r:n.s. 

Rc~ponc!c·:·ei no no:Jl·e Senador, dizendo 
f!UC. se c-lle se !!mit::A.s!:e :t f~ln.r na..s guc·rrilhas, 
L:1!vo: lhe n5c rr.'tpcnUc~sc; !!1!t3 nfio .se con
r.c-~11011 tlJTil ÜL·!JOnt!:.!~u· üc gucrr11h~ ~;; !E~Llo .. 

rj,'l~ eh Cn;·p0 .L:.·;ds~nU\·o, .2va.nçna a mah; e 
cli~.:;e: ··Qual {• a thc·oria desse Gabinete (]UI_; 

.s::·!IS n~cmbros ta.!1t:-!.s vezes exp1icaram? medo, 
L!·r:.nsac!:ÕCS, n pro::cri!JC:flo de principias oilso
lutos cm poli:ic;c '~ e::r moral''; c n:10 :J;c !cm
Ora QUe mnis ... 

:são dr.·mO!lSt!·ou, n0m podia, (}Ur} e:;:;t.~s O !=;H. \"~:i;l;rEP:~~: - .:\ hulJn. do.~ circu~lS· 

grupos, sc·m p!"incipios nc-nl fé politica., n:~o tnncias. 
:.i:J!r:tm outro fito scr::i.o interC!sses particul<t· O Se:. Y.\."coxrD.f.I;:': - ... ,\ bnlb. das 
r;:·s, scnQn dizcrc·m !•OS que cst1va!n ele cim1: eircumstanc:ias; c !lc;)o!::; de ter dito isto per· 
Dc:sccl p:tr[! nós subirmos. ,;liatou: i•E.stc GO\"L1rno. professando tac.::; ]irin· 

Rn t::.~1~bcm pcdel"'i~ cJ!zc·r ao nobre Sc·n:t· cipios, nii.o cond0IUl~~tYr., o temor de Deus, qua 
·!lor que C"s~es Ll~em:ts, Qtw se cmprcgnm nos 6 o principio de toti~t a sn.bcdor!n.'! Xfto eri· 
corpos !r.g-isJrtth·c~, c i!Stcs principias 1nn!to g!o Q~tc Go\·er!lo :1. immor:l1i~.b.dr í.~:n sys· 
:tb~oJutos, sfto o~timos par~ sr: reverterem con-1 tr.·m:t ?" 

~ra U.QUt:llcs Qlle con1 elles qucrnn ferir a (•cu~ j Or·a -~ 11 r:ur· ~-.~~;~~m c:onrencic~o · rp·r~ 0 :ttl\·c·::.~Prhs ... .. n.::JT\! A~cg,~do; ~::~~ :·!i:::-~C! :l \'Crd:Hli\ u;~~ cnu? :3'CÍ 

N~:o pc~1r:l:l o Gnl.liní:·~e tlc.- 8ctcmh1·o <]i~,,·.,. c:n:1::::.-!nn f::tJ:--i·l~r1 •••• 'I D""~""t:~- 1 , . 
~!I) l '""· . . .. L ·l•l-· ·~ :• .. j ~-· .-.:) ( ~~ C':1.:1!!1ll11H:::l; 

no Jr:~ !':.t"~n:ldor r11:e: r:Ilc r1ncria·qnc o Ca.bi· nf:.D padP:'r:i c1it:~·r r:n·.\ o m:~u ~HJ-..·,:·r~.;.-...;·1 0 , .. 1i 
.nr~; f" dt1 S"CSZF" [l.,l'il nlJe c:: 1'. ' ' · ' . 

• · •• •• '· , ~ l~ ... ~ •• 1 ou·, muno mn1s I ::1'1.!:')1" em sy::b?m:1 ~l !~1e:1rira .~ ;~ (::Jlumn!:J'. 
qd'ilH]O o·• Ool"" ,., .. , " ::tl'l " " . 
· • .,L. .::..·. • -· ·~ • • !'ena qne t•-'m scgilldDI Er:1 r! HC p:n~·~ (1;1 :r:1:~1lo dr:el~r,111 0 C,.'h;lJ"'~" a·· 1'. l: , r• l. . .. lol•.-•· 1 ..... 

. ·., .liJ.L~:o:::: uo l.::aiJJtH~!:G d0 19 d.P S(:trmiJro? c1t~ Sr:·tcmlp·o n!lí·· r. P'Nlo Cl"l .
1 

,
1

,.. ... \ ,1) .. ,
1
., 

:-.:ntc·sc~ 1J(·:-:~ l!!lC c:Ilc;;; ~·:: oc:cupam, hn. nfto pau .. !
1 

polit!r::1, 0 A ~e 1 ; • .SY;rr-I~~~. (]C .~0 .:c,.~:~.:·.~- ,~·t;,...,1:~1.:,~ 1' . • . ·~ n ~ • '·' • ) t"· .. • 
cos c W.El: r::':l r:orl"t~JL!: ~t nor:t ndminist.!·:v~:~t), l H1. :1Jgnm offic!o, a1r:"l!Dl dccrr·to, n.lr~ll!n (liS· 
cm lhe !Ur.l.ie:.u· =-~ palltÍ\!a das pc::~soas, a .po!i· [ c:nrso fc!to Vf..Tl!H~ o c0rpo Lrgis!~~lh•o, dt"~ 

I 
j 

.. ~. 
'~ .·• 

~ 
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que se poss:l. ao menoE Inferir tal proposição? 
1 
natureza. O nobre Senador, aproveitando-se do 

Se cu rjulzesse !lefinir a Jlalavm "meclo" po·j que se refQre haver enunciado na Cama;a dos 
deria di;;cr como o sabia Gulzot, fJ.IIC o medo Deputados um membro della a respeito de 
é tüo nccessario ú cspccic humana como o ar I transacçõe:s e do estado da natureza, mostrou 
á vida do Individuo; ellc regula todas as . fJ.UC fJ.Uem professava o systema das transa· 
acções, ta.nto entre os cldadftos, como entre o [ cções não podia ter uma politica capaz de sa· 

I 

cidmliio c o prlncipe; até as nossas relações 1 tis fazer ng nccr.ssidaties publicas. 
r:om a Divindade; c, com eficito, multas w-j Ora, 0 nobre Senador nfw (Jnlz ouvir-me 

zc:s dcixn.mos de praticar uma acçfto pelo r2·J ou talvez não lhe fizesse conta ouvir-me, 
e<;io dos males a ;;!la inhcrcntcs; deixamos de 1 qu~.ndo c1; expliquei o meu sentido sobre ~ 
praticar ~uai(Jltcr acto pelo .receio de incorrer·! mnncir:t por que se devia entender o Governu 
mos na rcprovaP,iio das autoridades, de incm .. I das transacções; além de fJ.Ue eu devo decla
rcr na condcmnaçflO da Divind<tde; mas nunca irar ao nobre Senador que o Gabinete de Se· 
o Gabinete de Setembro o rlis;:e nem declare u · tembro nunca proclamou o seu Gonrno "Go· 
r..ssim o que era medo; o ma!;; fJ.UC o Gabi:l·~!:e! verno elas transacções", por(Juc repetiria urnr< 
poclcrin. dizer era que o medo c:nLl'aYa. nos d.::- ! cousa muito trivial, o CJUC nüo ignora nenhum 
n1cntos d.c nma administrnc;i'l.o, porque C0 11~1 i cstnrl:.-tntinho ele Direito; c S(} ac:tso cu mr 
se h:! o de conter os m{los sem o temor das : nprc:;rmtn.sc:;p no Corpo Legislativo, decla!'~IH~~ 
penas? Eis ahi o medo sendo um dos m~ir;;; : fJUC o Go.-e~:Jo da libcrda.dc era o GoYcrno dn.s 
de governar; para. con1 os bons, os intclligr.;i- i u·n.n~n.cGõcs. rcpcth·in., a.tf:, quasi, pelas propria~ 
tes, os fJ.UC sabem cumprir o;; seus dcnrcs ~ ; palanas 0 fJ.UC dizem diversos escriptor·e·,; 
os dc~cmpcnham, escusa-se o medo parn. qur: ·sobre esta materia: Os homens süo l!ncs e 
ellcs procedam regularmente; mas os que via·: siLo if!;uacs prla natureza; c para que uns obe-
1r:.:n o dirr.lto do terceiro, 03 rp.1c offcnr1cn1 o : (]s~r_:.n.m nos outros, r. ncct":_l;::;s:-:.rio rpH~ fnr:n.m s.a· 
paiz, se nt'to tiveren1 un1 1ueio repressivo, con1o : crificios, e- para f:1.:eren1 esses fi:tcrificioc;, é 
o m~c1o. como sctão contidos? Para rpw é o : r!.c::::css:trlo t~.!1~be::1~ que os outros lhe~ cor:-c:s· 
Codigo Criminal? Queimem-o! Hoje nfto serve ; nondam com !guacs sacrif!cios; é preciso qur 
para cansa algun1a; quer-se t}uc os homens ! ~ 1 m dê no outro um pouco, r. o outro outr~ 
sejam eandemnaclos sómentc pelas leis civis: 'pouco, afim de que poss~ hanr nnida.dc d;; 
nem, l!lesn1o. ns n1ultas dcv2m s~r impost::t~. pcn.smncnto c unidaUc no rcgi:nen. 
diga-se ao Governo: Ahi estão as leis ch·i~. E!.l tl!:-:s~, cntüo. que as t.:~~!s1cr:Gcs ató se 
.r;avcrn~i-vos por cllas! tornavam indispcnsanis no cs:.arlo tia. natu-

Al.:~ung follicularios ndnr:;a.rios do Gab!· nza, ou no es.tado pJ•imitiYo, porqne, aindr~ 
ne:tc dr~ Setembro nüo entcndia.!n r..sslm o sys- q1!e nc~se e::tndo h:"!jr~ n1ui p::me:l.:l nccc:ssida.de-3, 
tema do medo, nem o r]ueriam entender as. todavia a di\·er:::idadc tl~s idades, dos sexos ·C 
s:n!; o 5(111 fit:o e:rn. confundir o medo co1n o 
tcr!'or, c dcmonsrrn.vn.-:.c ou incu!cnxa-sc 8 qne
ri:J..-.::r! faz(~l' ~c:·cditar ao ]Hliz que se queria 
:Hll:;in!str:Ll-o com o terror: até se dizia que 
sr. qnc·ri~t r'scrav!sn.r o paiz! E ainda hontcln 
11os di:~sc o n0:n·c: Senador flll;": o systcmn. d:1 
mrllo r.r~ 11!~1 mr.io s6 proprio p:~ra. govern.:tr 
t:r~~l'i1.Y0.9 • 

D!s::;o fllW onlTo pdncipio fl(:~;~n. :!.clminis· 
tra~~n era f]ne o Govr·rno da lihcrdade era J 

Gonrna dns trans~cr,ões; c, pc.Jn m:mé!ra qne 
o explicou um jovcn que frêqucntaw, o~ sa
lõr,s dtlS ex-ministros, trnnc.:tc~iio era syno
nyrno de corrupr.fta; e que o mesmo nobre ex· 
~.:inistro da Justi<}a, querendo n~ui explicn.r 
c·ooa theorl~ .• só !'alou no estado primitiYO da 

rr?h1irõcs r~z npparct·er diYcrgcncins que se 
n;':u y.odc:n accommodar senão por c~~·~ sys~ 

to.mn; se no e~;tn.clo lln nn.Lnrez:t é indis.wn;-a~ 
V(ll a transacç;!.o par:1. h~tvcr 1C11n. clülibcra~ã.o. 

qtwnto o nfw scrf't no cst:ulo soeial, p: 1Pcip:tl
mcnte en1 nos5~ ciYilisaçflo, cn1 f!tli~ cli,::::l·si
t'iea.:n ao infinito os senlime:Jtos, ns nature· 
zn.s, ns ncccssldades; cm flllC nf\.o é facil acJ:n· 
dons hom·~ns r.m11 o:l mr~mos p:-ns.11~~entos, 

ainda sobre n.s cousas mais nr.ccssarias? E 
~~·ora rcpctirri o nne cnt;1o di;;s,o. 

Nós, brm que representantes tia Na~fto. 

r.!Jcp;:~.mos n.qni' !mbn!dos das opiniões, r!os in· 
tcresses, das· nccess,dadcs de nos~a.s provin
cias, que nos commcttern.m a hcnr:1 ele as re· 
prescnt<J.r; todos :cnhr.bmos dcs:õmpcnhn.r no,;-
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sos dc>ercs, satisfazendo aos votos úe nossos 1 enunciasse um erro, mas sim porque r~pNma 
constituintes; mas raro acontecerá que os uma trivialidade que nlnguern desconhece. 
sentimentos,. os interesses, as necessidades de Talvez se arripie, se horrorise algum c:r 
uma Provincia sejam ldentlcas (,s de oulras; pirlto mesquinho que tenha sido alimentado 
quasi sempre ou são difrtlrentes, ou contrarias s6 com o piio secco da Geometria, que viva em 
umas das outras. Supponhamos que, rejeitado tal abstinencia e em tiio rigoroso jejum, que 
o expediente de razoaveis transacções, cada não admitw. outra rnarchfl. que não seja a do 
11m de nós insiste ·em fazer vigorar sua opi- conhecido para o desconhecido, que se embra· 
nião; poderá haver um termo ao debate, o·u vcça por se niio deduzirem de um principie 
urna deliberação? Certamente que niio. Que dudo todas as consequenc1as .passiveis. 
outro expediente pôde occorrer que não seja Quem sugeitttr a moral c a politica ao do
o de uma transacção, o de reciprocas cessões? mlnlo da Geometria, accusarfL, sem duvida. :• 
Verdade é que não ser{L cabalmente .preen- regra trivial de que em politica e moral nüo 
chido esse desejo de nossos constituintes; mas ha principias absoll!tos, que cm tudo se nüo 
receberão e!lcs de nossos esforços, auxil!ados deve proceder sempre da mesma maneira. 
pelas transacções, quanto bcn1 é .passivei, Q\I:Lesqucr que sejam ou possn.m ~c1· os seus 
dadas as devidas circumstn.ncias. resultados; que a expcricncia dos st'cuios, em· 

Nos governos repr~sentativos, bem que fim, que constitue as scicncias sociacs, de\'C 
sejam os mais perfeitos, não se faz sempre est::t.r sugcit~ ás regras da Gcometri~'l. :lias, 
!JUanto 6 nccessarlo, mas ·sim quanto 0 per- j Scn.h?rcs, nao ha regra sem excepçao .. E~ 
mlttem as c!rcumstancias. Será reprchcnsivel, Politica e em :VIoral s.c parte do conhcctdo .t 

será im:noral 0 systema das transac~õcs acima bl.!sca do que se deseJa conhecer; quando se 
e:xp!!cado? parte ila cousa conhedda ~ara a desconhecida, 

como casar os pontos c linhas com a scicncia 
Será crh·cl que o Gabinete de Setc:nhro o 'o]? E.. , b , t•·"·'· .... , ·'~" 

f 
. • . • . ,,o c... . xcmp.os e.1. . .. , .. tr., •. lOS c, •• rn o cn· 

assa tao estupldo, ta o miseravel que procla- · ~·" · . " 1 . 1 " •• • • • • lo 

1 
. I , .. .10 dos apaiXOILC os c.• .•• Pil!lCipios a.o,,o .. no3. 

1nassn :10 p:1 z: "Nós qucren1os 60\·e:rna.r-vos, ~ E 1 G 
jnl amo~ ,

1
a on P..,., i·~ r--~ ; . _, ~... · m um caso, por cxcmp 1J, convr·m que 0 0 • 

.gi 
1 

- q." c s ,.I Lmos .d.citar ~os, ... l H·rno fa~a por arrl:md~r;i:o todas a;; ob::ts pa-
.mlt nc o no svstcma administrativo as trans· . , . . _ " ' bhcns; mas Ia v<~nl e;Jrl!ul~lstLtncws em que ha 
acçocs, isto E, a corrupcão?" . . . . • ·' m:uor mtcrcssc na ::rl'lllnt:;trn~ao rlellas; 1 

Haverá. Jlfto digo Goyerno, mas qualQuer p!'()priedudc é sagracht, mas mó o p:trticular, 
pn.rtlculnr qn0 ti1·rssc a dcmencla de declarar rm mui·tos casos, pôde di>;púr do que a ontre:n 
r,ue o ~cu systrmn era o da corrupr.ão? Que J I pertence, p6dc até dispor tlo seu direito, ain.ta 
se:u srst6Ir.a 0XGluj~L o len1m· d0 De:us, qu!J C:· fóra Uo caso de a~~grcssüo . 
o principio de torla a sabedoria? Que o seu S\.'S· ·-Bulia dns circua:~;t.anc!as! Oh! meu Dous! 
tc:na niio reconhecia leis, pois que, pela bulia A que est"-dO ficarú !'(;t!uz!:Jo 0 Dr:tzil, dispe:n· 
das circumst.ancias, est~'t habili-tado a dispcn- sande e calcando as lds! Senhores. Eu quero 
sar todas, a poslrr;;al-ns sem excep~üo de ·Ulll:t citar .até uma autúrid:!ilc. de quem n:io sou 
~~6? Ac.rcdital-o-cis, Senhores? 1uuito affciçoado, tal\·ez llClo me:u .syste~na. :,:.; 

I-bvc:·ú qu~m possa fazer uma ldéa mJis 

1 

regresso. Jefferson, rp:e r.fw nódc dcix:tr do. 
r.:esqu!n!Ja ·de seu a_dv~rs~.rio. ~o quo o nobr·; m~reccr affüiçücs do nob!':: Sc~ador, d!zia, c:~ 
S2n:td~r? Si! ellc é tao lllSlglllflcantc, pn.rn. que uma. Ua.s sun.s corl·esponrlclld[ls, "que, qun.!H.l J 

r::~ en~prcgn.m (·ontra ellc tanto~ csforco.s? Por os empregados public:o:;, !ncumiJ1dos de~ certa 
,.:ue t:u1to se mortiricam os nobres Senadores:• missiio, a n:1o poilinm rlcsempenhar se:m sal· 
Pôde o nobre Senador pc!J. Provincia de ~Iin:t' 1 ta r por cima das leis, :I.:r"iam m·al!ar :ts rir· 

~l:~t~!·i~.~ .. r il~ ~~r~~-(1~ que o Gabin.etc de 1~ .~:-. ~ c~1mstancins c resolver". Quando um minis . 
~'-.'unu,o p.oc.,J .• t.ou que cm mo: :ti c pol!lic.l i tro, um governo encarregado de m:tnt<T :ts 1[. 

I!:Í.O h:cvi:l Jlrintipios ttbsolutos, no sentido de ! bcrrlalies do sr.u paiz se y,; força :lo a ~;:t!l:<I' nor 
cp!c :1.tt o temor de Deus roderla ser procrir1tO j cima !las Ic·i;;, ou a n:'w cumprir o se:n (]c~·cr, 
cl:J. cspccic iunn:ma'! :-..'unca o Gabinete de Se· I scri:t louvavcl se deixa~se perder o p1iz e r!i:;
lembro fez essa profls~iio de fé, nfw porque l s.;;:sc ao mnndo "0 1:1iz 1;1. ficou ~:Tnin:1'h 
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mas a ·ld c a Constitulç:ío eslfto s:tlvas, cstft:> I slllentc, que a!li administrasse desde muito~ 

int:tct::LZi!!!l:>.!;!" Jefferson condcmna scmc· annos, tivesse ga:1!1ado .~s affeiçõcs das pan· 
lhantc proceder, julga até que esse governo llstas, e estes tivessem tanta confiança nelle, 
faltaria a.o seu d·ever. que não duvidassem approvar a pessoa que 

EiR, Senhores, a. theorla da immort:J.JI. clle propuzesse para Regente, entendo cu que 
dade; l\ão é por isso que o nobre Senador con· e!Ie o poderia conseguir multo !lclta.mentc; 
dcmna as J(;is c;:cepcionacs? Elle adopta prln- mas, que Ulll jovcn, bacharel de Pari~. chegasse 
ciplos absolnt,~s em politica c em moral, c n:io a S. Paulo e em quinze dias pudesse Isto co:l
qucr d:J.r o seu hencplaclto 1i. bulia das circum· seguir, 6 o que eu admiro! 

stancins! Quem ha de adoptar uma lei excz- De Igual jaez é a outm argulcão de que v 
pcíonal? At6 outro nobre Senador pela P~~- Prcsid&iite do Rio GranJe do Sul chegl>u ao 
vlncia do :l!aranhão ficou horrorisado dessa Rio Pardo paru. augmentar o numero tle clr· 
lei excepcional, que, contra a Constituição dn cuJos elcHoraes c obter m;;,.ior numero de votos 
Estarlo, sugcitava os réos, por crimes anter!o· 
rcs, a serem jul;;ados nos juizos privativos! 
~r .. ~ !•i'io s,o lembrou o nobre Se.nador que essa 
lei foi iniciada pelo Gabinete de 12 de Outubro, 
e que o Gnbincte de Setembro não fez mais 
que adoptai-a; e porque o Gabinete de Setem
bro a adoptou, o nobre Senador a excommun· 
gou. 

O S::. Co~TA FEnnEnu: - Niio tlevia se· 
gu!r o Go\'Crno dcmonlo. 

0 Sn. YASCOXCEU.os: - Depois de ter 
assim um nobre Senador c:-..1Jlica.do, a seu 
gei!n, tt Lh:"'Orl·"!. da admlnjstrr:.t:;;:.o pag.sncla, oc· 
cn:'0!.!-~(1 (1r- mostr::tr como Ql(:t proccdea nu 
sua. ~!.pp!icaçilo; principio:.! pelo Presidente d~ 

S. P:1ulo c disse: ''Este Presidente aprcsen· 
tou-:;e nn~uclln Provincia com a rapidez d·1 
raio; e ~aando o Gabinete de Sêtcmbro reco· 
nhceeu rtue era necess:u·io substil.u!l-o, não te•·c 
n~:·!'1!~1~:;;:-:, -:-,;·,..,::-~~. c foi procm·:.tr p~rn. o sub· 
stituir uma pessoa de sua facçfto na Pro>·inciJ 
de :llinas; m:ts para que essa pressa? Porque 
se tir.ha de proceder {L eleição do Regente ... 

O SJ:. VEI:Gtmmo: - A uma eleição, disse 

rntrn. o Regente que se trn.tava de eleger. Por· 
\'cntura, n:lo residia a maior parte clcc;~r:l c!ci· 
!'ores em Porto Alregre? Ern. necesgario que 
avançasse uma columna rara serem feitas n~ 

eleições a favor da administração de Setel'l· 
bro? O nobre Senador Oê~upou-se com o Pl·e~i

deatu de S. Paulo; porém cu de propoHito nfi J 

digo que eram as Intenções do Governo, por· 
r,ne não posso ser condcmnado sc;m ser ouvitJ,,, 
J\"iio é este o meio 1e encetar exame sobre a 
adrninistraç:io p:tssacla; portanto, passcu·e:l 'l 

responder ao nobre Senador sobre o fJllll <li~.,~e 

a rc·!;pcito do ~brN:h~l Eliz:ar!o. 

O c 2n,;ra1 Ellziarlo foi para o Rio nranflc 
cm 3G, c os p~nidistas d.J Sr. Arau!o H.i·hciro1 
representaram n. '1Ccessidddc de conse:r,tar a.lli 
este Senhor. Ora, porque 450 pesS():!S a.~~l;::n:'-· 

ram umn. representação contra quafi]HQI' J>C•> 
son, embora apta para o cescmpenho dt) ll!na 
roJr.mio,}o, n:1o di'''e o Gm·crno dcc:;;wchrt!-n.'l 
Occorreu pouco depois a rebelliilo fi~ llahla; 
que esforços niio fez o Governo par.:1 mantli!i' 
um general que fosse commandar as armas n.1 
Bahia? Todos sabem IJUantc custa a aehar bon~ 

cu. empregados em certos ramos. Orn. o Grn.~ral 
O Sn. V.\Sco:-:cn.r.os: Eu sou m:t;~ Eliziario chegando a.o Rio Grautlc, tctlog os quD 

fr:mco, estou professando as tllcori:~s do Ga· tinham nssignado a reprcscnta~ão a ú~~·or d·> 
!Ji!!d:•; de Sclcm!Jro. Sr. Araujo Ribeiro empenharam-se, segum~o 

O;·a, Scnhores, como e1·a .posoi\"CJ que quem suas forças, na pacificnf;iio da Provincl:!, '' 
conhece a Província de S. Paulo, que quem 
faz justiç:t no brio, ao c~tracter, [L nobreza c 
11Hl~!k!H](l!1Ci:t 'lc scu~J hahitrt~1tcs. acredite que 
um pr.~sidcn te, jonn, h:tch:trel ti c Paris (corno 
o uppel!itlou o aobrê Senador), pudesse ·cm 

disto existem Uocunlento3; n1as os norn·~!~ S•> 
nadoi~s só partem de conjecturas rm coilj<'ctu· 
ras p:1.ra couc.lcmn:trcm. 

l\Iandaram-sc tropas, pordm bisonha~; era 
nccess:trlo !n:;truil-as, c o Gcn.:ral ~llziario 

quin7.e on vinte dils corromper, trlumphar desempenhou isto mui dignamcnrc. !•:,·:l. tar.1· 
nas eleições, i"::"é'ntio rec·1:·>ir os votos no ca•1· bem Incumbido de pôr termo (t ·dissip:lo;ilo d:·~ 

tiidnto dn Gabinci<:? Qnrm assim pensa honra renda~ publicas nnquclla Provincin.; n t:·cnrral 
poni:O a Pro\·!nti:l tlc S. J>::ulo. Que um Prc- EJ!zlario desempenhou o seu dev~r. r,t'.rquc n'io 
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200 Scssüo de 25 de Muio 

G iJó <llf:no militn.r, mas c·m todns as re;Jn.rti-~Lnda '' I"PHpnnsabl!idadc; mas dl·-~e a c::tla um 
<:OOn QUI] tem serv1do lcn1 ~obrcsa!lic1o pelo sc;;J o (jl~c; t ~cu. O General E!izia.rlo nrw tnve parle 
csplrit:o de economia; sú em étapes cconomi:;n;I ncHtc mgocio. l:m nobre Senador, cm outra 
cHc J>erto ilc quatrocentos contos, porQHc :1. ocra;Jl~t0, disse q11e a pcrillL ilo Rio Pardo or-
qu.:l.lc!Ul!T chefe ·de corpo ou de guerrilha el'a 
(!Crmittido sacar sobre .a Thcsourarla. 

Er.:. ncce:.ssario, par~t faz;:r lcr.1nr.ar ') 

r;:tv<t r:m 1. GOO -homens; n1as perdoe o nobre 
~.õr-na:lor que lhe tliga que foi muito cxagt:r1<1o; 
i'izur:tm·se fa(;los, desfiguram-se venla!lc-s para 
se ccnclulr que o General .E:lizbrio dcYe seres
tygmuti.sado .pelo Sc~nado; c a~.; 11r;,;ra.s ondq 
cstiio? Diz-se: "Pe:rucu a bnta!lla uo Rio 
Pardo; hon'."c u1u nó!:i abt:ixo a::;si:;nn.do~ diJ 

·~flü pessoas, pedindo íl cc,nscrvação de outro 
Prcs!clcntc; oR Icgnli~tas nfw fic.:n.ram satb;· 
fcitc:.; com a. nomeação Ucllc para n P1·ovin· 
c;l::t; n;to Le:m Ua.do coinbülcs; é t:m pnncgy
risL:l de retiradas; a sua Jnaior proeza foi 
'~l·:j:.::![::~.~hal· uma Cí.tnho:1eira. Eis os t1e:l1r.tr,s 
[Je 11111 general prudi.:nte. r\ão t.en1 Qncriclo ;,;:
.1·brr'or as trop3.s impcriat~s. :trriscar a int0g-ri· 
tlndc elo Imperio em con~batcs Ue:si;~·uacs; t.cm 
:t:orlific:.l.clo os rcbr.:hlrs eom sortid:-ts: Isto nãJ 
rale n;;.cl~? O Gc!Ier:ll deyia sahir a e::.mpo, 
1norre:r ~1oricsamcutc, ainda. CJUC ele su:-t n1ort1~ 

ct:::-co, <i ar combate aos sitiantes que fogem; 
ma..q, ~~:;:;se-so, ,;!\fw fugiram PDl'ílli(~ al•J cnler
rr:.rn.m J.s pel;as". Oi.':t 1 cu nfw sou miiic:.1.r, n:i.o 
sei nC!, fugindo, isto impede de enterrar peças; 
o cjne ·•'il sei C. ~ue, connrsando com CJUCJU cs· 
teve n:--.:. cnrnpanba., ouvi o couLr~1rio <lo que 
a:frirmou o nobre ~icnn.dor. O G~nc:ra.l ]:;lizia· 
rio, í~_;:l~o d:Hlo a::~ suas jll'OYÜl(~l~cia~J, pc-rs\~· 

g-uc o.~j d~tiantes; mas, t0ndo notida de que flen· 
to Trfa~wr.l ~c appro:...:ima;·a d:: ParlO .:\.h:grc, foi 
força Yoltn.r pa.ra llatcl-o, e JH:rse:gnc-o a.té n 
Rio Pfl.!"l!O, b~tenuo-o cm diYI::-sos ponte::. Quiz
fjC \lrtia.nw.r; ahi prin(;ipion lo;;o :~ intriga. O 
Pr8fiÍflentc, diziam, cm ,_·c:;;; de admini.:~Ú·:~r, 
pCicH:W á te.:;ta Uo J.·:xc:rr!itO parrt roubar n. glJ
rià. acn filhos -da Pro;·iiH:i~1. ..\ JHI!r}(~ncb 

:J.~onsolltou o Prcs!tlentc (Jllê eom·or~.'Sl' o Co·:.l· nüo ~;cgnissc·m scnilo Inaiorcs c:~l:tmid::Ur·s ao 

Gclho d.:J Ofiiciacs, e nell(: S!.: disse c1ne: não ~c P:J.iz''. 
podia. n.l."cn.r Btenl.o ~rannc~ nr:m forr:a. Enti\,1, O S1:. Co,T.\ F'EI:nEm.\: -- :\'in:.:11c·m <lisso 
o Gcnc:·a.l Ellziariol c:xam!:Jll.!Hlo ns JW.si~õc·~;, I!:'!.!. 
deixon instrucçõc~ :1 cuja inoi1::I:r::;:1eia ~c O Sr.. V.\:;coxci:r.r.os: - Eu :1:":.0 sci onde 
dcn r, dcrroLa do Rio P;m.!o. Emfi!ll, q:1.-. I \':ti n:1rar este systcmn. de a<lmini;;~.r;tr o paiz 
de,· ia f:~zcr o gc·nern1 dn c:oiLtmn:1, rcduzirl~ :1 ') !l:l::i C:~mn.ras .. J;'i r:u disse~ cm on~r~ oec~ts!tLO, 
maior apnro, c o Presidente distante mais de 1 r:;~;; _a \'idn. militar é a m~is ar:iscacla, n:"'o hn. 
t-5 Ic~~·uns'! D:l a b~trdil:l, (~ di::-sp que: 0 C~·!'l~- ~·-·r~·Hlorrs rio Estado que mais mc~·ccnm do 
rr~l J~lL:ial'io é (Jl!~ :l p.:·rdc:u. PnLJ ::;~ 0 mcsm·.1 P:"!l:~ qnr: os militares. (..tpoiarlos·) 

O S!:. )L\nQ:·Ez n:·: P"\I,,\X.\Gl".\: - E o~ 

C~dns c1c outro t.cmno? 
O Sr:. V.lsco:-;f''E!.WS: - A quem so Tcferr. 

cas~U!~, como cu, acedl~n·i:t c co-:11lj:l~C: n:i i.:~(:.~ 
<:ircu:nstanc!as, púd.2 s~·r 0 Ge:ncral Elií:i:-:ri·J i~,:;o'? OnYiO·Sr! al;..{tuna. vez cstn 11al::txrn. ela m1· 
;·:·sn 11nsa.bi!isado? ! :11!~ hocea'l Senhores. com este syst.emrt nfLo 6 

· 11;~;;~:irc! ~uc um !:ornem de brio c vcrd:Hicir:!-
Diss2-sc q;ze o Gr·I~c-~1 E!izi~:rio, tldg0~- , 1,. '''·o ·n'li'~r •" Jl'"''te a commissco al" ma 

t "' (] • " l' ~''"n •1"11 .,;,,.11" ,.•, "" ·, '.''··ll.o., I ~ lo """ • L;:, ~ 1 
, ~ Ü • .~ll '-' 

.o . ...,n c Otlt..O :,t .. Jc ••. !, J J. .. ~~-·l 111 JLl.l ··I Par:t n:.lJ1U."'~;níU' ~~s ccnno:.n::!s L1o G(mc-r:ll Ell .. 
C~rlc .. ~ego t:sk t1c!.o. v GGIH·!·a! Eliziari:J I 7.tario. r!is,;c-se que os cofres pnblir.ns u:·n·!n 
n:w sr: lllCO!iii~iol:ou c:om c;;o.c ;;cnc:-~L!; . :1:: lt";lar rtllar:·otados com o~ dinheiros CJUC ror:nn 
certo melhor :.ann. c!wmal-o p:\l"a o scrnça. t!:ll!n" ao co,·crno de 1~ de Setembro. Cumpre
para. cumprir S0ti~1 üe:,:el·.:.:; dr· :-:::)i<l:ir1n; c p:i·::: 111c l'(!tl.ificr!.r um cagano l1o nobre Senador a. 
hiso csl.aYa r..n:.oris~!c!o Jl0!' !c-i c-~~;>c·r.:i:d d~L ~\:'i· quc;n 1nc refiro. Eu nfto dis~c que a dcspcza. 
scmlJ!éa Gu·a!. O !'ano ,: o fJUf: pa.':.::o :t c!cc~a- r]uc !wj;~ ~;c fazia com mil c quinhentos ho:ucns 
rar. E!ltrnndo en cm dh·c.!·::;~s p:.ti·Ue:JI:irh1:~- era i;.,:-n:tl {t que oulr'ora se fazia com dous 
eles, mórmcnl:c lcnclü 11111a. c::tr.zd;;;;ima m;.•. !!li! c quinhentos; mostre! que bem pouca dif· 
nloi'ial propuz r..os llH:ns collc~a~; n. r!,tirarLt ferenr.n fazia da dcf:pezn. das admlnlstraçõe.s 
dali daqucllc gene-ral. Estou certo que o Ge- :w L.:riorés. :lias não cuide o nobre Senador que 
nora! E!izlarlo ni"w dnvidari:l lo:nar sobre si f:l!;o r·st.rL rectiflcaGfto parn. ni"Lo refutar n, sua 
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111 opo~;i~[~o de que d~vcn1 estar a!Jarrotatlos os 
1 

:::~c;a cru alguu:; adu.::i da admini::;trar.:v.; !Jclual. 
cofres. Se continuas.s~ n. administrar;~io de 12! Approvou~sc o p:·occclinwnto ou :ncf.:tl'IHH:o 
!],_; CuLuilru, havi:: de pedir ftH C:um:ra,; Le-~ confi:mça no PreH!dente de Sanm C;;êllarJna, 
gisla.tivas n. mc!:5ma. quantia de 4. fiO O contos. apez:~1· tlcl1e ter maltratado o Corp:; 2.~í.~J;ls1r..· 

Sr. Prc~iclcnl.c. Verdade ? qne a administração,. livo provincial; c_ não !Jl!~~ o nob::' Scn::dor 
<ln .1~ de Outubro pct110 2.-lOO conto::; para IJtie o Governo tivesse contempla:;:::: ·_nm o 
cmeher o clcjid!, ro:t:-; nã.; o do tod~u; a~j t'i;parw 

1 
J'j'C::ddcntc de S. P~lulo, C!UC tinha. :t :.:~~.~cria. 

tiç;üt:;;; C:!'a só para. a da. Fazenda. Xas outras l da . .:\~~;:;cmbl~a Pro;·in~ial tt seu favo!·, l.!lajoria 
rcp~!rtic:õc.s havin. um ([ejicil considPravd. Pre~! q:lC ~oubc r.~;;!::itit ~ u:na minoria l:~Hlto vn.
scnte cst<l o nobre ~narto Sccret~rio qu~ póue! !r:·!Hn. e ü tcsll da ~ual .vc h·n·la cr,Eoe:uJo o 
diz~r que, scgnnclo a distribuição, tocon ;1. Pro- j nobre Senador; para Srtnta Catharina ;1 lei lle
,·incií.!. do H.io Grande do Sul GO contas mcn~ i \'C 5er unuL, pnn"!. S. PQuJo outra. O Pr-d;ltlcnlc 
sacs. c1-J .Sn:ltJ. Cath:tl'ina não tinha n. cont'J;~:l~a d'n. 

01'::., o P;·.:-·ddc!!!C do I"Uo Gr~!,di', l'!?~:po:l- .\sse:mbll-a Provincial; não rlcvia tamlv:·:n t~r n. 
tlr.·ndo ao officio do :IIinistro d:L Gur:;rr:t, disse confiança do C:o\'Cl'llo; o Presidente r:! r: SiLo 
qnn :naito fd!z se rcr;utal'ia .se p.;Lli!SSC l'nze:r P~mlo tiub~. n. conJ'inn~·a da .l\.ssem;JJ(·:: P.rovi!t
n. c.h;spcza c:om lilO cnntos; c n:1o h:n·i:t de~ o :\ti.. c;l;.tl do S. Paulo, nfto h3.vía contra 01le un1il. e6 
ni.:j\ r o DCdil' o crec!iw tLs C:unarns <Inando o repre-sentação; mas o Presidente Uc s. Paulo 
rh'ii<;it lllrmsal, só no Il.io Grandr, r:m de no tinli:L lucorrido na minha indignar;:1o c: do meu 
cnnLc:s? Enulo, co!no ê que ~e qncr r1ur. a rui- ru:-~ido ... 
rtdui.::ili'J~;üo de 19 de Setembro, porqn~ fez: O S1t. Vi·:n~;u:·:JJw: -E' p!·~tc:c:lo;: ~i·.: ;:~::::-.~~-

ee:Qno!rii:is. tc:~:ha dinlle:iro rle sobra? /t at1mi- ;_ s!nc~. ennunosos. 
nL:r.;.t;~J t> ~:J c.lo Sctr.;m:n·o i'c?. qu~nt~1.s eco-: O SB. V~\sco~u~r.r.o::;: -Protector d~ assa!:l
nr):J.!i::.s l)ntHh.: (!l!E r~poiodc,), (~ quem CJUi7.er! ~!nos r, crimi!wsos! ::\Ias c0nstn.va ~o Gu.hinctc 
colnl.Jate:·~ vr:1~!:t ~t t;t!::po. Se: t.ivcssc co:n.inu~t- ~ tie: IG de Setembro que ellc proteg~sse awms~ 
UD o sy:::tcn:2. tlc 1:! de Oulnbro, a ciivill:t h~vla ~ :-:in:-1s c criminosos? I-louve contra cnc aJgum'~ 
Sr::!' ~1. ll!L:·;:11; 1 : c rr::-t!ldJ I~!~S!lll) C:.SSi.~ ar.liJ!Í!!I::l- i I'i;lJl'l:~,t:llUH;tLO'! A unicn. que vi foi a cJ:~ a/gun:i 
t:·~:;::,~. ci:z~:.; .~ t; · ~D d .. : .S~.·Lr:!tliJt'O. i"iu·::;.::;.} :~r~1.n- i Uqmt:ulo::; d:t(}nr?lln. .;\~sPmbh~:1. ProYin{:!:!J, que 
dt"·J ~conoa:b.·:i, sc·~;i!1:;.·s•:: CJU•:· dt::da.:n ,·•:-.i:::i~!r [ mostr:.t\'am um tal rancor conlru. o :)~··.:":.:1U2ntr.', 
n·' ,.1 ... , ···'"l~· '.,"i'•l-• •)lji r·?''.-: ·~~ 1~ •[' j" >'ll'l'btl'rrtlll'''lJo·!'(T ... ~.-.''•"'l·v]•• 
bf,.l~.u(':;:-~•·S01Jl~.~ ... nO•:::t• 1c.,.~t;::> J1 l1~1.CO.J, .\t.O St.:~ rt.ll:,U~:. 11~·.:~ .... ~ . . ~.'~ à~- •-~~~·::J,U .•. ':>~"JI•l. 
s:-Jbl! fl.U ... dtO C:H;;,tél. Llol.:t 1c:cru~.a. 

1 
O,::,, .. \·,·.I.~r~..hn.o. -~~to...: cxa ... to L,::.o. 

\"c:ja:-:.cs n,jora se o G:n·c:·no desviou os 1 O St!. V.\scoxcELLo::;: -Que homens 0:::1 Uc 
d!:1hr~:!'O::i pn~Jlicos, SC' ~ trnpa. do Rio Cr~ntlc 1 I!J àc Setembro:! Xornc:avam pre.::iid .. ~~:d,:·:! au: 
cst:í. est'Qr!':-tP:"Hla como nqni se avan~ou. O ex .. ~ prJ!1i!.~:u1orrs de hr:xigr~.s? (Risorlrt.<:·) 
~~iiEL::ro ci:.t Gn(\rr;l, iilc:-tp:!z tia !':tlt~~r ;.l ,·c·r- ~ Sr. Prc3idente. Para o nob!'e Sc·:::~d ... !' ton
d:~~l~, ainc.la nua ucn:t lhe pod;·ssem rcsulrn.r os j J'i!'m:n· o boato de que o Caverno de 1D r.:c Se~ 
!l1::t2orl:;·j mai:::s. :ttlcsw qnc l'í~vistou as t.!'Qpas, I i.í~:ni.1ro r.:r:t g-on:orno de ccrruJ)ç~w. c.liE:!Jc que, 
c ~.~r..! c ~~sli.:v:1.m Hn melhor rst:H.lo pos~;i\·(~1} c, I p~ctcncl~:Jdo um sujei:o h:trcr u:11 c.l;~~i1_J ·:~lo~ l~t! 
a.!.~~, aJH'ê!:Cntn. n:~~-nas p•.~los nnaes se Ye os rc-~potHlcra um c.Ios Influentes des::>~1- aumlnts
<~·::~-::-o;; 110 qn-~ c·:-;(:·~-a!ll :.barrotados os arma-i r.:~~;-:o (:l:;or~ sei cu mais que ~:ss:1. _'_");-::;nif;tr:1.-
1.•':13 i].') Porto .A !c.:.:~;:· r. . r::~.o t.lnll:t ak quem governasse de iii!'~~; -- po .. 

.Di~;se o !Wbre Senador qnc a ::ulministr~-J d,..,is oJnc-1· o ln~~:tr, comtnnto qnr ns~I;:.·:_:I·i:; nm,'\ 
~~"J :•.<:t.n:t! v~ i __ r;cgn!nrlo o trilho -~la ~!!lorior., csr:l'i~ttll'a pnblica de o~edccr::r cm i~,,·:.), c. por 
Xi~o porque 11ao dcsp:tche os altlhados que ~ndo [t \'onl:-:.dc do G:tbmerc. - A ~;t:;<:h··1 ex
r·:~:::;~·. :.:·!·: n~:~s :tt:.·.1 1Hl~t r-Jb !n:ds no bem rln I po~;i(::1o do facto nwstra a improb::bli!.~: :! .. ~ da 
J!:ti:.o:

1 
ti:;lh~. :t pl)lilie:t c.1:~:3 eous:-~s, c n:i.n :1 tl~t::i su:t cxlstcncia. Ora, (}liC o Gab!t!Ct:l: ~~~~ J9 d~~ 

- - I I l ' '" ' JF ~.::r-}:.:~j~ n::o ll~(i!IC: nn.~ t:nlp~·c·gadns qtF"! sao Se:tcml.Jro qn Zl~SSC! winens fJllC i.).·.:;·"•\ lll:'l!:-1 

no;;sa.'-; ~lfil!;;•ilc;;;_ ~'! o ~onsul 1h:. Ponug-~•1 n'"ll c:x_cr:_utor,,? r.le sna \'Oillailc, era_ n;n ",; ;,,,_,!. :HI
s:~rYir a .~a::t po!l~H.!!l, 1wo o dcnutla. Sa11Ja - m1n1.stratn·o? Deve 1.1111 galHnt~LC ·~:C'lllill)Lr 

:t :~d!l;iu!:~rar,fto ::t~·:tua1 s() scr:i s13p::!rnc.la d:t 1 <'Olll!nis~Üi:S a pe.s.scas de scntim\~:!!1;.; t':Jnt.~:l~ 
flllC n. p~·ec( acu rp!ando 11üo d2mittir, qu:tutln • r:01 aJ.s St 1ns? Como cumprirão GtL'~ l ··:).1~J ::~ 

' G '''I' - 1 l ~J}l·, u· .r; ]q':1lín..; elo nú·;:·o parti~lo. !~_ rr.nti-1 n:·'1(\n-:l !ln (0\.l'l'lln •• rrao ~~n~r~:t.u: . .". ~~1:0 f: ~ 
1::r:>::: :J.l!:d·: :t \'•."l' o d::do cL~ ~!dm!nlts:'8.l:ao p~1s~: !as produzam o U::seJado crte1to! L .1. : ·: ::inc!l~ 
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202 Scssito de 2~> de :Vlaio 

que procura os seus inimigos, isto ü, os seus I dad'l ;,doptar as medidas apropriadas para. 
:nim!g-os politicas p;u·a empregos de conr!an- ~al\·ar :L eolumna de sou commanuo. 
~:1, irabalh:t na propria destruição. P:;.r:: ~nc esses 8. GOO homens no Rio Gran-

Eu, pois, declaro que, ·em circumstaneia:J de do Sul, se cllcs nada fazem mais que os 
:o;uaes, preferi sempre o candidato mais adhc- 2. GOO homens da administração de Outubro, 
·rente [Ls minhas irléas a outro que o nfLo foBsc. di"i:t hontcm um nobre Senador, espraiando-se 

O Governo de ln de Setembro queria clicn- 1w. cxposiciio .rJos prejuízos que o rocrutamen
tell:t, e por isso, dcmitt!a um, dcspachnYa ou- to causa ao paiz lodo, c em p;utlcular ú Pro
'tro, c sempre do seu partido. E' sempre o mcs- Yincia i!e S. Paulo, c parecendo crer que ne
mo principio que se apresenta cm campo; ora, nhmna utilidade havia em terem sido remetti
tcrla multo cmpQnho o Gabinete de l!l de Se- dos para o Rio Gran<le esses 8. üOO homens. OJ:
tcmbro em despachar afilhados, cm au~mcntar tro nobre Senador pela Província do Mara-
11 sua clicnlc!la? Como? Esse Gabinete foi in- nl!i\o disse: - Que faz esse Geneml dos ca
cumbido ile reforma-r as Secretarias de Estado; \'alias magros, com tanla gente [L sua disposi
não as reformou, deixou-a.s no mesmo estado; e ção? Porque nfto vai bater os rebeldes? - O 
nfto podia cllc aug-mcntar a sua clientel!a com nobre Senador disse llontcm que eu não sabia 
essa ·reforma? NfLO foi e !lo autorisado a preen- não sei o que sobre o Maranhão. Ha de se~ 

clwr os lug:wcs va;o;os na Cape'la Imperial? En- muito dHiicil ao nobre Sc!lador apanhar-me 
tretanto, nenhum foi preenchido; mas o Gabl- em um:1. ignorancia cnssa dos factos; dos 
neto de l!l tle Setembro tinha muito emtJcnb.o pri:~cipios, n:To duvido; cu os Ignoro. Estou 
e!ll dc.,paclw.r amhados, cm augmcniar sua 
cliontclla. Quantos emprcgo'J não deixou esse 
Gabinete Yngos, por entender que se podia 
poupar essa dcspeza ao Estado? (Aqui o nobre 
orado·~ p~dc liccnç:::. ao Sr. Presid(mtc parn 
sah!r da sab por pouco tempo; c, sendo-lhe 
concedida, Yo!La pouco depois c continua.) 

Sr. Pr.csidentc. ,\inda sou iorr,:tdo a tornar 

mntto intc:ir~~Uo eles~,~~ cousas; cu nfto Uissc ao 
nobre Senador que nfLo sabia da cxistcncia 
dessas lr:is do C.laranhão sobre os subprefcitos; 
nüo di.,sc tal; eu sei de tudo qu:mto por !(L se 
pa~:sava. O que disse foi que essas leis fora.\'1 
pm:;teriore:s n. essa carta que HC publicou nos 
periodieüs do :lla.rauhii.ú; c por e;:ta occasião o 
noh!'c Senador receitou que os ministros fo;;-

ao Gr.ncral Eliziario. Disscr:un que cm suas ins- ~r:m !-.ar:t as cscobs dos surdos c mudos de Pa
trncçecs tinha cllc prolübido pôr torr:i.o sobre ris. Se n:t opiniüo do nobre Senador o cx-:Olinis
ton:o no Hio Pnrdo, para fortificar essa Yilla. i:ro tl:!. Justir,a ruar,a o Senado com os seu;; dis
J(t cllss~ que ufw tenho ]ll\';SClltcs as ins~rucc;flcs C1!1'SG.~·;, co:no pódc ju!g:l1-o muclo c surdo? Xü.o 
do General, mas cllc au:·.orisou ao commaudantc i.elll om·ido muito afinado, mas ouve o nobre 
u~ colnmna a obra.r sc~nn~o as ci:cumstan~ias, j8r•:wdcr. lJ niio podcrr.i recr.ii:ar antes ao no
embora fosse contra as mstrucçocs; c amua b;·,, 8r·n~rlor essa cst:ob, que lhe poderia apro-
QU::UH!o n~o fosse esta n.u torisar;ii.o cxDrcssn., po. 
dia ;uloprar as medirl::o.s qne julgasse indispcn
saYc!s para s~.lvar a eolumna do sr.u commando. 
lc' mister dist:in.<>;uir r:ntrc instrucr;õr.s mi!ica
res c ordens militr<~·c;:, tliffcrenr,a que t'azcm 
todos os hon1c:ns sabedores ria arte militn.r; as 
Instrucções d:tdas a um commnnu:tnlc tlr:vr:m 
ser obedecidas. mn.s niio é ohri::;ado a um:t obr.· 
dicncin pa.!=i~]va; c~1mp1'C, por~m, que ollSCl'Vr. ~:: 

m·ckn:; milil.::re~; (· qur~ a:i e~:c(:nt.c cr.~:amc·ntc. 

quando o General que as r.xpcdc cstú presente; 
ac o Gtmernl n:1o es~tt. ;1rcscntc r~ acGfi.o c r.~:IH::!· 

de uma orrlem que póde compromcltcr o E:xcr
cito, é !levcr militar Jl~r:t o comm~ll(l~ntr• o 
illiLo cumpril-a; {leve, entiio, rcprcsentn.r. Porl::tn· 

vc!1 ~,r mr;ito? 
Te::1ho dito mil Yczcs a razfto por 01;~ n.lnc!.1. 

n~o foram emprc:;ado~ contra os rebeldes OH 
S. ;;00 homens, c o nobre Sr.n:ulor n~o ouve, c 
<li:~ qnc os cx-ministl'os sfio os que nüo ouv-em, 
rcmqlJ:mt.o c:10s pronJettcrcm pôr um muro d'l 
hroi~?.c rontrc a ]loliticn. pessoal do Gabinete 
rlr. 7 rJ;~ Sc:te!!1hro c a polit!c~L pcsso~l que s~ 
prc·t~ndc scp;u!r. '1\~nho dito muitas vczp;; 
r:tiiC nfio ct·n prudente arriscar um combate com 
os rccrnü~s; qno convlnh:t f~zer alguns pas
seios militares, acostumai-os a ver o Inimigo 
cm rlil'ers:ls sortidas, lnspirn:r-llJcs confiança; 
c depois de todos estes preparativos ú que o 
digno General Eliziario havia de empregar css:t 

to, aind:t que o General Barreto ·nfto fos;;c ex· forç~. no que a sua sabedoria lho indlca.asc 
J)rCBsan\Cntc autorisndo para dclibernr segundo 1unls conycnientc; Isto nflo se ouve. Quorla o 
:ts clrcnmstancinr; occorrcntcR, niio lhe cm ve- nol~:·e Senador que o General E!izlario levasc~ 
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rPerJJl i!;~. flll(: nn:H·a tinhr .. rn visto uma a.rmn, 
ao t.i:.t~IPü ·Li~ lKtL:-tlha; CJ1W se Llcrrn.massc inu~ [ 
LllllJL"II :.L: u til.:U :::;;iugun, rJ~~ra Ucpol:; Ler do

cumt::Ill'JS Ct">~n que a.ccusa!' a ::ulministrar;üo 
do Sr.·tc::J!Jro, :ulminlstra~fto victoriosa (aqui o 
nobr, or:tder lc:vam~ a YO?.) que responde a 
i.CH.lC:i C:-i a.!'.'_;Ur.ll::nt.:->S, (JUi~ dcsafi~l 03 SL!US :ld· 
\·t:.r.~~t ;-; iJ::i; t::1:qual! 1:0 :::H.:us allVê-l'S~u: i os estiio 
:;'mpr'' (:!:1 n:n circn!o vicioso do qual nii.o 
:~;.!.hc~:t:, a:::;1:J. q~.w 'inttldos; como, repito eu, 
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r~ou~tir.ucionrws, todas as leis da ra7.ão; seja. 
-::orHH:mn:ulo sem produzir seus docu:ncntos, 
.wn1 mostrar se silo juslus <.:~~a:; arguic:;ties; as 
,·;arantias sejam embora para os rebeldes, para 
:, }.Tinistcrio de Setembro nenhuma. 

Tem-se multo insistido na incapacidade do 
'['residente de l\Iin::ts Gcraes, e nii.o só na sua 
Í!Je:tpacidade, mas no seu espírito de patro
n:.Lto. de prcvurlcuçfw, de ladroeira. como se 
t.!issc nesta Casa. Quaes silo os f:tetos pelos 

!wYi::. o C .··:E:~·;~~ I~liziario de levar ao campJ quacs o Presidente de :Jiinas merece ser e:stig • 
r!:' !J:1:"!!!:,. '.\:~:: :1t~:s, qnar.llo os rebeldes apre· :natisado com este ncgTo ferrete? O Presidente 
:'.''nL::J:t L:'il:l:::; w;u~rri~n.s, nilo só antes da rc· rle :llinas era. um agente do Correio, n2nhumu 
!w!li::rJ, n::~-~ l!C:~:;i~ c!(:l!::.. que dura ha 3 pa.ra 4 fiU:llificar:üo tinha, nenhum conhecimento de 
anno~;'! ~r. 0 u~-:~~c-!·a! Eli:~~:~rla ;u·oc2dcssc assim,! :ds administrativas ... 
r·n ~~=· .<~·-·, qn:·· !l:"in ~o~r !'!lu!to p:-opcnso a ad-i O Sr.. F;-:mmmA DE :\IEr~LO: -Apoiado! 
~nit: :r ;l: .·!~:;~J>~·i:S e-Jntl'~l o:: delegados do Go-! o S::. VAsco:-;ct::r.r.os: - Enticga-se o ao .. 
Yerll~:. :·!! Uh\::::10 o cc:1ct:\t:1nann.. ·;~~r~l(J ele uma Provincia, c de uma Provincia 

J·>: > 1!:~:.~~~ ~-~n onn·;~ n1:r:nsiüo. e p0r~n ao3 1 ~ .. ~n·w a de- ?\Iinn.s Gcraes, n. um rrgcntc do ex
nol•:· .. .- :.~ ... ·:i:~doi\·s que tomem apontamentos f ~.Unis!.ro J~ .lustir,a.! Vcrclatlc é que se n!ostrou 
par~·. ~1Jt~ r::;-)f\Oll!L·r~··m, qn:·· os rebelcl::s tinham! 1·)~0 f!UC c!iSC' ex-~-Iii!ist.:·o dí~vc as su~s ch~ir,.õcs 
i'r:i····:_.: !;,::"l!t :·:c:::·; :::i\~·riDri.:S ús imperiacs, mas' ;t.:') systcma. de cr.rrupr,:Io, ao ter aberto c:.!rtas 
rp.10 01·:.1m ~upe:riarcs; pri1no: pela espantosn; d~ correio! ao u~r-sc prostrn.do ante o com
;·;;oi·:!:.::·:.'Jr. ~··:1::' WIC s·: tr:.t!lSPOoit:lVJ!n de u:n: ~·.1c~·cio. Ah: Vcrü~tlc s;:·rt~ qur~ o r~~~~:Oiir:.istro d:::t 
~ ol!~To r;:.into; scgul!do: por sercru muito; :;t:::!:ir:a (· I!ad:.t n~~ >:·:::::-::nr::J. do no:;:c Se!l<!dor; 
....... ~· 1 

• ·: , ,,·~: u:rr~r'i:·n 11~:~:1!'. por con•.;t.::t·! :·. r·~~-.'.T!n!~~:.ro d~ .Iust.ir:;~ n~LO mc.r~d::. essas re· 
d 1.' c::\·:t;~:L·:l:t, :10 menos 1~os seu.:; do:rs: c:!(·i~i:::s; o nobr;} Senador, sim, cllc as não 

i.:·:···,::, :;~·:.~:~ r~::d:~ J"li."OIH"i:t p:i:'a. a r:;ue:rra il~t·.: :')!i~i.:·:c: po:· c·:::scs 1ne:io.s ignobeis, o seu rncrito 
qtH·l!~ l'r:J',·i::::i;:. En:_,-.o. a;.~·· .;:;u :tc~:-:l:.;c-::·~1:·:; :.:-~:) ti':ln.scc·nde:nt:~ dc·-;la ter a d.?vida rC!mune· 
1 n ·:.··~ :·.· ~~ :.::.l:-::· r::~o (!Ht1l' u..tt.cndcr, 0 11~ d~~; :·:~r;t~::> c! a !l:l:z; Iiii:H~:~ t1e1!(! se (~{~,-:·-, u~r csquc
n~;.:·:: ~ :·.·:·· :::~:· p:tr~1 o c~~-~~rin:~~ro d:t Justi~:1· í.·ido Sl:!~~~~~ pc!~. maL: nc,;;ra iagratidrLO; essa 
a l~;;·:.;::~ rl:-:-·; ;:;;:rei:::,~; e !l!il:!:J$ de Pari::;). cu di~- ~a:pc~:ioric1r~dc C {}t:C fez cun.1 que o nobre Se
;-:;c:, p;;:· •. ·-:::;:: o~:c:::-j::-.o, flllC c:·:1. mbtcr, p:tra i'a· :~:ll~\.·1' :~1111.\;;"!. d ~\·(·~~S~! s:!:~s .I'(!i.'kil:ik;; :1. essas 
i!i"!:' ~·. :-!. !~:1!:1 J':Jl'\~ dr. (':1Y~lllari:l, O triplo (~·2 1 :~~~::;:J;}:'J::; Vi;;, ::1 C·::;-:~I.S \'fol::f:i)e.~ ll0:5 s;.··~!·edOS 

i:Jf::::l:.:·i::, ·.~ {1::. ~.~l\·l':~ r~n UiJ Gr:mde do s~.tl: :.':l:; C:! r;~;;, ~.,_ c:-:~" sy::;tr:n~~ de Cll!'!'llPr:ii:-~. 

:1i:1:~:~ n ::·:11~n !!:~o ~cj:t h:-::::;t:tnt~. OrJ pr.di~~!(!n J O Sn. FEi:!!i·:rr..\. DE :\!r:u.o: -Apoiado! 
,/,L~ !:~!:r::.~·:.::; ::~1rPSC!!t:'!.r c:n e:lmp\) ~.000 ~w- 1 O Si:. V:.~.u.~c!·~r.r.n::.;: - Gra!H!c supc-rlori· 

...,, •; • 1 ..... , .... , ....... ; .... P'""~'·!l'lo .,co.,..·"~-~~··~i' f}'''1 L I ~:u:::~ Sc·:.1s sc:!·\·:r:c::; s:·lo 1~2tcr.tc~~;. os S!·~u::; tn.~ 

~ ·.··!·.·.- .. ·:' ~.)· .. ··.'·,·-... '. ",;, ,:, ... ' .. · .. · ... ,-.···]:·,·.·.!. '• .. " •. "!·' .• :_!.!l·.:.:_.,·. -.~··1.'· )·1··-·.:!··.:.- ,·,~. )l'.'. ".·, ·,.· .. •· .. · .. ··.··'· !,· 
•• i., ., - :i·~~1::r.::; ::t!n!i:-::::; :!O D:·:~:.i1; 111::-!.S qu:'!.r.tn l: injus-

n!~)1·:~~·1:!d··· c·0;!1 f!:H~ ~\; ::·:::1spel~·~.:-:m tlc u:11 n :::1 o :10~)rC~ Sr.i!:':.!~~i' !)~:'~!. e::1:1.1 (·l!·i~a~·:~·s !'l:inoi~ 

üuu·n J1G:~!.n, !!:1dl'!'·SC·:"L í!iz0r rp1~: c:.:af!O oc::i~ :·~s. q:::l!H.lo o~; f-n~;-:;1i'í.: e:tp:-tzrs d·: :J(·i~:l. c de 
s:1::: :~:~ J~(l~;s:L·: •·r~:·r::--~~ no TI.io Gr:u!dl~~ Pc!1{:r[i (·:>tlc~·rm :1. c:::s~s !"1"!~:1:1~..)-:-":!.S. ?\~vJ il::·:L~o rp:c um 
:-;\~!' (:()!1tl:1 !l~::::r:!) () Cc!lL:!":!! E!izi:lr!o? ?\:'":,) h:t- r.1os pril~cip:l25 l~H;ti\·c~ d:l indif!li:.If::io C'O!ltra o 
y,~·~·lq :!r.~·n!n;··n~J::; p~r3 C.:J:l\"C':lc!""·~· :1. :-!.d!11111Ei· ~'):-r.::ddl'ilt·: dr. :\Tii!:1S ~-·:~h:-!. :::n::. c:·i~~·r;n n:1.s clei
l!·:;r·.-:.1 1le 1fl r1(' S"rr:~1~~:-n di)~ f:!Tl~:t~i:1rh1.1 d-~- (~:1r.s; rc;nlos h:1.Yi:1 em c!:,~cr~os pontes dn.
l:c:•':::i, 011 l'n!l"a.c; f;n:~s. Jli·r:;:C'do~:.::c ~"!. :u:e1!S~1· r.~ c~nc:U:~. P:.·nyind:..,_ r:uc :tfoir:-:.r.l~!1tc dit.i:-:.r.:: -
prn::ic!··:!rc::; f1:1s Prcn·incb.s sem (jUC csr.cs pr·:
sicJ,•ntt··s t:'nh:un sido ou,·idos, s0m f!Ui~ sr. ,·cri- j r:~.: , ... ~, !'·.'~!'H'ln;la po!" cllcs ... 
fiCJI1·:" :.i' ns i':H~tr~; ~~o tacs co:110 se cxptí~ nc~st:.t ~ O SI:. Fr:I!l!~·:n:.\. n1·: 1fr-:u.o: - Peço a pala~ 
C:1s~1. Tta1o sr cl!~~pensa: até para os rebeldes [ vr:t. 
do Hio Gi::ndr se ftUP.-r ~arantins! m:-ts par:t o~ n S::. V.\~~("'OXCE~.~.n~: - c~v~~c. j"ltir~nl, a 
~Ii!~i~rrrlo clí! Seh:rnbr3 nenhuma. l'orm::1icladc 1 sorte í~t·s! :-: l~~ll!Hlo P mud:n~~:1, como Dt.~os mui
~:.' gn:\.l'clJ. fiC]nL~m suspensas todas as leis· tn.s vr.~o~1 c::.p~·iehJ de ab:ttc-.r o~:; sobr'rbos, de 
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20l). Scss~io ele ::?::í de :Vl;tio 

huinilhíl.r os c::alrados, algumas altcraç~õcs tên1 1 11c.:tte tl~· 1\:íia:t;J go··:·:-:·:l~t :lqtwll:t Pro\'Üli<:.t il:~ 

havido nessas cousas: os rcg-ulos Yêem fugir das ' súmenic um anuo; como podia cllc V:: por 
IDÜGS O pJdi.:l" (iUC J)Clo poUer tinh:tll! CO!:!.SCgn!-! :!r!~~~lfi o;: c1i~ll~~:jro~: j;Hiirc·:,~ n:1:-; ~1L-:w; ·>•-:: :•s 

<lo. Mostra _:t Provincia ele :.ri!J:1s CJUC ~p~·':'~Li I ;;~:rtirnJ_:tn~;:? ()nizcr:t onYir. unn c:xplk.·.·':J 
o seu P.re:sHlcntc, que n.rlopta. a su:t polltica,; (~·.>~J!~.: pn.:.·nolll('l~o; ~oYc-rn::r!~t c-llr Jl~Hr~·::;.:Ji':~ 

;~;:~d~' 0 c~,:~i~.~~:~ :~~:n~11 ~~~~~!~~~s:~:c~o~~~iJl~~; J ~: ,'; ''~:,!:tp:l•':~~-~·~::::i~ :;~;~,~,:~1 i:~ 1; , .. ';;:~s "~.~~, 1 r;;~:~l.~J,: :':\c'; 
diversos. E que se cliz desse Presidente'! ln- j !"'~~.ri.it;I;!~l~· •. ;~ ir~1 ~~.·I!.P:l 1;:L :!J:u::d~:. 1·: 1 ~;~~J ;.~--!o 
flui o, -subGr:wn as ekitõ:::s, dci~~n.va. os tlinhd- f 1>J ;·:nh:·~_: :::~c-!1:.!tlo:<, 

~;~;8;~ 11:-:~il\~: 1~~~n~1!~~~ir;~o:'~ ~~.~~l~~~:c~ ~:i:~~a;~,~ I ~ ~;;: :;:::'~,·i,:,;:;:,:·,::'.:':,,:;I:~";,;,~~ ;'~',';,;;:·., S 
do Pru:idclll2 e r~s m·clcns elo G:1bincte de lD l' jl~:(1r;!' !!:L :~n~H·o :."L~i .. :ou :1. min1i:t n:·npD~;!t
<lc Se~cmhro. Ora, torno ::t ·!'CPí!tir, merece:·~ o ql:::JH~n c·~t cJic.sc nn~· 0 ::J1n·~· Srn~llnr ~ ..:. 
esse.s o1citorc;, eon::;C'i~ncio~·o:-:. que vot~:.!·:qu n~ 1 ·~:·.L !l•:-.: ~ C'"·'t ~: 11 0 nrí·'::d.ntr· t!~ ;._~ 1 - ··~ 
~oi;.r:~ ~~:!]:;~-:~)-~~: fl.l!~.~ ~~:~[c o~ a:),~~~~~cnt.~i .~a;:: pa~z [ t!·~'i:-::L':~t :J:-; dh:l:~irr~;-; P~ibl:c:o·~ mczu; r~ ... 
~~am::-> !.dJ Cv:~OILPJtJ,J ..• Clll~ Sl ..... , clc~uc ... r~- 1 .,~1:• ,~ 1 .-,..._. dr)~ ., .. , •• ·,_,,.,r··.; !:Ie:J:n)Jldcs d~~; 
flict:un ,-ont:~(!c alhC'i:t? Qac a U!'na C!le:itor~l1 1 ~;;·;s~- .. v ... ·•· ··· :'~··~r~ ... : .. t. 

Ua. Prodnc:i::t de J'i!na~-; !)rr.üt~i::L sü o.::: :·r~tto::: ,' · " 
v 2i:. :;':.!:1: :~ 1: ·. ;..:-: _\;: !.:.(}: <1:~ corrnp(;üo?r .. ,. •:. 

: r··1·· C\J::si:·n::.ia :~~::o. 

~~:;~~~ti~:~:t~;il::f(~t;~~~~;tr, ~;,;:;;:~:~{:;~,~"?)~ .. :;;·i:;r-:.;+ •..... 

i~;~::~;~~·Li?;~~:(:if~~~~~f~üi~: i j;?IY)\;~I/}.:I:i;:t?!·~:;~:.;. :~ 
._odor.- oco olrjr·c.:to:- (]., c·n~ 'tdmin~'"'tl"'1 r.::o COPl! .\lJ:·!o c::rt:!.::; r.: f:if llh~ :::n:Jo r;~!~ {..:•.;:·. 

f·~:p;~:~:,;';:~~~-':~~ .. ~:':~;:~~;:;~~bf~:é~:;· ~,~\:;,:;l~~o·,:~l: ~~ ;·;~:,";;~~;;:• ;,,:; :~~~~h;; ;:·_::.i~·:;~;;;~.-~.:.·:~.:·.·:.:.:i 
~1hcircs que o 11 rc:~d~lcntc de :\Iinns tlr:i":-:f!"':~ u .,. • • • • ~~ 

~;li:~:~fJ~;~:~~~i~~:t:t~~i;:~q:::~;~ I i~;~·~~~~:.;~::·:l;;::.~:.~ii,.·~~::· ;.~i;· .. :,· .: 
O SJ:. rl~i!I:En~A m~ J.T~-:r.r~o:- I-Tei dQ rcspon- O SI!. FE::::l·::r:.\ !1:: };In.:.o: - :·..:-:: 0 1:~~: 

c:e.r-lhc era tr:-mpa. firo a h;:.:o, r.~ r:!m ~tJ q:u' r::1 ~::offri. :-~ t .. ~:: ·· s 

o S!:. v.~SCO:\'CEr.r.os: - Sr. ?rcs:llent~ . muitos. 

O Sc:nado oEvio ao llOhl·c~ Scitallor :stas cxprr.s-
:~õcs: -- Es:;o dinheiro quL: se consc•rvol1111 ~n[tn J rlr:ntr~. 1:r::~o i.:!! !':ic::.o; o ::c·J.:l:!l ~)rt·:;!i}:".-~ .... 

:~~,\~::~ti~~~:~;,~=-~ ~\~~r:~:~~:cs c r.:~:1c5 foi m11 dos i ~.::1~;~;;~ J~~o8 ::~·:~/:~t~ .. ::·~:.'~,/'~~~~';:r:':,~:J~cl:'~.:'~~'' ..... 
O Sr~. !i"J:I!!!EI!!A llY.: ).IJ.:u.o: - .:\pob.do! ! :'.!"n:-;l!'(!·S~; c~n:.·. r- .. :1:: i:t:.:~:} in:li!'O\-:l\-~·1 snc:· ·;: -· 

<lest~ v~::: n~~~r~~;;'~'~·;:~::.: n-~o~;~~~o d~:~~"';;:;:~'~;~:,: / oncl~}!~,~10;~1::·~:~liJ''·~J~:; ·~~m;1~·~c~~:!d:;,~s ; 1 ::;1~';':~r~·.~'. ..~: 
r:u 1hc inv1~ri! os Si~!Fi :l!'gU!!J(:!lt0:i, pol~j 1!\!(' 

1

1 n~!O Lenho jH::·:·:::~o C:i):lilr.ri·n:'il:() do rp•' .);~-
''S cou~.i:h:r~i. l~o forte,::; que sti ill\'Cr~id,Js e:orrcu ::t 1". ... -r::ilv d1 ~:ia~ l'"'r.·bulc:·i:~:-:. ~~-:·· ·~·' 
pQ(h·nl ~offl'( r ~1crrot'IS. 1 cs~c ~Cl'\'ll:o J;nhEco csi,'t ;: r··:r:~o cb. r ,: ·' ~ 

o~·;·l, Sr:nh:.1T?. !cmln·z.~-::r:-so r!ue o .I 1 ~':\"il-! c:fi.o d:l. 111::!:~::'!!C1:1; i:~nor:·:~H~::J o :p:r! 'l c:::He :.· .-:-
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t:r.:iLo exi~jlC, n~to pos:w po:· is~o s~r t:1jn~Id\:· · l~··!.,;L~: L-.;~il~ p:üronai.:u ou. c.:oiHo lile chruuou cni. 
radn ~;~n·tlo c muUo, e: conci.ei"!!n~ulo a i:· par~ ~t3 ~ ou1~I'~:. o;;caslüo o noiJrc ~cna.Uor, c~:::t:!. ladroeira.'! 
e-:c~ol:1.-; do P~ris; nla~;. se~ n1c nüo r~:1~:.mc, ~~ 11 Continuou o nohrc Senador a insi:.:;tir cm 
L:·l dt~ ·! rh~ Outubro de IS~l anl.ol'i::o~t ao:_; gJ·· '":u:~ companhia~; d:: p::üriolas tinham sido es
v.-·:rn0B provinclacs :1 cstn1E:lcccr:::m -r·e~:l.:~~c:-r.l.J· i L:.th~·:c·::;d;::.~; p~n~ c:onstrnir c~:ms cstra.Ua3, 
n:ia::;. 1 ain~L'. q~It: :1;1.0 tive;;:.e:m lucro a.1Gnm, porque 

... ::.. muit:o tr:mpo rJlH: o:i <::np:,. .. cg:Hh·:-: j1:.1h::-l fot~~~-i~:·n r~::> n1cnos de contrlbn:r c:nnt suas 
!'.i-~\·ine:ia :l;~ ~-T~l!~~; :·,:·cL1:-:Li:U .·;:;~ai;::~~- f0:·(:::··· :~~·.~·~t o m~~n~0r~~mcnto d:l~ communic·.1.· 

::·· :.!:~r.s de rcccl1r:üori:ls c!-:1 dh·.-~:·:s<J::; !V)l~::<:.7: I f;c.>.:::· (:::. ~);·!r:incia; znas o f]UC cn sei com toda. 

·.' ;::.: ~~:~ í~i==~~u:c.i~_ .. :. alli ::~~? e~:lsb.:cr_::·.:c·:::., _1':-. J ~~~- ~·~:~·: ~?:·> ... ~::(\ ~:1~~ -.~.~~,c~ .,:>a:ri~.L:~'- por patr~~-
;··t•·.!~·:!.do.:; pubhr~n::; rp!C yn·cm cm t:J:;t:l:lCJ~·.: 1 L~.':: •• : .. , r:J.. ...... c.,lu,·..:~!. ~~ f .... zc, C:,L~ ... aíls c pont-:.s 

~-'l. (:.::1I1.:~! dr. GO Ir.~;u;t:i c rr.~:.i:;, :~:1 cor~:l1i.::~!c1·1 Pni' ~·:·.~.::!~0 rnaior s:Jmmn. de dinheiro elo que 
::;·, >:n (iiffiecis ~c· rn~·is~!m:':'..:i, IJCl'fJU:: !F'i'.l í.~íjl!l~ll~: :';r::ln. CJUll o Presidente conac:;ulo fll!íl 

... , .... :·: :~::p~~.:t1 ln~!itos dias hrt ::::'!::E~,_·::-:.~~~ ·.:\-
1 
nc-::.c-p:!ulç~as as arrematassem. Qual devia ser o 

,:~•:.:~:; ~~:~ ~~mr:-!·c~:!Jf)g, pois. de onh~n:-!.::1•;.:.: c:!- J ~1;,;:·:1 ;;imcnt,; do Prcsid~nic ncs::;a conjun· 

1~:: r:~~.:-.:;, c!: !:IJ pro:·(.'ssorc::: rl :\ ; 1 ~-! :1~ .:~I!·:::: 1 '.:~:·::-:. 1 :·tu i'. L·:' De\' i~. ~~!Tcru~ta.r ~::. cons:.rncç:lo drt.s cs· 
f:::::·::r·::l:, c:.:-:.: ~~r:: ~~uir.:) c:F·:·;::~;J ~~~:::H:·.l-'.:;; :~. t~·~::..~~:.~.;; :!.c:-; p::~.t.riot:1~:, embor:t fos~;c cl!ll. mu!s 
\ 1 ;:!:.:·.: j:~ ~~!'CP:!!i(:i::t p::.r:.t r.:c:c::.r~· c~ ::· ·.:·: c:·- íE·~fJL:!Hliosa, h:2.-::c.r1do :nilo-r,J!trlot~.s r;~.1c se obr~
·.>:'.:.:.,..;; t \) c:~·i·:· ~:·ii ,.,;::i~. i.J.~,;:: r·:-::..:i~~-: :~~:: -:-.···.·: ::11 :; r.:::::1~~:·; ('rJn.strnr~fi·:~~ pm· m~:di:o m·;nos? 
r:-:· .. ~:~:EL~:. ::0 o TJ:·csit::cni:e: :nl!lt!p:i:.:c:.l ~~·. ~·> ~·::: ::.:.~:r:j:tY~l Slil:~!- o flUC neste c::so dcv!~L fazer 
r._.:; .. :,1 ~·i:~.:: C:'llllO C'~i~:~::n :tuloLis::-~~~J :;:!2., :...:. r~ P~·:··;::!(lr-nt:~ ... 0 Scn"do tambc·rn nfto sn r.~· 
:·:· .. l: :·::~· c·:-:P::i~! C!Uí:' n0.!l:\:; ~1 c t0n:~~~~~'!. c~n.::.::::~· ~;)}-,·::\·:~~ ::. i'Ol'l~·!:::· :1m rnClO concr::ito do Presi-

i;r-:·.~::~.:·, ~:iíl!:l t~:1~~F::~1 d!zcr nn.:il:~~~ ~·o:~·:":;; 
~~~;~~···· :~1,:c.::o:-: c.1c~ o::tro tG1~1po; ~~1~~~ c:: c~:t·.··~,;r: =·~· 
( .:-: ::r~o cJ~.:ro SE:r ne:sta Casa éC~i0 l!l: bo:.~c~: . 

I 
::~<::.-:· ,,.~!::c·:.; lc:\"!'!.~Hada:; pc1n c:-:;1;rl~·1 :~:-:. 5:!· 

.. : .3·:· a:::>:!'':~:c·!'GU r~~!0 c~~sc Presidente d:! 
~:·:~::;c:T:~ 1~n1 c3t:!'~l'1gQ!ru c:~ um officio 

r" •. ' '· .. -~ ., .~ ·' .. :.·., .... l••··· .. 

O Si:. FE!:t:r:il!.\ ni·: ::.\IET..T.o: - .Apoiado! 
o s~:. V.\~;cc::u:u.o;·: - ... :,; :l razf!.o lli-:;,D 

.\::; r-:.n·:Hl:ls :orn.:n tamhcm on1.!';) Lh~·:::~ !'L-:.a :10 ti!ltl!ir\) d<:si:.a. ve:~t.; o n:Jbrr: Se:nador 
~·.'1 .:-:-~ ~('(•ns1~~:io elo Prr:1idcntü Uc J:Iin~l-3: c;.ssc ~!. :)!·orlu:do, c·, pcuco m:1is ou menos, s~1berü. a 
P:-::.::~::::-:.:·~~ ~.~1·rcx~:-:.i~0~! ~!:l!Hl~~un~.:'.i..,·":~~·:.- ~~~·::.~- Sc:::~L~o (Ji.I:il h:::. de ser . .:\ .. r:tí:}o <} poi11ue css1; 
r:~ .. !.:l po:·t"·J-::.~~ <1·1 nm:1 cst~·~ü!:l... c-.-:~:!'~l.n::;·eiro se:r\'0 nas cleir,.õcs. Or~, cu nüo 

O S~:. F:·:::!~r·:u~ ..... nr: :\Ir·:r.:.o: - ~\;~oi:ul~L ~::::! o i'::cto; o:n·i, quando esth·c em ~Iinu.s, qUt) 
r) Si!. Y.\~C0:o-;cEr.r.os: - ... e: !1:~0 só ~:-:: :::c du\'i~1~v~ !!:~ 1~~cionaliU~ .. dc de um scrvcn

:-::·~·:·:·::~.: .... ,~~ c~1:;~H~c:-::~:l:!.m::11te, E":~1:i a\·.:: :t. T1c:;~ u~~L".'io de nn1 of.ricio llc T::!.m::tndufL, c parece· 
~·.: .. i cr~!~· n::.o !êln n.bunar;fLO. Scn1wL-.::·3! .As ~r- i me que: a ~1dminist:a~üo de cnt~w não reco· 
-;·.·:·:,·.::::-:.";··2 ~·~:·r~~ .. , ;}.:·ln ~··r:<>~l~n~.:; Lr.: ~.I!~-:.~: :i i nhr.·ccu o E-str.1ngeirisn1o desse serventuario. 
~-:.~:.· . . :.·: _r.:~t~~~1:~ :~:) I!ot:e:~.s rruc t:r.n1lO, C:V~1·~·í}n!"~.J::·! I s~n1.!0!'[:~:. Eu n:io sr;i C]l!a(~S s:lo os f:..tnd:tmcnto-5 
~~ :~·gl::i:~í';to r :--~:.~: :···Ly1G3 ndmiLt:llos ·~~~: l?~t·ir~.:: /1L:lo::: qu::t:.3 s·~ pretrní.lc estif?;ma.t:s:"..r por est:J. 
"'l.-. .:.;· 1",1'f",(lf"l.··"'l~' .., ;':.11'1'" li. í' •1,') :~ ... ~··•:•, "''··11 :'l --.h .. , " ~d . '•t"l ;- ]o ln ·jo sp• b . 
L ......... :"'"""'~.r L ...... ·~ ...... :, ('(,.tn •. s fl ...... J •• r .... •·· •• fl.~n~. .•• L. Lv .... l111TI1:-s l .... Ç.tO (L iJ \L: ... I.Cln ro, 
T.~::;>:k:~do"'.·, 11:!J f·"'lhas publicrrs. V····n. ":·, ..... -.:...:-i I'· L "~c·· n:-to pro\""'(l"r· i'.,c,l·:)co ·1·nnro.,.,., . ..,itl f·octo· oJ ... t~=:-l. l ~,.,_.. ! .... C~,,::, • ..... ,LJ.J 1 .. ,.,, .L I 1 ,u,OC..: ..., 1 ,., ::, 

(1 -~''i ~ .... h\rl·' J'Tl .... ·J ... ,.·Jo ";11'1'' OI'.J'' ,. ...... ·~··,iJ·I·1 .,.. ··· ·. · .. ,n.-:-r''l'o· " 011" S' n"o pc">d' <l"r crcd'Ito· . e"-._ .. ··~'· "''."'~ oL::J ,:\, JJ h• • l~ J t ·• · ..... ~L:• "'' ,. 11,1.:;.,•• t :S lL• • .-~ t. ,C., L: LL I C, ;.L 

-:.wh~!.!:l ~1do t;u~rd:H1~s tot1:ts as forn!:'.i!dac!:·s, ::.· tretanto, tnsistc·sc en1 que deve ser n.ppro
~~~: fr.S :!.ti·rn1~Ülntes c-r~till r .. bon:ülos: 0 :;:.J;j·> j v:uio o parag-!'apho NU discussão. 
~~o~· Ot:rnl dns Estradas o inforn~Ci.! (j,) r;,u:: i Eu jú disse crn outra occasi;1o que a :td· 
tocb3 esses actos tinl!am sido iei:o:; r!:: :~:'- ! ministraQão de Setembro não achou o paiz ·cm 
cc~do com a lc!; c dado :; c:lso de que f,,,,._,,~! um estado muito lison~;ciro; aincla hontcl!l, 
;>ot!<:v abonados os arrematantes~ c.s:1::~ !n.::.~F~-1 um meu collcga, 11a Cn.mn.ra. dos Deputados, 
-~~'!!' >Geral e o Fiscal intcrino tinham :nu!r.o;;! n:ferindo-sc aos membros da admlnistrn~ão de 
r.'·:c(js p:tra inclcnmisarem a Fazcnch P:-.Jvi:~-[ Outubro, dizia: "Vós quando cxpunhcis o es
ci r.:. Como, pois, se pôde imput:t~ ~.0 P:··csi-, tado !lo paiz cm nome da administração d~ 
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20~ Scssií.o de :23 d~ .\laio 
--------------------------------------------------
Outub:o, nos dizicis. ..:\.s algibeiras estão :nou, porque tinha :"6 nas in~~itait:;üc;:; i :ürn::!. :1. 

pejada~ tlc tlocume:nto~ pr .. ra. provl~l' qi.~l: tJ pa.f~ ultciar a voz): a C0r~C: elo ~lo ~~:: ::,~Lidro, 

ni"to est:i cm soc0go, que se nfw púde t.ira: um nunca gozou uc mds tranquilliuatk: t·::l outro 
sold:tdo de uma Provincin sem o perigo de sul tempo, a. cada p:~s:3o se ouvi:1 di:~:.:r: .. ~ !:1 r!I.:.:· 
tranquillidadc." Esse mesmo cx-~!inistro gas, h·a rc;cncia ue D . .Tanu:::·:a. h:c :ua:ori· 
dizia: "A Capital uo Impcrio esi.:'t cm ci:· dade do Impc!"atlor; corremos C;s~c l";:·i;:;J, cv:-· 
cums~anci:ts tacs que se não püdc .p~!sst·~·i.r d::! remos aquelle outro". Entrou a :l.ll::.iiiJ!~~r~ll:;-lfJ 

noite; o E:1e::rrrcgado de Din:un:trca l:li ba de Setembro, pararam ror] os c:::tcs Uo~t: os, lki-:· 

pouco n.commcttido. cm uma das ru:!~~ ma.is apparcccram os ~wstos: o;:; ~!.c;s:~::;sii! ~;'!;-;, o·i 

publicas desta Capit:ll, por assassinos 0 sal· roubos, os outros crimes di:Jlilluir:u:: a 1:u 
teadorcs; e, como não achou protec~iio no paiz ponto cspamoso; 8 o que fez :t administr:•· 
onde esper::.va encontrai-a, pedia ao Governo ~ão? Consen·ou tJdos os emprr:;ados tb ad!ll'· 
:tutoris::.r:ão pn.~a. andar armado com as pes· ~istração precedente: o f!UC íc·z de I~!als !•J! 
soas de s1:a. comitiva". invcstil-os de to~1as as su:ts ntt!·ibuiçüc:-- e e;,.:. 

:o;r0 Rio Grande tinham-se commettiuo os djuval-os; ·e a CDrtc do Rio uc Janeiro nuu,·:~ 

erros que cu jú apontr:i, tinha-se C:'m ~t~nc -~ 
1

1 g~zuu de tn.~t:l 1 !'~nqnU!iJa.:!c. Q:.~c:11 c~;: •··N: no 
meio, 01: ~01no c 11 mezes, nomeado ~.uatro 

1 

Rio de .Tane1r~, qu~:a o!~scr.-ou o qn~ 0:1: o:lt.ro 
ou cinco prcsidcnt!:'.s. não comprr:hcnd1do 0 tcn1po acontecia. os pcr1g~js que se: CO!'!'!:l, c: a 

tempo d3.s vie~-presidencias. Q!; ulr.!n~o~ prr.- tra~quillidadc que lhes s:ICct·clcu n:.L Capital c!,1 

sidcntes, pr:sson.s mui rcspcit:1veis e rp!c po· Tmp~rio confcss~~rú esla rcrdo.dc. Xt.u me !en> 
Chnl pres![l.r mui relcvantrs scrvir.~os r.·m ou- bro (talvez scjíl r.qlli\"OC:"!.~;rw m::1l1:::,) (li>.· iwu-
tr~s Pro,·ir:.cins. n:lo cra.!11 proprio:; par:-~ vcssn outro a!:;sassinio r1ur n;"lo fosE···. o com· 
aque!la; cu nomeei o Sr. Feliciano Xun.:s [ mc:ttido de noite, no e:r:no dos D0u~ r:-::1rtos. 
Pires, que n~c~ parece un1 brazilciro do!:.~do de En~ uma. pal~P::a, n~l :;ua. J)úlii.it~L c:·:~ .. :!·ior 
exccllentt::s qu3.lidades, que podi:t .pr~st:u ser· ~ ad!llinistraç;'lo de .Se:tc!llbro Yio-se !!:!. :lcc;.::· 
~·iço~; c·:~~ o~!::·~~; prc~!d!:·!~ci~s: !~1~lS (!t!•:, não si:1~~!r: de í·:~:('~Ld:::· o.::.; :~lnl;~ll~:l';"!;l() . ..: ··:T\!.'~ ri:1 

sc:ndo proprio par:t dirigir u!!1a campanha, ad.m!nistr~ç;}~ d!~ Outul.1I".). C:iTO:> -;ravis~:!:!~os! 

logo qnê alli chegou rGconhcceu o c·rro r1uc E ~incla. n1c horrori~o q~wntlo me lemlJ:"o clc·l· 
~ommettera. e:m acceitar o.quclla prr:sidenc!a. lc.s: Um ~Iini~tro àe: X.::.;;ocios :~~tr:~ngciro;; 

Ellc scfire-u, ou ~1. sua autorid:!dc sofircu incum!Jc ao Encar'!'t:garlo (~os Xeg~!do.s e~! DJ
gra.nrlr dcs:-tr em muitas occa.siõEs. nastar[t livia. para que tra.t~~ <los !;n:iLtlS ela T:n;1eri1 
refrrir que, icndo ·m:lndado soltar ~lmnistia- com aquellc G::npcrno, e cliz-!i!c: ··su r2l:Oi:: • 

do.s f!1lt: a yin;n.nc;a. tinha n.fe:rrolh:1do n:ls c:l· mcndo-!hc r;:t:~ sr· d:t•U:t !H~lo Ti"tl~:lrlo cL· 17S7", 
dcia.s, ~pcz:-t!· tlJ. n.mnist!rr, vio-sL~ toll~v:J., ob:-i- 1 Tr:ltndo r1t:::··, fcii:~!11C:ntc, a. f!."lH:r:a ac 1S01 tinh:t 

I. l - . - I'' I • ' .,, - • • 1 -gado a torn:'!.!' a reco nc -os a pnsao. ~Is a I Ui.l~ ... rn1uo, c· fl!l!:' !WO 101 reno~·:~1!o pco de: !;:i-

flUe estaclo Unha. o Go,.:crno de 1~ d·~ Outubro cl~~Jr.z: Tr:~í.::!do qn:: nos priv~~v~~ LI~~ í.Cl"C:::!. pari·.~ 

reduzido n. ::.utorid~Ue na ProYinc:ia do R:o d~ Prov!nri:1. flc .Jíal.to Gro~:-:o. Cor;~o ~~ssJ. al1· 
Gr:-!.nclc do Sul; rcfliC!t~:·sc se cstn. pol:tic:t não ministrac::to tratou d~ !lO:Jso:; :!c·.:;ccios l!o Qy,~-

11:tvia Ue aug!ncnt[!1" o c-s~ado de desorde:1n 0 pock? TE~·c clla, ao menos, nn:.:c:ia. de todos oB 
de insubordi:wr.i'i.o, qni! h~ muito te:npo per- t!·r~t3.dos? C!'c!o qt.w nJo. 

:5cgur. aq:1cll~!. Provinda, (lig!!:t Uc :nr:lhor Xn. pc:lit!ca i:HC:rior ntto f:li o G:Lbinctc de 
sorte. 1!) d0 Sc:tr:·mbro il!('ll05 so~litiw e menos feliz: 

Foi ncs~c L':":it~Uo fl1!;) o G:!';l.!l'!lO t:·: s~·t.c:~:· 11:: f.JUCb::-t.:) C(l!H!·~~ algum lk ~::·:1:1 lli:!c;::;ados, 
1ro rccd)(!ll ~ :!drnlnistrlç;-!O do paiz: :1:10 r.\.!\'0 
t:wtns rccC'ios con!o ::. rtdmhl~~Lr~~t'~:-<:l qur. o 
p!·~·í·u1cu, 110 que ~ls nc:::s:!~ eo!J:i~~s n:-~o ;-Jodb.m 

mdho~·~!.r. Tii~ha f[: !!a.s insi.Huic:fi·~s (aqui o 
nob:·r~ Senador ll~va:H~'. a yoz. c !'al:t co1n en
thnsinsmo), c co:n ess:1 r:~ ·rcstnbcl-::c~n a r.rn.n
rp:illid~Hl:) o:lllc 0lla t:n!J:.L .s!(!O pe::·t.urb:uln., 
l1''~::r·,; H:1 T!.it) Gr:-:.;:~I: !lo Sn~: llU!lC':L !lC·S:"i!li· 

m:!s qucix:1s ~~:tn tL• ::;t:::~~fl!':.' ·~·)::::~!r: (: (1tt:tnt'"' 
r:!:ds j:!::~lc(·;rn •. ·~ illll C~1\'C!'Ilil. ra:n.o :ú:~~s qucoi. 
x::s app:trt:c:t:·::!. :=:0!~horc.~.! ~-· ;-. Gy•;t·ri:n i~i,:;s.• 

~1m !;0\"1~rno (!(• :·~~tt!o. o I!.~!::~.·i·o (L~.; t;!ldx:~s 

h:-!;·i:-!. (1:·· r::-:1:1;:~;:-3!:·: qndx:~;-; i~;!i..l h:~ r.:t. Tur
quia, nrm l'll! C:wc!·nos di' t!·~_:pMümw:;. 

Eu, Sr. P!··~!:.:ir.h.!Hc, U:nil:J t·l!!.pt··alw cru rc~:

~l·J~!;!!~:· :! 1:m :~r-1::· .. · Si·n:~d:)!' p:··!:L l1:\n"2nr.i:l íl · 
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~li::! as, a rcspei to da proclu.mar,ilo dos gua.rdas 
na.doua.!;!~ de Ouro P.re:to, mas cu rccdo que 
V. E:-:. rr.e chame Ct ordem, porque o negocio 
é mui to particultu: se o no ore Se:mtlor qui· 
zc:ssc acec~tar o desafio lln. imprensa para essa 
exp!icaçilo, c:u lhe ficarin. multo obrign.do. 

0 .81:. Fiêl:ltEIHA DI·: :\II:LLO: - Acceito! AC· 
ceito! 

O SJt. V.\sco:>cicLLOS: - Dem. Para lá me 
reservo, po:·!:_tw eu desejo que se formE uma 
justa h!{·~ destas (·on3a~. 

E' dada a hora, Sr. Presidente; c cu estou 
taru!Jcm um tanto canç:1do. Torno a pedir ao 
Senado, nü.o favor, n. tn.nto nrw S:::! abati.! :1 adnu
nistraçfto de Sctcm!Jro, conscia tlc ter empre
gado toí.los I}S seus c3forç;os cm beneficio de 
seu pniz, m:1s jusliç~t. Eu sinto cm min1 dcBe
ios de tornar a um argumento do nobre Sen:t
dor que hontcm falou sobre a politica do Rio 
G-randr, que lhe parecitt europ0a; porém eu 
nfLO qu~~ro a.bus:-tr mais d[l pacicncin. do Se
n:tdo; TJN;o-lhc f!Ut: me perdo~ tfto grande n1;"!· 

~ad:1; mas l~~nbrer.a-sc que eu tambcm sou :vi· 
ctima dc!b, e !lr ~ur, pobre unidad0, me é n2-

cr.ssario ~~o D2f1liC!lO esforço p:::.r:t re!J2..t~r tn.:t· 
tos c tfto pC!L~rosr.s nd\"(!"sario~;, C·Ji~lo :1in11:1 
DftO teve no r.~nru1o t1 1~funto al;;um. (J;~i:;fl(fas.) 

O n1c·Jo di.l r('surr~~!ç:i.o perturba ruui~o !UC:.ls 

nobres adrcrsarios! ... 
.:'cl!Jltn~ Srs. Semnlorcs: - Xi"to, não cxis:c 

n1cdo nem l)(:rr.urb~ç:lo. 

O SI!. V.\sco~cu.r.os ~ - .:\s rcsun·c!~;ü' .. ':.: I 
~~:;,n ~i:ficci.s; !!~~.s cu !'1i'io me nc~~0 :L c!las (:J 

nobre m·ador le,·~!nta :t yoz o n1:1is que pódc). 
X:lo I!!C poupc::n, julgando que estou eajoado: 

Quando fôr ncccssario, h~i de 1nc ach::r onrl·~ 

o Rei\Qllte cu1 nome do Impcr:ulor o (]êt~~r:ni

nar. T2nho conc!uido. 

O Sr. 1-'rc;sidcnte declara que a u:;:
cusn:io iic:l adiada pela llora. 

O Sn. Ar.n:s BI:.\XC<> (pclr. onlcn~): 

l"u asscntaYa que V. Ex. devia proror;ar por 
um J~Ol!co a. discussfio, porr1uc eu dcscj:n·a rc;;-

F'ica tL discussfto adiada pela hora; 
o Sr. Presidente marca par:::. Ordem 
do Dia as mesmas matcrias, ·e levanta 
a sessão ús duas horas e vinte minu· 
tos. 

17" SESS,\.0, E:.\! 27 DE :\!AIO Dl~ 1339 

J:J;r,pcdientc. - Disc1,:ssâo lia rc!la.r:çâo elo Pro

jecto sobre og dire-itos hcrcclitario., úos 
/Hhos illcgitimos. - Continua.1;âo d.(L p7'i
mcira discu.~sâo do Discurso em Resposta 
ú Pala ilo 7'hrono. 

ri:ESIIli·:XCIA DO Sr.. DIOGO .\XT0:\10 Jo'Et,;r'> 

Reunido nun1cro sufficicnte t.le Srs. 
Senadores, abre-se a gcssft.o; c, llth1. a 
acta da anterior, é approvada. 

O Sr. lu Sccrer.a.rio parlicipn. fil~r; 0 

Sr. "Iarquez de S. Jofto dtt Palma n>"to 
co:nptll'êcc por incommod:ulo. - 2ica 
o Sl'nado inteirado. 

Ent:r~nclo cn1 discu;;s~w a. ·reU:'i.(:Gi.io 
do Projecto de Lei sobre os liirc·!to:; 
hercdit~~rio.s dos fill10~3 illegitill!Ot;, o 
Sr. V:tbsqucs requer que a rr,d:l<•.<;ii•J 
volte ú Commissü.o, e assim :-3r;. clc
cide 

Passando-se (t Crc.lem dv Dia ,;úUlJ

núa. a primeira discussüo tio d!:;eun:n 
em Rr::sno.stn ú Fa:n Uo 'i'hruuo, uJi:J.i.l."l 
na ultima scssfw, no par:tgrap~G ?rJ, 

conju!lcta.mentc com as cmcnu:;:'; dos 
Srs. Saturnino e Lopes Cam:l. :'i):lic.· 

O Sr. Pre:~identc dc!x~l ~~ (': .. ;!~lr:l. 
para tomar p~rtc n::1 discu~1~:~!..o. 

Eu jtt nfto tin!..!n. rc~H:fta (lC f:.Llr..r ma.í~; ~n!>rr~ 

este pJ.ragrap!w, J1G~'I]He o Sl?nn.do, por t:~ri:o, 

j{t deve estar iatig::du co1n uma tü.o lcn;~·.~. (~i':l~ 

cussftO; po!·ém, v~.-j.J.:l! e u.iJ!da i'nrç~:.dv -~ ;~ b:1 4 

poncJ,;:· :to !lObre Senador. 1 · 1 ,, • li · 
~ar c c suo. p:lc!c·nc.~:. !J~~rn. u.e:~rl:J.l' c mil~l um 

O Sr~. PI~t:-..:IuEXTE: - H a mais crncnl t \, labéo que me foi ~ll'g~it.lo n:t St:~::i~o ;!nt· 1·ior, 

n!1:t iJ!"~!~.ido a !:~l:tvl'a: e c~mo hoje ::;c n:t0 p(Hl··, asshn como :.~.os ch1 1L~~'!.i:.; ll1L'mb:·o3 da. L>.·~.:~ll .. ;· 
vow.r, uc:L a mscussao aJ>ada. são. 

O S1~. Y4\~.co~cr:r.r.os: - E cu p:-~o (h'Sdl' · Desde o princip!o d:-!. discussfto, S1·. ·!)rc4 

ji ~ prtlav:a p:.tra rc::;ponder ao nobre S:"~natlo\', r siclente, ~~~ lll'l'!\'i (!UC Cl":l imyossird h!da.r 
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co:n y::_nL.'lgem contra u:n 1~obrc Scn:ulor, qu ~ 
1 

~::!.1 !Ta&. De :;t1:t bccd!. ouv!n1os nó:; um .;ran·lc 
f1.!ll~:t Citudallo :1. .m::t.trrlr!. 110r csr>aco Ue Co·j_s í br~itlO qu2 c::.tru~io nos tectos Ue::;Lu. Ca.sa, a.bl~ 
. . .. :-, ·u· --o--· o •1 iu· l,,_ ~~-: ...... ,~ ...... ~·-. ·"' .,;.1;.1 !cm a..::; pa.r3(JC·~~. e, a.té parece qUC fez. 

7.~~r Oo:.: (actos, c.omo t:.tmbem com o fi!"!.~ :l-~ 

i!.!!!.!t!~. h,tJ :J I.: l~! l~ .L l~- l-~~Vl.u.J.~·- ................... 

1 
O••c as mrics, que o .1011~ tcrrivcl escutaram, tor;l:t!' ~~"!.t:didas e Ue e-vadir n. rcspon- ~ -~ 
.·!os pcito.1 os filhinlws aj)crtara1n. 

~~:.hi!id~~tll\ co::J.tr:t urr.J. Sc:L~tlor ele reco~ 

n~~:<:itl::. h.:tbilill:ulc. F'ic1twi, POi'ém, muito 
1:~.!!rl' :•. ~~ommissfi..o, c !l:"inc:p:-tlr,t0ntc sobr0 

íin~-~1r:1cr..::c. Q~~Ci.'c-!lrlo í.l~~:· .. --~~~:::-~d.l:r Qt~C: :l 
c'Jr~!. ,~n. Corr~.missrto c~ t~J ::\J_: __ ,;o d.!~~:1 ~J:·e:<

de:~l.C1 c que por co!Ejl:~~:.:ir:.l·.~ .-_~si;:!:!~1os t·:-.: 

(i.!l~ ::..:..ucir~ de: :;:·.::~::~:--::~:~r!! ... Ti!.·: :·· 
t::::-:.·r.!' :-.s p.:~!~'.-r.:!s, to:-.:::::::~<-(· : .. :·: c-:~!"';:\:.:~::0::s ; 
e,:; :~r:~·n!!~c:J.tcs d.>s c:on~~-=-~~·:c..:·, :;:1:·.:-.~c:i:.~im-:: 

J::-: -;,nr::: n::t:1cirn. divc·r:;~;. ~~:-;!!i.:~.: i~:-~ ~o r qu~ s:·.: 

r.:.:!!!~ír:.c!o~. provocan1-sc i}3 ~:-~;~tl!~1C::Jtos (h~ ~;-: .. 
1~::-:i.·:::s!Ur!.(lQ dos n1~n1b1"os c:~ C~1.~:1., p:·oc:::: .. ::l:·. 
s.::- "s::m l!nidau~··, qr:.~:J.d J ::::: es~:·:. lF::1.1 :~(-~.:::~> 

v~~·.:1!11lio; ~· qu0r·:-:m vinl;~~l"·s~ de !'l..li:u, s~to !":..:.e:~l~ 

in !~~ig-c.s". Invocu.·sc c iz:r.cr(-.::;:~~~s-:: :!. lia ar~ ·: 
dc·:aro do Seonado, dizc:lilG·:Jc que: o Se:n:::,1 
a.(!.1~t:rio {L politic:t do G::tb~:lC;~;; c ficou p;.:.:·:! 

e que no:.: disse e!I.:: Ecsse hrauo? DisS1'· 
l!Os C)U~ c!ll! ~.:ir.ll:t s~:nprc co11corrido na.ré'.. 
ir~!!rlar govc:rnos e consol:da.l-o.s, e nós, J:{ 

·v~'..n!Os Ct prii1~cira época.. Coreo é Ql!C: os n1c1~1~ 

0::-os d~~ Com~"!!ss~~01 !1~ prlmeir~ t:poca} c·ntl:f· 
:-:~!"r"..IE o Ca\·crno, c c2n!o é que o nobre Scn~· 
llor o fandon c or.::;-:1.nisou. 

~:m l~s;.; I:Jcnlbro:; i!:l Co:-:1n::!.is:::~~o, dc~pci~ 

L.::· :lrrost:J.!" g-!'2-n:les pcr:frc3 no p:.Liz, d.0!)C!s 
c!-~ :;er a:l~L~:-~c8.d:. c~m a n1orre, po!' cu:11pr!!· 
s~::i.~.3 dr:·,·~~.·c::;, foi J)~:-3. fúr!l. do p3.iz, e l~i C::l· 

ra~·r2~aUo de h::~: :.··i.· os meios par:t :1• for:;1l!.t;~to 

cl.:: um r::. ovo 1 mr>::::-io, de:s:::npc:nhon es~:1. !u:!
CI}ão, sc1·\·io I!1~l:to con1 !lonraclcz e !ntclli~e:;l

cl::t cm diYcrso3 n!ini.:::~e:rics; t7Xi)OZ :1 Sl:a vid:!. 
'" pc:-:3"os, p:~r~ s~~~tcntar :t intcgr!dade do Im
~i:rio, eLe. 

Outro mcii'liJ:·o da Comrnissfto foi t1cputa~~-l 
sr.·:!1P1'i'! ligaUo n.o seu c:irro; ':nc o S2n~dlO s-:· :·:.s C0rte:s porluguez:!.S, sustentou con1 dlg~l!-
11::. de })restituir, se hoje Ye>::n· contr[l.. ella, c-~.c. d:ulc 05 direitos do seu paiz, ~ r:.doptou n. 
I::::o nüo é argumentar CO!ll raz0es. E se não c~u~:t ela. Inde:pende:ncia, e sustentou-a., no qu~ 
é provoc~r pnixões, não s.:-i que scjí'! outr:1 corl'el! perig-o ~ su2. cabc~a; serYio o paiz con1 

r.ousn.. muit<J. honradez, fidelid:tde em muitos minis· 
Entretanto~ Sr. Prc-side.ntc, nadn. n1c :ll:. t~rios, orgnnisou uma marinha rcspcitavcl, foi 

r..!.;ou m11is do que o estr:tw.gc:mn. de que J:m· um dos collaborauores da Constituição e a as· 
cou mii.o o nobre Seuado:, a quem responilo, signou, e foi fiel c amigo do Imper11uor o Sr. 
na ult!ma sessão; desesp<:rado de todos os D. Pedro I, até a~ ult!m0 d!a cm qu~ e!le os
::cu~ recursos, lançou müo do ultimo; qui:; 

1 
teve no Braz!l (apoiados gcracs), o esse lll·l· 
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Scss:ií) de "27 de .\1aio 

narella nunea. o deixou de ·cHLinlar. (.lpolrL· · 

dos.) .Só cu (polJre uc mim!) sou ar,ucllc, :1~: 

(};,zfmlar os de:sjlojos !la vietori:l, !lo que em 
:!.j1;dar, acorup:mhur <:i.té sua ultlm:t hom .o 

' <!Ut!Ill i110110S f:it?: ]1ÓdC cl!ze:r 2-lhUffi~. C0~1S:t; CO!l"l.- ! ·;~:!l(:!da, =:!. C)UC!ll ~Ú púclc C3.b~r :1 CC!!:ll)~tiX~~O cl~ 

tuUo j~l ness:l. époea sen·i:L :1.D Il~~i;.:. .Era. um I ur3'~1111o, inculcada. na cxclamaç;üo Que nnoj icz 
pobre .Juiz_ Uc Fúra, que coneorria coln o ~cu [ >Gr:u~m _o nobre Scnn.dor v~ vicl_~s! !'~~ia h·~i 
fr:~ c o eon t.In~~2n ~c p~:ra mn:nc:· a o~·dc:~!, .1u~- 1 mrus ad.l~!n te; un1a vez que IL1C n:.to ~~:::nu r.ll
gP.,ndo atl! rebe:lliõcs, :·: J~Ol' r:i.u:.;::.~riin:.(' ~\1m- 1 ri:~Idos novos ataques, eu nüo (:ODtkn!o :1 :~.!::!

pl·omcttcndo minlln Yidu. c !H':pu!r~i'iti:~Jo t::l~! 1:~.~!· :Iillg~l:.!m ... 
tc-m~ •.. o de p:-ti~~ÕC!:.i n de ann.rchkt. i O Si!. 1htCS1nE:.;·:·E: 

1 
r~ que fazi~l. r:~li.C~o o ~1obre Ee:n.~~:.:!<;.:.· !1(JE:SO i !'.~121' contin··J:t~\ p!Jc!0 j? . .?.C:.·í), por:::.-~1, Ii~~~1ü~I~-

il!ltagonisr.a? Como ~ (]UC funll~~vn. ~ovcrnos? I {io·S8 á !"!l['..rn_,..:~. o q !I .. c·u ob:~crv~rci :10.~1 J.r:
..A.h! Senhor! Felizmente a ninguem é isso cs-: 1:..~:~ls ~1ot~·2;3 ~~--~n~dr.r~~-~ 

tranllo no Imperio! Poz·sc (L frente das pai- i[ 

l:Ões popnln.rc~.;~ cx3rccbon-as eom intri:;as, at.t-, pos::~~!. e:~aminn.!' :t .,-:rdad~ do ~~.:L1gwa :_p;:; me 
<:n: :.:. :.:-d';:: :,.; ~-~r.·:í:rn:-:s ~!o ún:d:~dor de I:npt:!- ! !:cl bnçn.do, de cnre~·:-~r zcvc:'!1G.:l, :.:.:~1 lJJ.e 
.o:--io, !.!!'dlo ~~·.::~1~l~, d..::~;;~nontG~! r.lc s~-::us eixos :-..l :l::.~;·:l::r ü~ mE:.t<::ri::. c sc;n en~ra:· t::rtl ~~r~~.:_;ide-
n1:tchin:1. soc:i~J, ~te., ct('. 

C ~C'" .:....h ... , nüo 
r~e!::nto na t"•pce~;, a r!n·:: l!k r~!:l!·o, llo no1Jl'l~ (~:~·w:acios). 

Sc:~::-do:·; o :;;:~,,rio;· -:- o rl~'' ;··:<:')ro:; u::. Cnu· ,l!guns Senhores: - Votos! Votos! 
:n!;;~<~n. !"·: :~0:·;.-;'!El.n t:n :l;:·;t::r:!: .·\ CJital r.! c.:; :1:;u:5 O Srt. PJ::-::-;rw;:\T!·:: - ;\ind.il h:t :.l.i:;:~:Js 

lados L'~lh~ :· .. pu:h:!.. ck: ·::':!to::r;:~r g-ov.::r:1c.:? Ü'! Srs. Sênadorcs CCE! a, p~l~:.:n·a; r~·l (~11~:J e::~le· 

(·E t.:\:1h~ p::·~·t!itlo d:! to~In o se:n!:::J c:J:n:nnr:l, c a :·~m ... 

ci;:c" ... 
O SJ!. 1~::~~,:~·:::~::·); 

!~P:r:'!, foi p:tr:l dctenàcr-::u~ r!:E ~:·;·._.;::.l!;;;l~.j vio· 
Pcr:D r:. p:!l.~'!.1r:·~ ~::~:~ ~-"·ntas qne !!lC tinh.:! 1\:.•'íto o :lo~a·.') :>\~t•:'f!·~·· ;::~~ 

temhro c a seus de!c~adm;. O :·JC:::·:: ~;c,l::~~~~r, 

Sr. :!?residente. a qi.:E:r:."l n10 rcnro, de~:l:'1"1.ii".Jl"i c~; L:.:!t~ !, c~-

P:-.r·2CC·111i~ rrnc cst~ tl;.~;c~l.s:~r~o vai tom::ndl) l:!.nUo as circumst~ncias de uns c ~Ccliclc~nnrlo 
um:l clir:cr:[Lo :1.:!1r;i:!. :-to ~:c~l vllic~to; e 0:1 ct,tros que 111~: con,pinh~nn 1):~;:2. ~~s.::In! ~.~r;l .. j~:.ir 

j!l>:o ~;1~r s-~ ~:~c dc•:r. :-:l:!'~lr r~~l obj•.:cto~; pcs- ::te S,:n~.do: c~1 vinh:-t, poi:::, r;:·::rl::::.:·::.~L.; :):.::·:'- r:::-:-
t::.:!.·~~:, p:ii:J ~ L;;so :!,cl::-.i~~ir-s0 ;t"tlllC::t :-tc:.lh:~rc

D102, (\ :t rEscu~;sfLo se r .. 1l'll.:tr:l int!cco!'~~a c~o 

St:1f!.do. (.·lpoia.rlos.) 

Labelr:::c-r o;; factos, co~11b~.td' o:.; ~;:~·J!l::::i'LL.-i t.:.o 
nolJt·c Scnallor, c ap7escn t:>.:· ao S;;::::-:l-J _;~o~·c,l 

factos, que be;m lXltentea!·i:::m ~~u~ a I~•li i!:lea 

dl) Gabine:tc d0 l!l de: S.:·t~:mtro ~1~~~ ~;j f:;l n1.r~-
~. ,;.,..,,, '·'.l'. l'.1•"- ·'l'n.::o:·.:,,. ·.~. 111',•.•,_,_-_.·_ .. ·,·o .. , ',·'.'.·-"•'-'• '-~- ",,011 "·· ('.0'-'.·1 1 lJ' d · · 1 ·1-·1• r.-·1 u ... " , nos )C!:r:. com l!"!n. a, nl:tS pl·~:::ct},~· .. t: :;1 : .• ~ J"v 

di(:f.io de c:n~ !lilo Sf\jn. 111~.:~; :üac:.!.do (arJo!n- hv~.:til :~ ordem pui.Jlic~, c crn ~,-.:::·:·.~ :· .. tc:lf.'·r .. rla 
r!n.c:. n_J;fi~(~aos), do r.Jntr::rio. "ird a!:~ o fi111.[ dr!.s nossas instil:.uiç0'::.s c ;l:·;~i::í~;l-:;:,"J ;~,r.: !;r:~:~i~ 
Eu !~ni nro,woc~do. Dir:3cr~m lirL~ cu c-n~.crr:-:.\·~ j1e:!rog. Y. E:..::., 110!-i~:n, v~ 1:cr~:.~' -.. :1 ;1·:;} 1:·:V'O 

p;nYr-:·nos! E1! nr~~ fi:~ m:1::~ ~~:H~ 8.comp~~.n;1ar achar cn1baraç::aio d0 cntr;~~· ~-:~-i--·:1 I":J::::'y1.1::! 

ttl~l!I~;; no 5(111 enterro, e ~1!:.:3:) te-nho rnuit~l I sem poder usar d:!.s m:---:-.-!n~·-:; ~:~·;:·;:-::; c;.1:1 qno 
honr:-t, po;~\H\ o npp~nu::;o l1o ~·;enc:ro -hnm:-tr:o fui ~;::grcdido, isto (:, cem l:r:!·.~;.-;;~;:.Ed~:-th·.-; :~ i_n· 

a.!ndrr r.o!lr0 n ;.c-~1i.:nH!llto 1nc:n)c::r1o 112;-lti~ r

1
...-c!~th·ns, ~lc:int.cn1 c-nlt: cliri_o:;;~:·:::; ·~:~:l:.r: 1. mim. 

vt~~·:::o: O Se!l~clo acn.b~. de In:tni L-:~~-~~:r :> nt:u {1efJ-

Victrix causa Diis Jllacnit, SC(I victa Catoni. 

Eu n~o sc·i qn0 s•J pOssa ter n1~is llonr::t 
cm s0gnir o c:!.rro 'lriumphal dos vencedores c 

~;.~!':ldo JE:1c. dirceçii.o que tem t-:;:1~~~do :1. pr~· 

sPnic uiscussflo; mas V. E:,, c o S::naüo têm 
visto qae um semclhlntc l~lOàll ·t1t~ ar.~~u:~1::n ... 
ta.r c Uiscc:rt.::- foi prlncir1i:.:da nt::lo ue1~t~ }-;,c .. 

~·' 
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n~.dor ex-l\!iniRtro da .Justiça. Ellc foi quem 1 Yas tinha dado do seu injusto procedimento 

primeiro deu o exemplo com os seus sarcas- cm e.Dscs taes. 
ruos, c forçoso era responder a tudo quanto ,-, T:::.."llbcm, no :mmcro das eleitores, alguns 
p~ssoal a cada um dos membros da Casa; p~- acreditam que o Governo campria as premes· 
rém cu quero dar testemunho do respeito c sas, tantas vezes feitas. ue rest:tbeleccr a or
conslderação que consa;:;ro ao Senado, dei- dem, para o que se achaYa ~uWcicnt~m·cnt? 
x:mdo lle expendcr no1·os f:.ctos, e combater habilitado, como cl!e mesmo havia confessado 
os sophismas e manhas com que pretendeu o na s<:ssão de 1837; ora. Lh agglo:!JCr:.~çcco dm; 
meu nobre adversaria desfigurar a verdade. grupos que ac:tbo de meneion:tr, é rplê se com
declaranuo cu mu: positiYnmente que 6 inex- poz c nu:nero de l'otos CJlle c~:1 :t pret~ndiàa 
acto quanto d!ssc o nobre Scn:Hlor reln.· Yictoria ao Gabinete de 19 de Sct0mbro e a 
tinunenr.e a. Provincia de ::viin::!.s G2raes. seus adhcrentes .. T;I se yê qnc a opinirlo con-

r(\~ .... 1 :!O St:nndo qt:.c ~usp~!ld.a o seu juizo 
n. tal respeito, :tté que opportunamente 
cu possa. Ue~nonstrar a pcr,·crsidn.Uc cc~n 

q-ue ·me quiz toiiHlr odioso o m2u c~· 

l!::·,;niado:·. (Orrlcm! Ordem.') Sr. Presiden
te. E:n n:"to posso deixar de jus ti ficar-me d,; 
un.a injust1. ~rguiçfto que Ull! fez o nobre S ·:· 
nadar, dizendo que eu tinha feito uma granel~ 
injuria aos eleitores n1i:1eiros, suppondo-o::; 
corrompidos pelo Poder ou nndidos por di
nheiro; c, en~rto. exclamou o 11obre Sen~dor: 
Pois rJ.il c r!uzentos eleitores se 1leixarnm to
<1os corromp·:!r? Eu tal ~~flO dis3c, Sr. Pr~s!-

1 
dtnt:t:: i~l~ dis3.:. unic:!.nlc!'ltC·, que alg-un::; tinh~m 1 

Bidn illudic.lcs pelos cmiss~G·ios a.ss:.tlari~dos do 
CoYí·rno, pois c:p:e, apcz:t:- de todos os meios 

tr2..ri:1. que, .no tnr:u cntt!n!ler, G opinELo rc~l 

d;.J p:.tiz, TJ:J!'~la~ foi livro ele coac~fLO, pouco ou 
nada di ffc~c da opinião da Gcnr::o, que foi 
posta cm acçi"to por todos esses meios mcnJs 
rscr:!p;Jlosos, que y, mnis de uma vez t~::1 sido 
referidos. ::-<ão inculque, pois, o nok·3 Senador 
que os 1. 20ó c1cito:-~s <lr~ ?rcvlncia. de ~Iinns 

lhe foram favoraveis, e que por isso cu as 
suppnz corrompidos, q1w .. nilo pGlo cont!'a.rio eu 
considerei illudiàos a. ::!.i;uns. O nobre Sena
dor ~~ que irrogou uma inj!!rla :1os eleitores 
minC:iro.:;, suppondn-os diri~idos por alguns !)'3· 

C}t:r.nos r.:g-ulos exist.entes r.m divc-:-sos pcntos 
õo. Provincin.. Os elcito:-cs rr!i!le!ros n~to se rh:!· 
x:-.m ~overn!lr por pequenos r·~.;ulo~. govcr· 
~1:1m-se pelas suas consci~nc!~s; e, Q1H!ndo co-

que ~L· JH17.Cr::tn1 E::tl pr:tt!c:n. p~ra :JS f:lc!f:li::·s, :1hecC~:n a verd:t.rlc e nü.o são i!lurHr!os, rcjei .. 
j10r p:1rte do mesmo, nem :~.ssin1 cllc obtCY2 taro os fr!.1sos patriotas. cc.mo rejeitar:1m os 
gríL~Flc ma.iori:t. e~nclldHtos Uo Go\c·rno r:c 19 de Scte;nbro, 

:~J :n:1is :2. notlr QGC !1:-ts ci~::u~·:;:; €· v!I::1::; npczn.r dr. tn.ntos ~1c~os c1uc o m0smo tinha 

1-:·1:tis ~:opnlcsas d::t Pro,dnc!:l d~ ?,IJ:w.s G~:· em ~nas mãos, c os qn:1~s poz C'!!l pr:l.tic:t co:n 
Tn 25, r: c~u~ h~~vi:-t !JJ:tis illustr::.!!~!.O p Ctl:l!l~1 • :: n::!n:- :u:~ti 1:idaíl~: c ,;0m C'!:::c:-~:;l~:!i:::!.r n·Js 

dme~:o Co estr:.clo ele rtossr!.s cou~::.s p81i~!(~~~·. r.1eios. 
o Co;·~:-no tr[!.!l.Srtcto c SC:US r~.:-Ud:-lrlns fo:-:'.'l~ .:\gc-;-n., Sr. "?~·c~;:drn~·:. ::lr~·i p~:-ruC"~:-~s O~J

t-i~~l~~prt: àe~!"ot~Uos ~~s urr.~s clcitor~c-s, c ~ :·::·;~~Gcs, sobre te!" (!ito o !1~hrc Scnndnr, 1~:1 

ocu !)r~t::u.Uido tri:nnp1lo .só pocUc ter Joglr I nlr:!1~:t s:·.s;..:io, f:!H' o C.'lbi:-1c-~0 dr.' 1~ (!:: Sr·:c·:i:· 
~o~ :~':·!"~Ü~s c co1L;-;io.:; In:tis lon:?;i!Jt:os ela P!':J· 
vi!~.:-.i~. onde ~:::.~ podi:::m cLc1;~r sr!lr:o :~s :.::. 
nlc:Itirl:J.s In:ünaac:0cs d::ts ío1h~s n.s.s~1.l~ri~d~s 

pc-lo Covcrno, c:u~ cr~:.1 profus:-t~c~1~,; esp.i· 
Jh:~l~:·~s po!· c~::cs pontes ~.c1o !llcsn~o Gv·:t:~·~10: 1 

~lém destas cir.::umstn.ncias, preciso 0 r12c:o-

br~ tinh:t clcsempenhndo dignn:nentc seus de
YrlTS n~s rclnr:õcs exteriores, rcspelt~ndo n. di· 
f:'~:d:-tc~;"' r:-~r.!nn::l r~~ !"Cf!"11i::~~ ~!:-!. Cc:-ô~. rm ~~·)~; 
n('~ocios ;11~is ;:-:-t;·::s. Qt:·: ~1:1 ~:~1ito oec::~~~ ·:~ 

o G:::\-\"'rno do B!':'t:::il, cr~ 3. q:!~.·s:.:l.() t0!':! :"'L 

('Jrl.0 t1'? Ro!ll:l, soh~·c ~ nc~n·~~:-!.~:~a 0 r:"}:lfirm:t· 
nl!cccr· qn0 lllllitos cmpreg~dos p1:bl:ecs n:d) c:::;.o '!o B!.s))o eleito do Ri c de .Tnnci:-o, o Sr. 
tlnh:-~::1 ~ ~cccssa.rin. fort:J.lez:t p~rl. resistirc:n ::\ícu:·r:.. o qu:"J tinh:-t siUc c:du~J!1bdo, pc!":-:.nr.-:
t'LS !n~:in-:.1:-t~õc-s que cr:1n1 dirigidn.s, pois Ql~.-.~ ~·· Su2 s~~ntidadc, de t:n~a. m:tnc·ir~t t:1l CJU:! f(:: 

ness~s :·csisteneins viam ~s ilemissü,;s de Se''!-' rc::1 r,ue n eonseicneia do S:mto Padrü lhe rc
cmvrr::;os, que os ir!nm r·~dJ;zir (t pobrez~ •• bn-1 r;!':l~S0 ns bullns. O no1>:'e s,'!J:tdor, ex-::-.Iinis
çr~..ndo-os na miscri:t., e :1 suas familbs, p~L; j t.:·~ d:1. Justir,l, foi quem, mrsmo, nrst::!. Cas1.. 
que -o G:lbinetc de 19 de SetL•mbro :nu!t:-ts I'!"')· o:n um discu!'so seu, rcc:r.mhC'ccu a cxistcnci~ 
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de mcs calumnias: vej:unos, pois, como o Go· 
vcrno de 19 de SetembrQ Jll'Ocurou destruir 
laes calurnnias, por cllc reconhecidas: como 
defendeu os direitos ·da Corôa e zelou a honra 
nacional. 

O Governo de 19 de Setembro ex
pedia uma primeira nol:l. cm 21 do mesmo 
mcz, dirigida ao nosso Enviado Extruordina· 
rio em Londres, mandando sobrceslar nas nr.-

sidenle. J.ulgnr-mc-iu disp(õnsado de dar as ra· 
zôes por que tenho de votar em favor do para
grapho que se discute, .da Resposta (t F'ala do 
Throno, pois que o Senado j(t me lem ouvido 
muitas vezes sobre esta. ma.teria, posto que 
lia. presente cliscus;;ito eu n>to tenha. tonuulo 
parte. A doutrina. do par:~grapho é a doutrina 
das minhas o;Jiniões, expostas na Casa no 
anuo passado, e: por isso ·considero desncces· 

gociações a tal respeito, até que lhe foss~m sario tomar tempo ao Senado para rr·pclir opi
enviadas novas Instrucções; c depois deixou niões que hei muitas vezes cxpendldu c su.>· 
cm um completo abandono uma. tão seria nc- tentado. Considerando a doutrina de algumas 
g-ociação, a.lé ~s de Agost.J de 1838, tempo em emendas idcntica. do ]J:tragra.pho que se dis
que dirigia uma nora nota, na. qual repetia cute, não acho motivo para. se desprezar :t dou
outra vez que mandaria. as instrucções, c qu~ trina. apresentada. pela Commiss>to :~ameada 

o Go1•erno cstaYa disposb a conclcsccnclcr com pela Casa, e preferir-se a ele um membrl) 
os desejos do Santo Pa<lrc; eu leio a nota, della; quando a matcria do paragrapho nfto 
para maior conhecimento da. Carnara. (lê) . A fôr approva.da, votarei pcln. emenda que com 
ultima nota, pois. que é a terceira, traz est~ el!c tinr nul.is anaio:;ia; tenho, porém, cl< 
nolavel paragra.pho: "Entretanto (diz o Mi- dizer alguma cousa, rcceianclo que o meu r.i
nislro dos Xegocios Estrangeiros) reservan· lcncio seja tirlo cm mrt ~onta. Ohscrv~trri, em 
do-me mandar n. Vossa :\Icrcê a.;; instrucçõe:; primeiro logaJ·, que o Senado procede, se
necessarias, vou desde j(t communicar-Ihe qu0, gundo minhas opiniões, emitticlas na Casa 
não sendo ela mente do Governo Imperial d~ no anuo passado, opiniõe~. que, enltto. form•i 
maneira alguma saltar por cima ila con,;cicn- acrcmcnto censuradas c contestadas, c que 
da, qu8 porventura. Sua Santidade tenha de hoje YCjo reali:.mcbs como tlcsC"java; c por 
ponderar, accrc<t da confirma~fto canonica do isso tem sido pa.ra mim muito liso:1:;r.iJ'::t. "' 
Bispo nomeado, terá talv~z o Governo, por se- discussfto que tem !Javil10, apezar ele uma jU 

melhante motivo, de nfto instar l'l::L nomcar.il·1 outra expressão que não lerá sido muito a.g-ra
r]ne dera Jogar a tantas contestações, etc." uavel. Porém uma ou outra expréssão qn~ 

Entretanto, se diz que fôra solicitada 0 desagrada, comparada com a vant.'1;c·m (]•.' 
a.Icanr.ada a renuncia do Bispo eleito, c assim uma. discussão publica e tfto importante, nft1 
se deu por decidida tfto melindrosa qucstito. deve prejudicar o' inte1·essc da. mesma. dl;;
Eis aqui como foram sust~ntados os direitos cussiio. 
d:t Corôa e :1 dignidade nacional. )lfto desejo prescnwmente offendo'r a pc;;-

As peçr,s que acabo de apresentar ú Ca- so::L alguma, e muito menos ag-gravar <t noss:\ 
mam pro\·am de uma maneira não cquivoc::L posição politica actu:tl, nem mesmo <·.rimin:u 
como foram desprezados os dirci.tos nacionaes, uma. ou outm ·cxpr,~ssão soltada no calor do 
o que de maneira algum.'1 se compudcce co,n debate; uma ou outra. opinifto emittida .por di· 
o tom cmphatico com que o nobre Scn::Ldor, n1 versos incidentes, sobre dc:talhe da marcha d.t 
ultima sessfto, disse que dig;namente tinham 
sido sustentados os direitos ·da Xar,>to Drazi· 
!~ira, nas relações exteriores. 

Eu bem desejava prJseguir, Sr. Presi-
dente, mas quero terminar o meu discurs:J, 
por ver que o Senado j{t tem pedido yotos. 
Muito me fica a dizer, mas eu aproveita
rei a primei·ra. opportunidadc que se o(fercccr; 
voto, portanto, pelo iJaragra]lhO que se acha ~n> 
discussão. 

0 S11. Hor.r..\XIU C.\\'.1 f.('.\XTI: - Sr. Pr,~· 

A. ·-'27 

administração, ou sobre os seus c·mpre~::tdo;; 
subalternos; nfto empregarei taes recrimina
ções. O que me moveu, pois, mais a falar sobre 
a materia foi o ouYir a um nobre Senador im· 
pugnar os discursos que se fizeram na Cnsa, 
as censuras que se fizeram ú administraçfto 
transacta, sob o pretexto üc r,u•~ o Senado er::t 
um tribunal judiciaria, o qual tinha de julg-ar 
os ministros ele Estado; c assim, como era do~ 

antcnlilo se queria que manit'csr.assc o s0u 
voto sem ouvir os a(~cus;Hlos, r. sem conced<'l' 
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as t:ornJUI[ls da Constituic:tO'I Eis, Senhores, na i .rez:::c f!UC :tema nos I\'.:goclos pul.Jllcos, tcrii o 
mi!Jh:t opinião, o principio m:~is perigoso que 1 Senatio bastante liberllatlc p:tr.a dizer com fir
He pótlc emiLlir no Senauo! Eis um pr·ineipirJ 1 meza a. sua opinião'/ Poder(t e!la ser um iuiz 
<le Yacill:Jç:LO! E o mesmo Scn:r.do o rceo-1 imparcial, ou df:verá elle ser um cscraro da3 
lJhccc. O Senado 0 juiz dos delictos dos mi-· raccõcs? Se o Senado fJUêl' julgar com impar
nistros de Estado, e cu rcco:J!.J·cco que cssn clalidade, com dignid[lclC c indepcntlencia 03· 

nttribuiç:to 6 uma das mnis importantes do sas accusacões dos ministros de Estado, cum
Scrin.llo :. mn::i essu altribuiç;~o n:lo póí.lc n\111(!:1 pro (}li C no desempenho r1e seus dc\·cre:s cllc 
preiudica.r o clircito fJUO tem o Senado tL! se ·nfto rc3aixe de su[l posicão; cumpre que cn· 
faze!' censurae. aos ministres, o de tomar <J ire no conhecimento dos interesses do T~stado, 

maior intercs:;c cm tod03 os objectos da :ul- que cc:1sure as :n(ts atlministrnções (c!poiarloS), 
ministraG:"to, afim ele que este grande Canse- que cxprobe, faça reduzir ao desprezo a(jucllr;; 
lho Xacioual seja attcndido c ouvido na mar- ministros que desprczadJ têm os interesse:; 
(:lut dos negocias publicas. E se o Senado n:io nacionnes. E potlerít o Senn.do merecer as 
fizct· isso, ~;c snbordi:Jar todas as suas fwl- srmpathias da Naçf10, quando fôr inrllfferente 
cçc.(:S polilica;: a esse PI incipio especioso, a inyasõcs do Poder sobre rr orr;:misar;fto do 
c•nt.ão cllc nrLo 1)Cdr:rft -nu.1ca dcsc::npenhar esse mcsn1o s~;nado? Se o :Jiinisterio n Sêu arbitri.) 
alto 01nprêg;o llc consCJlhciro nacional; c pe\•J al!in.r a elelçfw de uu1 Sc:wc1or; se um lninis
:-~ um nobre S::nndor, fl;JC é tüo 'rc-rsado n1s tro, na eleição de un1 Senador, m~ndnr s~crr, 
t!Ieorias parl[lmcntarcs c nos principias dos tamcnte fazer novas eleições primarias; se 
goYernos rcprcsentatiyos, r!ue reflicta bom so- um ministro, a pretexto de scrYiços na Ca· 
brc uma accusar,~o de um ~Iinistro de Es· mara tempo~arb, atlia.r a esco!h[l ele Scnado
tado; que reflicta bem sobre a posiçfto de um res, fazendo com que nfto haja representação 
tribunal como o Senado, (e cm uma occasif, . .J completa, etc.; o ~ena do ha ele ser indifh 
tal!) attcnda pn.ra o anterior comportamcnt~ rente [1, tal comportamento? Que conceito cs
do Sen::tlo, para o seu credito e descrcdito pcra o Sc·r!::tlo l•.;r para potlt:r julgar os mi
para com a Xar;ilo, c veja o estado em Que el!e nistros com imparciali-dade? 
ao achará em ta! posição! ! como, pois, se poder:"t censurar o Senado 

En ·não direi, Sr, Presidente, que as nc- <!e fazer acre censura a uma administração, 
cusnçõcs elos minist.ros ;·o~sr,m só cm occa.- rJnando entende que e!la só devia marchar 
sllics cm que não ha harmonia entre os po- mnstitucionalme:nte? Quando se quer demons
tleres polilicos; não insistirei nisto, porque u·ar, inculcar, mesmo, que não ha della natla 
n:1o será regra geral: lm alg-umas excepções, :\ dizer, que ella foi um,,. nfto sei que de !la 
mas cm regra geral é nssim. Para que h::.ja direi. .. foi o n!imo da Xaçfto. (.·1JJOiados.) 
uma accusaçfio de um :\linistro é necessario En supponho não pre:isar de outros meios 
que a maioria da Cam.ara dos Deputados de- para mostrar a necessidr,de de se entrar no 
creto a su.a pronuncia; e, qur.ndo essa maioria conhecimento da marcha da administração dJ 
a decreta, é neccssario que cl!n. esteja de ac- que o fazer \"Cr que os ministros estão per
corda com os ministros do Executi\·o, por(f'IQ sa:Jrlirlos de que não ha lei de responsabili
cstes devem estn.r de accordo com n. maioria dado; cu appel!o .para todas as pessorts Que 
das Camaras. :\este caso, o que acontece 6 
os mlnistcrios acusando ministN·ios, e em uma 
tal .pos!çfto, não é o elemento da trn.nquillid[ldc. 
(.-lpoindos.) Quando os ministros r! a Corôa ~e 

empenham cm uma accusaçfto de ministros da 
Coróa, existe alguma eommoçii.o ( apoiarlos) : 

e se o Senado, que ó qu~m t.en1 de tomar co 
nllcclmento dessas accusações, não tlnr ad
quirido com o seu comportamento o resrdt.fl 
que lhe é deYitlo por swt posição, n<lo tiver· 
lUerccido as sympathias nacionacs p~lo inte-

têm feito alguma explicação ao estudo dos g-o· 
vemos represcntutivos; c .desgraçat!os de taes 
g-o1·ernos, se fosse só css::t lei unica que cou
ti•·csso os ministros nos seus deveres. 

l:!.-me esqtwcendo uma observação, Sr. 
Presidente. E' uotanl que cm uma dlscus3fto 
desta importancia o Executivo no Brazil est!i 
t:io familiarisado n. ollt:tr com indHferNJÇa 
para o Senado que os seus membros, que :taro
bem o são desta Casa, não se lembraram de 
aqui appareccr.,. Vêde võs, Senhores, qu~ es-
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pcraes ~~er julga.dore::.i, o cstn.do cn1 que YO!.i 1 r:os, os interesses do Estado estüo de parte, 
tend~s collocndo! B' nottwcl CJUC os ml!d8:ros C!'tüo esquecidos. (Jpoia:Zos.) 
da Cor(}a que são membro" desla Casa nitu Sr. Presitlentc. A nJlnha posi~fto nfw é 
tenham assistido a cstu tliscussão, e apparcça muito lisongeira; eu sou obrigado a combater 
só o nobre ~IIn!s•ro! De mr..ncira que a qucs· meus antigos alliados, mas não os combuto d~· 

tão tem só versado sobre a politica da adm:- pois de mortos; combatl·o~ no apogeu de sn~ 
nistraGão transacta, cntrdanto que o Senad.> ~;!orla. l\uncn. me pronunciei i·nteiramente 
ignora qual é a politica da actual administra· contra os princípios dessa ndministrar,ão, e 
çã.o, a politica daquelles que fizeram a i.•'a::t sinto que clla em parte os nüo s:Istentasse 
<~o Throno. /como devia; commctteu erros fJUe não rcl<~vo; 

Eu dc~cjar!" muito ouvir a opinião desses I pordm :tlguns sacrificios elles fizeram. :-;"ão 
n:.lnistros: t~,l\·~z que, ou1·indo.:1, já cstivcsoe ll~es pos:so censura': a entrada ~a administra· 
dcstruida a poli-tica que é censurada neste pa çao, assim como nao censurare! muitos actos 
ragrapho; mas, não podemos cmittir opini~co da administração que elles combateram, e a 
alguma, poi"quc o :llinisterio tem se abstido <!·~ quem succederam; m:ts, em verdade, pcr:n!r.· 
comparecer entre nós; ou talvez com .isso ta-se-me dizer que G mais .leal vencer o ini· 
elle reconh~ça, ou dê a conhecer que a Fala 1 migo por m~a eonducta franca c clara, do r,uc 
foi feita d·cbai::o dos nuspicios de outra ad- j procurar estratagemas. 
ministração? Serrt da natureza do Senado, será l Eu digo, Sr. Prer;idente, QUC é melhor 
da sua dignidade votar em tudo quanto que· I dizer ao ),Iinisterio: "Eu vos nego agora o pão, 
rem os ministros, par::~. depois julgar sobn o fogo, o ar", do que dizer: "Eu vos prometto 
o se:1 comportamento? Xüo sr;ri:t melhor que, I tudo, tudo tereis", mas depois faltar· lhe com 
antes de ''otar·se, se tivesse um tal ou qual co· I todos os meios; não, ao representante da Na
nhecimento do sua marcha, de seus princl· ~~.o cumpre manifestar francamr..ntc a su:~. 

pios administra.tivoe, par<l. nús sabermos dir:- opinião contra n adminiscração; elle tem cs1c 
gir c votar com conhecimento da causa, afim direito, e esse seu comportamento deve s·;r 
de não nos acharmos depois na necc.ssidud~ ! muito loumdo, deve francamente cm publico 
t!c censurar um mal para que nós conccrr~·j declarar que a a.dministra~fLD nrw lhe mereé~ 
mos? Do que estou e~ p3rsuad~do é de r]l~C _o 1 o seu voto, ~ue nunca conte com elle; é para 
Senado se tem rebaixado muno dn posJ~•J•l /Isso que a Nação nomea os seus representnn
nue lhe está prescripta; l>oje nfto ha Cons~- tes, e nunca para votar cegamente por estes on 
lho do E:.:ccutil·o, o ~;randc Conselho =:acionalj por aquelles principias, 1r.e .muitas vezes vã3 

e_ n Assembl&"1 Geral. En~ todos os pa!zes que 
1

1evar o paiz ao aby:mo. A oppos~~il.o deve ~m· 
ti:n: governos reprcsentati\"OS, quando uma ad-, pregar todos os meios para dernbar seus m!· 
ministra~~o entra de novo,. sa~~-se ostensiva migas, afim de subir ao Poder; porém, o que 
ou partic~larmentc os P_rmci?IOS que_ J':!llS 

1 

cumpre á opposi~ão, quando sóbc ::1.0 Poder, á 
membros pretendem sc;;tur, Já panicillar- sustentar os principias que manifestou ao 
menie fazclldO·se essas communica~ões, já pu- : paiz (apoictdos). 
bllcamente demonstrando-se na Camara as opi- i Como, porém, mudarei eu de opm1ao, s~ 
niões de seus membros; porém entre nós : sempre entendi que não são os cabos de es
Yemos o contrario, c .-emos quE: é um I qu:Hlr~ a causa de nossos males, mas sim J 

ex-:'.Unistro que def~nde a Fala do Throno, l :IIi:nisterio? E isto posto, póde-se porventur1 
e at& a me>ma a1lminism.1ção. E pela dis· I crin:inar o ~Iarcchal Elizia.rio? Para que, Se
cussiio que tem ha.l"ido no Senado, lenho eol· nhorcs, procurar essa evasiva? Não é ioRO. 
ligido que o nobre ex·ll:inistro ~ o Consclhcir.l permitta-se-me n expressão, querer que o 
da Corõa ... (0 Sr. Yll.sconcellos faz com :1 moleque apanhe um bolo pelo erro -do m~:nlno? 
c11hcça s!gual negatiro.) Para que, pois, querer criminar um militar (a 

Note-se como as cousas tém ::tnd::ulo ait~ quem nunca chamare! gloria militar), mas que 
aqui! Vamos de ensaio <;!ll ensnlo; de recri· sem]1re direi que era um honesto camarada; 
mina~ões em recriminações; de individualis-1 que merece mesmo alguma desculp::t nos enos 
mo -em Individualismo; u os negocias publi·l que tenha commett!do, c é louvavel pelo seu 
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compurt:J.:nento,_ porque r.o meno~ nunca re·j rncter militar, porque obedeceu como soldadc 
cusou comml;;:;au para que fot nomeado alncla que est:wa eonvenddo de que nada pc 
(apoiado). <l que é mui raro hoje entre nós: deria conseguir no Rio Grande. 
eosa grande virtude militar, essa grande vir- Ouvi, a respeito da disciplina militar 
tude que <lU\'i menoscaba:m pelo nobre ex-~Ii- uma especie de queixa do nobre Senador con 
nistro, que dizia que desculpava os militares J tra o conselho de guerra e contra o Conselb• 
que, sendo nomeados par:~ uma commissão, s·~ Supremo );Iilltar, por occasião da absolviçft• 
lia ram por doentes no estado de nüo pode~ do Brigadeiro Cunha ... 
marchar; foi isto o que mais me monu a o Sn. Y.\scoc;cET.r.o~: - Disse que m· 
pedir a palavra... (O Sr. Vasconccllos f'tZ conformava com a decisfto, porque era ca.>< 
!'0111 a ('(tbcra signul 1teg,rlil'O) ••. -disse-o. c julgado. 
éU lhe digo como e quando o disse... o Sn. Hor.u:m.\ C.\\'.\T.<·A:;n: - Disse .. , 

O Sr:. \".\i'Coc;c~:r.r.os: - O por que? com indignação ... 
O -S1:. \',\Sto:\'cnr.os: - Isso é penet~a 

r,ne't Eu agrade~o ao nobre Senador a !cm· o coração. 
brança. Porque os representantes da Naçüo ü Sn. Hor.LA:'ill.\ C.\1'.\T.C.\:\'T!: -- Qu!z con 
c~nsuravam, motejavam taes e taes militares. fundir o comportamento do consel:~o <le guerr• 
Pois, Senhores, <l militar conscio do seu cor.t- e do Conselho Supremo :llilitar com ;, rrlaxa 
portamento, ·c de que a sua vida nunca t>!r•: ção que ha no C:xercito; eu, porém, vejo n• 
um .pecha, póde ser deslustrado por um:~. ou processo que os dons tribunaes procederam eu 
outra opinião dos membros d:~. Camara? Eu regra, e que o :IIinisterio é que não procedet 
at!, digo :1:ais: Po:· uma votação de um dos em regra. 
ramos do Parlamento? Se acaso nf1o é a opi· O Brigadeiro Cunha era accusado de te 
nl~o de um individuo, manifestada na tri- deixado a sua brigada em tempo em que el\· 
buna, nem ~~ votaçfw de uma Camara que h:t ainda se batia com o inimigo; mas isto nã• 
de fazer murchar c~ louros do soldatlo; c por· & exacto, porque esse General, eXJIPdindo or 
qne um ou outro membro da Casa ve que o G.>· dens de um outro fado da divisfto, ~oi cercad< 
verno tem feito uma injustiça a um bravo, C: e surprchendido de tal modo, que forçoso lh• 
pretexto para que se 'desculpe o militar que. foi retirar-se; pôde isto ser crime? Quer~r 
sob pretextos frivolos, s< exime do serriço'? se-ia antes que elle se entregasse prisioneiro· 

Essa i Ma & -das mais subversims que te- Diz·sc, porém: Por que se não fortificou? I• 

nho ou1·ido, depois que existe Governo liHe podia c!le desobedecer ás instruccões que '.i 
no meu paiz! E.:;tou convencido de que o G3· !ll\n de nftO pôr torrão sobre torrão? -Se e!J; 
Yerno d··,·e nomear os emvregauos de sua co:l· assim praücasse, nüo seria com justiça eha 
fiança: mas note-se que empregados nüo siin mado a conselho de guerra? Se o nobre Sena 
miiitares, porque a escolha dos militares n:l•l dor o julgasse, ·não o cond€-mnaria? Sem du 
se faz segnndo as opiniões politicas, e aquellc 1·ida alguma. Quem é que quer dar aos suba! 
que quizer .metter tal sizania no Exercito. pro- ternos o direito de interpretar <ls motivos qu. 
cura desmoralisal·o inteiiamente. Justificar, o superior militar te1·e para dar as suas or 
pcmanto, os officiaes de nüo irem .para ond'} deus? Xão é querer fazer a apologia daquelb: 
sf10 nomeados pelo Governo, ~. sem duvid;t, militares que perguntaram: "Que faz esse ho· 
acoroçoar a anarchia que existe no nosso mem com taes manobras militares?" Szm du 
Exercito, e prolongar os males que temos ob- vida, Sr. Presidente, essas doutrinas sftc 
sen·ado no Rio Grande do Sul. O :.\Iinistr~ mais prejudiciaes (t honra c dignidade do~· 
que reforma um militar que a pretexto de militares do que a censura de um ou outrc 
molestia não marcha para onde é nomeado. Senador sobre o comportament<l dos que dese.m 
obra constitucionalmente, c é desgraça que, penhnm taes funcç<ies. 
não se querendo fazer prevalec~ 1' tae~ vrinci- E' necessario que tudo sej:~. documentado. 
pios, no :~.uno passado pasdasse uma lei, dando afim de que os militares possam conhecer o 

amplo arbitrio i1s refonnas. O procedimento differen~a entre ordens e instrucções, par.t 
do ::.tarechal Eliziario honra muito o seu C!l· saberem quando têm de o!ledecer ou desabe-
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decer. O conselho de guerra e o Supremo guições que se me fizeram, porque estava eon
Consclho de Justiça; creio que unanimemente nncldo de que as não merecia, c não me n.cha·:a 
absolveram o Brigadeiro Cunha; um nobre s~- com autoridade sufficlentc para conter os que 
nadar existe nu Casa que foi Juiz, e que não sahiam fóra dtL linha, da linha que hoje se 
pôde ~er suspeito á adminlstraçfto passada; julga proprla do Senado. Eu torno a pedir 
como, ·pois, quer o nobre Senador lançar u111a ao Senado que tome sentido em quem se 
especie de censura sobre dous tribunn.es qu~ afasta dessa linha; portanto, nfto responderei 
têm julgado com tanta imparcialidade? Xão ás primeiras aggressões que hoje se me fiz·~

venho advogar n. causa de Individuo nenhum; ram, posto que .iá tivesso tomado os ncce~sa

nem accnsal-o; só accuso os ministros, e serei rios apontamentos. Tenho só de responder no 
seu Juiz, embora procure o nobre Senrtdor in- nobm Senador que falou em ultimo Jogar; pa
terpretar a seu modo a palavra dos accusado- rece-me que emittio duas ou tres proposiçõé~ 

res: O Governo, sim, o Governo mostrou uma para justificar o seu voto a favor desse para
politica muito mal combinada no processo do grapho. 
Brigadeiro Cunha. Desejaria eu saber em que Principiou el!e por declarar que o Senado 
Conselho se decretou que o Brigadeiro Cunha podi:t censura~·, estranhar, condcnmar a mar
respondesse a conselho àe guerra. Na;turnl- cha de um Governo, sem que por isso fi-cass~ 

mente havia de ser no -dos ministros. :Mas que iul!ibido de ser juiz. Eu estou algum tanto 
titulas tinha o Governo para saber que es~e duvidoso do direito do Senado a este respeito. 
era só o criminoso? Não devia tambem cha· (.Apoiado.) A mnteria. é grave: para qual
mar á barra o General em chefe, e o General quer lado que se lancem os olhos, se conhece 
da divisiio? que não pócle ser decidida sem maduro exame; 

O Sr:. VASCOXC'Er.r.os: - Este foi chamado. tenho para mim que quem se pronuncia :mt0· 
O Sn. Hor.r .. \XnA CAY.\l.C.\xn: - Foi, d"- clpndamente n. favor ou contra o procedimento 

pois: e mandou-se vir esse General, e creio de um empregado, não p!ide depois impor-lhe 
que, até, não sabia que vinha responde~ .1. pena: tem já enunciado o seu voto, antes do 
n conselho de guerra; e aqui foi que se julgamento tem iít cond•Jmn-ado. 
Jh'o disse. Que systemn. é este de goYCJ'· ~sta questão merecia a .pena de ser ven
nnr? Que meios sfto estes de pôr termo á luct~ tilada, mas não quero que se me attribua o 
com o inimigo? desejo de demorar o termo deste debate. ~n 

Sr. Presidente. Tenho sido extenso de quero fazer uma declaraçfto, que é que o Ga
mais, ultimamente; permirta v. Ex., eu não verno de 19 de Setembro nunca assalariou 
posso ueixar de fazei-o, que lhe agradeça o in- periodicos, excepto o Correio 0/jicia.l. Quem 
teresse que tem tomado nesta discussão; em
bora \', Ex. diga que não tem nenhumas es-

tem provas do contrario produza-as. 
O mesmo nobre Senador disse que se man-

perar.ças no paiz: Se uão as te:u, dá-as. dou proceder ás elc:ir;ões primarias, e que ~·~ 
(.tlpoiados.) (Bs:tc rliscurso não pôrlc ser b~n· demorou n eleição dos Senadores: nfto sr! t\ 

apanhado pelos tacliygra;Jhos, cm conscqucn- quem se r~:fere; por !sso, não é possiv~:l dar-
da !lo ,çussu,·ro que ha·via na sala.) 

0 SI:. VASCOXCI·:r.r.os: - Desta vez não 
posso deixar d~: ser muito breve, porque não 
se empenhou o debate como -nas outras ses
sões; o que eu peço ao Senado é que se rz
rorde que eu não proVOiJUei discussões irri
tantes: pedia que não procurassemos campa· 

lhe resposta. 
Insistia-se em dizer ']lle a Fala do Thronn 

tinha sido influida pelo ex-:\Iin!stro da Jus
tlç:.. 

0 Sn. HOL! .. \XD.\ CA\'.\LC,\XT!: - E' n f!ll~ 

n discussiio parece mostrar. 
O SH. Y.\scoxmr.r.os: - Eu j;\ disse mui-

rar Governo com Governo, que não desentcr-, tas vezes nesta Casa que ·nenhuma parte ti
rassemos o passado, afim de evitar pai- nhn cru tal Fula, nem é razoavel a crença de 
x•>es que, de ordinario, resuscitam quand0 · que a Fala da abertura de uma sessfto seja obra 
;;e instituem tn.es exames; nfto foi passiv-e! que tln. administração transac!ta, e nfto da admini~· 
eu me conservasse silencioso, que não pro· trn.ção actual. Com cffeitJ, se a Fala da nber
<:urasse rebater com as mesmas armas as .. 1·· 1 tura da Assembléa (leve conter n. politica do 
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Sessão de :!7 ele ~laia 

;t::ttl;:l G~l!>i!l.:t.l;, emúo nunnor que n. acln1:- c1~~üc que nüo se 116cL~ cv!ncstm·, c é admitti .. la. 
nistraç:lG anterio:· é a qnc i!~~pirou e:;:;a I~<ola ~ llic]o;; mrds esclareci c! os parl::tmentos elo mnn(iO, 
Eu n~w posso conceber L$Sa maneira, <le Ui:;- Aintln. h a pouco, trato u-se nas carunran frnn .. 
cnlir :t F::la do 'fhrono, fingindo-se que ella ccz~s de nmn pcnsüo pnra n viuvn de um mi
penenec (L allministra~~to passada; nem fil· litar fl~lc: ti!lh~l morriclo ern c01nbatc; c só 
ttos, nem principias s0 podem produzir cm porque uma Cnmmissüo tratou de reduzir '\ 
i'l1\'0l' d2ssa supposiçf~o, ql~Q nfLo se pôde fun· pensüo, se sustentou que por tn.l 1neio nflo po
ll~mrntnr 1.tCn1 nos !l!'itH·ipios t1c direito, !1cn: (1;~ria. ltn\"e:r bons Ini11tarcs, que se in. arref'.~· 

na::=. mai~ subtis Licr,ões (ntc se possam form:-tr 
:t in 1 respeito. 

e:~r o (:ntllusiasmo c que netos tacs merecia:~: 

se: r :1.]1J1fOYrulos por n.ccll!naç:.ão. 
O nobre ScnaUo: r:nganou-sc C]Urtndo e!~

lcndcu que eu disse que nfLO ;:.pprovaYa a 
sentença C]nc absoh·cH J Brigadeiro Cunll:t; 
certamente nüo me otwlo, ou ni'~o omio as 
pessoas n. C!UC!n cu rc.spo:~.tHa. Dis~-=~·sc nesta 
Casa que o Governo tinhn ma::tlado proceder 
contra. o Ch~nct·al Cunha, c nfto contra. o Gene
ral Presidente; f"!U, c-ntão, referi-n1c n esse ~Ll'· 

O nobre Scnailor estranhou a minha lin
gnagc·nl r.. rc~pcito elas escus:ts qnc· os nlilit::t· 
r;os ::llc;:wam quando crnm incumbidos de 
alguma dili:;encia, Eu tinha, antes de pro
mmcinr esse juizo, feito Yer a importancia c 
os s:tcrificios tl:t vida milit::tr; tinha mostrado 
r:~:c Ui.n militar, para !Jem Gcsempcnhar o seu 
th:Ycr, at.t:• dc\"ia. ter qualidades quasi contra~ 

uictorias: que dcYia ter uma força e uma ro-
1Jtt:-:ncz a toda a. prova, c ao n1esn1o ten1po se:1· 
: :mcntos de devoçfto muito elcvndos c uma 
ruzlo mnito esclarecida. Num g;eJ{crnl d~- ! 

1 i:>;o dns !c· is militares que mnnda que um of
:·ie:ial que r,bm:donnr sr:tts soldados no rampa 
r.Ja ~Jatnlltn s0ja fuzilado. Como do officio do 
c:omr~1:liHln:llc cl~ c:o!nm!ta, c do officio elo 
mesmo General, constava que elle se tinha n~

tirado do comb::ttc, ant0s tlc have:r tcrminadn, 
cr~ do cle:vêr do Gover!10 chc.mar esse Gcn::ra1, 

p:t~·:l jl!::::nc:l!'·S0 cm r.on~c·lho (ll: ;t:r.rra. Qn~~ 

dir:i a i::lso o nobre Scna<1or? 

rcn-se n.char rcunitlas n. iorça, a coragem c a. 
int~!ligcncin; com o csmd0 c os conhecimentos 
da cxperir:11cia, ~ necessario que tambe.T• 
l'rt.:~çn. a toi·ngcnJ. milit:ll\ de n1oc.lo qt!c estas 
c;u:ililbties estrja:11 no deviclo cquilibrio. ::\'üo 
ha bon1 general sem ess0 cquilibrio, dizia o 
mn.ior homem da guerra; porque, n:Io 1HtYCnt1:1 
esse Cl{Uilibrio, nüo sendo sempre igual a co· 
ragc1u {!. 1ntclligencin, ou ::e perdem, ou s<: :u·· 
riscam as ncções. 

.Depois dr, ter mostrado a importancia dn 
Yi(l:t 1niliti.l!', pedb cu que o Senado não con
Ucmna.ss(' o !ll'ocedilllento de u1n g~nora.l, scin 
que tiY~sse prc5e:ntes todos os cschlrccimentos 
que podessem prov:;.:· o desacerto de suas mc
tlidas; mostre:i quanto estas Ui::;cussõt:s Uevein 
prod1~zir ~ib:cz:ts nos q~E~ fazen1 t~LO grandes 
~.acriflcios ao paiz: ncn1 todos têm a neccssa· 

censur=t.s grayissinw.s, múrmentc se sflo injns· 
t~s. Conclui:\ eu que me inc!ina\·a a dcscui
Jl:l!' (eu nlic1 disse justificar: faço differcnça 
,,ntrc desculpar c justificar) os militares que 
niio accrt:r.\·nm perfeitamente nas süas medi
das, porque n critica e as censuras nüo potli<llll 
deixar de arredai-os de prestarem sen·i~os no 
pn.iz,. \'Cndo-se assim gabrdondos, Eis n mi
nha opinião; nito sei que ella seja offcnsivn 
da disciplina militar: o que cu digo é umn nr- 1 

O S1:. lfor.uxu.\ C.\L\l.l'.\XTr: - Algur.l 
m:ds 5t~ <1·::Yia chamnr. 

O S::. \'.\'irosc~-:J.r.o": - :\bs j:i reconhece 
;;~~c o C::)\·rrno obrou 0!11 regra. Eu :á 1lrg.1& 

!~1·~ntc e:~~pct'!di o que tinha ccco!"riclo a res . 
pc,ito do combate do l~io Pardo: lembre-se o 
nobre Senador que o Ce:tCral da columnn nt
tribuio cm p~rlt: a derrota ao com!ll~indant.\ 

que nüo ohserYOH as ordetl:i (Jllc r::!lc C:r:~r~r:ll 

rla columna. c-xnctlio, e1n vi!·tud0 ~las instru· 
c~;0es tl:l GenPr:tl Presidente. Sco pois nfto se 
podia :'.ttribnii' a penl:l. da batalh<t ~o Ccn~

r~:.! 'Prl:~!ílcntc·. como dcyb clle ser c:hamado ="L 

t·~:~m~tlo :1. cons:::!lho no mesmo tc·:npo que o 
C:rneral Cunha; e se o ~Iarcchnl Barreto nft~ 

\'t'~io logo para se just.ificr:r cm cons0lho rlc 
~nc:rr:t, flli por a1legar Inolcstin. Portanto, 
p!'irect?·n~,: cptr. o nobre Br.t:~dur nfw c~stá hc111 
inforn!~H1o l1lls factos. Eu ni'io Uis~c que nã·J 
~PJl!'0\':1Yí't ~s sent.cn~:1s do Suprrmo Cmlst~I:!o 

tlr .Tnsrir.~ c co:1~clho dr. guerra, pC'!as (!uacs () 
Dri_,!·atlc·iro Cunha foi absniYido: pelo contn
rio, t~lssc que me cnnf(irmava n. C'lla~. 
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Eu n:1o ~ci t.1H.lc o JlObre Senador dcsco· 
brio, na lei da rciorma do quadro elo Exercito 
que o anno passado foi sanccionada, a origem 
ou fomento da indisciplina do Exercito: 6 
essa u:11a lei que deve trazer um considcravel 
melhoramento ao Exercito; os ofiiciacs era.11 

u. um, colHpúLl:m a oulru; c Lle::;La..:i ldéa::; 8r~ 

r adas result:nn muitas calamidades ao paiz. 
Creio Qne entre nós houve quem entcudes:;c 
r1uc o Exercito linha contribuído para uma 
desordem que se nflO podia evitar: dis;;o!l·c11· 
~e o Exercito, 1Icenciantn1-se o~ ofricin.cs, per .. 

multo Rupcrabundantcs, ~elativamontc üs ne- :uittio-sc que tomassem outro gcnero de vida; 
ccssidadr.s do serviço militnr, c muitos nflO po- pc:·dcrum o h:1bito tios actos millt:~res. Em 
diam con~inu:ll' nesse scl'\'iço; ora, que fez a 
lei, para nüo ferir muito os interesses, p:u\1 
nflü u~rninar muitas famílias? Ordenou que 
fossem rr:formados os officiaes, com o soldo 
por inteiro. Onde cstí• ~qui fon:cnto da :~

disciplin:J. militar? Pelo conr.rario, a conscr
nçf:o de officiacs impossiLilitados para o ser
viço 6 que podia trazer css:1 il:discipliin; me
lhor füra. rJUC o nohrc Senador dirigisse sun:; 
vistao p:m• out~os actos que têm originado a 
indi.sclplin~ no Exercito; f:-tlo dcssn. lei que 
pcrmittc. as revistas das sentenças militares 
cm c:·imcs puramente militares; c lut uma lei 
maia extraordinaria do que essa? Primeira· 
mente, nfw faz diffcrença cnl:·c o cstarlo de 
gu~rra e cstaUo de paz; en1 segundo lagar ,·~i 

commctter üs rclar;ões crimes puramente mili
tares: h a de: uma. H.claçrw decidir c jul~ar 'JC 

nm Gr.ner~l, da.clas cert:.ts pos!~ões, certa força 
c outras circumstancias, d.;via ou Ililo dar com
bale, rlc•vi:t ou não ganhar a batalha. 

Eu rQccio muito enunciar alguma propo· 
siçrro que possa parecer t~urn.; mas julgo cple 
seria prcfcrivcl, no estado ~ ctual, a J'i'\'Oga· 
ção de quantos acto3 t.}m l'rlo ieitos pelo 
Corpo Legislativo sobre a disei~lina mili:·,r. 
A indisciplina existe no Excrcil'·'· mas o ~.Ti· 

nistcrio de 19 de Setembro ·não podia e::n 17 
ou 19 mezes restaurar a disciplina, c com :t 

Icgislaciio que ora existe (disto o nobre Se· 
nadar não duvidarít), cu quizera que elle, como 

lS~::i. reconhccea-se este erro, tratou-se rio o 
remcrlin.r: não crn. passivei que, achando-se a 
ofiicialidadc no estado que mui resumida· 
mente ncabo de dcscreyer, podasse prestar 
wnto;; scn·iços come era necessario; mas oJ 

nohrc Sen~llor quer que o General do Govcrn0 
de 10 de Setembro seja rcsponsavcl por todas 
css11s fatalidades que têm cahido sobre u 
D!·azil. 

O nobre Senador insistio cm que niio ho~ 

tliffcrcnr,a entre ordens c Instrucções milita
res; disse que, havendo o General Presidente 
prohibido que o General da columna puzc>s~ 
torrão sobre torrfto, não podia es.tc fazer op~
rar;5cs algumas; mas o nobre Senador não 
tem querido ouvir o que se tem n·p:'tldo: Quê 
o General da columna. foi autorizado, nas ins
truc~~Jes, a fazer quanto con~;!css~, ~~i1CZ~t!' de 
ser contrario ús instruct~5es. Ora. r1tutato :~ 

di t'fcrcnçtL tio instrucr;õl's c ordc,ns, segun :lo 
o que tenho lido ou o que está escripto, en
tendo que in3trucções militares é coisa mui 
diversa de ordens militares, que o Géneral não 
deve obediencia passh·a ás instmcções mili
üu·cs, que ns pôde alterar segunUo fLS occur· 
rt-ncins: um['. ordem militr!.r exige uma ~:xact.l 

obedicncia, sah·o no ·caso em que pólle peri
~:lr um exerci to, e se o General nfto csth·er 
presente, porque, estando present2, nfto exp~· 

diria essa ordem, se tivesse conhecimento ria 
estado das cousas. Estas opiniões niio são 

militar, me explicasse o meio lle conseguir a novas, ucm s~o de homens de Gabinete; si'to 
disciplina, attento o estado cm que nos acha
mos. A inllisciplina dos exerci tos é um resul
tado ordinario de quasi toda~ as rc\·o!uções: 
1", não se podem levar no fim, sem 'que o 
Exercito desconheça a autoridade de seus su· 
:per!ores; 2', em nosso paiz parece que a 
disciplina nunca ioi tão estricta c pontual 
como cump~!a; 3', é muito proprio dos tem· 
pos de rcvoluçfto que um militar se confunrla 
com um cidadão, que entenda que os mesmos 
direitos, as mesmas garantias que competem 

de gencracs muito sabedo;·es da arte de guer~a 
e muito amig-os ·da disciplina militar. 

Disse o nohre Senador que, se era ver· 
dade o que se dizia no Rio Grande rlo Sul do 
General do Exercito que cllc {'staó peruen:!o 
ou compromet.tendo as forças imperiaes; ~~ 

a disciplina. tinha chegado a esse ponto, par:t 
que vieram os ministros pedir dinheiro e for~:t 
ás Ca.maras? Qu!zera que o nobre Senador m~ 
dissesse o qu~ cumpria fr.zer em tnes clr
cumstanclas; se devia o :!.llnist()rio recuar 
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diante da indisciplina que grassava entre as 
for~:1s imperiaeo, se devia abandonar a cam.t 
imperial só porque haria indisciplina. 

Senhores. Eu não estou convencido, não 
ha um só argumento que possa justificar esta 
primeira parle do paragrapllo que se discut;!: 
o .Senado não tem esclarecimentos para tomar : 
semelhante resolucão. Tem·se, mesmo, dil.o que 
:ünda nüo se sab~ qual foi a politica da admi· 
nistrnçii.o .passadtL; ent.r·~tanto, julga-se qu~ 

dcre ser conuemnada. :\!andou o GoYerno 1J 
Setembro parn o llio Grande f\'"-lltc e dinheiro 
ncccssario para a guerra. 

Insistem, porém, os ndrersarios do G0-
Ycrno de Setembro, pe!·gm1tn.ndo: Que fez 
elle com essas forças e cEse dinheiro? Já ex-

porquo clle eonhec~ que o Jlini~tcrio feil 
1Ju:mt~ podia, e que os resultados não se po
r.it~m realizar immedit~"'lmente, 11em brev,•· 
mente, porque f necessari0 ainda dispõr mui
tas cousas; por isso o nobre Senâdor com 
raúio oflfcrcccu a. sua emenda de suppr~ssão; 

r.Cw Quer compromettcr a administração 
r.etual, embora contlcmne :. administra~ão pas
sada por nfw ter feito mila&rcs. 

Xada direi sobre a questão da confirma· 
çüo do Bispo eleito: Esse paragrapho já foi 
~~nnovndo. 

Um nobre Senador cm outra sessão disse 
que ninguem acreditaria que clle defendia a 
administração transacta; não sei em que sc:J· 
tido o nobre Senador pronunciou tal proposl-

pliquei a ra~iio: diss8 que nilo 
n·iscar com bate com tropas 
mente quando os rebeluc:O 

e:·a llJ,;sil•c! :::·- [ ~üo; de certo, é llonro:;o ao nobre Scnad0r 
bisonh~s, mó,•- adYogar a causa da razão e da justiça. 
po;;suem iorG·lS Accresccnlou que desejava que as cousas 

muito superiores cm armas; mas a nen!n::1:n. 
dessas cousas se aüeude. 

0 S:t. CosTA FEI:ItElll.\: - Por que anis
cou o combate do Rio Pardo? 

se dirigissem con1 uma politica que não fosse 
européa; não estou cert:> se referia exacta
:J:cntc o que o nobre Senador disse; mas, não 
s·j r:omo o nobre Sc,nador poderá demonstrar 

O S:t. \".\SCO.'\CELLOS: - .Tá o expliquei: ~ue 11 110lltica do Govc-rM tem sido curopéa, 
~em o Gover~o, nem o G:_encral ~rcs.identc J :1Jo sei, mesmo, se .se refEre ~.opiniões de ou 
sao rcspons:tYClS p~l:t acçao do Rw Pardo, ' tros que fal:un muno de polltleas europdas r 
porque nunca podia occorrei' ao General Prc· ::c pollticas americanas; não comprr.he!ldo bem 
sidente que so acceitasse um combate cot•l estes termos; a minha politica é a 1Jra::iléir1. 
íor~as inferiores cm dis~ipl!n:t e cm arma;; Ora, não di~o que seja do nobre Senador l 

jit -disse, ·em outra occasião, tudo quanto era : ~uc vou expendcr; mas o que parece é que •" 
nccessario para mostrar qne o:ssas arguiçii·~s ' ··:1wnde por politica americana de declarar " 
silo infundadas, qt:.e até se confundem dat!l.S Brazil guerra (t Americ::, i:Uerra ft Euror1.1. 
para se fazer acreditar que o Gener:tl Elizi:t- g-uerra ao mundo illtciro. (Risaclas.) 

rio 6 responsavel peJa derrota do Rio Parda, Por isso. tem sitlo muito cünsnrailo o ~fi
que o General Eliziario fugia de Bento :'lia- n istcrio, por nfto rer tomado parte na questão 
noel, porque se tinha reunido ús foreas de c1e ~!o!lteYitlC·o, na qucstfto do :Yiexico e c:u 
Xeto . .Tá se contP.stou essa proposição; j{t mos-i outras. 
trei que, quando o General Eiizim·io se rcti- 1 Senhores. Pela minha parte, cu desejo qJ:<· 
rou do Rio Pardo, ainda r.ão estnYam reun~-~· ";ta disenssii.o acabe hoje. (..!.lo~n.~ apoindos.' 
das as forças de Bento ~ranoel com as ae O S1:. Ar.Yt:s Dr:.\xco: - :\'ii.o apoiado! 
Xeto. O SJ:. 1'.1-''t'OXCEI.LOR: - Trmos mui:.o q::~ 

Dizem algu:·s nobres Senadores ~ue o s~-~ fnz•cr, c cu não desejo qt:c nos aconteça cs~., 
nado não approvou n politica do Gahiner.c de :tll!lo o que nos tem acontecido nos nnnos n.n-
19 de Setembro, eu não posso conceber isto; t niorcs: uma lei de fixação de forças de 
os ministros foram muirn fracos, c explicaram! I tc:·~a. uma lei de fixação de forças de mar, 1,,; 
quaes cr!lm os principa~s t-bjcctos dr que se de orçn.mcnto feito acceleradamcnte, e na qu~l 
llariam de occupar: sua politica não foi cscon-

1 
;;c aprcscntn. sempre um d~fidt muito considr

dida ao Corpo Lcr,islativo. Nin~ucm faz mnis l;·,wel, c se distribuem vs rlinlwiros ger~cs 
justiça ao ::'IIinistcrio de 19 de Setembro, uo !''las Províncias. O Senado nfto llóde pai;; 
que o nobre Senador ·l' ~:ecrctario; i'lle quer discutir essas leis, e clama-sr q1w d!e falta. a 
~ue se supprlmam as palavras ''em bren". ;;rus deYeres. Como cu estou ronve.ncido de 
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que são urgcntissimas todas as necessidades vidcncia, possa produzir os frutos desejados; 
apontadas ou recomnwndÍulas na Fala. do e a segnnda. C> o Senado dar a entender qn'' 
'l'hrono, não direi mais palavra sobre este pa· ~1iio está muito convencido de que hnja es· 
i"agrapho, salvo se nova.3 urguicões apparece· 
rem contra o :Ministerio de 19 de Setembro. 

pil"ito de ordem ·no Brazil. Sr. Presidente. 
Penso que e:n nada justificam a administra· 

O Sn. LOPES GA)tA: - Sr. Presidente. çüo passad!L os eri'OS das outras administra· 
Pedi a palavra simplesmente para uma expli· ções anteriores ::1. e!la; c como o nobre Scnn· 
c<J.ção. E!u nfLo ]>retendia tomar mais parte n:t 
tliscussi.io; mas como o nobre Senador, qn•! 
:;caba de falar, de certo modo me increpou, di· 
zE:ndo ~ue cu me exprimira de uma maneira 
que clle não tinha bem percebido, passo a de· 
clarar o sentido dessas ·expressões que por 

dor ex-:llinistro quiz fazer o contraste entre 
a de Setembro e a anterior, cu o acompanha· 
rei nesses argumentos. 

Tres erros ao menos attribuio o nobre Se· 
nadar Íl. administração anterior [L sua, a res· 
peito do Rio Grande: a amnistia, a vcrsatili· 

elle não foram bem ente!!didas. Tenao cu prJ· · dade na n·omcação dos Presidentes, c não ti· 
posto algumas emendas que, no meu conceitJ, res fruto das victorias. Quanto á explica· 
tendem a modificar algumas p<J.lanas do to- ção que cleu sobre a amnistia, isto é, que ella 
pico em discussão, declard que não fazia isto so !leve ser dada quando os rebeldes sfto ven· 
por espirita de partido, e que por isso não se ctdos, não posso concordar com isso, e mesmo 
devia. presumir que eu r.rctendesse seguir ·J parece que o nobre Senador não está muito 
partido do l'ilinisterio qu0 acabou: isto não concorae comsigo mesmo, por não ter prati
offende o nobre Senador; podia cu, a~"· s~r caao o que <llz. Persuado-me que ::1. medida 
indifferente a esse partido, porque nào era, da amnistia deve ter nppllcação, quando o cs· 
emão, representante da Xnção. 

Parece que tenho satisfeito suflicientc· 
mente no que acabou de dizer o ·nobre Sena· 
llor; e, cmquanto (L outra parte da sua reflc· 
xão, relativa ao que eu disse sobre uma poli· 
r.ica européa, recordo-me qu.e, quando falei 

tado e a humanidade o exigem; ora, o bem do 
estado exige que, quando se pode poupar vidas 
e dinheiro, e lia tenha Jogar. 

Para justificar a administração anterior 
:! sua, eu direi que a :tmnistia dada no Rio 
Grande produzio o resultado que se esperava; 

nessa politica, foi para responder IL um outi'O rez com que a metade da Província se rcu
nol>rc S€nador, que se oppoz á minha emenu~. ' ntsse ao GoYerno legnJ; isto é um facto inne· 
dizendo que a experiencia de que eu tratava gani, sabido por todos. (Apoiatlos.) 

referia-se á politica curopéa; eu disse que nfto. Vem a proposito contestar ao illustre S2· 
que o 1Iinisterio bruzileiro tinha precisi'Lo de naclor o principio por e!le m·an~ado em outr:~ 

adquirir c:.:periencia no theatro da guerra no sess:lo, de que os resultados não justificam :IS 

Rio Grande do Sul, poi5 que, sendo <Lquella medidas. Sr. Pr~sidente. Kus scicncias prn· 
guerra sui gcueris, era preciso ter conhec~- licas só os resultados depõem acerca do acerto 
mcnto de certos factos r. circumstancias que das medidas. Pôde um medico em confere.1. 
não se dão em outros paizes. Kão tenho mai, cia dizer cousas optirnas, dissertar com pro-
nPda que dizer. 

O S!:. FEJ.Jú: - Xa Ycrdade, este paragr:J.· 
;lho está quasi moido de tanta discussão fJI!e 
rem havido sobre e!le; m1s eu ainda me julgo 
obrigado a falar, porque têm apparecido prin· 
cipios que já r.m outras épocas appareceram, 
com os quaes não posso concordar. 

fundidade, mas se á cabeceira do enfermo quasl 
sempre o mata: é pessimo medico. O General 
pôde numa academia apresentar grande 
som::m . ~c saber militar, ptde mesmo formar 
grandes planos de campa:1ha; mas poderá per· 
der todas ns :!.cções, e será scnn duvida mfto 
general. Bom medico é o que bem eura; bo:n 

Duas objccçücs principacs tem soffrido o general é o que sabe vencei': é aqui que ten: 
paragrapho em discuss:lo: a primeira é a aere Jogar o dito vulgar ;;contra a expericncia não 
censura (cu.i:J. acrimonia I.ão vejo) que se faz ha argllmento''. 
á administração passada, falando-se em um::1. :i\Ias, se aca;;o se s2guisse a opinião :lo 
politica mais bem combinada que o Sen~.do nobre Stmador sobre amni"tias, a Bnhia es
deseja, para que, uuxiliada pela Divina Pro· tava muito no caso de gosar della, porque os 
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rebeJ.des tinham ~ido \'<:ncic!os; e, entretanto. 
nfw foi concedida pelo Gorerno .ele ·s-etem!Jro, 
8 dclxou·so ao Jul'y úaquella ProYi.Jwia arro· 
gar-sc ·esse poacr, como consta estar prati· 
cando. 

O segtmdo •~:To qur, o nobre Sznat!or rLpon
ton da. n.clministrnç:lo ante-rior ü sua, é a ver· 
sntilid:tde na nomeaçüo dos .Preside-ntes -da 
ProYincia do Rio Grande do Sul, .Til se deu 
a razüo por CJU(! o Gt:lwl·al Eiiziario foi IlJ· 

llleatlo Presidente em Jogar do Sr. José d :' 
Araujo Ribeiro. ClamavJ-se no Rio Grat~i!P 

que ali! se precisava de um Presidente Gene· 
ral, porque era uma. Provincla militt>s, onde 
os casacas (como :;c e:>eJllicaYam) ni:io podiam 
fazer seniio males. Isto repetia-se na Côrte; 
~uas o Governo anterior qur. nf.o tinha n oiJ· 
stlnaçiio que se lhe imputava., accedcu a esse 
reclamo c escolheu o Ge::eral l~liziario; e não 
porque entendesse que os negocias iam tão 
mal, mas para satis.fazer a esse clamor. Ess" 
General tem probidade c sciencia militar, qua
iidades f!He lhe devem :-tttrahir a veneração 
rl" todo o homem de b<m, mas niio tem uma 

rlãos dar!ucllr. Provincia o pediram. E' vcr
tlariu que o Governo de então lcm!Jrou-se deli.; 
1i:1:·:t Presidente de uma outra Provincia Ji . 
mii'rophe; not0-~r,,_ porém, que niio era. p:Lra 
:'er General. l~ls :J.f!Ui a primcirn. vnrsatili
tladc que apontou o nobre Sen;Lclor. Passou-se 
a. nomear Presidente o homem que a Provin
c·ia. desejava, tomou outra ycz José de "\ra.ujo 
Rikiro; c rjuc resultou? ·Cominnaram as 
victOI·ias, ganhou a leg-alidade grande terreno 
c OR l'r:h:~ldes r\'aerwram 08 postos que occupa
\":t1!l; Jogo, OL:de estú n.qui a rcrsatilidj.de, 
erro ou crime? Ora, ncontcccu, como eu Ht 
cli:;~;f~, fJUC, por eai.Jsn. da opposlcrt.o ·dc.smédida 
que se fazia no Goyerno dr. cntüo, opposi0ão 
que mpcrcutio naquclla PI'Ovincia, por cansa 
do abuso ·rle liberdade de imprenRa. que de~

raman. suspeitaR da sua probidade c até da 
sua fidelidade. esse Pr~sidentc declarou r1o 
Governo Geral que não podia maL':i con1 tanra 
ingra.tidiio ·C insolencin de partidos mesmo 
intitulados lcp;~lista.s, c que se queria retirar; 
o Go\'0rno fc;;-lhc saber r,uc clle devia con~:i

nuar a persistir no posto até a conclusão da 
qualidade essencial no General, is to é, G g-uerra que ~I! c mesmo 
dom tlc maguctisar; cu me explico, Sonhare~. concluir-sr:; mas ·ellc 

aWrmava estar a 
não quiz attendcr 

Depois que H n. c.!escobcna do magnetismo 
animal c os sous cffeitos, é que cu posso ex
p!ic:tr .estes pl!enomenos que até então eram 
pn1·a 1nim inintcllig·h·cis! Por exemr)JO, 
quando um Gc!JCra·l se aprcscnm di:llltc do 
f\xcrcito, sua presença. sua physionomin. 3Ó 

inspi!·am coragem, r~niluo e Ya.loJ•; flUando com 
duas palavras o arrasta para onde .quer, de 
que .nasce i,sso? Do ma!;netismo. Quando eu 
Ycjo na ·historia tle Xapoleão que o pennacho 
r.le ~Inrat, fluctuando, inspirava animo c valor 
aos ~o!dados de sua cavallaria, não posso ex
plicar este pbenomcno s2niio pelo eífeito elo 
mag·netismo animal. Duns palavras llc tac;; 
homens valem mais .que grandes discurso:J 
feitos por quem niio possue esse dom; e css:~ 

qualidade magnetisadora. nüo tem o Gencn! 
Eliziario. Logo que elle appareceu no Sul, 
h ou \·e um choque cm S. Gonçalo ou Pelorm~. 

mas nii.o deu esse entllusiasmo üs tropas (],l 

legruidacdc. Desde entfto conheci que nfto .. ra 
passive! marcharem bem os negocias do su: 
com \UI chefe, comqnanto o julgasse muito 
probo; com atreito foi removido esse Presi
dente, até porque ·quinhentos e tantos cida· 

:ls razões do Governo. foi forçoso nomear
se outro Presidente, e lançou-se m;io de 
um. que el~ Ht dei a razão por que. Foi C'llc 
preoo na campanha, r. um official general IJUC 
se achaYa cm Porto Aleg-re tomou conta do 
Governo da ProYillcia; a necessidade .obrigou 
~. dar-ll1c uma nomeação interina. para .r~

vcstil·o de uma missflo legitima. até que pnra 
1:[ fosse outro en,·iado: eis aqui as vr.rsatili
ilaclcs do Governo anterior ao de 19 de Setem
bro. 

l\Ias, perguu:ou o nobre ·Senador, ;;ue 
se ::llc:tnGou com essas \·ictorias? Qua.l foi o 
fruto dc!l:1s? Xós sabemos .que uma catastro
pllc h!espcradu. foi que faz con1 qur. a.~ forr,.as 
da. lcgalitl:ulc niio colhes.>cm completo trium
pho contra os reiJeldes; m~.s tambcm pergun
tarei: Que obteve o Governo de Setembro 
com a sua no\'a politica no Rio Grande? Vejo 
que, t:m lug-ar de vidorias sem fruto, como 
teve a administração anterior á sua, teve só 
:·é';-ezes, além rlc ha\·er no Rio Pardo dado aos 
inimi;;os nrmtunento, munições, dinhei.ro, etc .. 
o que n:i.o tinha ti.inda acontecido ao GoYerno 
nntcrior. 
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Sr. Presidente. J~u d<o>scjn.va que cm nos· 
SflS :t!"gui~lieR sempre se fizre~c just1Ga. Pc~·

:;untou-se que ti!Illn. feito a auministraçfto 
de Outubro. O Senado sn.IJc que, quando entrou 
essa allministra.ção para o Poder, cncontl'ou a 
PT'OYinci:!. do Par[L intcirame!ue I'Cbcilacla; r: 
sem recurso n.1gum, pouc1c nfLo s6 fa~cr cheg:~:· 
<Í.CJUClln. Província ·dous a trcs :nll homens, 
con1 todo o genero de a;rmas c mnniçl1rs, m~w 
ütmbem tomar a Capital elo poder dos rcbel
rlcs, disputando o t~rr.:no pn.lmo a palmo, .pois 
um só nüo !Javia cm CJU•J podéssem as nossas 
forças pisar sem resistc~cin.. Cumpre notar-s~ 

mni!; a. necessidade en! que esteve o G'J
V•:rno de sustentar n. tropa c povo ;Jaqnclla 
Província, cnYiando clest:~ Côrte fJIJUsl mer.
salmente viYeres. 

o chefe dn.s nossas forças. Demais, que são 
t::sscs oito 11111 e lautos nf'mcns, que nii.o t~m 

feito cousa alguma rtne mcref;n. louvor? ·Xe:n 
ao menos nos deixou o Governo em melilot·_>;; 
circumstancias. Entrcia::to CJUC tem tido U'll 

recrut:llncnto a.berto, minha Provinein, onrlP 
nnrH.:~~ tinha. rebentado .;:;('dic;ões, lieíxou.Ihc~-; 

uwt:. rilla (:ntl·eguc n.os sediciosos. 
Disse! mn.if: o nobre Senador qu0 :1. Lr::m

quilli!l3de nesta Cap!tn.i nunca foi nwior do 
qnc CJUt!IHlo a administ:raçii.o de Sct::.·nl!J:·o es
teve no Poder. Senhor,)>. As minhn:; enfer
midílclcs .me prohibiram por aJ~·uns !1:c:-:1~s d ~ 
Jr,r periodicos; comtutlo, ha. pouco tempo. 
lendo o Jornal rlo Commcrcio, vi alguns fa· 
ctos que comruuizem o ~uc disse o nobre S"· 
nadar; ellc disse que durante o tempo de sua. 
adnlini.st-l'íH;ão só houve um rrssa.ssinio, que foi 
o commcttitlo no c:·mo dos Dous Trm~n;:; en
tretanto li que um homem, depois de matar 
uma mulhcl~, tumbem se suicidára; li l}t!<~ um 
filho c~ern. um tiro ent seu p::ti; li QU0 appar1;~ 

c.~u um cadaver mutilado, que não se eo.nhe· 
cia cl~ qncn1 ern.; li es.Bt! 1Iorr2ndo ~ttentadr> 

da. Ca.queiJ''!'ada, onde os assassi·nos l!wher:irrJ 
\1 c·J'ilr.co ele um mol'to cl·~ ;:;ementes dt: m!?lrt~1-

e:!~; 0 te!~ha lido outras nl!Iitas nc!ticias· sr:
m~lhantes; cntret::t!l!.o, Jiz o !lobre Sc·n~UOl' 

que nfw llonvc seufto um asstlssinio~ 

Ora, tendo-se csr;ot::ulo os unicos l'<'cur
:;os de qtte o Governo podia. dispor, C,ll" p·l· 

tlin. fner para o Rio Grande? Fez que 'l 

a:nnisti:1 produzisse o effcito declarado. En
tr~?tanto, vejamos o que fez e:.ssa administra· 
çüo de Setembro, rJUC tanto lJJr,sonou !la victo· 
!'i:t drr Bahia. Sr. Pres!dcntQ. Devemos dar 
~rar:as a. Deus por ter sido Sn.bino o ci1cfc 
ílessa rcbcllião: se ~cnso nn1 homem -mr'di•)
cre, Jeva.do sómente pelo s0nso co!11mum, s~l· 

his.::;c ci:-~. Capital c tentasse :4ccendcr o facJJrJ 
rh rliscnrdia nas dit:crenles povo~tr.ücs d:t 
Provinda, proclamando os principias de re· Sobre t·cubos, o Relataria do Jfin:5tro tli;: 

se- que, depois flUC !!ora:11 presos uns saltt;ladorl'S. 
:t Cidade sr::. trn.nquillisou mais a este res-

belliiio que gravassavam c:entro c!a. cidade, 
gur:1:acni.~ aindn. até hoje e.s;.;n. conflag-rn.GilO, 
qn2 nmcar;n. o Brazil ai!Hla. agora, c qnc nfto peito; ainda !!ojc ouvi um nobre Seuarh11' 
se quer temer, clurarin.; mas ella acabou im· dizer que, senc.lo a. sun. l:í:!S:.t privilegiad~!. po:· 
mcdiíltamc-:lte, porque u~ua. s,) i'reguezia •la 
Bahia ·llt:o tomou parte na scdi~;lo, que en· 
cerroa-se dentro dos muros da cida.de. Foi 
ba;tn.nte o patriotismo dos bahianos e Provin
ci~s visinhas. E nesse estado er:::. diiiicil sub· 
jugar os revoltosos, e !'estabelecer a ordem, 
qu:mdo os sediciosos não tinham recursos do 
interior, r. talvez {t fome on bt·evc acabariam? 
Entre::ulto, foi suffocn.cl[l essa rebellifto, c r;[~o 

EC poz em pratica a amnistia. 
Disse o ·nobre Senador que o Governü tl·~ 

Setembro apresentou oito mil e tantos homens 
no Rio GralHle, qu:1ndo a adminiRtr:tGilo an· 
ierior só tinha alli talvez dons mil c tantos 
homens de tropa regular; mas é porque o no· 
bre Senat!Õr não conta com outros tantos ou 
mais que se passaram para os rebeldes, co:n 

muitos annos, tem si<lo ha. IIOi.lCo tcn:no ~:l· 

saltadn. por vezes; a~~m d!sto, t:u ve~~ que o 
Chefe de Policia é o mcsmn, que a Cuar:LL 
:\!unidilal t.! a. n1esma q11·.~ ~!lt:lo c:xist:~t: logo, 
de que meios lanr,nu mão o Governo de 19 Jc 
Setembro par:J. dar tranqui!lidadc [t C:cpital 
elo Im-p0rio? Creio que clo:1 nwza1os rmprcg:"'~· 

do> cm outro tempo; ali{1s, aponte-os o nob1··~ 

ex·:\linistro. 
Ora, vcjn.n1os o que t'r:-: o Governo, que 

ha. pouco acabou, com a RUa politica, par:c em· 
b:un.çar que o Scnaâo uig:~. no Throno que, 
rncdin.nt.e uma t:oliticn. mais bem com!Jin.,:Jn, 
com o <HJXilio da Providencia, esperr. que :1 

ordem se r~stahclcr,a n<t Provincia ;lo Rio 
Granrle! Ora, o que cu \·ejo ô :una obstin:u;iio 
eLl conscrv:tr o General Eliziario, Scnho~·••s! .', 
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1wmc~!çJ.o já foi gra 1·cmcnte censurada, e com 1 tra.nscripta do Bcm[azejo, de Santa. Catharlna. 
razão, porque um homem iadisposto com I Para prow.r que essas providenóas se têm 
grande prtc dos habitantes daquclla Prn· tomado alli, sem ter sidJ necessario medida.; 
Yincia lião poilia alli ser uollleat!o, sem eom· le:glslativas, ·é t~m prot!uzldo salutar cffeito. 
promctter a causa publica; cm segundo Jogar, Depois de contar algumas cousas de:ssa Pro· 
a censura e murmuraçfto wntinuaram, c o Go· vincie., diz o Jomal elo Comlncrcio: As pro· 
1·crno acintosamente o conservou alli, e ,;ó videncias tomadas em os registras e guardas 
depois de ·!)_mito tempo i' que, parn poder jtí lhes têm feito sentir (aos rebeldes 11 
desen:;nnar·se, fez marchar um dos seus rncm· villa de Lngcs) faltas, r nilo tarda que se 
bras para aquella Provi:lcia, afim de conhe· vejam obrigados a vir pedir miscricordiri, 
cer se era verdade o que dizia o publico con· etc. (lê). 

tra esse General. Desgraçado é o Brazil se os Niio posso attribuir a escrupuJ .. s dessa 
ministros são os unicos C<lpazes de reconhece· administração o não ter tomado medidas para 
rem a verdade, não bastando inforn:ações c obstar o commercio dos rebeldes no Rio 
clamores publicas; mas reconheceu-se, cmfim, 
a incapucidadc desse General. e acha·se rem3-
vido, posto CJUC tarde. O ::ncsmo aconteceu 
com a nomeação de outros emprega-dos. 

Outra medida que censurei á administra· 
cüo que acabou, foi não embaraçar o cornmcr· 
do dos rebeldes; ora, isto que todos sabem 

Grantle, por ser preciso um acto legis!ati>o, 
quando me lembro que ella creou empregos 
que a lei não autorisava; quando me lem· 
bro que augmentou o numerr dos desembarga· 
dores sem necessidade alguma, augmentando 
twsim as despezas do Estado; qmmdo me 
lembro de u:u .Tui.z de Direito que foi remo· 

que é uma nccessid[!dc, privar os inimigos de l"ido de Porto Alegre para Alagôas, entretan· 
todos e quaesquer recursos que possam ter, to que essa administraçiio proveu o Jogar de 
parece .que foi ignorado pelo )l!inisterio pas· Porto Ale~e e o de Alagõas, onde já este 
sado. :\Ias disse-se que para isso eram pre· .:uesmo Juiz tinha posse, ficando sem Jogar. 
cisas medidas legislatins; eu não entendo Depois de ta.e' factos não ll.e posso acreditar 
assim, er. tendo que era. uma necessidade J:t 

guerra, uma lei constante della, de que todas 
as nações fazem uso independente de acto le
gislati\"<l. 

:Mas uma das cousas com que se occnpou 
muito o nobre Senador ~x-:l!inlstro foi dizer 
que ensinou ao povo a ter fé nas instituições. 
Senhores! Se isto nfto é mangação que se faz 
ao publico, não sei qne seja; n:1o •Posso en· 
tender que fé nas instituições só por si possa 
salvar o Brazil: eu até digo, por honra do 
nobre Sen:?.dor, que se abstenha de semc· 
lhante express<io; ella põe em perigo a sua 
religiosidade de que ha certo tempo faz 
alarde; lembre·sc que Calvino é quem ensina 
que basta a té no Redemptor para sa!mr-se; 
mas que o Cat!10licismo crê que a té sem obras 
E insuffir.iente, é fé :nona .. Este principio de 
heresia politica csti muito de accordo com a 

uos escrupulos. 

Corno se tocou· na sessüo pass:1da cn1 t!m 
empregado ·de S. ·Paulo, .que era Inspector da 
Thesouraria, sobre o procedime·nto que te\·,; 
o Governõ com elle, toca-me dizer ainda mais 
alguma cousa. Tendo sido suspenso aquelle 
empregado, foi pelo Jury julgado sem crimi· 
nalidade; e mandando-lhe o Inspector intc· 
rin~ pagar metade co o~denaclo, ·devendo ser 
todo, e dando parte ao Governo. que fez 
este? :Mandou que o Inspector restituisse 
essa mesma metade do ordenado. :V!as disse· 
se que esse procedimento era porque o Inspe· 
cter não pertencia ao credo -do Go>erno: 
Ignoro a ·Causa, e só attesto o facto. 

Tambem se sabe que ul!l cidadão ~)m· 

prou nesta Côrte, nos leilões :alguns escraYos 
e os Je,·ou pnrn Santos, com os tlespachos nc
c:cssnTics. Que aconteceu? O .Tuiz obrigou 

heresia c1lri!ilã. esse home111 a c:ue entregasse •os ·escra,·os n 

Disse-se que nfto se r.odiam tomar medi· determinou ao Juiz de Pnz que fizesse o in· 
das para embaraç:~r o Ctlmmercio com os r.;. te"rrt~gatori~ c processo; o Juiz de Paz fez iss0. 
be!des, sem que o Corp•J Le,gislatiYo iizess~ cha:non o homem, e conhecendo a sua justi~a 
uma lei para isso; ;wrmitta·me o Senado que I!l:md·on entregar-lh'os; porém, o Juiz de Di· 
eu leia uma parte elo .Tornai rlo Commt'1"rio. 1 re!to obstou, ·e .não quiz que lhe entregassem 
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os escravo:;; J.-<:u lHt.l'Lt: ao Presitlcnlc da l.:..ro- servou que talvez não houve nn1 Presidente 
vincia, este consultou :w Exm. cx-:l1lnist:o que nii.o fosse mudn:do; nf:o falarei do actual 
da Justiça; foi daqui uma portaria, ou of!'i
cio do C.Iinlstro, dizen-do QUe se deYia appro
var muito o procedimento do Juiz de DireitJ, 
e que não se cntregasser.< a esse homem os 
escravos senão quando elle .provasse que eram 
seus por uma sentença no Juizo Ci\·11. Eis o 
que se pratica.; tonw.~se a um ciàadfto a stt:t 
propriedade; c diz-se-lbe: Ella nfw vos seriL 
entregue senão quando provardes que 
vossa! 

Lembro-me mais de outro exemplo pat:! 
provar que o Governo de Setembro nfLo pódc 
alardear de escrupulos: e foi uma po:·r.aria <lo 
:\Iinistro da Justiça creando penas horroro
sissimas de 200 a 1. 000 ar,oites para os escra
vos rcllelcles. Senhores! Se o Ga1·erno p;íilc 
crear penas arbitrarias c mand3r dar acoit~ô 

em esc:avos dos outros, então estamos ÍL 

d :scripção -do Governo. 

·. Falou-se aqui cm deopertlicios, c pareceu 

de S. P:Lulo, a respeito do {JUal se disse rJue 
nüo houi'C queixa contra clle. Senhorõs! 
Desse P:·es.idente muitas cousas se tem dito, 
e eu não ·renho aqui aC..!t:Sar ningue1n; ma:;, 
.quando se fala de nomeaçfLD, e se attribuem 
erros á Administração, é nccessario dizer a 
qualidade dellcs: direi só que o facto da 
Pra.J!Cfi prova por si a capacidade desse Pre
siclcn~e; àirci n1::-Js, para prov!L de sua ncgli· 
gencia, r,u{) tendo feito um requerimento em 
!:uvo1· ele um e-mpregado QUe por ·lei d2via ter 
aposentadoria, tres mezes levou -o Presidente 
p~a lhe dar o despa.cho, c isso co!ll muit<l 
custo, depois de lhe terem pedido os seus ami
gos, a instancias minhas; c por que? Porque 
esse emprr:!;aclo não era horr.cm do seu credo. 
E qmLI serh a causn; ·por que se mudou immc
dintamentc o Presidente de :\Enas, o do :\L>.
ranhão c o do Ceará·? Vemos que esses presi· 
dentes q·ue alli se acha~·am tinham -em setl 

que o nobre Senador se incomroodava muitn favor :1 m!lioria das assembléas pror!nciaes, 
em se n;ttribuir desper-dícios ã administraçfto nilo havia queixu.s cGntra clles; entretanto, 
passn;cla. Eu não examinarei isto. mas o pu- logo que en.trou, o Governo de so:embro ~s 
blico di~ que os emprestimos que se cont.rn- demittio, e por que? Porque queria ter nas 
hiram foram muito preiuekiaes ao Thesouro. Provincias pessoas que -~rabalhassem nas e!ei-

Disse tnmbem o :!lobre Senador que agora ções, e no sentido dessa administração. 
com oito mil e tantos homens no Rio Gra11:!c Tnmbem se disse que um presidente do 
se faz quasi a mesma despeza que se fazia Rio ·Grande, depois ele ter mandado soltar us 
quando hayi:t. ·dous mjj c tantos homens. Se- .a.nmistiados, se vi o obrigado a mandar re
n hores! Eu já disse que niio era.:~J só colhei-os outra vez [L prlsiio. ·Ora, quem obrigou 
dous :nil o tantos h,Jmeni' que alli lla- esse Presidente .a fazBr isso? )ião foram o' 
v-ia; eram -mais, e a maior parte p:!.S· rel>eldes, e sim os chamados ultra legaes, por 
sou-se .coo o chefe .para as ~c!·~as dos r.'- insinuações que tiveram, pelo desrespeito e 
beldBs. Demais, .perguntarei -e~: não são desobodiencia aprendidos no procedimento da 
desperdicios o pagar dividas i!legaes a ho· opposiçiio de en·tão; entretanto, eu vejo que 
mens que nunca sen·iram empregos, isto .;, esse Presidente, .com -os fracos meios quB ti
pagar ordenado a homens que tiveram d·espa· nha, fez sortidas -exoellentes, e lançou os re
chos, e qui!, ou niio sen-iram, ou abandona- beldes para fóra das trhJche!ru.s. e recolheu 

ram os a:n:pregos? Além destes desperdicios, gados ·c ca•~alhadas. 
quanto r.fLO despendcri:t a Naciio nessa vi.1.- Agora -direi -que os principias mais :pe

g.:m de u~n ::l'linistro de EEtado ao Rio Grande, rigosos qu{) se têm .PriJpalado nesta discussão, 

sri pn;ra -conhecer se o General Eliziario -era 
bom ou m:i.o? Fala-se muito na grande des
peza desse b!l.rco a vapor, ajuda de custa, etc., 

etc. 
O no:1:-e Senador fez rnmbcm a apologia 

da ad:ministra~i"Lo de Setembro, -dizenuu QUC 

c mais v-ezes, siio -dous: um -é .nii.o haver -prin· 
cipios absolutoB {)m Moral ·c Politica; o ;Outro 
é o governo das maiorias; isto, infelizmente, 
niio abona m;uito os altos talentos que .se sup
põem ·ao nobre -cx·:IIinistro.; pois p<ido elle 
negar gue as sciencias .tenha.m princípios abso-

ella te1•e ;:!Ol' fim nilo fazer inno,·ações. Con· Iu.tos? Talvez confundisse isso .com o que cha.
t.r:L Isto j:l •~ tem :W!egado factos; já se ob· ruam -as philosoplws principias â J>Ostcriori. 
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que ntw ,;:~o mais do fJUe resultados de factos I sas: <t nossa immoralidade é geral, o abuso da 
m: ~cus rr•p!'Psentantcs. ll!Jcrc!adc de imprensa 6 !mmcnso, e tem bas· 

~Til;; ha principias á priori, anteriores aos tanto cooperado, al•:m de outras causas, para 
fact.os Que os re;em, c são estes os que cons· semelhante c~tado de cousas; c que se ha de 
litu<.,!!l :: sciencia; darei um exemplo: :\i::· 
gucrn tJ..:1·e ser ingrato ou traidor. X ii. o !la 
temp~). lc~=;~!r, ou occnsião, cm que scja.m ~i.::i· 

tn.s a in;;ratitlão e a trai~fto. Eis aqui .po: q;H' 
o iilnst;·r; Senn.tlor recorre ú baila das rircums· 
tn.nci~s. sem duvida porque desconhece Prin
cipim fixes c immut:!YC·is. Letu!Jro-1hc que IJ 

mcs:no ('X(·mplo que citou prova. a existenci~ 

de· nm princípio que o rege. 
Disse o nobre cx-~finistro que, pn.ra sr.!· 

-~·ar un1 :t!•tigo dn ConstítuiçfLO. nfLo deb~aTi~. 

perecer o Estado. E' v~rdaUe; porque n. su
prcm:t lei, principio universal e immutaYel, é 

n saln1!J~n do l~:,tndo, qu~ subordina Quesqu~r 
ou~!·os princípios sccundr,rios. 

Ora., -ramos aos g-o\ ernos das maiorias; c:1 
jul~o o.ne isto é até contrario á Constituir,fto. 

fazer ncst0 easo'! Eu nfw desculJro .meio al
gum; t:sti:l!ari:! (1ue os C]Ue concebem espcran
c; ... 1..5 aprc.s:::n t~:::sL!m o rcmcclio. 

Est::. poi::>, :-cccnhccido que o topico Uo. Ilcs· 
posta ;·, Fala do Throno que diz que o Senado 
e~pcra na Div!na Pro,·idend:t que, mediante 
um:~ politica mais bem combinada, a orúcm ;;,: 
r~stabcleça, deve ser approvado; po~quc co::·, 
:.:~to f~zemo.s uma censurn, nfw acre, con1o :;.,; 
c1issc, mas !nuito doce, ú aãministração qu:: 
:1cabou; c cu entendo que. se não disscrmGs 
isto, se se approYar nm~t politica que ten1 sill~) 
Go rclll'OY;J.{]a ( p!::tso que por totla a. :iar;ão, 

nn~·qu.: n. tlctc!:t:t l, é que o Senado se !irosti
tuirá; c não se prostituirá, de certo, se não ap

;>roYar a opiuifto do nobre Senador. 
Por esta occasião tambcm direi ao nob:--: 

Eu tenho ouvido dizer CJI!C o nosso G·ovemo é Senador que 0ntcndeu mal, quando diss0 que 
o dns maio.rias, e que, rtunTido n :naioria qut:r , en ·havia !lito que o Senado se cobriri~ !i·:· 
uma. consa, dcYc ser feita, isto serin o Governo vergonha se ntto fOR:ic ap]il'OVado o topico c·1.~ 

c ln.. rorc;a. r t~ Yerc..ia.de qne a. maior sugT·it.a a <lisr.nssüo; en sustento o pri!H~ipio ele f:'!l·~ 

me-nor. fl~:alrp:r.r p6c1r:- di7.r>; 1111~ o Senado scr<Í "~.;1-

Rlla niio reconhece os principias de maio· :;ado disto ou daquillo se nfto approvar cst:t 
!"i3.s das Cnma.ras, como prr:ten<le o illustre e:.:· 
:\r!nis:ro: :1. Constitui<-~io. pe1o eontr:trio, chl 
~n P(l(1r:.1· :\Iodcrador o dirt~ito àc nc·~a.r san. 
N.·:1o ~1s lí.:.fs que p:tssam pela ·maiorin das duas 
('a.nwras. re isto é, porqu0 ella cnt.enrle que ao; 
m!lior!as nlto devem f!'OYor!w.r. 

_\. Constituiçflo, dú tan1bem. no Poder 
:~:odl:!'acioJ' o direito de dissolver a Camar~! 

dos Dr:putatlos. ou de adiai--a. e por que? Por
niiC .nfio fllier que as m:tiorlas ~o,·;:-ornem: po
rem r,u direi. assim mesmo, que essas maio
rias ·dcYcm ter consideração, quando são a \"C!'
rln.deira Px.prcssüo ela maioria. dos s~";~ntimrnto~ 

nacionacs, r1uando niio ~:io r.phcmr.ras, cre~

rlas por seducr;fw, ou ·por cabalas c falsas Rug· 
g-estões. pois, sendo as;,im. facilmemr. r.llas s.~ 

dissipam e tornam-se minoria.s. Disse-se aqui 
:.ambcm \e foi ue certo modo tlr.srm·o!vido 
r:stc p~ns~·mcnto) que cu nfw achan remedi~ 
aos nossos males; eu entendo n.inr!a n mromo. 

ou aquella o.piniüo. Quando cu sustento um<e 
r.ouiOa. que jul;o just::, dC\'O suppor qur se;·,·, 
taxado tlc injusto o contrario da minha opi
~liiio, c i;;to niio ,:. uru crime. 2\!:ls cu nfto dis>'~ 

que o Senado se eobriri:t de Yergonha. e s!:n 
que eu me cobriria de vergonha, se o S-:nad~ 
nii~ approvassc o topico cm tliscussfw. 

Falarei tambcm sobre o cstJirito de o~·· 

dem. Senhores! Quem tem lido o Relataria 
:1presentado pelo ::\!inistro da Justiça. :t.:b 

póde deixar tio conhecer que, com erfeito, o 
espirita de orà2m G muito geral no Brazil: 
()nem nüo vê o que tem acontecido com o 
Jn:y? Quem nüo terá factos a apresentar con· 
tra. essa instituir.fto. ou contr~ os en~:·m~·-.: 

n.lmsos de lia? Pelo !nodo ~ur. está a librrdnd·' 
da imprensa. f]ll(' \":t.:lta;;er:s temos tido d<'ll:t? 
.-\ adminis:rar.i\o da justiça civil é peso!mc:: 
rn ouço clamar em toda parte contra ,;l1:1; 
r quando, diariamente, ouvimos ·um t!·ibu-

e t.ra.r;o um exemplo: o comrnercio rlos Mri- !!ai !;npremo r!~nunciar f!lte outros tribnna.0s 
r!anos livres acha-;,e no Brnzil cm estado tal, fiuperiores tô:m pralieado, r:ão simples i.nju'· 
que já não 1!:1 autoridaue alguma f!UP po~sn ti~~s. mns lnju~r.iças notarias, ·póde-sc db'!' 
obstar-lhe; o mesmo acontece' em out.ras r~:J·! ~nc ha espirita de ordem? ?\ós temos vi,;to 1 
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que tem acontecido IIO Brazi! pe!a Impunidade 
dos crime~. ·pela !l!(! admlnlstrar,ão da justiça, 
e po.r c:~.nsn. àcssn. politic:L in.temal que tem 
havldo, de ~ubornos, n.mc:Jçus e promessas. 
Senhores! Qul)m quer se;· hom~m de Bem é 
desprezado do Governo, se é que não é co· 
berto de algumas m:tldiçi>es pcb imprensa; 
esta arma ·formldnl'cl é ~ntrcguc n.os mn.ldl
?.~ntes e calumninuo.res. 

:\fns. disse um outro J:ohre Senailor, QU'! 

nü.o havia necessidaile de darmos a enrendêl' 
ao rnunclo o estado do nosso paiz. Senhores! 
En d r.s~jo saber se, [Iorque o Senado diz :to 
Throno, na Resposta, que o Brazil e~tú muito 
tran(]ulllo, c 11ue tem muito boa ordem. as 
nnçõcs estra ngei.rn.s n;i o sn.berii.o os factos c 
as desordens que ll:t no Brnzil. E os braziJe,\· 
ros estiio prohibiclos ele ler os prrioclicos? Os 
cstran~ciros nfto vivem entre nós? Eu acho 
que serin. mais convcni~ntc decln.rar com fran
quczn. o nosso est:ulo; daqui nüo nos v~m 
dcscrcdita n.Jgum; pelo conirario, se conhece 
que nós somos homens sinceros, lnteressarlr,s 
no mclhornmcnto do nosso paiz; que advi!rti· 
mos n. c'orõa parn. melhor providenciar; qu•; 
falamos a verdade, n.tG pn.ra que o noYo Minis· 
ter-io ~;aiba. escolher melhores agentes, e dar 
trc:lis ~certaclns providencias .para rcstabele· 

pregos, recorrorú a serviços relevantes. quün<lo 
mai;; rn.eil é recorrer ao p:Ltronato c ás bai
::c~u.s f]Ue o GcJV.I)rno cxigi.r'! Julgo, portanto, do 
nccessldacle f!liC passe o paragrapho como 
c.stft. 

O SI:. AI.m~ Br..uco: - Sr. Presidente. 
Jo:u tEnho conhecido Que o Senado eleve estar 
cançado c\rsta d·iscussfw; mas de c~;rto não 
t•~·m sido o,; sustentadores do PRrecer da Com
missii.o ~ue lhe têm roubado mais tempo; pr:lo 
contrario, os que o impugnam silo aqucllcs que 
mais prolongados discursos tclm feito, e mais 
tC<rupo lhe têm roubado. Porém GU .não posso 
deixar de recti·Iica~ princípios emit.ti.dos por 
mim, c que na folha dn. Cn.sa apparbcGm pou~o 
ininteliigiv~is. 

O Senado não ha de permittir que appa. 
reçam claras c lJc,rn coordenadas ~s razõc·s ouc 
impn!\!l~~m o I•arect:r. c as que o sustentam 
clm' fi;;uradas. O interesse rl:t Casa é que pre· 
valeça a raziio c a rc,rdade; e .. por consequen· 
cia, que ar.pareçn.m igualmente os arg-umen· 
tos ele um:::. e outra parte; c é esta n razão 
porqu0 eu ainda tomei a palavra par:t falar 
sobre esta questão. 

f:er a ordem. precipitnçüo; se esse argumento procedesse, 
Um dos meh>s que se dissr. ter serviuo i: cu .recuaria, s.:m duYid:::, porque niio quero 

~alminist.r::u-:::o passr!.dn. p[!r~ crc::tr !')rosclytos, ·roub~.i" ao Senado o tempo necessario para ;, 
tem sido a àistribuic;fio !le africanos; não exame profundo de medidas essenciaes á se· 
será assim, mns eu ienho ouvido ·hlar muito gurança do Estado e á marcha do Governo; 
de que Esta tem sido uma arma de [!Ue se tc•31 mas o nobre Senador ha de permittir-me que 
ser\'i•lo a administr~,r.iio .p~ssada. para obt·:< lhe observe que não é por causa de discussões 
votos ~ adquirir :u:nig-os, Nc. Or:t. se isto :' prolong-adas que o Senado tem al;;-nmas v~zes 
assim, lançou-se mão de umn. nrma pessima; deixn.do passar leis essenciacs com precipita· 
até por honra desse Go1•erno devia ser paten· r.fto c falta rle exame: em nenhuma sessilo 
teado o modo por que se faziam t:tcs distri· tE·m llavido discussão tão pro!Dngada como 
bnil;ões; mas. cnt;·,o, seria attcndlda a fahr!c:a nesta, e, comtudo, em qua.;,i todas as scs"Sõr.s 
de ferro de Ipancm~. que l\Üo Cai contemplada, ::tJ:tcrio:-es têm passn.do essas leis essencia2s 

'tlll nobre Sen<tdor disse hoje que a pro· 
lon~ação das discussões fazia com que, afinal, 
votassenws sohre leis essenciaes com muita 

tendo aliás urgente nrcc,ssicladc de br:~ços, c 
s~ndo estabelecimento nacional; e. ·bem assiro, 
01:tros muitos que tem .igunJ ncccssülade, como 
6'~ dcprchende do Re!atorio do ::1!-inistro cln 
1mpcrio; o .Tn.rdim Dotanico, !JOr ex~mplo. Q;; 

particuln.rcs têm podido obter esses africanos. 
JlOrQu~ isso i11teress:mt, á administrac;ilo pn.s· 
sada, -e o serviço publica niio! Estando assim 
tudo corrompido, quem quererá mais trilha:· 
o caminho da honm? Quem, pr.rn. adquirir cm-

!!OS ultimas dias, com pequeno exame. 
A razão é ou ira, c todos nós n. conhecemos: 

essas leis ,·~m nos ulti.mos dias da Camn.~a 
tempor:Hin, e não ~ possível que, depois üe 
11ma fadign. de (juatro, cinco e seis mezes de 
tliscussõcs tenham ellas no Senado o nccessa
rio exame. Se a Camar!L tempor:trin. nesta 
sessiw tratasse j{L dessas leis, se cllas esti· 
vcsscm jâ alli em an.dam·ento, poderia e~e 

argumento .ter alguma procedencla; mns, r.omo 
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:L Camar:L temperaria não se occupa ainda 
d·isso, como essas leis hão de vir ao Senado 
daqui a muito tempo, esse argumento n:to 
pódc proceder. Eu cxpuz estas razões para 

me justificar, c para justificar a Casa qu~ . 
l!Je tolera, como tem tolcrauo a outros. i 

Xa Ordem do Dia continúa a pri
meira discussão do discu:Ec em Res
]Josta tt. Fala do Tllrono, :t.ü!acla ua 
scss[io ~mterior, no pn.rn.grap!lo r·u, 
conju'lctamente com as emendas dos 
Srs. Satumino e Lopes Gama, apoia
das cm dh·ersas sessões. Entrarei agora cm materia. Parece·mc 

que, tendo de rectificar meus argumentu;, 
conrGm que recorra ú::; discussões impressa::;. 
porque nellas é que appareccm essas faltas 
e confusões fJUC cu ucs0jo cmcn!l::.r... No!· o 
(olllando para o rcloyio lla Casa) que tem 
dado a hora, c peço portanto a V. Ex. que me 
permitta continuar amanhfL com este dis

curso. 
A discussfLO fica adiada pela hora: 

o Sr. Presidente dft para a Ordem do 
Dia as matarias dadas, c levanta ·' 
:·cssfto fts duns horas. 

18" SESS,\0, mi 28 DE }L\.10 DE 1839 

E.r]JCtlientc. - Contiii!WÇ<io rla. ]Jrimcira rli.;

cu.ss<io rio rliscnrso c1n J:csrJosta rí Prtla 

tiO Thi'O!!O. 

!'JlESin1::\'CI.\ IJO SR. ll!OGO AXTO:\'IO J'EJ,I .. I 

Rc:unido sufiicicntc numero de Srs. 
Senadores, abre-se a scssfto; e, lid[l. 
n. acta da a.nterior, é approvatla. 

O Sr. 1" Secretario dú conta do se
guinte ex.pedien·te: 

l:m officio do :!\Iinistro interino do 

O S1:. Ar.ms B1u:-.co: - Sr. 1';-esitlente. 
Eu dizia hontcm que desejava rectificar en
;;anos que sa.hiram em meus discursos impres
sos. \'i depois r]ue essa id6a era. irrca.lisa,·el. ou, 
ao menos. de mui difficil realis:tçfto. Por isso, 
sou hoje forçado a abandonai-a, e a limitar-me 
súmente a algumas observaç;ões, ta1~·~z novas, 
desejando que se vote hoje sobre 0 p.ragra
pho. 

Por Yezcs tenho dito que, a.inda quanrJo 
as expr~ssõcs da Commissão cnvo!va!:1 c:m si 
alguma cc::tsura, comtudo é clla c::na censura 
moderada. e suave, e finalmente U!l!:t ce:nsura 
que pôde passar por censura de ;;!1: amigo. 
Por isso estou persuadido que, a!:Hl:l mesmo 
no caso de ter o Senado app:·ov:<do c,::tl toda> 
as suas panes (o .que nego) :1 pu!:t;c;, da ad
ministração passada, cllc podüt recln.mro .. !· hoje 
da T!1rono "um:1 DOliticn. mais bl·:11 :".·G~~lbinn.cla 

e convenientemente sustent:ulõt'' ::êm desar 
seu, e, mes1no, scn1 fazer oífcns~ r!. ~!·~nhuma 

administração. O que é desairoso ao Senado, 
o que é offensivo de todas as ad::;!~J!st:a.ções. 

e mesmo da de 1a de Setembro, é que ell:t 
queira fazer crer que é o nec plus ultm e o 

Imperio, remettcndo a proposta dn supm summzwz das capacidades politicas. 

.'..';sembléa Legislativa da Provincia c!~ 

Sergipe, para. se!· a n1csma Provin· 
cia representada na Assembléa Geral 
por mais dous Deputados c um Sena· 
dor. A' Commissão de Constituição. 

Outro do :l!inistro da Fazenda, par
cipando que, havendo-se conhecido te:· 
escapado alguns enganos no quadru 
do estado da dirida interna fundada. 
que se ach:J. junto ao Orçrunc:Jto apre
sentado ao Corpo Legislati\·o no cor
rente anno, rem~ttc. para serem pr~

sentes ao Senado, cincoenta '" cinco 
exemplares impressos do dito quadro 
já corrigido. Fica o Senado inteirado, 
e remette-se :1 Commlssiio de Fa
zenda. 

A primeira observação que desejo fazer, 

que jtt por vezes n1e rem escapado, é a. se· 
guinte, a saber: quando. em Outubro de 1837, 
se encerrou a. sessão <la ..:\szen1bléa. Geral, 
disse-nos o Gabinete: "0 Gover1:o b::'! 1labi
lilado (graça.> ao vosso patriotismo J para li
berta;- as Pro,·inci::s do Par:'t c Rio Gm:1ue do 
jugo do ucspotismo e da ::marchia". Isto é 
mui posith'o, e ninguem devia acreditar qu.~ 

estas palanas l.iver,sem \'cncno e, qu~. facili
tando tudo, apenas, atirassem ao malar des
credito da. administração anterior. Touos en
tendera;m que ni'LO havi:t mais .nada. n recear 
do Rio Grande. qac tudo ia iromeàiatamente 
acabar; a alegria c alvoroço publico foi tfLo 
granuc. porque ao Governo nada falta.\'a para 

consrguir um fim tfw ueseiado. Ccrmudo, vi-
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mos em o anno seguinte diwr-nos o Governo ~ forçam os lnlm!gos do Mlnlsterlo de Setem
qne ainda n?.dn lHwla Feito, e que era r.lnd.J. 1 bro em fazer ::crcd!t:u· que cllc commcttcu 
mlster dinheiro, forças ·' diversas medidas; erros gravisslmos na d!rerçiio dos negocias do 
tudo se lhe deu. I> qual o resuJ.tado? Nenhum. gstado, tanto mais convencido estou de quc 
Ora. nào se podendo dize•: que o Governo mal ellc desempenhou dignarucute a sua missão, 
con·hecla o que .tinh:t tomado sobre seus 'bom- porque tantas capacidades c talentos empe
bros; porque ha muito se ínstrulam de tudo, nhados eru demonstrar esses erros, com propo
só (c sn::t má politica, c ao mCto emprego dos slções e factos apresentados JlC3ta d!scussão, 
meios com que o habilitámos, é que se deve nfto o têm conse~uido. Os ~nc têm sido pro· 
nttribuir a cont!nuaçüo da guerra. duzidos, ou sfto inexactos, ou fazem honra a 

A outra obscrra~fto 8 o nfta ter-se ainda 
lembrado do facto da. retirada de Grcenfcll, a 
qual se attrlbue ao Presidente da Província, 
porque dizem que este mnndav:t ordens ;1s 

canhoneiras que estavam delntixo do com
mando daquellc chefe. sem com elle ter atten
ç:io, para fazer certos movimentos, sem que 
essas o!·dens fosse:n trn.nsfericlas por interm~~ 

dlo do comm:tndante dar;uell:t iorr,a naval. o 
que, por certo. urro é muito cohcrente com a 
qualidade de bom milit3:' que se attribue ao 
mesmo Presidente, pois que não é assim que 
se pôde manter a discipli:Ht nos stlbalternos; ·' 
isto ú ruais um:\ raz:lo que justifica o dito da 
Conm:issã.o, que a politír:l niio era allí bcrr. 
sustentaria. Esse commandantc foi dalli reti
rado com sacríficio. cm respeito ao Presidente 
da Província; um hOmem nfLO só muito hab!l, 
como em quem a legalidade tlepositaYa nn1it:l. 
confian~a. .mult:J. estima. 

Finalmente, farei a u!t.in1a reflexão, e ~. 
Sr. Presid8nte, que, tendo eu ·de votar sobr~ 
matcria que nflo fosse de minha proüosii.o, me 
inclinaria muito a s~gu\; as opiniões dos ho· 
mens .proCission:1es; nüs cstn.mos vr,ndo qu~ 
todas as capacidades militares do Seno.do no
t:J.lll erros no Prcsiilen te do Rio Grande, no: 
seus planos de camp:tnha. calculas, etc.; c. •! 
possível suppor que o Senado em tal_ neg~CD 
se dirija por outras autoritlndes que nao seJam 
as suas ca[Jacidadeo milíta•·es? Eu nfto o pos~:, 

edl·tar "'ão tomarei mltÍS tempo ao Sr.-acr . - . -
nado salvo se hcuvercm novas J.mpugnaçoes. 

0 Sn. YAsco~cr.r.r.os: - Sr. Prcsi.dcnte. 

Q to ma;5 sr. c"for<>.am os adversariOs d.) uan -· · · ~ 
::\Hnisterlo .de 19 de Setembi'O cm fazer acr~-
ditar que a censura contida. no Ilaragmpho cm 
dlscussfto é justa, é .multo le\"C, ó censura 
de :tnligo, 6 llnl páo po~· um olho, para me 
servir de lingua;enl yul;;tw, isto é, para seu 
proveito, para seu bem; quanto mais se es-

A. '-29 

essa admini:;traçiio. 
O nobre Senador qu•~ acaba de sentar-se. 

e de quem eu senti não ouvir todo o discurso, 
entende que um:1 administraçíLO, ou deve ser 
censurada, ou elogiada: n:lo wnccde ·melo 
termo ... 

O ·St:. ArxEs Bt:A:>co: -- O meio termo 

agra.dnAllc nw.is. 
O St:. \".\Rco::>ct-:r.LOs: - E afinal, .reco

nhecendo que turlo quanto tinha dito (pc:·
mitta-me que empregue um termo seu) eram 
teias de aranha, recorreu ás capacidades ..:o 
Senado, que tinhn-m condemnado a politica do 
Gabinete de .Setembro, c entende que o Se
nado tam bem a ·Ut:\'e condemnn-r. E a 11i'.o sei 
se este raciocínio r, admissivel no Senado .. · 

o St:. Ar.\'ES Bn.\:>co: - Em toda parte. 
O Sn. V.\sco:>ct-:r.r.os: - Bem que haja 

especialidades no Senado, ct\da \ll".J. vota como 
entende. e não é guiado por es;:1s especiali-

dndes. 

Ah! se me esca11asse uma. i.lest<!s, que es

carneo se me não faria! Então, até de certo 
se abn.lariam as column:u; ·desta sal:t, :ts pa
redes estremeceriam, e se diria: Com tacs 
idéas, arruína-se o paiz! 

O tliscurso nmis rico ele factos, c que 
mais .podia prejÚdicar o ?l!inisterio de Setem
bro, é o que ·hontcm roi proferido pelo nosso 
digno Preside-nte, no qual fez umn miuda re
senha dos actos dos ex-ministros d:t Fazenda, 
J.ustiça e Imperlo; e depois procurou combi
nar a politica do l\!inisterio de Setembro com 
n rio 2\Unisterio de Outubro, c conclulo vo
tando pelo paragrapho que se discute. Ea 
:1companhel a todn.s as suas proposi~ões tlc 
uma maneira tal que, qualqtier que fosse a 
impress:lo. do seu discurso no Senado, c!la. se 
cs\'aecerá hoje completamente. 

Disse o uobrc Presidente do S&nado qu'3 

T. JV 

,, 

,;_: 
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0 ex-::\Iinistro da Justiça creou novos CT.J;Jre. •· rcg-J.li::t da rejeir;iio que lhe pcrmitte a lei. 
gados, uugmentou o numero dos desembarg:t- Portanto, o termo minimo de dcsmb::u-;;udores 
dores (sinto não ter prese-nte o jornn.l da Cas:1 que deve lwYer em cada uma elas relações, em-
p:!.ra pro!cr!:- c~'!!l mais t::xactid~o as propos~· 

~ücs que ouYi, e que me proponho rebater). 
De certo. se hou>cssc lei que marc::tssc o seu 
nume:-o. fôra ta.1Ye7. isso u:n crime; mas o j!i· 
n.istro da. Justiça, dando ai~da de barato que 
cxisr.i:t nu:ncro de dese.mbargadores !i:wdos em 
lei. ~sr{~ conYcncido que não houYe cr0açü.o de 
cmr>rc;::dos, n:-~o fez !t!ais Uo que satisfazer a. 
um:!. ncc~~s::!àadc publica. O 1sii':listro da Justiça 

qt:anto se nüo fizerem alterações na lcgislaçü.o 
existente, é de quatorze; e, haycndo quatro 
:·elz:~õcs no Impcrio, o numero total de desem· 
barg:1dores deve ser eineventa c seis. 

Verdade G que no Rio de Janeiro existe 
um numero de desembargadores, nr,o supe.· 
rior ás necessidades da Rclaçfw, porque não 
é ainda suffieientc o numero de vinte c quatro 
r.ns superior (t!]trclle que se acha fixado no 

tinh:t recebido officios do Presidente do :.r~r::!· Regulamento Proyisorio. 
nbão, cm que se decl::!mra n.uc na Rela~iio d:J.- Quando das Provincirrs se 
quclla Prorincb. havia. sete dcsembargaclm·(;s, 
e o.uc, ha1·endo-se um delles enforcado, fic::ra 
reduzido o seu numero a seis, dos quaes dou~ 
(o Presidente da Relaç:io e o Descmbarga:lor 
Sabino J, alé:n de valetudiarios, ern.:n mt:icJ 
-relhos; portantJ, iln.via propriamente qnr~tro 

d0semb:tr6:o.é!ores. como co:J;;t:t dos off!~los llo 
Presidente dn.quella Provincia, que devem es-
t=tr nn. St?cret[l.ria. 

descmbnrgnàores, quiz cu fí!..zrr ir 11!guns des
embargadores da Relaçüo da Côrte para cllas: 
porém o Presidente dr:. P.claçfto ponderou-me 
que :O.!inistro de Esü:do nen!n:m tinha conse· 
guido fazer sahir n. dc;:embargador ::ti6UIIl; 
que era certo r,ue havia um consicleravcl nu· 
mero de descmb::..r;:,n.dorc3, mus que este era 
inclis;JCnsaYe! para o se:·rir.o da Relação; que 

·muitos de!lc:; ern.m homens idosos, yaletudi· 
Nos orcamentos n.pparecc maior numi"~ro, narios, e com fa..'Uiliú.; que. emlim, todo o mn

TI1[iS isso provGm de que algun3 que ioram no- -rímento desta cln.ssc era vnra n. Cê:-tc c :1:l~ 

mt:n.d.os não t~:n. tomn.clo posse ou não :--~ra· pn.r.1. as Prov.lncias. 
ram cartns. E o que acontece de ser pequc;no o n:J.· 

Na Rclaçfto de Pern<:.rnbaco havia no1·e :mero de desembargadores, é o que obscrm· 
dese-mbargadores; na da. Ba.hiJ. hn. o numero . n1os na B~.hin. e Pernambuco, on.dc s2 :tchal!l 
que se tem ente:ndido nec~:ssario P:Lr:L a com- muitos. feitos sem terem decisão d,;finitiv:t. 
por, segundo o que determina a disposi~ão Lemb:·arei um facto,. e p!'nso qtLC os nobres. 
pro1·isoria para a administração da Justiça Senadores, membros da Relação da Ba!ua, qae 
Cil'il; na Rel::tção· do Rio dc Janeiro ha vinte se acham nesta Casa, podEl'[Lo attestar ciuwto 
c quatro. Vejamos se o :'IIinistro da Justiça 
deYia ou não despaeh:lr esses desembargado
res para o :IIamnl!ão. 

A's relações foi· incumbido couhecer dos 
crimes dos juizes de direito c Lommandau.tes 
das armas, e determinou-se que se julgassem 
pela lei elo Tribunal Snperior de .fustiça. Para 
a pronuncia siio nccessarios um Juiz do feito 

digo; e é essa u:na das relações. de que eu 
tenho mais conhecim~:nto pelas iuformações 
C!lli! obtive de seu digno Presidente. 

Uma decisão de importancia foi dada !l:L 
ReL'lçii.o do Rio cle Janeiro, da qual se inter
poz revista .para o Supremo Trib~nal de. Jus
tiça, o qual a. concedeu para. a Relação .Ja 
Bahio.. A questão era rL'lquellas para. que sã'J 

e tres adjunetos, o·. Procurador· da Corõn. e o . necessarios doze juizes; e comqu.:mto nesta 
Presidente: aqui estiio s~is desemb::trg-adores, 
c a. lei do Tribunal Supremo de Justir.a de· 
termina que, para o julgamento definiti'l"o, 
de•·erá haver seis juizes; donde result:l. que 
siio necessarios, pa.ra a pronunei.:t e sentença 
fina;!. doze desembargadores; flca.ndo· deus de 
fór:J., quando não haja algum im.pedido; e as· 

sim vem :t !icnr alguma das partes p:·i'l":l.d'! da 

Relaçiio houvesse o numero de quatorze· c1eser •. • 
l1ar6::ulores além do Pre3idente, o processo. nii.J 
tem podido ser decidido, porque raras Y•)· 

zes concorrem doze desembargn.d.ores para 
reverem o feito, c esl:ii demorado b.a a.a
nos. O Regul:un·ento das Relar,ões procur:L 
remed1m· estes l'mbnraços, detorminando· que 
·estns fnlt~s· foss~m suppriàas,. manda:nda-se 
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ch:tm:tr juizes .a c dirdto; as relações, porém, 
Lém culcllllido que is~o só pódc ter lugar para 
os easos cm que não se tinh:tm de julgar se!!· 
tencas de outTas relações ... 

0 St~. J\H;r.t.O l~ UATTOS: - E' il!cgal. 
O S1:. VAsco~cELLOS: - )iii.o ad.lnitto quE: 

seja ill~:gal; h a um rcgula.mcnto f~ito pelo 
Governo, eom larga medita~ão e estudo, e nJc 

uuição! O l'acto 6 que, apenas c;ntra no porto 
do Rio de Janeiro algum:J. presa com :~.fricanos, 
apparccem .muitos prctcudentcs; tem havido 
occasiiio que, tendo-se de distribuir 200 afri
canos, os pl'etcndentes subiam a -cinco c seis 
mil! Os pobres consideram-se com direito a 
arrematar os serviços dos africanos, porque 
são pobres; os ricos reclamam essa arrcmu-

aC'l·cdíto que o Governo errasse; regulou-se tação, porque, tendo muitos capitaes, descjMU 
pela analogia de direito: assim coma 0 Trl· · Pol-os c;m movimento, mas falta-m-lhBs os bra-
bunal Supremo de Justiça chama os descm· 
bar_gado:es .para julg-arem os feitos para os 
quacs não lm numero sufficic;nte de membros, 
assim as relações devia-m chamar os juizes de 
diroitD; e o nobre Senador que ·me contesta 
h.a ·de ·pc:rclour que lhe diga que a este res
peito estou bastantemcntc esclarecido. 

Ora, mesmo no Rio de Jn,neíro, fJlHL1\t05 

desembargadores vão hoj1~ á relaçflo, sendo o 
.seu numero .de vinte e quatro? No Corpo Le
g-islativo achnm..se onze; port:mto, havendo-se 
d!) se julgar um Juiz de Direito ou um com· 

.ma!Hia.nte de =as, ha de sE.r preciso esperar 
que se encerre a sessão do Corpo Legislativo. 
Nas relações da Bahi:a e Pernamb1:-co, emba
raços se dão do mesmo modo, c obstnm a quJ 
tenham !w;ar iulga.ment0s desia naturcz:J. 
Com<~, pois, se pôde ente-nder que o 11inistro 
da Justiça não -d·evia despachar d~sembar;:a

dores para as relações <m·de ·ellcs fa.zia.m tanta 
falta? ·os reque1.'imentos dos presidentes, fa
zendo essa exigencia, existem na Secretario.; 
a Jcgislacão r: co!!Uo eu t-enho referido. Pal'ec,;
me, portanto, qu-e ·a arguição feita. ao ex-l\Ii· 
nistro da. Justiça a este respeito não é bem 
fundada. 

Não quero comtudo c!izcr que o ex-~Iinistro 
não violasse uma ou out'ra lei; outros, co:n 
mais profundo conhecimento de Direito, no 
estuclo em que se :tcha a nossa legislação, hão 
de tropeçar ·multas vezes; e, por isso, tal\'cz 
que o Ministro da Justiça tambem tropeçass·J 
muitas ve~es. !ifas, no caso de que se trata, 
o -eX·l\Iinistro nfto ·com·ettcu falta alguma, pro· 
curou satisfazer as re.clamações, as necessi
dad-es publicas do paiz. 

Outra. falta do ·CX•)I!nistro, se bem me 
lembro, foi as lrregularid<ttles collilnctticln.s na 
ãlstribui~fto dos africanos. Eu não sei como 
soja col!lluravel o ex·:lf!nistro :POr ess:t distri· 

ços; não poilcndo, pois, ser satisfeitos, uns 
e outros clamam, e dizem que houve patro
nato na distribuição! E em taes casos, como 
proceder? Parece-me que se devem preferi r 
aquclles que melhor podem alimentar, l'estir, 
educar c pagar os serviços dos africanos. s~ 

se instituir um exame ( ·: eu .peço ao Senado 
que exija do Governo esclarecimentos a esse 
respeito) rcconhcccr-se-{t que todas as argui
ções, que todos os bontos que ha a este res
peito stio infundados. 

Como se pôde iulga:- possivcl a corrupção 
de votos pela urrcmatat;õtO ·i:los serviços dos 
africanos, obrigando-se os arrematantes a ali· 
:ncntal•os, tratal·os em suas molcstias, e ves· 
til-os c educai-os; e, tt1ém {]isso, ficando quem 
os aTremata sujeito ao preço ela arrematação 
dos serviços? E' ue tanto valor a concess1lo 
de um africano, que po:· ella se consiga uma 
votaç<lo fa.voravel ao Gov-erno? 

Talvez alo;uerr: diga que foram distl.'ibuidos 
alguns cm particular. Senhores, ahi estão as 
senter:ças das eommi~sões mlxtas, os officios 
das autoridades que declaram o numero de 
af:r.icanos que foi !l'ecebi<lo, assim como tambem 
e~istem os assentos da distribuição: tudo está 
patente na SccJ,etn.r!a respectiva. Eu j{t disse, 
na. outra Camar:1, que o meu empenho, em
quanto fui :1-Iinistro, era fazer transparentes 
as .paredes das repartições a meu cargo; atG 
mesmo repetirei o que dizia um phi!-osopho an
tigo: Desejaria que as paredes de minha casr:. 
fossem transparentes, -para que todos vissem 
o que nclla &e passa. Eu teria prazer cm que 
o Senado instituísse -exa,me sobre essa distri
buiçii.o dos africanos. 

Kão co.mprehendi em quo consistin o de· 
feito dn portaria dirigida -no Preside-nte d•~ 

S. Paulo, sobre a apprehensii.o do uns afri
canos nn ~-Lua d(l San·tos; não ouvi bem o 
nobre Senador quando m-e Jlez uma -cens~ra 
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a este respeito, e parece-me que nem me ~st:"t ter-se commettido um assassinio. O nobre Se· 
bem presente ·O que se decidia; mas o que nadar, contestando-me, apontou o crime perpe
eu posso asseverm· ao Senado é que essa dccisfiJ t.rado na Ilha da Caqueirada; este crime, po
n:Io pôde ser t:Io injusta como pareceu ao rém, foi commettido fóra da capital, pois eu 
nobre Senador, salvo se ao Gov-erno não foram não comprehendi a Caqueirada na capital, bem 
presentes todos os esclarecimentos. que pertença ao seu municlpio; portanto, na 

Disse o ·nobre Senador que em outro tempo capital só um assassinio foi commett!do, e 
era necoosario provar que um africano er:J. esse ·mesruc prova a boa policia desse ministe
line para deixar de ser escravo de quem 0 rio, porqua.nto conseguia que se prendessem 
possuia, mas que hoje segue-se 0 contrario; os prlncipaes malfeitores dessa quadrilha que 

c que o ll!inistro da .Tustiça ordcnav:t que não 
se enlre.;asscm os africanos, sem que o que 

existia ha mais de quatro annos; c esses mal· 
feitores foram julgados com uma celeridade 

se dizia dono dell<:s justificasse que lhe per- notavel, attendcndo-sc á marcha do nosso pro
tcnciam. E' ,preciso que se note que hoje a cesso. 
legislação se l('Ill um tanto alterado, depois Referia tambem outro facto: o de um ma· 
da fat:J.I lei de 7 de Xo,·embro de 1831; até rido que matou sua mulher, e suicidou-se. 
então era ·neccssario que, para qualquer afri- Qual seria a policL:t assaz ,·igilante para po
cano cu homem de côr dizer que era Jivr0, der obstar a um attentado desta sorte, com 
o justificasse; hoje, .por~m. depois dessa I e!, mettido no interior de uma casa? Além de 

todo o africano que par3ce boç!!l se consl·der:l 
line. E' esta u pratica geral, seguida c fun
dada na iei tlc Xovc.mbro de 31. 

O nobre Senador tambem estranhou que 
o l\Iinistro da Justiça tivesse ordenado que 

que, todos os fa.ctos fizeram ·reconhecer a ali
enação mental desse desgraçado. 

1Jm filho, dizem, deu um tiro em seu pae. 
Eu nfto o posso asseverar, mas pro,·idencias 
foram dadas ·muito razoaveis, san ofiendc;r 25 

leis, pelas quaes esse Who foi separado :lo 
pai. bem que no juizo competente se não en-

fossem :J.çoit.aclos os escr:wos pelas nossas for· 
~as. Eu entendi que era nece:.-sario empregar 

tendesse que commetteu o delicto; ellc tem 
rigor, e rigor bastante com os escravos que 

c-m ~cu favor o ca.so julgado; ~nns declaro 
fizessem parte das forç:ts uos reb~!des, por-

que, apezar dessa declara~ão, o Governo deu 
que elles são, sem duvida, os peior~s -inimigos 

providencias taes, que, respeitando.;;e os di
que tem o Governo Imperial; entendi que ~c 

não de\'i:tnl rc.stituir a seus senhori:S, porque, 
se s~ cntrc.;assem a seus senhores, residindo 
<'stes IW Provincin, era natural que se eva
dissem para o exercito do~ rebelues; cntr:)· 
garem-se a sens senhores, com a condição de 
s::hirc:n para. fóra da Pro\·inc!a, era contra 
minha upinião. porque nito julgam prudente 
\'C l-os disseminados no Bra.zil; e por essa 
razão expedi muitas ordens, ·parte das qua~s 
se não tôm publicado, mas estão escripta;;. 
Entendo. porém. que procedi como exigia o 
bt>m da tranquillluade naquella Provincia. 

Contestou o .nobre Senador as minhas as
serc;ões de que nunca a capital do Imp~rio, 

go2ara de t:mta trauquillidade como durante o 
)linisterio de Setembro, para o que apresentou 
a!.;uns f:J.ctos; por~m delles nrw se pód~ c:on
clnir o contrario do que eu affirmei. Eu disse 
que na capital do ímperio, durante o ::llinis· 
teria d~ Seten1bro, apenas me recordava de 

r:-:itos <lo cidadfto, nem por isso se deixou de 
prevenir -para o futuro a repetição de seme
lhantes actos, que muito temia o .pai. 

Ainda ha outra arguição contra o ::lílnis· 
tro da Justiça, c é que, sendo o seu principio, 
em materia de amnistia, que deve ser esta 
c:oncedida aos vencidos, não .procedeu assim 
com o~ rebeldes da Bahia, porque lhes não 
concedeu :>..mnistia depois de vencidos, c só 
depois de presos e mettidos em processo. 

Ora, eu sou de opinião de que se nfto de,-e 
conceder :unnistia aos rebeldes ou aos crimi
nosos de rebellião, senão depois de nncidos 
e disseminados, c quando Imploram clemencia; 
e parece-me que a conclusilo que o nobre Se· 
nadar tirou de minha opinião não se con
forma com ella. Eu julgo que, em muitos casos 
a politica o a humanidade aconselha.m que a 
amnistia seja dada aos vencidos, quando estes 
imploram a clomcncia; mas niio admitto essa 
doutrina tiio g<>ralmente como o nobre Se-
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nadar, e isso seria faltar aos meus prlnciplos 
que prescrevem as regras absolutas. 

Não me recordo de que ou trus censuras 
fossem feitas ao .ex,Ministro da Justiça, e 
creio que hei ·respondido ás que for= cmlt· 
tidas. Vejamos se :>flo .mais ·procedentes, ID·J· 

Ihor fundadas .as ar.g.uições .feitas ao ex-:\ii· 
nlstro do Imperio. ·Reduzem,se ·ella.s a no
mea~ão de pr.esidentes, feitas ·para :llinas, São 
Paulo ·e ·outras províncias. 

QualquGI" que seja a severidade com que 
o .Sonado julgue os actos de um ~I-inistcrio, 

par~c6'Ille ·que ella nunr.a chep;ará ao e;,."tremo 
de condemnar um :Ministro, porque os seus 
delegados não desempenharam cabalment~ sua 
missão, uma nz ·que a fav.or d·esses delef;udos 
concorra isso a que os publicistas chama.m :~s 

gam·ntias anteriores. 
Ora, <lU não sei se se poder{t convencer a 

administraçfto de Setembro, de que nos eleitos 
não concorriam essas .garantias anteriores, isto 
{:, todas as qualificações para serem nomeade>s 
esses -empregados; ·eu estou convencido de c;uc 
em algum faltou, ainda qua o Governo fez 
quaD,to 'Jlôde para descobrir uma pessoa que 
oiferecesse essas garantias; algum delles PO·. 
c:ler[t ter commettido faltas; mas, poderia cs-

cular de lll de Setembro. E será posslvel que 
o Governe> confie em quem nelle não confia 7 

Que um delegado que não admitte, que 
regeita, que condem·na a .politica, a doutrina 
de um mlnlstcrlo, não o satisfaça c seja de
mittldo, é o que ninguem póde nzon,velment~ 
criticar; a mais diff!cil tarefa do admlnlstra
uor não está sõ cm observar ~s leis; cumpre, 
sim, que as observe re!lgiosamente, mas tem 
outras providencias que dar, difflcilllmas, e 
das quaes uen!Jum proveito tirará o palz se 
não estiverem de accôrdo com o pensamento 
do gabinete. Quem acreditará cm um governo 
que nfto sabe extremar seus amigos de seus 
inimigos? Isso é o maior indicio de fraqueza, 
de incapacidade. E nfto será, até, um desatino 
que um gabinete habilite a um seu inimigo 
para hostllisal·o? Que clirii o publico quando 
vir que o Governo confia cm quem nelle não 
confia? Dirá: -Este é vosso delegado e elle 
vos accu3a de taes e taes netos, de taes e taes 
intenções; e como quereis que elle mereça a 
nossa confiança, e que tenhamos fé nas vossas 
promessas? 

Senhores. Isto é um principio que eu te
nho por axioma em politica, e foi muito ela· 
ramente enunciado na circular de SetemlJro: 

trrunhar-se ao l\Unistro a sua conservação :;e nem é desairoso para os empregados, que nii.o 
ellc tivesse conhecimento dessas faltas, e nfto confiam no Governo, o serem elle.s demittidos; 
désse providencias a esse respeito. Di-rão mais: 
houn tanto tempo, o . :mnisterlo podia estar 
sciente desse facto, c, entretanto, nfto deu pro· 
videncias; assim poderia acontecer, mas o que 
é certo que se dera:m proyidencias, mas tal
vez ellas não produzissem o effeito de3ejado; 

e quem sabe de que parte estam a razão? 
Parece-me que hontem foram dtado5 ai· 

guns presidentes que até pediram a sua de
missão; mas ·eu não descia prolongar mais a 
di:scussfto sobre -este topieo. 

Occupar-me·ei agora da ccnsur.i dirigida 
talvez por exemplo, se mandasse para o substi- ao llinistro da Fazenda. Disse o nobre Scnu
tuir um outro presiclente, mas que ·nfto pudesse dor que não faltava quem considerasse como 
com a desejada bre\'idade apresentar-s~ ·ucsta muito prejudiciacs no Thesouro os emprest.i
ProYincia, porque sfto reconhecidas as difflcul- mos contrahidos pelo :.\Iinisterio da Fazend;l. 
dades que ha nas communicaçõ2s, quantos iu 
commodos h a em se fazer uma viagem d ~ 
oitenta legoas; parece, portanto, que, quando 
se tem de avaliar o ·procedimento de um go
verno, não devemos esquecer ·estas c outras 
considerações. 

Or<~, eu sou tambem da opinião de que os cm
prescimos ·pesaram niio pouco sobre o The
souro, mas a questão niio é se elles pesaram, 
a questão é se se fizeram todas as diligencias 
·1;ara elles se contrnhirem da maneira a mais 
vantajosa para o Thesouro. Isto é que deve 

O que porém não posso ad,mittir é que o ser instltuido; devo-se demonstrar que a praça 
governo devesse ce>mmetter as prcsidenclas n do Rio de Janeiro tinha forças bastantes para 
pessoas ·de sentimentos multo diversos dos fazer o emprestimo. 
seus; nem se .pó de accusar o Governo desta I Se um palz novo, e que progride espanto
polltica, politica que foi exprcssa•monte appr.o- samentc na carreira da industria, tem capitans 
vada pelo Senado, e estft consignada na clr· disponíveis para os levar á Caixa da Amort!-
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sação, pelo terço talvez do que produzissem 
na ·circulnc;ito ·productlva, é o que de>"emos 
cxnmin:l.r. Institunm·os, Dojs, este c:-:amr, r. rc

solyamos se os emprestimos uiio .foram contra
hitlos scg!lndo os pri!1eipios da sciencln.,. se 
hOU>"·e alguma maJyersaçfLO ou tlcslelxo que 
tenhtL rcsaibo de m~lY2r.;;ação na contractaç:ta 
desses cmpreslimos. Tendo o Gorcrno reco· 
nhecido que a ~assa p.~·a1;~~ não podia -con1 u~~l 

tii.o :pe::ado emprestimo, mandou contrnhi.r 
par~e delle fórt:. do ·paiz, o que conseguia a 
91, quando no paiz foi contrahido a 70. Es~o. 

diffcrença de preço corroboro. o que acabo de 
ài:er. Quando, pois, instituirmos um exame 

vejo-me tambem na nece~sitlade de percorrc>r 
a região das conjcctum:J, para melhor poder 
com batel-as. 

Se o Governo quizcssc, dizia ·eu. ·des,·!ar o~ 
tuntlos publicas, não poderia au!;!ncntar dS 

ciLrns desses ·saques á medida que :mgmen.taYa 
a força, c dar (L importancia dcl!as o destino 
que julgasse apropriado? 

Dos va~ios argumentos que foram produ
zitlos na Casa em contrario, um s6 poderia 
fazer grande Impressão, e foi o que o nobre 
Senador lembrou sobre o numero de ;>racas 
que J1avia no Rio Gntntle do Sul, du:ante l\ 

administração de Outubro. Disse úllc que est.t' 
sobre a maneira :pela qual foi feito este e:n· numero .de praças era tambem conshlcra'l"cl, e 
prestimo, ·póde o Senado decidir com acerto se g:w se diminio depois da t.i"uiçüo de Dento :VIa
o d::.nmo que rlalli vei.o no Thesouro pro·ceden nocl; e qu~. portanto, nada vali:L o argumentu 
do Go1·erno ou do cstnd.·J ,rla praça. Tocou o deduzido da importancb úus saques para mos
nolJ:-c Senador nos llispcndios feito~ com a \'ia· trar a economia. Eu dou pleno c.rcdlto ao que 
gem do :\Iinistro da Guerra ao Sul. ::-ião me disse o nobre Senador; mas é neccssnrio ad-
foi passivei de hontem para cá verirics.r a lm· 
p·ortancin dessa despcza; mas, cu tenho ·<r:c 
o ).íinistro da Guerra seria muito economlco, 
se bem f[UC diligencias tats, em que era ueces· 
saria, e de absoluta necessidade tania brevida
de, não podiam ser feitas por prece tiLO 
11~ oclico co:no nôs todos desejaran1os. 

Passou depois o no!J.:·~ Senador a respotl· 
der ao .que eu tinha asseverado, de que ecv· 
nomias ha.via.m sido feitas .. Senhores. Tem ·se 
tonfunuido o que disse a esle respeilo; eu 1úu 

\'·ertir que a despcza que então se fllz.ia pclo 
Arsenal de Guerra nüo excederia a 20 conto:i 
mensaes; e hoje, tendo excedido a d2spcza a 
70 contos mcnsaes, .com ·difficuld:l~!c se ·remot· 
teu os generos neecssarios para as forças des
tacadas .no Rio Grande: nc·m eu ju!;;o que h,,. 
ve~á militar que· entenda passivei o forncd
mcito do que se necessita no Snl pelo Arse
nal de Guerra, despendc::Jdo-se mensalmente 20 
ou 70 contas, segucdo as forças alli ·existen
tes nas dil'crsas épocas, nc:m me animo a du· 

allcguei economias; houye, sim, u.m nobre Se· Yiclar ela asscrGão; o QUe eu assevero f que o~ 
naàor que asseverou que o :Minlsterio de Se· saquc.s feitos só no Thcsouro continuaram no 
tembro tinha desYiado do seu destino os di
nhei::-os .publi.cos; eu contes;tei esta proposiç:to, 
c, para fazer mais clara a teme.ridade della, 
referi-me ás .tabcll.n.s que acompanharam o rc· 
latorio do Ministro da Fa~cnda; e, pela t::.bell~, 

dos saques feitos no Rio Grande do Sul sob~-: 

o T!lesouro, se evidencia que.. ::t]Jezm· de Ser 
hoje muito :u:tis cons!deravel a forç.a d:t lega
lidade do .que no tempo da admiuistrac;ii.o -le 
Outubro, 'os saques não excedia:n tlc muito aos 
que se faziam no tempo c!ess:l administração; 
e parece que .este argumento ·procede, parn. es
vaecer a .impressil.o que poderia ter íeito a 
asserção do nobre Senador .. 

Se, porYentura, o Governo quizesse desviar 
os fundos :pub!lcos do seu destino, nii.o poderi:t, 
por exemplo, :.ugmeutur as .dcspezas dos S:l· 

ques? Xão sei como isso .se :Poderia razcr, m ::tS 

mesmo ~t·~ Setembro ou Outubro, c nm )!aio 
~ú. as no:::~as forças esLa.Yam nn1it.o !'êil:1zidas 
no Rio Grande. 

Pa:·cce-me que o nobre Senador declarou 
'JUe tumbem ·se sustentavam multas fnmilias 
no Rio Grande e Porto ,\le~re. gu rlec!a.ro ao 
Senado que o Governo de Setc.mbro co:üinuOJi 
a ministrar esses soccorros, nfio s6 tt essas f:t· 

milias que precisavam de .tacs soccorrns, até 
Setembro de 37, mas a multas outras que se 
d csgraçaram, por terem morrido os chefes dei· 
las dc.fcndcndo o :Cmper!o. 

Passarei agora a fazer algumas reJ:tcxõ~s 

sobre a marcha do Governo na paeificaçii.o dà 
Provincia tlo Rio Grande do Sul. 

O nobre Senador attrlbuio-nlc a i:ipinlão de 
considerar cu como fatac-s á in tegrldade dn Im
Pí'rlo tréõ cousas: a conccssrto da n.mnistl.a., o 
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nilo tirar fruto das victorias obtidas du::-ante 
a administração de Onl:ubro, e os .presidentes 
nomeados llOr esta mesma adminlstraçito. 

Eu não procure! instituir comparações, e 
declarei que n~o attrlbuo as desgraças do Rio' 

Grande do Sul {L :1nmlstia que o Gabinete de 
Outubro concedeu, mas negue! ~uc ella tivesse 
produzido tfi.o profícuos rEsultados como o en· 
tenderam alguns nobres Senadores. 

Não attribui :1 defecção de Bento llfanocl 
a essa :J.mnistia, por~uc eu sabia .que a ell~. 

niio era devida; julgue! sim que não era J 

caso de <lar a n.mnlstia; ao menos cm um scn· 
tido ti\o geral, nem se limitar aos que, aban. 
clonando o partido rebeld~. declarassem expr2s· 
samcnte qt!c se queriam aproveitar de!ln; 1~0: 

este o juizo que fiz da amnistia; n1ío podi-1, 
portanto, attribuir a ci.la ·pa.rte alguma d:ts 
desgra~as do Rio Grande do Sul. 

Nlngucm ignora que as armas impcriat:s, 
durante o :\Iinisterio de Ontubro, foram algn· 
mas vez€'S coroadas de fe!izes ~uccessos; m.n.s 
tambam ninguem arfirmarú que de tantos es· 
forcas, dQ tanto sangue d2rramado, resultasse 
algum beneficio á intogrldade do Imperlo; to· 
dos os beneflcios que e!les offereciam dcsap· 
pareceram em um lnst:lllte! ~enhum bem 
resultou ao paiz de tac;; esforGos, embora s~ 

diga que elles' serviram para diminuir a forç:>. 
dos reb.:lldes; se assim foi, el!cs repararam em 
breve todos os damuos ~tue as· derrot~s lhes 
haviai:'1 causado, e ainU:a hoje grande pa1·~.} (Je 
st.as forças, t:lllto no· pessoal, como no ll''>l:e

rin.l, constam do· que houveram ~m ca~sap.:-;-a 

(, no Triumpho. Parece·me, port:lllto, fundada a 
observ:?.Çàl), que outr'ora fiz, de qu.c as victt: 
rias foram im1tcis ao pn.iz,. e que o GovernJ 
de Outubro· não soube :tPI'Oveitar-se del!as. 

E~:arnincmos agora a maneira por qu<' 
procedeu o Governo de Outubro na nomeaçD 3 

dos presidentes. Talvez que nii.o tenha lPD\ 

expendido algumas <las razões pelas quacs :t· 
tr!bni c attribuo ainda hoje a obstinação r: 

forç:t dos rebeldes á marcha que adoptou o Ga
binete de Out·ubro na nomeação dos presldell· 
tes para o Rio Grande do Sul. Já em outra 
occasião reconheci que não fôr:J. poss!Yel ao Ga
binete de Outubro mandai." forças bastan,r:~ 

pa1·a abafar a. sedição de 20 de Setembro, logo 
que elle se a;~odcrou das redeas da administra· 
ção :· os recursos faltaram-lhe; e não era po~ 

sivcl crcal·as ele repcuLe; HÓ colll o Lerupo e 
muitas dcspezas os poderia obter o Govern~. 

Antes de entrar no exame dos erros da 
adroínistraçüo de Outubro na pacific::ti;ão do 
Rio Grande, satisfarei a um nobre Senador 
que hontem me per~untou o que eu entendia 
por (ú nas instituições, ~ o mesmo nobre Se
nador mostrou, até, algum receio de que eu 
me não atolasse nas heresias de Calvino. 

Nunca foi minha opinião que fé, ·e só fé nas 
instituições bastasse para. o bom exlto das 
medidas de um Governo; nunca proferi essa 
opiniii.o: julgava, porém, c:ue o Governo devia 
ter fé nas instituições, o que cm. um dos ele· 
mentos ·de força, c que sem essa fé não era 
passive! ser bem succcdido. :'\ate bem o Se· 
nado que cu sou de opinião que fG nas insti· 
tuições é um dos meios muito cfficazcs 11! 
conseguir o Governo um ·fiel. e satlsfactoriô 
desempenho de seus de\"Cres; mas cu não 
julgo que seja o unlco meio; e, com cffelto, so 
cu Julgasse que as instituições do meu paiz 
não podiam fazer a sua felicidade, que da sun 
fiel observancia só podiam resultar desgra· 
r,as, calamidades, poderia cu empenhar toda..<; 
as minhas forças, todas as forças do paiz, cm 
salvar as instituições? Se eu' estou convencido, 
por exemplo, de que as assembléa.s provinciaes 
devem ter tanta autoridade entre nós comn 
tô:n as camaras legislatints dos Estados pe~· 

tencentes ii "G'n:ião "'orte-Am.erican:t; se eu eõ· 
ton tão convencido de que a Camara dos 
Deputados. e a do Senado nilo podem preen· 
cilcr o seu ·dever, que ha elementos contrarias 
nellas, que obstn;m a satisfação ·d::!s ncccssida· 
des publicas; se eu nfto confiar no patri ~· 
tismo dos brazi!eiros, poderei preenc:hcr as 
obrigações do meu posto? Tenho que nüo. 
Ora, é· nesta. persuaçfto qu~ eu disse que o pri· 
r.reiro elemento da força do Governo é a f~ 

nas institui~ões do· paiz, e a con~iança no seu 
patriotismo. 

oQra, van10s ail1da. n. es~c clei:·tento de 
força, que o Gonrno de· Outubro niio quiz 
:J,]lroveibr. Quando eheg;ou :t ebia Cnpital ,1 

noticia da se~:J.içüo de 20 de Setembro, acabav:t 
de installa.r-se a n.dministração de 011tub>ro; 
estamm ainda a,bertas OLS Ca:mar.ts Legis!:Lti: 
vOLS, e a n.dn:l'inistração de Otxtubro entcndC?Ii 
que não precisava dellas. ou de outro auxilió 
oue o dt> ge:orem d66paohn,dos: d·ous deputados, 
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P id • ,, l'•.o,··.·r.·c· .•. " r'.o. ~-~'''. t]Ue fique c tome JlOSS•~: clle cede e faz os ser-um par:t • rl'S CllcC u:t ·" 
• Ill~llJO vir.·os C]Ue todos sabemos. Grande, e o outro, se me 11ao lllêlllc a ' · 

ril1, para seu Secretario. E não era esta :t 
occasi;io opportuna de dirigir-se o Governo 
~o Corpo Legislativo, de expor-lhe a situaçiia 
verdadeiramente melancolica daquella P:·ovi:J. 
cia, ponderar-lhe a gravidade do aconteci
mento de 20 de Setembro, c pedir-lhe que c 
!J:lbilitassc par:t que, !lO caso de necessidade, 
pudesse cmpr.:-gar na pacifica.r,fLo daquella 
Provincia quantos meios fossem ncccssa~i:'" 
pa:-n conseguil-a? 

:'>Ins a adnlinistrnc:ão de Outubro, como 
ni!o con~·iando na. Camara doS Deput:ldos, ou 
julgando que um Presidente, sem ncn.!I:un:: 
forcn, poderia conseguir a. pacificaç:lo d:t· 
queiJa Provincla, encerra o Corpo Legis!atiVJ. 
sem exigir a sua cooperação para a 
e!npreza que ia encetar. Tanto cm 
ta v a! 

g-ranrt;! 

~i co:1· 

.:\!anda o Presidente, armado do Decreto 
tia amnistia; este chega ao seu destino; a As· 
sembléa daque!la Provincia, depois de argui· 
ct:es e tergiversa~ões, nrw lhe ne3a. :1. posse, 
mas o Presidente procedeu com um tino po
litico digno dos maiores elogios. 

O Presidente não toma posse reti:·a-õe 
da Capital da P!·ovincb, dcclnr;tnclo qr;e ,.,,1. 
ta:r:-.. ll~lr1 ~-... Cú:·tc. 

Este acto, porém, parece qno' foi con-
clenmado. ou considerad0 ncsra C:!sa com0 
um principio das <lcsgr:J~as do Rio Grande; 
~:u o avalio de outra maneira. e <·srou pe:-sua· 
dido que aquelle Presidente ni'LO podia pro
ceder com mais Uno. Se elle ti\'csse pre2rad.1 
o juramenlo na Assemblé:J. e th•c-sse ficado, 
como podia, nn Capital da Provincia, seria 
posto na maior {!Oacçi:io possivel, tornar-se-i:r 
o orgfro dos rebeldes, e entfto muito se dif· 
fi('u]tant a pacificaçiio do paiz. Previa mai:; 
o Presidente que, haYendo já ·um partid'l 
descontente (como sempre apparece tlc;lOi~ 

das grandes commoções politicas). a sua re
tirada iria despertar esse partido, ou iria ani
n,al"o e engrossai-o; retira-se, pois, sem prestar' 
juramento, vai para o Rio Grande, e todos os 
que já se h:wiam declarado contra os rebel
des, assim como os que esta\·am cl uvidos()'; 
pronunciam-se abertamente contra os rebelde••;_ 
instam com o Presidenr.e da Pro,·incia p:1r.1 

Quando, por~m, cstr. Prcsid~nte tinha g~t· 
n·hado multo em fa.vor d,1. pacificaçfLO da Pro
vincia, é deniittitlo, e justifica-:;e cstr. medi<l:t 
da demissflo, dizendo-se-nos que, no entendei 
de muitos, convinha ao Rio Grande do Sul 
nm P:·f'sic.Iente militar. 

Ora, en nfto duvido, s:m de opinião ~u·'· 

:;o estado cm que rntõw s~ rrc!Htva o Rio Gran
de do Snl, cr:~. indispcn~a~·e! um Prr.s!dcnt~ 

militar; ma~, conviria substituir o Presiil2nte 
que não era :nilita.r po1· un1 n1i!it:1r? SendO 
aquellc o Presidente que tinh:t dado principio 
:1 pacificação ela Pro,·incia, c que tinha con
trahido muitas l'Claçcies, sendo aquelle em 
quem muitos t!e.positavanJ as suas esp~r:~.nr;as, 

un quem alguns, a.t(,. confiaram o seu futuro, 
seria. r·m ta1 c:a.:5o co!lreni~nte a snb.stituit:fLü. 
Parece-me qroe niio; nem sei como possa te. 
sido tal o motivo que resolveu a ;:nbsc!tuiçrt.o 
do P~esidcnte ,\ranjo R:belro; porquanto. 
vejo qac depois, c:-11 circumst:.tncias !llais cri· 
ticas, foi nomeado um Pre~idente r,ue ·nfto era 
militar. Se, quando o Prcsident.e Ar<l'.Iio Ri 
bd!'O tinha c·ouseguiUo paciiicar gr.::uult: par::~~ 

cl:t Pro\·inci:t. enti'ndeu o Governo ele Outll· 
bro que o pocleria clemittir, para ciar ;í Pru
\'incia do Rio Grande um Presidente militar. 
qtw.l 6 a r::rzfto porque, depois da traiçilo de 
Bi'!lto ::ií:tnocl e de tantos desastres q1,;e sofirc~ 
rn.m as armn~.:; imperiars, foi incumbido d~t 

presideneia daquella Provi:Jcia um paisan :.• 
Fr.liciano :\unes Pires? Vinte di:ts decorre
ram, penso cu, entre a cl~mi:;siio do Presidente 
Araujo Ribeiro r; sua reintegraç:i.o; bem se 
,.,-,_ pois, a ve-rsatilidade do Gov.:rno de Outu· 
bro. Era indi-'J'cnsavel um militar para a p.t
cificação do Rio Grande do Sul. demittio-sc 
por esse moth·o .Tos~ ele Araujo Rib~iro; vinl · 
dias depois dessa demis.sün jcí. se considerava 
que nfto era necessario presidente militar. 

Parcce-1ne Que ou\'i nne s~ resoh~era es.-;.; 
Presidc·nte a pedir ::r sua dc,missão e instJ.r 
por elln. porque j(L não podia SUjJponar a op
posiçrto. Se o 11obre Senador, que assim se 
explicou, se referia á opposição ela Camara 
elos D~purados, nfto me parece .que est~ja bem 
iilfurmado, porque nunca foi por clla censu
rada. Tendo o system::r e politica st';uida pelo 
Gonrno, dur~nte a :tdministra<;iio do Presi-
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dente .\ranjo Ribeiro, mctt!do grande pane rocha! El!ziario, m111tar ITt\Üto acreditado, que 
dos rebeldes, eomo disse o nobre Senador, .~:r 

um canto (no Piratinlm) o que exigia o bem 
publico e a cobercncia da Gabinete? A fiel o 
religiosa obscrvaçüo da mesma pol!t!ea; mas 
o Gabinete de Outubro abandonou a politie:t 
até cnr.ão seguida, ·C foi r'rocurar outra; a ad
ministração .foi procurar um Presidente na 
opposir.ão, confiou-lhe a pac!oficação da Prov!n· 
ela, sem lhe ministrar esclarecimentos, sem 
lhe impor o dever de adoptar a mesma marcha, 
so.<;uir a mesma politica que seu antecessor. 
E' um facto já verifi.cado, que nunca chega. 
ram ús mftos do Presidente Antero as instru· 
cções C]Uc em :\!aio ou Junho se publicaram 
nr;sta Cúrte, no .Tornai tlo Commc1·cio, e por 
esta razão é que eu digo que nüo só se foi 
procmar um homem da c>pposiçiio, de doutri· 
na;; e polilica rnan!rcstamentc contrarias tt 
clout;·ina c politica pacific!1do!'n do Rio Grande, 
mas nem sequer se lhe communicou o ·pensa· 
mcnto do Governo, nem foi .prevenido de que 
a condição do seu despacho era a fiel exe· 
cu~Jo do pensamento ·do Go1'crno Geral (a 
ellc se tem attribuido nossos transtornos na· 

1 
quella Provinda!) E que fez o Go1·erno? :\o. 
:ncou cm um mez dois presidentes. Ouvi hon
tem (JUe un; fóra nomeado interinamente, o 
que cu nfto sabia, porqu,;, segundo a minha 
lembrança, o Decreto da nomeação não o de
clara interino; mas o que ~ certo é .que cm 
um anno c 11 mezcs despachou o Governo de 
Ontubro cinco ,presidentes para a Provincia 
do Rio Grande do Sul. 

Or:J.. se é lncontestavcl que, para a paci· 
ficaçüo da Provincia do Rio Grande, é ncces
sat·io que o mesmo pensamento se :produza 
sempre em todas as operações, como será jus· 
ti ficadrt a versatilidade dessa admin!straçfto? 
Eu nfio rmtraria nestes detalhes, se hontcm 
não procurasse um nobre Senador fazer a com
paração entro uma e outra politica, c parece· 
me que a n!ngucm tenho feito offensa. 

Vcj:1mos agora qual foi o procedimento do 
Governo de Setembro; quando principiou a 
occupar-sc da p:tc!flcação daquclla Prov!ncia, 
recebeu um officio .do Prcs"identc, pedindo ,1 

sua demissão, por motiv0s que allegava; c:J· 
t:io o J\Ilnisterio tratou da nomcaçüo de um 
Presidente, c entendeu qt'e entre os mais di
gnos poderia rccahir a sua nomeação no ~Ia-

A. ·-so 

fôra tambem nomeado pela administração de 
Outubro para duas predlenclas, e Incumbido 
do governo das armas dtt Côrte e Provinc!a 
do Rio de Janeiro, tendo sido, além disto, .pro· 
movido .por essa administração a Marechal de 
Campo. Estas ·considerações foram causa que 
niio me fizesse ·peso algum a ·allegada repre· 
scntação, feita quando clle já tinha tomadu 
posse da ·presidencia ·do Rio Grande do Sul; c 
demais essa rcprescntaçfL;:, era dos amigos cs· 
pcranr;ados no Sr. Araujo Ribeiro, c ·não ot· 
fendia o caracter, luzes e patriotismo do Gene.· 
ral El!z!ario; já tenho explicado por vezes 
estas cousas. 

Disse- llontem o nobre Senador que o Gc· 
n era! Eliziario ·não tem toda~ as qualidades 
nccessarias para ,Jerar .homens ao combate, não 
obstante se conhecer nellc muita probidade e 
bastantes conhecimentos militares; .que falta 
o que elle chamou "magnetismo militar"; e 
(Jne se admirava que a administração de S3· 
tembro ·não tivpsse sentido es~a falta de m1· 
gnetismo. Ora, será só a adrninistraçüo de 
Setembro e não a de Outubro condcmnavei, 
porque nfto sentia a falta do magnetismo mi· 
litar do General Eliziario? Teve a adminis· 
tração de Setembro alguma revelação ulterior 
de que lhe faltava aquel!e magnetismo? Por· 
que é que a administração de Outubro promo· 
vcu esse Brigadeiro a 1Iarechal? Haveria ai· 
guma razão para elevar aos primeiros ·postos 
do Exercito quem carecia, de uma. qualidade 
tão indispensavel? Estarüo porventura esses 
dcspacllos sujeitos á lei da antiguidade? 

Ora, eu tra:duzo, não sei se bem, o magne· 
tismo militar por braYura e co.ragem militar, 
que, estando a par da lntelligcncia, const!· 
tuem, sem duvida, um dos melas de um Gene· 
ral em chefe inspirar er;th-usiasmo aos seus 
soldados. Intelligencia e coragem igual é o 
que ::\'apoleão chamava o E:quilibrio de um Ge· 
neral. Já hontcm disse que, se a intell!gencia 
sobrepujava a coragem, o General nüo se afoi
tn.va a dar batalha; e se a coragem era SU;JC· 

r!or á intclligencla, arriscava os combates. 
Ora, descobriria o no]Jre Senador, durante a 
sua admin!strar,üo, muitos generaes cm act!· 
vidade ·de sen•iço, e com tfto alta patente, em 
quem concorressem essa !ntelllgenc!a c esse 
magnetismo militar? Eu rspero da nobre frnn· 

T. IV 
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queza do illustrc Senador que ·communique ao 
Senado se lhe foi fncil encontrc.r muitos genc
ntes cm actividade de serviço, ·e em iguaes 
circumstancias. 

Senhores. A razão de ser necessarlo um 
Presidente ·de alta patontc militar para o R.i·) 
Grande do Sul, é porque alll existem mui 
grn.ndes patentes mi.Jitn.rcs: c não é desairoso 
parn. os riograndenses q~w eu exponha ao .Se
nado 1,1ue alli domina uma aristocracia mili
tu.r, em gráo multo eminente, c foi por isso que 
o Go,'erno de Setembro nomeou o General E!i
ziario. 

)!as esse General tem sido -por vezes ba
tido, incorreu no desagrado de muitos milita
r~. representações foram <lirlgidn.s contn 
elle ao Governo; Isto s~ tem repetido nesr.a 
Casa, e -eu por muitas vezes t~nho rebatido es
tas asserções. A unlca rc:prcscntação que S'J· 

bio ao Governo foi a de Silva Tavares; rcpi'e
sentação que nenhuma capacidade militar do 
Senado pôde apoiar. Não •digo que o Governo 
não désse a menor attençfw n. essn. .repr<>.SC'l· 
tação; nfto era essa a politica do Gabinete de 
Setembro; mas devia proceder de maneira 
que nfw promo,•csse a in~ubordinaçfto com um 
prompto deferimento, com uma concessão ver
gonhosa, porque concessões empurram sempre 
o Goverr.o para. os abysmos. 

"'ão se eonsi-derou importante o objecto Ja 
viagem do :IIinistro da Guerra, suppondo-se 
que -elle só i'ôra alli examinar se o Geneml I 
Elizin.rlo crn ou não bcmquist.~: ora, eu en
tendo o contrJrio. Não :1 exacto que o ll!ini>· 
tro da Guerra fosse ao Rio Grande só pn.ra fa. 
zer -esse exame: clle foi ver o estado do paiz. 
foi ver r.omo se achava ü Exercito, e foi In
cumbido de ·dar as providcncin.s que julgasse 
acertadas; c o que se pódê <lizer é que, d·urant~ 
a estada do :vnnist.ro naquella Provincla, não 
engrossaram as intrigas contra o Presidente: 

as autoridades reconhecem, mórrnente aqul'l· 
Ias que são alli nascidas; c lla muitos :J'actos 
que provam essas verdades. 

Disse-se que o Gencrn.l devia ser avn.iiado 
pelos resultados de suas acções, que nfw se 
poderia considerar ·digno Gene·ral quem sem· 
prc tinhn. perdido batalhas; emflm, que era 
bom General, mas i-nfeliz. 

Sr. Presidente, l~u tambem nfto rlcsn.ja
rci que ns forças imperlaes sejam dirigidas 
nos combates por generaes infelizes; mas, por· 
que um General 6 infeliz, segue-se que o GO
verno que o nomeou é digno de censura, e que 
a sua polltlcn. deva ser tondemnada por uma 
sentença do Senado? 

Já demonstre! que os rcsultn.dos podia·,n 
ser immediatos ou mediatos; e se, a alguns 
respeitos, se podia consic!crar que o General 
Ellzlario não aprcsentn.va resultados lmme
diatos, ·havia preparado, predisposto as cousas 
para dar ao paiz os resultados mediatos, tn.es 
quaes o paiz desejava; e como o demonstra
rei cu? Fazendo ver que o Governo de Outu
bro •tinha manda-do para o Rio Grande do Sul 
1. GOO praças durante o tempo de sua arlmini~
traçfto; .que, tendo pn.rt~ destas força.,; sido 
prlsioneirn. em Cassapava, apenas existiam nog 
pontos occuprrdos pr% legulÍdadc 2.500 a 3.000 
homens: que esta .força r.ra insnfflclentc para 
rebnter os rebeldes; que r: forçn. -que fõrn. das 
outras Provincias 11ii.o podia log-o ser empre
gada E'nl combates, sem um .Jongo aprendi
mente; além de que, se o mesmo nobre Sena
dor conhece que, apezar de ter o ·General 8.500 
homens, sendo de inf:mteria, nfto podia fazer 
frente (t cavallaria, claro estft qtw ninda ns· 
sim nfto serão suffícicnlcs os S. 500 homens 
para bater 5.000 que os rebeldes podiam apre
sentar em qn:tlquer ponto da P.rovlncia, e com 
espantosa mobílldade. Se, apezar de tantos 
esforços, de tantos sacrificlos, ainda assim o 

asna viagem devia ser d~ muito interesse para mesmo nobre Scna·dor reconhece qu,• o Bx·~!'· 
a pacillcação do Rio Grande ·do Sul. Queira rito deYe ser augmr.ntado, como P.Jllr:rà t!h:cr
iDeus que, .para .o anuo, a,, verdnrlrs que tr.nho se que o General Eliz!ario não r.~I:S(',<;ulu us 
aqui -cnuncindo não se tornem mais palpavcl~: 1 esultados ·qne se desejavnm, por i~so que n:'10 
queira Deus Que a intriga perca toda a sua tatcu os rebeldes? 
força na Provlncia do ·Rio Grande do Sul, que Hoje una nova razã:> se produziu, e ~c· 
os espirltos de todos se 1 eunam para debell~r considerou que não podia ser dcst;·uida: leu ~e 
os -rebeldes. Um dos maiores ob;;tacuios para 
a pacificaçfto daquella P1ovincia é a intrit;:t 
que dh•idc os seus hn.bltantcs, ·difflculdade que 

r·om multa cmphase, um paragrapho dn Faln 
r:o Throno no encerramento da sessão de 37, 
onde se assegura ás Camaras que o Gabinete 
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Unha todos os meios suftlclentes para vencer das maiorias, não são producentes, ao menos 
n r·eblllliilo no Rio Grande e no Pará; e .per· no meu entender. O Governo pôde .negar a 
gunta·se se venceu! Outros dizem: ·Este Go· sancção aos actos do Corpo Legislatlyo; estes 
vcrno que fez tantas prumessas venceu? Se. actos são obra da maioria; logo a Constitui· 
nhor.~s. A esta declaração hei respondido; ção parece não conhecer esse domlnlo das 
para vencer os .rebeldes era necessnrlo ter tro· maiorias. i'l!as, quando nós não podemos con· 
pa.s disclplimtdas; e isto niio era objecto de siderar o veto no seu verdadeiro sentido, esse 
um dia. :\!as ai·nda hn outra razii.o. PaTccc argumento prova contra :;. intenção do n()])re 
esquecer-se que de 37 a 38 não houve nenhum Senador, porque tanto a Constituição do Eõ· 
acontecimento que se oppuzesse a essas espe- tado confia o Governo á.~ maiorias, que, ape
ranças do Gabinete. zar de ter o veto ·por principal ·fim o defender 

Por e~ta occasião dln;l que nfto é c~::10ta o Poder Executivo contra as usurpações .do Lt:· 
r. asserção de que a administração de Sctcm· gislatlvo, declara que, se tres maiorias dlffe· 
bro tinha mandado apromptar a fragata Prin· rentes reconhecerem a necessidade da medida, 
c·ipc im)JCI'ial para Ir para. a B:rhia; 0 que me ella ·passará como lei, a d·espelto da vonta.de 
const:t é que se mandflra apromptar par:t c do ·Poder Moderador; nesse artigo constltuclo
servlço do registro do porto. na! está, pois, consagrado o Governo elas maio· 

O nobre Senador conclulo o seu dlscurB~ rias. Não quero dizer que não possam haver 
enunciando dois principias da administração maiorias .multo lnhabeis, ainda mesmo sob um 
de Setembro, ou do ex-::\!inlstro da Justiça, que regímen bem concertado de eleições, e a Cons. 
considerava multo da::nnosos ao pli~. i~to .~. tituiGão reconhece a possibilidade da exlsten
as maiorias governando, c a prescripçii.o dos cia de taes maiorias; mas claqul não se pôde 
principias universacs cm :\!oral e Polltica. concluir qne seja um erro, um principio preJu· 
Tenho por axioma que n·um g-o1•eruo represcn- dicial o lmperia elas maiorias. Póde o Poder 
tntivo governam as maiorias; c quando os p~l· :VIodcrador dissolver n Camara dos Deputados; 
blicistas P.iio tivessem podido descobrir argn· mas deste direito poderemos concluir que ·) 
mcntos para pro1•ar n Justiça e a polltlca rlo Gove1110 elas ma!orlas 6 condemnado pela Cons· 
Impcrio das maioria~. reconheceriam elles ü tltuiçfio? O Príncipe Julga que a maioria ~ 
lmpcrlo elas minorias'! No que eu concorde hostil ao palz, que não ~ uma maioria nac!o· 
r•lm o nobre Senador é que essas maiorias na!, que 6 uma .prcsumpção da Constituição a 
de1·em ser tacs que exprimam a opinião do favor do Prlnclpe; mas destruirá eiia o lmpe
palz; que não sejam maiorias precipitadas. Se rio das maiorias? :\!anda que o Príncipe ap· 
o nobre Senador neg:t ás maiorias 0 governo pelle par•a o palz, e para que? Para vc:rlficar 
.do Estado quando s:io desta ordem, bem; mas se a opinião do palz CC)ndemna, approva ou 
se quer estabelecer a regra contraria, não sei modifica a oplnlüo das maiorias; e, então, é 
como possa sustentar semelhante oplnifto. o regra sabida que nenhum Príncipe dlssoh·er!i. 
c:ue ·nos convém ~ fazer que appareçnm essas a .Camara se clla representar as mesmas opl
malorlas indc:pendentes e patrloticas; c e.u niões, e se pugnar .pelos mesmos interesses da. 
p(·nso que o Brazil .nada tem a desejar a este · Camara dissolvida. O que é .multo conveniente 
respeito, apezar de falta. de uma boa lei de 6 que o G-overno saiba Identificar-se com as 
eleições; e ainda que, apezar deste defeito, ap· maiorias, para que não haja usurpações de di· 
pareçam maiorias que exprimam a necessidade reltos, ou de uma ou de outra parte, e nisto 
do pa!z, maiorias lndependC'Iltcs, lllustradas ·~ consiste a habl!idadc govcrnath·a; ao menos, I! 
eminentemente brazildras, não nos dcvenh'S esta a opinião dos publiclstas. 
esquecer do aperfel~oamento da lcglslaç!to Outro principio .tambem pro\'ado pelo no· 

.eleitoral; talvez esse trabalho aproveitasse bre Senador é que cm politica e cm moral ni\o 
mais elo que a censura mui suave c assuca· h a princípios absolutos. Eu traduzirei estas pa. 
rada de que falou um nobre membro da Com· Iav.ras por outras, para v::t• se assim .ni'to I! tão 
missão. cstlgmatisada uma doutrina que considero 

As lnstllulçõcs constltncionaes, que hon- multo santa; vulgarmente se diz: "Toda. 
tem foram cltndas ·para pro\·ar que a nos:la regra tem excepção ·•, e ~ isto mesmo o que 

· Const!tulçii.o como que desconhece o Governo quer dizer a proposição, de que cm Politica e 
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Moral não ha princip!os absolutos. :\Ias esta 
~c~m:".. :·c;:·~ tcn~ uma. ;;::ccpção, c é que ll:.t 
algumas regras de Moral que nfto adm!ttem 
excepção, por exemplo, o temor de Deus. 

Se a Politica tivesse regras ccrLa~ c tle 

frc excepção?" Sim, eu adopto a proposição; 
:J:a~ perguntare!: Que 6 s:1lvação publica. ·~m 

que consiste ella? Este dirá que a sa!var;iio 
Jlllblica consiste na Republica, aqucl1~ na :l!o
narchia absoluta, est'outro cm outra cousa, e, 

uma appl!cação invariavul, seria, sem duvida, assim, se quizcrmos bem definir os termo~. 

uma sclcncia ao alcance de todos; mas a tliW· averiguar as diversas opiniões, nunca podel'c· 
culdadc de appllcar as regras, de as modifica;·, mos conseg-uir uma verdade t.fw absoluta como 
de [IS accommodar :to estado social, é o que entendeu o nobre Senador. 
torna a ~clencia politica a mais difiicil de t~

das as scicncins e que fa~ que todos os publi
cist:.s de boa fé hoje reconher,nm que é a que 
est.:'i mais .na sua lnfanci:t. 

Sr. Prcs:derlle. li:u ~enho -para mim qu~ 

cstú defendid:t a administração de 1~ dr.• Se
tembro, qnc nenhum argumento produzido a 
tem, nem lurcmentc, alntbdo, qu~ todo8 r;llr,; 
têm sido respondidos e refutados, ou esses 
argumentos consistam cm factos, ou consistam 

Tratando desta matcria, disse cu que nüo 
com1nha accommodar ou applicar as regns 
da Geometria cégarnente ú Politica. li:' op!nlfw 

cm pr!ncip!os; o Senado resolverá como cos
mlnha que o e.spirito, exclusivamente aHmn.n- tuma. 
tado pelas regras da Geometria, é um espirita 
falso em Politica c em :\!oral: o r.spirito rtur. 
eu disse 1wutro dia atenuado pelos jejuns {pel'· 

mltta-se-me esta metaphnra dos pan!:os c vir
gulas) ·não é mais apropriado para concebe!' 
as maximas da Politica. 

O que procura o homem que se occupa 
das sciencias, e principalmente. das scicndn~ 
exactas, é a verdade absoluta. Diz um homem 
de li:stado, mui distincto: ''Elle ma;:cha do 
conhecido para o desconlu;cido, ou, por outra, 
o clesconhecido é o seu maior inimigo, que 
elle persegue, que dlc combate e dcstróe ond0 
o encontra". li! as, na v!d,t humana, podem ter 
Jogar essas regras, ·póde deparar-se eom css:t 
certeza absoluta? O espirita que cst{l habituado 
ao estudo -das sc!enclas exactas quer c:tcontr:u 
a verdade absoluta e res:~ltados positivos e~ 

toda a parte; mas os fac~os e os acontecimen
tos o desmentem scmpr.j, ~a vida human::. 
(diz c~se mesmo homem de Estado) tanto o 
ponto de que se apnrtr1 como o ponto ·para que 
se, parte sfto desconhec!!los: vagamos scmpr~ 
em um mn.1· dr. !ncertC'zas c fluctuações, c, .IC· 

crcscenta rllc, - a Philosophia é que pri
meiro s~ n.nrc,sentn. a querer .clir!gll-a, J)Orquc 
ella o d~seja, mas com o ;r:npo, apparece-lh~ a 
Religião e dlz-lhe: "Est:'is enganado, és um 
tonto, cu sú posso fazer a tua felicidade; não 
lí deste lado qnc a encontrarlia, é de outro". 

Eu, Sr. Presidente. não procurarei !ndrt· 
gar se hrt essas verdadeiras politicas, tão iu
c!mtestnvcls como entendeu o nobre Senador. 
Disse elle: '·Quem duvldnrli -de que a salvaçuo 
publica. é ·um principio u=Jiversal que não sof-

O Si:. Ar.EXC.IIt: - Sr. Presidente. A mH.-
teria. cstú ma.i~ que suifici(:lltementc discutiti~, 

c cu não tomaria parte na suu discussão, se 
acaso nft.o fosse :t isso pro•:ocr..Uo por un1 nobl·~ 
Senador. que cm u:nn. eias scs,;ões ]lassad,ls 
~~·an~o11 ali;umas proposi<;éiés !Jll~ cu julg;o me-
nos exactas, a respeito da Pro\pincfa elo Ce:tr:i: 
eu ,·ejo-me na nccessidn.clc de refurn.r r~ssas :ts
:::crr.õcs, porque el~íls s:Lú orrertsira~ d:t 111Inha 
Provinc!a, e, até, mesmo, da honra de algu?Js 
dos seus h~.bitantcs. Como. po:·ém, r!To.o quero 
faltar (t ordem, direi poucas pnln,-rr!.s soLre 
a questão geral. 

Parecia-me, Sr. Pre;;ldcnt~. que o nobro 
Senador· ex-::IIinistro dr, Justí~a. que com tanta 
habilidade tem lmpugnndr, a resposta cm dis
cussão, at.~ nos seus r10ntx; c \"irgulas, poderia, 
por uma especie dE-: transacr.ão, nnnuir ao to
pico que se discute, por Isso que !'o! ellc o au
tor !lêsse systema de transacções. De certo, P<L· 
recia que a Commissfto não podia usar de phra
ses ma!s decentes, nem mesmo no principio da 
dlscussfto os seus meml;ros podi:::11 ser mr.lr. 
delicados na maneira porque sustentaram cs:.a 
parte da Resposta: talYC7., depois, P!'OYocado<;, 
produziram mais alguns argumentos: porém, 
no principio. a Commlssã•J firmou o seu jui~0 
sobre esta base; r.lla qulz conceder qnc n. po
litica do Gabinete de Setembro nfto foi intei
ramente mã, que, mesmo, podia s.,r ror.sidrra· 
da boa; ella mostrou, porém, que uma pollt!c:t 
melhor se .poderia desejar, uma vez 'lU•'' ll :lu 
Gabinete de 19 de S{)tembro niio :inl1~ sido 
muito feliz em todos os seus effeiros, uma 1·ez 
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que o~ nwios que .esse Gabinete poz cm pratlca O 81:. Al.l:SCAJ!: - Nàr, o·b.ztantc isto, nt"~·J 

nil.o tinha.m produzido o effclto deo.e.íado. He p6de cil?.<•l' nma 'I><tla.vrn. contra esse G<Lbl· 
~.f:1s o nobre Senador ex-:.nnistro da Ju2- J:l'l;•, clle ô moclelo, (apoitulo::) o nnico 11~0 

tl~a não cede a nada; elle tem procurado per- ~c.m sr.l!cr; ellc c~;tabekceu o systema das 
Buadlr, não sO que a. politica. dessa adminis- 1.ram.acçõ0s (rlpoiados); c o que é systema d•J 
traçüo foi boa, mas, mesmo, que se niiu pórle tra.:Jg:wçõcs? O nobre Sc:ur..rlor, q:;e: wm somp:·e 
conceber uma ·politica mais bem combinada, defendido o Gabinete de que fez parte, com a 
que só aquel!a é a politlc:.bmodclo, embora h1hil!dnde que lhe é proprla, tem-nos querido 
se tenha produzido nlgurnas .razões c apontado pêrsuadlr da !Jc•ndade desse Bystema; ell~ 

alguns factos, que de certa forma fazem acre- tem apresentado os seus principias; porém nós 
ditar ~ue ·essa politica não foi bem combinad:t. todos c n. l\açilo já presenciámos CJIW..:s foram 
l~u nilo gosto de extremos, cu não sou daqu•)l· as eonseq.uencia.s desses principias postos em 
lea que cons.ldcr:~m como mão tudo quanto fez pratica; n6s vimo> que por transacr,õr..s se fi. 
o Gabinete de Setembro; o reparo maior q11e zcram a!Jianças inaudltns c monstrtw,;as entre 
eu faço nesse Gabinete consiste na compara- inimigos, desde Jnrg;o tempo discordes cm seus 
cão que cu faço do procedimento dos seus mem· credos politicas, e agora alliado~ do G·abincte 
bros, qunndo opposlclonistas, com seus .factos, de 19 de Setembro, vimo<; m3.!s: como resul
quando ministros; é por est-a comparaçiio, com tado do systema :de transacçõe;H, uma gucrr:J. 
effeito, que eu não posso dcixn.r de fazer a!- ahr·~ta e cruel feHa ~. nrnigos com quem se 
gumns rer!exões. hn.vln. estado em uniformitla.tle tle pi·inclp'lo~. 

Eu 11 nos (Jirtrlos desse tem.po a opposlçfto 1 com quem se tJ.nha trabalhado para a tndcpen
dcsn.brldn que os membros do Gn.blnctc de 19 à8nci<L do Brazil. (Jfttito.s apoiados.) 

d~ Setembro, quando opposicionistas, flzera.m Srstcma de regresso! Tambr.rn o Sr. s.,. 
no GoYcrno, o já aqu·l se tem tocado neste nador ex-:\!inlstro forcejou por explicar r.ssr 
pontn. :-<ii o houve lncrcpaçi!o que se niw fi. reg-resso; mas o que ·n6s vimos, .na app!icaç:io 
z0sse á adminlstraçf1o desse tempo; atacou-se desse systema, foi que :tquelles que t.rnbaJh,,. 
a reput.açl!.o de seus membros; disse-se nilo só rmn bastante para o d!a 7 de Abril aposta· 
que clles eram lnhnhcls. mas at6 connlventcs trtJ'n.m, abandonando seus principias, c qnfzp. 
cnm os rebeldes. (Apoiar/os.) Então essa op- ram ,Jcvar as cousas to(hs ao anti~o r'::>:imr:t, 
posição gritava: "Fé nas instituições e tudo no que domln~.-a. a,ntes do 7 de AM'il. Até " 
scr:t Sillvo!" Passar11m para o Poder, c disse- Acto Addicional tem sido objecto de adio e. 1k 
r:! .. !n que o Gc•·erno estava completamente h:t- desprezo para. o scctarlo desse systema de re
bil!tado pam rcrncdl:lr os I!H!.lcs dn. )."açfi.r,, grcsso (apoiallos); .esse Acto Addlclonal qt:l! ~ 

l\I:ls que fez esse Gabinete, quaes foram os hoje a melhor garantia da união d!ts ProYIIl· 
seus trab:~Jhos? Parece que elle cuidou de rc· elas! 

mediar os males todo9 que TlCsava!n ~obre o Qual rol a C()nsequencln. dc·sses dous prin· 
nm:dl com p:l!:tnas novamente mudas: "O ! cintos, regresso e tr::msacções? O syst.cma rl~ 
~!inistrrio 0mlncntcmcnte parlamentar! Sys- rc~cção q·uc praticou o Gabinete de 19 de S-'· 
tc:na de rc[>,TC~;~;o! Systema de transacções! Tu- ternbro contra tudo· ~ue não foi acto seu, ~ 
rlo dr.·•·r ~;<'!' Rnbordinado [Is clrcumstanclas!" contra a~uellcs que não sr.gulrn.:n estes prln· 
i~is o qnr nôs ouyimos; porém, Sr. Presidente, cipios: é por esse systen1a dr rca.cGáo qnr. ~n 
~~q1~! (· f!tJ(' rnb{~ o ad~g-io: ''Pn.l:n~rns nf'w ndu- expJicn.m todas ns pcrsegulGõr~s cn·nt.r:t os ho
l,run se:)::.s". F':1lou-sc muito, porém não appa·· mcns conscicnclosos que nilo mudn.rn.m de o;,l· 
rec.:eram faet.m~. ~ :'_aç~o continuou a soffrer,~ c / nião. 
por fim esse Mmistrmo acabou, c acabou tao Tem-se tambcm mostrado que o Gn.bfncj·" 
cnlado, cm relação ao afan com que principiou, de 19 de Setembro merece alguma ce>nsurn. a 
qUP. bem se lhe póde applicar a sentença· de respeito da guerra do Sul, pois que, tenda 
1-!oraclo: 

Pm·tw·i!:nt montes, nascctu1' rit/.iculus mus. 

tantos meios para acabar com aquelln. .!rtWrl'n. 
elln. ·hoje estA cm pelares clrcumstan.r!as do 
oue entil.o se ach:wá, c j{t um nobre Scnadr•r 

O S::. V,1sco:w:·:r.r.ns:- Depois 
P:'o!::e da resposta. 

n:lo :;e mostrou que, de 19 de Setembro para c:'l tP· 
mos sempre ~o!frldo revezes no Rio Grn.nd~-
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que os rebrlc!es t~m a.ugmcntado em forças, 0 

qu·c .hoje estamos só de posse de tres ponto3 . 
Não .podendo o nr>bre S~nador cx-:\I!nistro da 
Justiça ·negar isto, apresenta, ·como grande a .• ·· 
gumcnto da habilldade do GabLnete de 1~ de 
Setembro, o augment.o das forças que existelll 
naquclla Provincia; cllc disse que hoje temos 
alli 8 mil e t:mtas praças, quando em outro 
tempo a.pcnas tinham os duas mil e tanta;;. 
Sr. •Presidente. Em prin:ciro Jogar eu digo 
que este augmcnto de numero de praças niio 
póde ser considerado como um .resultado rla J 
habilidade do Gabinete de Setembro, e sim. 
como effeito, dos grandes meios que tinham ao 
seu alcance, meios que r.ão tinha o Governo 
anterior, po.rque a opposlção nfto lh'os davn 
(apoiarlo.ç), dizendo que ·era bastante ter fc 
nas instituições para. tudo se conseguir. D0· 
mais, cu <lip;o que este argumento mostra a 
pouca rorça moral que o General Ellziario tr-m 
naquclla Provincia, porquP, se acaso· o GovcrnJ 
anterior ao de 19 .de Setembro com duas m:I 
e tantas praças, pôde conservar uma granrh: 
parte ria. campanha, c fazer com que os rcbt:!· 
d~s se acantonassem em Piratinim, hoje q:1~ 

o GoYCrno tem oito mil e tantas praças devia 
o .nosso estado ser mais satisfactorio; C::Itrc· 
tanto, n~mos que a le::;;J.lidadr. s6 occupa tr~,; 

.pontos; e isto que prova? Prova que o Go· 
verno Imperial nãó tem ali! mais presi.!::;io 
algum! 

binete anteri·or tinha feito, o outro sô foi dahi 
a onze mezes, e o nlthno .ponco depois; nfto 
houve i.nstru{!ÇÕcs algumas, e neste inter.im 
rez-se com que o Bispo eleito pedisse sua cl2· 
missf10, e en.tão foi ·uma grande YDJitagcm ac'l· 
bar-se com o negocio da Santa Sé, tendo .) 
Dispo renunciado!! (tlpoirr.rlos.) Assim, tam
bem en acabava. 

O S1t. V.\~CoXCI>r.r.os: - E acabava muito 
bem. 

O Sn. AtEXC,IIl: - Sr. Presidente. Tenhrl 
dito alguma cousa cm .geral só para não Cal· 
tar á ordem, porque tudo já foi dito pelos na· 
bres Senadores que sustentam o Parecer da 
Commissão; argumentos indestructivcis st• 
têm aprescn ta do, c o nobre Senador cx-l\Iinis· 
tro, que os combate, ·c nunca se dá .por ven
cido, elle mesmo declarou, lo:::o no principio da 
discussão, que o podiam vencer, mas aão con· 
vencer. 

O Sn. V.\sco:-;n:u.os: - Com taes argu· 
ment-os .não é ·Possivcl ter convicçüo. 

O Sn. Ar.EXcAn: - Passarei agora a falar 
a respeito da Provincia do Ceará, que foi o 
que me fez :ped-ir a palavra. 

Disse o nobre Senador ex-:\!inistro que o 
Presidente do Cear;,, que elle nomeou, era 
muito digno. Desde já concordo com o nobre 
Senador; eu son o primeiro que reconheço o 
merecimento do Sr. :11anoel Felizardo, c pcr
mitta o Senado que cu faça uma dechrração 

Está. pois, demonstrado, Senhores. que, se cm testemunho da minh:·, gratidüo para com 
acaso não p6de ser considerada. multo n11l a esse Senhor. Chegou elle á Provincia do 
politica do Gabinete de 19 de Setembro, a0 Ccarft, teve sempre muitas considerações com 
menos. temos razüo de desejar que haja uma a minha. pessoa, e de alguma. maneira at6 pro. 
politica mais bem combinada c melhor susten- curou segurar a minha c,:dstencia; portanto, 
tada. sou-lhe muito obrigado, c s<i se póde attribuir 

Não tocarei mais no Oyapocl•. nem ncs;a 
grande habilidade com que o Governo de Se· 
lembro dirigia os ncg-oclos com a Santa S0, 
porque lwntcm aqui se vio que toda essa cor
J"esponrlencia e.m anno c melo se llmita,·a a 
tres ofGiclozinhos magro3, com -doze l!nhas 
cada um; eis a grande habilidade, eis o que sé 

nos prr>mcttia na Pala do 'J1hrono, quando se 

o descontentamento que naquella Provincia 
a])pareceu depois da sua presidcncia ;, iucnti· 
dade de seus 'Jlrincipios com os da administra. 
~ão de Setembro. Com efrei'to, nssim como na 
Côrte appareccram, no ·principio da adminis
tração de Setembro, periodicos destinados uni· 
camcnte a insnlta.r o Governo que ncabava, e, 
até, a. pessoa do crefe desse Governo, assim 

dizia que os negocias com a San.ta Sé se h:l· tambem ·na Provincia do CearA. apenas o Sr. 
1•iam de acaba.r -de uma maneira que merec•;. ::\f::mocl Felizardo tomou conta da presidencia, 
ria a acquicscencia dos espiritos mais escrupu- npparcccu um periodico tinicamcnte para eJo. 
losos, e .nüo cr>mpromettcria a dignidade d~ gial-o,, e injuriar o seu antecessor; isto digo 
Corôa. (Apoiado.~.) sem querer imputar ao Sr. :1-fanoel Fclizardr> 

t:m desses off!cios, ~m data ele 21 de S•)· semelhante cousa, apenas refiro o facto. Os 
tcmbro, mandou desfazer tuão quanto o G,1· primeiros numcros dess~ pel'iodico aprJar,~ce-
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ram cheios de insultos contra o pn.rtido que 1 proY:tdns po:- dOJ:!S terços da Asscmbléa Pro· 
tinha sustentado o Presidente anterior; quiz vincia.l, recebendo esse :;viso que citei, man
alguem responder a esses insultos, porém cn- dou imincdiatamente suspende'!" n. cxeeuç:lo 
tendeu-se que o meJ.hor em deixar esses hJ· dessas leis: uma foi esta. Tinha a l ... sscmbléa 
mens se desabafarem, porque no ·fim de dons Provi·neial, na lei do orçamento de 1837 para 
ou trcs numoros clles se calariam; entretanto, 1838. consignado um conto de réis .para des
quc se se .rcspmJdcsse, continuariam os insul· pcz<a da Guarda Nacional, que sempre se en
tos, c não se fn.ria bem algum ft Província. tc.ndcu que era para cornetas e expediente, 

A' imitar;fw do que se fez na Côrte, appa- pois que o Go1•erno Geral mandou· dizer que 
receu lá tambcm um perlodico de arriciroõ, os i·nstructores eram pagos pelo cofre gern.I; 
uma especte de Sete rle Abril; e cntfLO este P3· chegou o Sr. :VIana e! Felizardo, e entendeu 
r.iodico .acabou de cxacerbn.r os animas. que este conto de réis era tambem para os 

Disse o nobre Senador cx·llf.iriistro que instructores, c nomeou um Instructor para a 
houve algumas queixas contra o Sr. :-.ranorl C:tpital, dando-lhe ·10$000 mensacs rlc gratifi
Felizn:rdo, ·por.que ellc nfto tinha querido dar caçfto, tirados desse contos de ré is; a Asscnt· 
execuçüo ás leis da Assembléa ·Provincial. T8to bléa Provincial, quando se reunia, por uma 

não é exacto; as primeiras queixas que hou,·~ rcsoluçfw, fixou a intel!igcncia da sua lei, (li
contra o Sr. ~Ianoel Felizardo nfto fo.ram por zendo que, pelo artigo tantos, de tal lei, se dl'l· 
esse .motivo, c tanto assim, que a Assembléa via entender que o conto de réis não era .para 
P.rovincial, .Jogo que se reunia, muito antes i.nstructores; c o Sr. Manoel Felizardo não 
de passar algum acto legislativo, se pronun- a quiz sanccionar; ora, agora eu pcrguntar~i 
ciou contra <llle; as queixas que depois appa- se essa resolução da As5embléa .Provincial :ln 
rece·ram .provieram de que elle recusou sane- Cear.rt, fixando a in.telligencl\a de uma lei sua, 
clonar ce.rtas leis, ü exc~utar outras que cm é anti-constiluclonal? Ningucm o d·irá; cntr~
segundo exame ·tinham passado por deus ter, tanto, o Sr. :VTanoel Felizardo, cm consequen
ços da Assc:nbléa Provincial; dahi é que vic- cia do aviso de G de N8vcmbro do a.nno pas
ram as queixns, e o Presidente da Assembléa sado, negou-lhe a sancçü.o. 
Provincla! mandava publicar c executar essas Outra lei, á qual o Presidente negou a 
leis. snnGiio, era uma sobre <lleiçõcs de juizes mn· 

Aqui, porém, cabe dizeT que ainda isto nicipaes. promotores, etc; então, nfto existia 
nflo é o que ia causando a conflagraçiio n:t a·lnda alli esse periodicn fL imitação do Sete 
Província; o que ia cau~ando essa conflagra- lle Abril.: o Presidente não qulz sancclonar essa 
ção foi uma aviso do Ministro do Imperia, lei; mas e lia obteve a approvação dos dons 
.com data de 5 de ~ovembro do anno passado, terços da Assembl6a, em segundo exame; e 
que estabelecia como principio que, sempre mandou-se que ella se publicnss~. c que cor
que o Presidente da Província entenrlcssc qu•; resse; com effeito, essa lei c.m um arrocho, 
uma lei em. anti-constitucional, ainda que a porque o Presidente da Prflvincia tinha rb 
Assembléa Provincial a approvassc por dons mittido n quasi todos os promotores, juizes mu
terços, em segundo exame, não devia clla t,;r nicipacs, etc., por isso que tinham sido ela 
r.xecur;flo, cmqun.nto a Asscmbléa Geral nã.o nomeação do s·cu antecessor; os eleitores, po
decidissc; creio que isto foi uma exorbitancia r{,m, elegeram todos os juizes munlc!pne.s e 
do JT!nistro elo Tmpc.rio, rm face do que dizem promotores que tin•hn.m sido dcmitt·idos; eis 
os artigos lG e 2u do Acto Addlcional, que eu po·rque eu disse que esta lei cl'a de arroch•l; 
peço licença ao Se.nado para ler U·é). Eis os 
casos unicos cm que o Cor.JlO Legislatll•o Ge.
ral pórlc derogur os actos das assembléas pr,. 

mn.s a!)parecru esse period'!co que sustentava o 
Sr. l\Iu.nocl Felizardo, c disse que essa lei era 
tambem. antl·constituclonal. Então, o Prcsi-

'Vlncif.acs; e se nfta fosse assim, que serla dente, em virtude da portar·ia que havia reco
das leis provlndaes? Eu deixo ao Senado a:iul· biela, mandou sustar a execução dessa 101, 

zar. querendo por forr.a que se executassem as suas 
O P1·esldent.r. do Cear[!, depois de ter man- ord·cns; mas essas autoridades j(L est:tvam dr 

dado executar algumas leis, que elle mesmo posse de seus empregos, cm conse~ucncia da 
1 inha julgado !llegaes, e que depois foram ap- Ir; i, nií.o os queriam lnrgu, ·POrQue cnt~ndlam 
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que, ainda que a l·ei· foss-e a-nti-constitucion"il.l, 
não se podia sustar a sua execução, senão con
forme determina 'o Aeto Addiciol1al; .e, então, 
quasl ·que 'appareceu a (;Qnflagração na Pro
vincia ·do Cea,rá. Felizmente, foi, então, remo
vindo -() Sr. Manoel FelizaT.d~ para outra Pro
vincia; <trago .isto :para mostrar o r,es,ultado 
que teve esse aviso ,de 5 de No.vembro. 

Disse tambem '0 nobre Senador que fo; 
increpado de ter demittido .() Presidente do 
-Ceará, allew.r .de ter dito em uma ,ci.rcular 
·que ·conservaria os ·empregado-s publ:icos que 
bem ser·vissem, ,etc. Disse ·eEe, fal,ando da 
nomeação que fez do Presidente .para essa :f'ro
"incia, ·que o Ceará estava ·divi·d·ÍJdo em <parC
dos. Senhores. Se a·caso se .podia oa:pp:J.!car 
isto ao Ceará, .pela o:p·po-sição .que alli a1'pare
ceu, ·então tambem ·se 'podia applicar o mesmo 
á Capital do 1mperio e a outras Provi.ncias 
m'ari.s; no Ceará, .() que bavia ·era o systtema r~
presentativo, a libe!"dade ·de -exprimir os pen
samentos; ha'Via uma opposição, m·as o Ceará 
gozava de per·feito socego, não havia vislun:
or.e algum de se ameaçar a tr·anquoilli.dade -pu
blica, -e, portanto, não se podia allegar que es
tava o Ceará dividwo em -dous .par t.i dos, isso 
talvez 'Se 'podesse dizer só. do fim do anno de 
183.8, 'porque algumas Camaras Municipaes obe
deciam ao Presidente, e ou·tra·s não. 

Ora, o 'que admiTa é que o nobr·e Senador 
-ex-Ministro ·da Justiça desse .taMo 1'eso a 'esses 
boatos equeixasd·e que o Ceará estava divi
-d,ido emp-a-rtidos p,Or causa do Presidente que 
alli se acbava, quando esse PI'esidente 'havLl, 
por ~pa.ço de trinta e sete mezes, conserval!o 
a ordem naqueEa Pro'VlÍncia, .m1antendo o 3'0
cego ·publico, sem .grandes medos, 'e sem .lançar 
mão de m·edidas ex:traordinarias. Entretanto, 
não deu p·eso a essas queixas e boatos, quand() 
Q ·Presidente..por elle nomeaJdo, que apenas es
tava alli bavia tres .mezes, pedio uma -embar
cação de gu·erra para estacionar naque]].e llorto, 
creou uma guarda de 80 pl'aças, -e, por fim, att':, 
pedio auxilio de forças á ProVlÍncia v.isinha. 

Disse o .nobore Senador que não deu lleso 
ás queixas que ap-pareceram contra esse Pre
sid-ente; ora, isto era m·uito natural; de quem 
eram essas queixas? Da Assembléa Provi.ncial, 
passadas quasi ·por. unaninoimidad·e de votos; 
de quem ·eram mais essas 'q.ueixas? De quasi 
toda.s as Camaras Mu·n'i'cipa-es. O nobre Sena
dOr sustentava qu'e a administração de Sete':YI

bro sO es·taTia no PO'der, -emquanto fbIvesae 
maioria no Cor.po Leg.islativo; mas a -esta-s 
ID.llJiorias da Provin·cia co.ntra ·0 seu esco~bido 

não deu a ID'inima importa.ncia; 'e por que não 
deu? Talvezporql1e o Gabinete de Setembro 
m'esmo dissesse: "18S'0 sã" maiorias mania
cas; não é a expressão da P.rovLnoi:.a, é o ·A!len
cal' que manobra tudo isso". Mas, Sen.bo-res, se 
° Alencar tin'ba na mão ·os votos da Assem
bléa P-ro'V'incial, e de qua.si todas as Camar'as 
Municipa-es, de certo tin·ha ·alguma importan
cia na Provincia; mas eHe não servio nem ,para 
Vic·e-Presidente; ·e agora, pe.rgunto -eu: Quan
tas queixas acbou o nobre Senador na Secreta ... 
ria do 1mperio, contra o 'Presi-dente -do Ceará.. 
que demittio? De certo hav·ia de achar muitas 
e muito abte·ndiveis. 

Sr. Presidente. Eu quiz s6 .l-etorquir -essas 
expressões do nobre Senador, ·e mostra. a in
justiça que eHe fazia á P.rovlÍncl'a do Cearã, 
suppondo-a .d-ividoida em 1 art.idos. De facto, iJ. 

Provi·ncia do Ceará não merecia Jlenhuma coU
templação ao nobre Sen'ador; .essa Provi·ncw. 
tinha toma-do uma lição sua; ella tinha muita 
fé .nas IÍnstituiçõesdo ·paiz; seus hab'itantes 
iam-se acostumando a ·executar a Constituição, 
debaixo da protecção ·del.la; iam-se consoli·dau
do as institu,ições, :retirando-se o espirito d0 
camtpo da :poli tica ·para as occu.pações onecessa
rias e ute·is ao des-en-volvimento material da 
Provincia; emfim, ia-s·e fazendo alguma causa 
em ben·efiicio real do pai;;; e quem ass,im ·es
tava, decerto nã,o ·era IDultopro·p.rio 'Para ca
minhar nesse systema de regresso e de trans
acções (apoiados), queTia con"ervar aquilloque 
estava legitimamente ·estabelecido, e não ·que
ria tornar ao que -existia ·anter.iormente. 

Portanto, ainda voto pelo topico em ·dis
cussão, e di·go que o nobre Senador ex-Miujf
tI'O não foi muito justo ,pa-ra com a Provinoia 
do Ceará_ 

O SR. -COST~ FEHREIRA aproveita a occa 
sião para -d'ar um testemG.·n.bo ·publi.co de sua 
graJtidão ao nobre Senador que o precedeu, ,p.Ol" 
ter mandado do /Ceará t.ropas ao Maranbão, 
que, ·reu·nidas 'ás d·essa Proviuda, obstassem, 
.no Turiassú, a que os .desordeiTos entrassem na 
Callital do M.aran·hão. Entran·do em materia, , ....
declara ter pedid'o a pal~liV'ra para responoder a 
alguns topicos do discurso do nobre Senador 
ex-Ministro da Justiça, limitando-se a argumen
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tos de sim ou nilo, para não roubar {) tempo a 
Casa. 

Observa ter dito o nobre Senador ex-MI· 
nistro que no discurso delle Qrador, só se C:l· 

contravam violentas aggrcssões, só se tratava 
·de personalidades, etc., censurando em •ter fa. 
lado em general dos cavallos magros, e isto 
repetidas vezes; o que o Qbr!ga a nfto falar 
mais em cavallos .w·ag.ros, e sim em rocinan
tes. 

Dec.Lo.rs. :w.n ~'.:\' ~!~::; t:ilillo entendeu o 
nobr.e Scnadl)r ex-i\f!nlstro da Justiça, que que
ria que o General Ellziarlo fosse ao .campo 
bater os rebeldes com tropas Indisciplinadas 
bison·h:1s c em rocinantes, e tanto que até havia 
censurado os passeios militares desse General 
com tropas Indisciplinadas, e montadas em 
rocinantes. Pergunta qual foi o .lntento desse 
General (a respeito do qual o nobre Senad.or 
cx-1\'Iinistro estremece rr..ais quando se toca 
nelle, do que uma mfti car!nhtsa, vendo um 1le
queno filho dar uma grande qu6da), qual foi 
o Intento desse General, c;uando marchou pa~a 
o Rio Par<lo. Que tencionava elle <fazer com 
1JOncas tropas, bisonhas, divididas cm duas 
columnas, indisciplinadas e montadas cm rocl
·nCI.nte:--~ e dPmals, orclcnando que nfi.o se Pt!· 

zessc no 1Uo Pardo torrão sobre torrão, c ·r·~· 

tirando-se ·para a CapttaT'?! Desejava mais sl· 
lJer o que tinha de Ir buscar esse G-eneral [t 

Capital, quando a maior necessidade da Provin
ci:l e-ra debcllar os desordeiros! 

Reflecte que a isto nunca se respondeu. 
A distancia em 'que o General Ellziario eõ· 

tava dessa columna, na direita, era tal qunl 
que, se clle quizcsse, podia todos os dia9 sab:!r 
ou ter ·noticia da posição do inimigo; e que f~z 
esse General? Sabe-se que, quando elle se r~

tlrou do Rio Pardo para a Cal!ltal, j:l. Neto 
tinha feito juncçilo com Bento 1\!anoe!; e, en
tão. romo se podia esperar que os nb?ltles. 'JUC 

tln ham uma boa caYallarla, não .r os sem .bater 
o Gcne.~al Barreto? Disse-se que o G-eneral EJ:t. 
ziario podl::t justificar-se, porque tinha deixado 
uma ordem ampla ao Marechal narreto pal·a 

cumstancias, nilo deu prov!denoias para que 
se fizesse fortificações no Rio Pardo. E' Isto 
que elle, orador, cr!mina; não rtuer qu·e :e 
derrame o sangue brazl!elro, como se disse, 
m6rmente quando os terrenos, que são ensop:i. 
dos por esse sangue no Rio Grand~' do Sul, n:1o 
astão adornados com os louros da IegaJidade. 

. O nobre orador nota q.ue se dissera que 
o ·Governo dcmonio tinha promovido o General 
Ellzlario, e que o havia nomeado Presidente; 
porGm observa que, tanto o nobre ex-.ti11nistro 
da Justiça, como seus col!egas, dizendo .'la 

Camara .temperaria que esse Governo era con
nivente com os rebeldes, dev.!am desconfiar 
mu.!to desse General, .por isso mesmo 
que tinha sido premiado .pelo Gov·erno demo
nlo, ·e sem grandes serviços, sem ter dado pro
vas do seu denodo, coragem •e valor, porque 
nunca havia entrado em fogo. 

Obs'erva mais que, qua:ndo pela prim·~ira 

y.ez falara sobre este objecto, {) anno passado, 
d·lssera o que tinha ouvido pela bocca de gene
raes mui •habeis; que tinha errado esse gene
ral em não reunir as forças; que elle podia 
ter acabado com Bento l\!anoel e Bento G-on· 
çalves, quando os ·encontrou no Arroio Ta· 
quary; e que tinha igualment~ mancado po!" 
não ter fortificado o Rio Pardo; .diz que nes
sa occasião lhe respondera o nobre Senador, 
que então era Ministro da Corõa, que es!*s 
gcneraes, que taes informações deram, cota
vam com as cabeças desorgan!sadas; mas que 
hoje todos concordam em que se cometteram 
esses tres erros; e tanto isto é assim, que um 
membro do Gov.erno tendo ido ao theatro da 
guerra, declarou que esse general não se po. 
dia al!i conservar. 

A' vista disto, o nobre orador não sabe 
como se possa entender que no seu ~·!scurso 

só tratou d·e personalidades, tanto mais quan
do elle apresentou este argumento: - que, se 
a sedição da Bahia ·era de mais conscquen
cia do que a rebelllã{) do Rio Grande, como 
havia dito o nobre Senador ex-l\Iinlstro, en· 
tão o Gabi·nete de 19 ele Setembro era connl· 

alterar ns instrucções que lhe havia dado; mas vente com os rebeldes .do Rio G-rande, porque. 
ellc, orn.dor, pergunta se, no momento do tr.ndo acabado com a rebelllão maior, .n1li> 
a1Jel"to, podia ter Jogar a alteraçfto dessas lns- acabou com a menor. 
trucr,ões; se o J\Iarechal ·Barreto tinha tempo Sobre os saques, reflecte que dissera CJIW 

de rei.irar-s.e sem que a sua columna sofl):csse nom o nobre Senado.r ex-Ministra da Justl· 
grande damno; e porque {) General Ellziario, çn, nem o seu col!ega da Repartição dn. Fa· 
~uc dE;·iu estar informado ele todas as cir· zenda, lhe podiam explicar como er:un d·lstri-
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bu!d~s c:J:.::s L~!nhciro.:;, c C}li.d a. l:iLo ainda se 1 barbaridade, atG para que nüo scja!ll imita .. 
nflo respondera; como tamberu se n1\o rcspon- dos; isto muito mais, porqtlc c:;le~ castig-os 
tl<:u ü pc-.·gunta QUe fizera sobre as medidas 
que a ,\dministraçilo de Setembro linha. tomr.do 
para. obstar ao commcrcio que os -rebeldes fa
zem com os f','ados. 

:\otn. llaver-sc dito que se tinhn.m toma
do algumas medidas, sem se cspecl!IcnY •lliC 

rucdidn.s cr::m; c pondera que, n.ccresccntanclo· 
se que mairns dessas medidas depcndimn do 
Corpo Lcgislath·o, e reconhecendo o nobre ex
~Iinistro n. necessidn.de que dclla.s hn.via, nun
ca as p:·opoz rro Corpo Lc;islativo. 

O nobre orador passa a. falar da. nonJea
ção dos desembargadores para a Provincia do 
Maranhão; di~ que desconhece a necessidade 
d<: tacs nomcar;ões, cmquanto se nfto reforma
r~m os incapazes desse cxercicio; e observa 
que muitos dos nomeados nunca sahlram do 
Rio rle Janeiro, nfto se supprindo por ISSo a 
falta que h:t em algumas relações. 

Quanto aos africanos, pergunta de passa
gem qual se:r{l o motivo porque se mandava 
buscar africanos que estavam na. Casa de Cor
recç<i.C', e que j:i se achn.v:tm industrl:tao~. para 
serem distrilmidos a. particulares; m~lS ;un.r· 
da-se para tratar amplamente deste objecto cm 
occn~ifto 1!1:1 is opportuna, pois que o to pico cm 
d:scussCto j{c está sufficientemente 'l"entllaao. 

Antes de terminar seu discurso, pergun
tnr[L nintla, t.:!.n.1bem, que fim levaram esses tan· 
tos contos de réis que a ,\ssembléa Geral deu 
ao Go1·crno para. comprar navios que obstas
sem o trnf!co dos africanos. 

O Sn. Y.\sco:-;cnws: - Pergunte ao Go
verno ante!·ior ao de Setembro. 

O Sn. CoST.\ FEnr.Ern.\: - :Iras ess:t quan
tin c!evi:t tc-r siào recebida por un1 collega 
de) 1•. Ex. 

O Sn. 1'.\~coxrELT.os: - Eu respondo só 
pelos actos da Administra~iio de 19 de Serem
!Jro. 

<te duz~llto::; u. mi! açoites c:1~1 C:!-lcravOi::i alheios 
ficmn a nrbitrio de QlHtlqucr commandn.nte. 

Tamberu se guardn. pa.ra f::l:lr a seu tem· 
po sobre os cmprcstinios que se téiu contra· 
hido; mas obscrnL d:;sdc j(L que a venda. das 

, apoliccs fol feita com multa h:!lJilidmle, pois 
f]Ue foran1 vcndid:l3 ... m un1 di:t íl. io, c an.ni a 
dous ou tres dias a 80. r.onciuc vetando ain
da pelo topico cm discussão. 

Ficando a discussfto adiada pela ho· 
ra, o Sr. Presidente drt para ordem 
do dia n.s ntr!ter1n.s dadas, e levanta. a 
Sessão ás !lt:as horas c meia. 

lD• SESS.W, 1m 29 DE ::líAIO DE 1839 

Expcrlicnte. - Continu!:r:<io ri:! primeira rlis
cus.wio d.I'J aiscurso t'm rCSjJ:Js!a ú Pala do 
Tllrono. 

l'I:E:'IDI::\Cl.\ DO ~H. DIOGO I'CI.T6 

Reun:do numero su:ficicnte de Srs. 
!Senadores, abre-se a. scs3:!o; e, Ilda. a. 
acta <la anterior, é n[t})rova.da. 

O Sr. 1' Secrettlrio d:1 conta do se
guinte expediente: 

Um officio do ::Jrinistro interino do 
Imperio, pa.rticip:mdo n:to existirem 
na respectiva Secretaria de Estado 03 

mappas de que trat:t o officio do Se
nado de 27 do mez passado. 

Fica o Senado inteirado. 
t"m officio do Secretario da Camara 

dos Srs. Deputados, aco:!Ipaunando as 
seguintes 

o Sr:. cn~·~.\ Fr:r.I:EU:.\ obserYa mais q•IC l'IIOPO~rçiir.~ 

hoje andam :1cima de cento e .tantos na,·!os 
C:lrrcg~ndo cscraYos da. Costa da _-\.fric:t p:•· 1.' - ;, ,\ ,\õs2mblé:t Gc•:·a! L';-iElatim, re· 
r.l o Drazil: e no emanto. manda-se surrar soh·e: 
os escra1·os dos rebeldes do Rio Grande. que u Artigo unico. - A )lê·as:;o :1nnual de 
estão cotu a.s arm!ls na. n1ilo, sem se temer G00$000, npprorn.da. pelo D:::·:··:~o n. i)! tle ~;; 

que estes que estilo entrando pela barra uen- d~ Setembro do anno de lS:;:l. !',,i eonccdida re
tro possam sciTir para. desordens da mesma pa.rtld:Imcntc a cada uma das fi!l!:ts do Coro· 
('Spcc!c. nel Luiz :\faria. Cabral de 'I'ei''''. :t saber: D. 

D·~clam nf:o Si.'l' amigo de 0x~mplos de ?.Inri:t José e D. ThCI'i.'Z:t. i' n:~o :1 D. ~Iarla 
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Th~r~za, como 110r engano se escreveu no mcs· 
mo Dc~rcto. 

"Paço da Camara dos Deputados, em 20 
do :iiin.io de 1830. - Cund'itlo José ele .1ranjo 
·via.nna, Presidente. -João Josr: de Jionra }.la

ualhries, 2" Secretario. - Joaquim Suncs Jlrt
chado, 3' Secretario." 

A' Commissão rle Fazenda. 

,, . 
solve: 

"Art. 1.' - O Governo fica autorisado a 
conceder carta de prh'ilcgio exclusivo por cs· 
pn.ço de um até dez annos na cidade ao Rio 
de J~.nciro, dentro elos scns Jimite3, lll3.l'Cldos 
peJa Cc.mar3. ~Iunicipal rc:.s.pccUnt, ao cidaclfw 
Fcrnc.ndcs Vla.nna pn.rn. estabelecer os cor
l'eios urh~nos, ele qnc trat:1m o DccrrLo de n 
de Setembro de 183G, e regnlamcnLo cl::. mcs· 
ma data com as alt~raçücs convenientes. 

"Art. 2." - O mesmo c\daãão, depois de 
postos cm andamento os sobreclitos eon2io> 
nesta cidade, fica obrigado a cstabclcccl·os gra· 
tuitamcnic na cill:lde tlc ;\itc:·cy no tempo 
d!.lsigi~S elo pc1o Governo. 

li Art. 3. 0 - Finda. me-l3.clc elo tempo i1n 
prh·ilcg!o, f!ca outrosim o n1c.smo ciUw.lflO Ft~r· 

naniles Vinnna obrign.tlo a entrar no tempo rcs· 
tante com metade do rendimento qnc forem 
produzindo os rcfe:ridos correios. 

''"\rt. ·1."- Ficam rcyogadas todas as dis· 
posi~õcs cm contral'io. 

"Paço da Cn.mara dos Deputados, cm 28 
de ;,raio de 1830. - Canâido JosrJ rle "imujo 
Fianna, Presidente. - Jolio Jost! de Jloura 
~i:a{lalluics. 2° Sccrctn.rio. - Joaqui?n :\~unes 

J!aciwllo, 311 .Secretario.,. 

A's Commissõ~s de Commercio c Fa· 
zcnda. 

O mesmo Sr. 1' Secretn.rlo partici
pa ~ue o Sr. Senador Oliveira JHlll 
comparece por incommod:ulo. 

Fica o ·Senado inteirado. 
Remettc-sc (t Commis3::io de F~zcn

da .o mnppa n. 174 da nssignrttura e 
substituir.iio do papel moccln. n:t Côrte 
e Prodncin. do Rio de .Tanctro. 

<Na Ordem do Dia contimía a priru~l-

com as emendaR dos Srs. Saturnin 
e Lopes Gama, apoiados em differen 
tes sessões. 

O Sr. PrcGiclcnte deixa a cacleir;_ 
pn.ra tomar parte na discussão. 

0" Sn. Fm;rú: - S1·. Presidente. Eu qut'l'' 
fazer hoJe uma trans:tcçüo com o Scn:J.do. Xà• 

~ pcsso resistir ao proposilo em que estava c!· 
dizer mais cousa alguma, apezar de estar ;
matcr.ia tfLo discutid:t, e o Senado incommod:t 
do de tanto ouvir; porém, é neccssarlo a.indn 
cccupa.r n. sua atten~üo, visto Cltle é naturaL 
entre contendores, querer c!!dn. u:n fazer 
v~:icr :t. for~ a de sE:u3 a!'gumcnto~~. :.\ t:·[l..n~j:'~t· 

G:~o. pois, que eu lcnh~ :1 fn~cr co!n a S:!i3/1·} 

c::Ut e.n1 n,-to diz2r ludo nu~nt::> p~·c·l~:.na.:a, 

:1.pc·zar u~ tc.r to:lirt(!O f! 1PJ!lta.:11C:!lto !?~~r:t r-'3-
f:.~~ar muit:.B :t.!'gum:;nU)s. f"l~IC nv~ -[)~!.rcc-cm dr) 

pouc.o V:llor; ·c o Scnr..do c·m C!~~nr:~'~:.:-::1~?:01 

mn·Jr-me com indulgencia. 
Pror.tt!'0i :;ú r~sfjand ?!' 

rpte .in1g-o de pouco ·peso. 
'!":~u tin1'.n. ditn (!i~'' n;-t:) ~)0di:: ~:~·:·c::ditetr nn 

~~0'lC!'~o t.rP:n~:1eto o escrupu1o de n~!O yio1rw~ 

n !ci nfim de pri~~n.r o:; ~~brlde:s d1 ~0mmcr· 

r.:!o ilUC ('?tfi0 f:1Zf-!1di) CJ:!~ 03 d~ 10~~1id.ad·~, 

r: c1o q_u!':.l t!r=:m ~rnndi~5 rc-cur:;o~; c quandn 
!~to nxnncci fnnde!-mc cm nJgnn;:; netos quB 
~p)laJ'ccern.m com violnção d:t lei; c nfto se\ 
~twes os moth·os porque o Gov01'no nfto teve 
i~td escrupulo, qtnnào nftO duv·!rlon n~ P.alt!?. 
:-;i1t.l:.'~.r os r(lbe1dt~s ·por nHt.!' !? t~?!'!'!1., ~-"Til qt!~ 

cnt~:nclessc então (\Ue .parn. isso fosse nc:cessa
rio neto 8!P:U!11 lP~islatiYo; e ~in~nem lhf..lo ccn· 
surou essa medida, porque foi ·reconhecida 
lc~al. necessa.ría e uti!. ·Essas ,·iolaçõi'S d:l. 
lei. j:i. ns 0numcrei em outra scssflo, c ainda 
~g-ora. 1r:n1brn.rei a. c.rea~fto de c-:npregnüos. '?· 
~. de clesembn.r.gnc1orcs pn~ra. n.1G"nmas rel~H;iies; 

~. isto fCS]'lO!H]P.U·SC·lllC que hm·i:t ·!~J que fi
xava o numero rlr.s desembaJ'gndorrs c.m H, 
c que. não tendo a do :\Ia.r:mhüo e;;s~ numero, 
rrn mistt'r fHlt.iAfnr.el' rc.c1anw.c;õr::;, ~ qne os 
nccc!=isidnclcs p.ui:rlicns do ·pn.iz :'!~sim o 0xi· 
g-inm. 

S1·. P.rc~idente. .Parece-me rrue ns rrh· 
~ües do :l!arnnh:io r. Pernambuco fom.m. ]lDl' 
lei. montadas com nove c10fir)mb~!'g[:r1ore:;. 

(..tpoiaclos.) 
ra discussão do discurso cm rcspr.st.a Houve .rlcnoi;; um rP.'l'Uinmr:Ho fdt0 ~nr 

:t Fala do '"Phrono, nflincl:l. na scfi·!ii.O nm :\!inist.rn ous:nrlo nr.S:!"i:!. m:1.trri~1. n-nr r!\l'io a. 
antecedente no ~ 7° cm1junctn.:n~~m:e lei cm yjg-or, determinando que o llll'1:Cl'o pas .. 
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::;ü.~~t• a .s~r U0 14: c se css:l ~cdid~ !o i d!~ 

et.1d:t pela nt:ce.ssid::de, entendo que sem<?. 
Th.:!.!!te :2ecessidrtde não autorisava. o Go~,.ernJ 

p:ul •i o lar :>.s leis. (Apoiad!>s). Appellou·sc 
;J~r:~ a !~i ào Supremo Tribunal de JustiçJ., 
QUe .mand:J. process:!.r n:;.s Telações, e d!z-se 
qut: com noY~ de.st-mb::trg!'t.do:-cs não era iss'l 
:;Jossi>el. Senhorrs. Se o :mnistro entendia 
qu,; !!. Ie; n~o podh ser cumprida com no>~ 
des<'mbar;;:tdo~es. ao Poder E~ecutiYo :cum· 
~rin rzcorrer- ao Corpo Legisb.th-o. afim de 
elle a!te!":l!' uma. outr:t lei, !llas já.mais lhe 
\.'O!!tp;;:i:! fazer t?SS!l. altt:r~ção: e mal estu.mos 
nós se o GoYe:-:Jo, quar.do en:ender que nã.o 

ri~mrMt' elevou a 14 o nu:mf:'ra dos dcsembar· 
gadores, aposentando a quem qulz, e addindo 
os séus ap~ixonados. 

Eu disse, ·en1 out!":i s;:335.a. qu'.} se d!zia 
pn~11!c:-~m2n~e q~.:~ s~ f~z !!::-.. ·R~r>:!.rtiçf:.o do9 
.Afr!e:!nG-s u:n m~io de adquirir p:-oselyto3, 
arr.if;'os. \"Otos, etc., e Qi!e s~ não tl!lham feito 
be:Je[]cios senã? a p:lrtlcul::.rc3; entretanto 
que se havia. ab:mdcnado os estabelc~i· 

mcntos pu!J!icos que tanto necessitam dr: 
b:aços, como a ü1brica de Ipanema, cujo d;~

scnvolYimento podia se:- .mul pro,·eitoso ~ 

Xa.çii?; a Isto respondeu-se que seria bom qu~ 
o Senado p~isse Informações a este respeito, 

póde execut:J.:- uma lei, por contradictoria oa :lfim de conhecer-se o como se fez essa distr!
i:npo...~lvel. tome o arbit:-io de alterai-a ou bn!çfto. Sr. Presidente. Se o S!)nado podess~ 
emf::d:J·a cc:no entE-::de:-, e a • .\ssembl·~a Ge· da.r uma medida segura. e e1ficaz, ou tentasse 
:-al o toler:lr:1.. Porê:ll. o p.obre ex-:mn:s:ro. en::a:: nesse exa:Tie. o unlco :::r.eio de quP. de-. 
ne-sse- seu p!"o:eàimento, ::1ão fez tn:1is que imi- y~:-i:!. l:!.:J.ça: mfio. se pode.s.se. era obter u!Ila 
t.l!" esse S·~~ :.:rce-ce.sso:, que creou 3. classe d~ :e~:'çoão C:lS pes.::;oas a. quem fo~ concedidos 
dc-se.::n.brg:!d.O!'~?S 3.ddidos p:u-:.1 a.s !"t:l:..çl)..:s. qut: 
!:>e::~ quiz. t~·!ldo ~po.sen.~o.do :!.!;uns a que::n 
:!~o er:~ affc-cto, e f.1zo:-nào !'tddidos os s~:.:.s 

:!.!!!!;os. eom. !1Jt3.'t'~l p:e-juizo da F:u:enda Pu~ 
b~:c:1, e ":!o:J.~ão :U:!.!!.!festa dl. Const~tulçà:'l. 

Xe-:n ~s.s..3. su;>posta. n€-~ldade da.s rel:tç:-Ses 
!!o :.~:.:::nh'lo descu!p:J. o acto do il!ustre ex· 
:\Ii:l.LHru Ja Ju:;Liç:l. Fllt::nvs c13..ro. Xas ~·J~ 

:!!e~çõ-:?s que fe-z. o que t~?\"'e em Yista foi ~
:!s~:l::e: os àe.s~jos de a!guns jui:es de direito. 
e :1:lo, como ~l!e disse, satisf~zcr fi.s necess:
ca.d"" ;:l:J!J!lc:!s. o Que se compro>a com o 
~aC'!O de que- p:r:a ess:ts rei!!çÕ€>5 não sa.hirarn 
o.s !lon:eados. ne:n poàe!':lm ir tão cedo. por· 
Qt:e :;.Ig-.:ns são Deputados, e outra foi no· 
:::e:1.do Pre.sident.: de uma Prorincia. 

Se eõs:t relação :pôde esperar ainda dous 
cu ~:S an~os. pa.."'"3. que cessem os impedi
:::<-:l:o.s dos :lil:l!<':tdo.s que são De-putr,dos. não 
;x>:!~r::1 <':l!:i.o o Go\-el':lo propor á Ass!'mbM:l 
<R!":t!. !13 sessão p~.sssdJ. ou nesta.. a cr~ac:~1.o 
C.~ !!!::ü.s d~.ç::ub:::.:g:?.do:--cs P!U"3 !lcudir a essJ.s 
!ln~~!C::.d~.s. ~ a!:e....-.:a.r-se :1-~i:n a. lei? Ou !lã o 
!h~ t::-o. n::1:s flc.il e legal e-n-riar para. es.sa.s 
~l:!ç&.'S :l.l;-.1::3 desses dez ou doze desembar· 
~cor.:>s :!dcldos, qu,; não têm Jogar c<mo em 
Re!:t~j,o ru~..~m:1. ~ ltas isto ofiendia a intcrrs· 
ses :P:J.!"~icul:!.res.. !lão CO:J.\inba.. O Go,·crno 
i:lUiz erigir-se e~ Poder L~gisb.ti-ro, usur
;>ando sssim :l:tribul.;iit>s que !ht' não con:.;J·~ 

ti~: P<lrê!n. ji o di.sse. nls~o im!tou o illus
.:-e Senado:: ao seu ante.."e..<-Sor. qae :J.rbitr:J.· 

africanos. ;: QtE: o ;>O";"O :::1C!;i:a. 'PCSsu!:e::l·!lOS 
e::.:"': g-:-:t!'lde :!U!'!1ero. e se:·rem cxamin:ld~ suas 
c~sas. ;>orque. então, t!!.!vcz se achasse na. d~ 
a101!"!1 Deput:1do que fo~ prot~tor da pas.sad:l 
o.C.:ninistraçi!o, e ainda é hoje seu acerr!:mo 
de:'<':lSOr. dezenas de af . .''icanos como geral
mc::.:e se diz. 

Ou~rv fa.c~ é sob::: ~~ :!.·:~se que s~;- !!!2.!!· 

àon ao Prt-Sidt:nt42' de S. Paulo. a.ppro,·a!ldO o 
s~t~ procedimento a !'ESDeito de U:ls ~scra-ros 

co:npracos nesta. Côrte e e:n leilões. !CTad~s 

p3r:J. Santos com os despachos necesS:l!'los: 
ob,f;;ando o dono del!c-s a que obtivesse uma 
s,;n;:cnça c!>il, para que lhe fossem restltu!. 
dos. 

O not,re Senador, respondendo a este !acto. 
dra a entender que a Lei de 9 de Xo;e:nbro 
de 1831 perm!ttiu ao Goyrno que e!le obrasse 
co:110 be:m entendesse. Eu porém não o en. 
re!tdo assim: se essa lei é obscu!':l. competi:! 
s6mente ;\o :l!inistro aprese-.nt.'l.r :t Asse:nb!é:t 
as duvidas qu.:- tinha a esse resj}Ci:o, poolndo 
os ~sc!~redm{l.nto.s necc-s....c:a.rios: poré-!11, ~ão 

aconteceu nssim e cu:np:-e que o Se~ado s:t!b:t 
con1o ~~te n<';;ocio se p:1ssou pan conhec~~ 

se a mi:l.ha ccnsu!':l ~ ou niio fundaca. Apenas 
chegou esse homem n Santos eom os seus es
cra\·os. o Juiz de Direito determinou ao Jutz 
de Paz que se fizesse !nterrogator!o aos pretos 
!1."\r:J. se processa,- o home:n que se d!l!:l s~. 

nhor del!es: fez o Juiz o intcrrogatorlo; e, :\ 
Yist:t. dos documentos qu., o dono dos t>scra\·o~ 
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lhe :tr>resentou. julgou que o homem não tinha P.rovlncla. Eu. porém, d-Irei que Deus nos 
criminalidade alguma, c m:mdou-lhe entregar livre de que tolcr~mos üws providencias, pro
os escravos. O Juiz do Direito, lego que isto videnclaa que só cumpre serc•m daclas pei•J 
soube, mandou supcnder a ordem de entrega, Corpo Legislativo quando as julgar ·utcls. A 
e determinou ao Promotor Publico que pro- nss!-m se prrmltt.lr, jult:;ar.se-á que cs'td. na. al
puzcsse acçfto do Jury; ·foi proposta.. e o Jury, ça:da do :VIInlstro d:t Justiça o lmpor l)enas 11 

unanimemente talvez, decidiu não haver cri- qun.lquc.r homem no nrazil, c penas barb.:!ru.s c 
mlnalldndc. Xão se importando o Juiz de tyrannicas! :Vfas dizer-se que se fez l·sso .por 
Direito com esta dcc!sfto .mandou ainda sus. · necessidade ... mas aqui cabe o dizer-se que o 
tar a entrega dos pretos, c deu parte ao Pre- nobre ex-~IIn!stro nfto tem ré nas i-ns·~ituiçõcs, 

sidente da Provinda, o qual consultou ao no- é um pc·rft:ito incrcdulo em politlc:J.- (:l]Joic<
bre ·CX-·Ministro da Justl.;a, que mandou um rios.) Se ter fé nas instituições é c.rer que cl!a.~ 
aviso declarando que a.pprovava o .procedi- podem remediar nossos males c fazer a fcllci
mento .do J-uiz de Direito, e que se deveriam dadc do povo braz.ileiro, por que o nobre ex-Mi
entregar os escravos s6 quando o que se dizia n!stro nfto procurou o Corpo Legislativo como 
clono tivesse obtido uma se.nten()a no Juizo do cllas determinam, po.r que lhe não pediu pro
Civil a seu favor. O resulta:do de ·tudo Isto foi v![]cnclas a e.sse respeito, vcdv.n·do .. lhc a Cons
que o Presidente os -mandou tirar no Deposito. tituiç:l.o ·tilo claramente esse arbHr·iO, que usur
e depois arrcm:::tar seus serdços como se tos- pau? Foi, certamente, porque não tinha fé nas 
sem africanos .Jivres. !nstit:niçõrs, julgou que era ,necessarlo, l!lfto 

O.ra, á Yista de tal pro~cd!mcnto para com que as ma!orlas, mas que um só homem nos 
um homem que se apresenta cm dous juizos ·;\"ove·rnas.~e. (Apoia.c!os.) E eu talvez fosae 
com documentos compron:t!Yos de que os es. p~r::t ali!. 
cravos eram seus, e nellcs obtem sentença fn- 'Out.ro facto. que prova a Incredulidade do 
voravcl, qual de nós se poderá considerar s~- llluetre ex.·:Vfinlstro. A Constituição .manda 
guro em sua propriedade? Quem onfto estar;t ~ue se ·niio r.o~sa·m dar commlssões a Depu
sugelto a ap.rcsentarem.se-lhe cm casa dons tarJas nem a Senadores sem .Jicenç.a da respe
mc!rinhos mand:ldcs pelo Governo, c dizerem- ct!n Camara; mas o que y.Jmo~ nós o Go
Ihe: ":"fós viemos apprehend·er os teus escra- verno pratlcnr, porque nüo tinha f6 nas lnstl
vos; e, se os qu!zeres, has de primeiro obter tu!ções? Lançar mão de: um membro da Ca
tlma sentença contra ellcs. Deste modo nln. ma:·a temp.or::ria c m~ndaLo para Presidente 
guem p6de estar com a sua p.roprledade se- ào P:trtt! E será ter fé nn.s l.nstltulções acredl-
gurn! tar que só observando-as e respcHando.as é ·que 

Senhores. O que vemos •lleste proccdl- se pôde obter prosperidade, e entretanto at:J.-
ment()? Uma manifesta usurpação do Poder car aRslm abertamente a Constituição, e fazer 
Legislativo, creando.se uma lei nova contra a o contrario do que ella manda? Sr. Presidente. 
actual Ieg!slaçúo, que reconhece o .direito do Tacs factos provam a incrcduHdn.dc do nobre 
possuidor; n,tacou-Sc a !ndc.pendcncla judicia- Senador. 
ria, porque, detCTmlna.ndo a lei a entrega dos Passemos :t outro objecto. Eu apontei al
pretos em deposito, foi sustada esta ordem, <! guns factos que tinha lido, ·C que provavam 
foram removidos delle por manda.to do Go. que Unha ·havido assassi-natos além de um que 
verno, e postos á disposição do Julz de Or- o nobre cx-!\Iinls:ro mencionou pa.ra provar 
phãos, para se fazer arrematar .como af!"icnno~ que no seu :\finisterio a tranqu!Hldade c segu
llvres, o que se fez, com mn.nlfesto ataque fi rnn()n da Capital fornm como nunca; por~m. 

proprl~dade, e direitos ·do senhor. Tambem se além desses factos que eu apre('~ntcl, ni·nda me 
quiz justificar o nobre ·ex-Ministro da Justiça !P.mhro mn!s da exccuçio de um escrav.o nesta 
da barbara portnl'ia determinando que os es. Côrte. por ter nssasslnado seu senhor; ·e não 
cravos que andam nas !orças dos rebeld·es. se! como r.squ~ceram ·esses e outros factos ao 
quando apanhados •pelas forças legaes, leyas· nobre ex-:Vfin!stro que quer blnso:nar de tão 
sem de duzentos a mil açoites; e nos disse Ylgllante na poJ.lcla cm seu Ml;ulster!o. 
que esse procedimento era conveniente, ·e que Quando ~u ·toquei em pagamentos 11legar.s 
multo concorreria para a pn.cif!caçfto daque!Ia (e a. Isso não respondeu o nobre ex-Ministro) 
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di~sc fJUL! havia em:H·t~gatfos que, ou nfw ti- ui~se •(\Jll outra scssüo) nfi.o exifac c.m nossa 
nllmu empregos, ou tinl~:un deixado de exer. Con:;l.ituie;iio. Verdade 6 qur nn tnda a cnst'l. 
cc·~-n~. o que, sc:n o nttcst::ulo de rcsldcncia ou ilu Gnl'crno, qua.ndo a nu~iorin. d~. l'7nr,ão quer 
cx0rcielo, so lhes ·mandou pagar desde o Lcmp·) : 1.!.~·.-um.:t eousa, :·aii:-se; então -G o prcdominio 
que obtl\"cr:un sr.us düspacho;;, provando u.s· dn forç;t maior sob~·r. n mcnoJ". JTn~. JW~e-se 

sim Q[; desvios dos dinllciros publicas. sr, cll q;w Côõa mnioria ~G é podcro;w. qn:1ndo é cf. 
conheço -tres n quem se fizcrn.m scmellln-ntes f8itn dn. educar,ão; e não ficlicia crca.d:L por 
pagamentos; como justiflr.a.r este proccdL cn.bn.1as, por scduc.~õcs, ou corrupGGcs. porqua 
menta? / cntüo é ephemcra; tal 6 a maioria. de partido.>. 

Insistia ainda o nobre Senador cm nuc :1.s; I ..\. mr·sma maiori~ rl:ts Camar[1s n:lo 6 sr.gura, 
\rictorias nlcnnçn.dns ·eontra os rebeldes, no nem ~c-:npro rei>r~~;~~~lta. a opiniilo nacional. 
tempo do Governo ele Outubro. fon.m toda:-; co~1Jo ha bem pnur.o houve occ:tsiiio de obscr· 
pcnliclns. \'ar~se. .:\ maioria da Cn.ma"r'n. do~ Dt~puta.clos 

O Jllusl.r.0 c~:~:'\'lini:::tro ·não IJórlc nl?g-ar que sustentou a Admin·l~t.rnçito J):tss~:da, mas u. 
os re1JOlUt-"~S tiY2ss~m nh~.ndona.do n. enmpanha. ?·::!~:~o ~~- vio cnl~ir f!Oin prnzc-r; .e ho.1c essa 
c nue npcnns se n.chn\'rtlll n.cnntonado:-i t:m P!~ mc.::.:ma m~ior!a acha~sc estran.::ntlildn, n:lo ~ 

ratinim, primeiro frnio da victoria; r.. se elln mais n m~.ioria e0mpacta dos aaJ!Gô r'nv:cc
nfto foi completn, i:"t disse em outra s·~ssiio. foi cientes. 
pelo faet.o incspcrntln dn clefcce:üo de Bento !\í:t. Sr. Prc~idcntc. Este principio púdc s0r 
noei; r. in:puta.rMsc ao Go~tcrno qnr. não sn.ll!a funcsro; a·ltcr!"t o nosso systcm~ Jl01itico, en~ 

ndi\'inhn.r. o nfto prcYcnir este snccsso, pr!.ra treg:ln·do o Govc!·no nns n1[i.os r1n. mn.inrin. das 
tir~r todn. n. vanl:nt;e!ll rlc tnntns vicl.or-!:ts, seri:t Ca.maras. ou de lJIII:L sú. (Apoiai/os.) Se ma 
o mesmo Qur nc;::-nr morilo no nrchitccto_;1ue, \ n?o cn;::-ano, li QUe o nobre cx.:llinislro ela .Tus· 
1cndo nltimnrlo bom o erlificio, r. f"lf:t~ndo Jil 11~t ti~a. cm ur.1r:. das sL":;sürs pr:.~~s:~(l:1:;, disse, n:1. 
pintura clclle, por~uc c~sualm~r.t~ nmn f~ls~:t 1 C:mJ:tl':t dos D~pntados, que cl:a u::nssc ua sw1 
o lncenclinssc todo, fosse fr:ito !'Esronsavcl po~ 
nüo lWI'Cl' .:tlli'O\'Cit:Hlo o imm0nso tr::1.balho elo 
plano c c0nstrur..;ftn. 

O nobre Scnn.rlor continún. nind:J. a fnlnt· 
sobre n. ,.C"'.L'f;P.til!dn rlc do G-ovr.rno rlr. Ült~uhro: 

o que deu rau;;n. nos m~le~ tb Provincin do Rio 
GrandP. .Tft. ou ontrn. srcsfio rn rli!=:~c rpw :1 

l10n1r.nc:1o rpw ~n fc?. PíP':t o Tii0 Gt·n.ndc pro~ 

vinl!:t ele se ler qucrir.lo ouYir e ~ntif;fazcr o 
que n, ·1n:1iorin. cb. P1·ovinci::t pn,r~cin clc~ej::tr, c 
multo se cste1·e c],, a cr:ôrclo com o;; ;;r·n timen. 
tos do nohrr. Sfnn.t10l', f11lí- quer C!l10 :1~ mnir)~ 

rins p:ovcrn Q111. 

:Ontrn arc:nir:üo !)110 0 1n-;sma nobro Scn~ .. 
<lor- fc?. n. r:RSCl Go\rcrnn foi o rlr.sg-ostrl.r a .Tozi} 
Ar~.u.io Ribniro; m~s r;n.hr~sr, f'JlW ellc aín(la 
~onserYon.se mt Prr~idc·nr-h. ·mnit.o -n1!'7.•'S 0 
que .granrl~s srJ'\"ÍI)IJ!"i p1·er.tou fi. cansa -dn lcr:-~t~ 

Jldn.rlc; c que o moti\'O elo s0u tlcsgo'lto foi o 
proercliment.o ria. oppnsi0no. n ing-rn.tidiio, r. n 
injnstic:n. nne nnr,n0l1:>. T'J·ovinri<t r.e f~zi1 áq 
~nas int.enGÕC9, e n Rr·ns srn·!r.os. 

Direi :tlr:um~ rons~ ;;oh!'C n Goyr:rno elas 
mn.lo!·lnf:, j)l'incipio ;.r;tf~ f!ll(~ m" Pll"Cce nb~ 

snrrlo <' snh\·cr;;h·o rlr tndn rt ordem 110 Br:t· 
?il. rlf·m rlr inronP.tirn~lnn~l. 

O GtlVN'nn r1:lt-: ~~t·dnr!!l;:; fcn t~'111)·0111 j:l o 

lnf!ncnciit, dirigisse o GoVc:rno, etc. Orn, 3-3 
assim foi, na ,·crdadc quiz 0 Gnvcr!10 iü(:lnti
fiearwsr. com a Camnra, cnlrt!~:-!ndo~lhe o 
Governo do Estado; e isto é ab:;urtln . .T:l lt:m· 
brci. e o rc.pito: n Constituiçiio ücnl:o não recn. 
nhccc o predominio dns Cmnnr~s QliC concede 
no Chr·fc do Est~do ncg~~ a sn.nc~?~lO fts Icls 
~prescnt.ndrt;; pela -maioria de nmb~s as Cn.· 
mnrn.g. E se entre ncís 6 e!le obrigado n dal-:J. 
clcp!"'lis cJc algumas rcpcticõcs, c1n outros go~ 

\·crnos rcprcsrntalivos te.m o Chefe do Estado 
Yrto :tb;;clnio qnr ~nnnll~. r.lr n:n:t nz esse 
systo-m~. rlas mnioria.s. Ellc pódr. dissolver a: 
C.'"!n~fl:!':l elos Dcpllt:-!ílos, qun.nclo c~if.i.l maioria 
J~fio rst:i de accürclo com o mrsm~ Chefe ou 
q:tando n. este parceer QUe não é Ycrdndciro or· 
~·:io dos sr.ntimr.nt:ns n~.clonnr.s; como. pQis, que-~· 
o 1l1Pstre Scn~clor cbr!gnr o irnpr.r:ln~e n. Urrtr 
~e:1s 1nln!s.tros dos m:1.iorií1s, ·snH!n~l11t~ rbsolu~ 

t~m~t1tc lh·rc nome:J.!·os c clcm!i.lil·r.3 srm con
di~i't0 ~lrrnmn? Srnhorcs. Tn.l principio tende a 
n·pnhli~~nis~r o Br~7.il. O nosso Gr;nmo é mn· 
nnr(~hico. isto é, Governo cl~ 11!11 ::ó, cn~~j~~:t -:n0-

r1!!'1r.~.do. O :nosso Gonrno é o rl:t 1:-oi. .\ "\s· 
~.r:-mhl:'!a. o G-QYct·no r o Podrr .Tnr!lrb.rio todo3 
!"i\~11 ~t~.rihnil:ües m~n·c~cl:ls n~ r"lnt-~Eu!('~'). 

:~Jo c;,nfwHln!r.o!J os po!lcrl!~ c1,1 r.st:1:lo: cos~f'..o 
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diviuidos. l\'ü.o hn. necessidade de sujcita.r·sc porque, I.OnHtda c:;Ut l'ls~lu~.:,o no inlc.;·v::I1o d~l 

o Governo :is nwiorins das Ca.maras; estas e o 
Governo têm meios conslitucionrrcs ue se con
tralmln,nç::trcm para não se evadirem: é peri
gosiszimn, scmcllluJltQ doutrina. Eu rlcscja.va 
não vcl·:t proclamada no Senado. (..Jpoirulos). 
Além disto, Qu~:nto 6 pcrnicios:t esta. doutrina. 
con.l1 ccor.sc·:i, ::tltcndcndo a que nada. é mai.s 
fftcil do que fm~i~1'!.r-sc um~. maíorin. na Carnar:t 
dos Deputados, de f'!l!C temos e::cmplo bem 
f;·r>:~o; cntüo o Gonrno, ·idcntificanda.se co:11 
a. Camn.rn., pôde c:.cravis:-tr n. Xnr,üo, estanclo 
certo de nfto s~:r accnsa.(]o p~r aqncllcs a cujJ 
::tccno obedece, cn a quem commQ.ni!n .. 

·S~nhcrcs. Com·cm que cndn, pod0r obre li· 
vr0mente, e consintn.mc o Scnarlo dizcr·lh(! 
qn~ a !':"ílr;~o ,:ivc be:n d~~scontentc da .:\sscm· 
h1éa; se elln nito -ri~inr n. eonducta. do Go
vern.'"'. fC ~e :;;·:1pn::cr a r!n::tàrinhal-o, c servir
lhe de cnpn, pódc ser que se jufguc sup~rflua 
o Cor!lo Lcg-i.,lntivo. 

!::t:.::~üo, só Llcpol~ ,~1:·! !'í:U:; i:J.0 do CorpD Lc;:;i;l· 
lruJvo é que o GJver~!o pedia. impctrar ~~ d~M 

vida licença.: c~tít pnre.::e: se·:· a lt·tra. d::! Cuns· 
titi1ir:f~o, ou a letra d~ Consti.Luição p~lrt.!;~e 

abonar o procrdim~nto do a.:n·:~rno, c o. pr.:~. 

tica. te·m sido se!1lprc. ·~Io ~~~~~Grdn com a J:~::i'th~t 
(!l!C o Governo oJsr~JTOll l!CsLn. nomr:·r!!:':Ia. 

Portanto, Hc: frli feita, ::t censura ao Go· 
vcrno tle SetEmbro poJn. llO!nC[!Ç'~.o que tinh~ 

rrcab!ldO u~ faz:·r. estando o Carp:> r .... ~gis!r~.t.iV·1 
<.'Jll't:::.i·;·.llo: c:Gl~l m~is forte !'azfw eleve se:· cen· 
snrn.rlo ,o proccd·i!l1cnto ·do Governo ·CJ:.lê, n·J· 
mo:mrlo o nobre .Sc·nador par:t Presidente, dei
xou decorrer tres annos sem que pedisse li· 
c~nçn.. .Esta foi, pois. n. primeira razüo. A 
~~P~uncla razão, pela qnal entendeu o Gabinete 
que o nobre Scnndor nrto podia cm1tinanr nd,
(!UcJin Prcsidcncin, pm·cce·me aincla nndta 
mais n·:tendivel. 

Estudei nlgum ta.nt.o a lc;is1ar,ão, (]1!8 ~·~ 

Tr.rm!no r.qui o meu discur-so, porquf~ con~ I diz provincial. do Cr.ar(t, c pn.rcce:u-mc C.Ji.~c a 
1·0m dQr fim (:. discuss:1o. Prov.incia do Ccn.r(L não precisava do Govc!"n~l 

O S!!. V.\.~::roxcr.r.!".os: - Sr. Presidente. Gera.I; cl!a fazia. n.s suas leis, remccli3-va. toc1rrs 
E~!:"l:~ar .. !!l"-Ci !10~ ~rr bJ'r:Yc. c o s~rci, visw as Slla3 .ncc(:ssitlat1es; se lhe co.nvinha ailcr~~r· 

'1110 s6 fC ·rC!11'0~h!z~m ['!.l'f:'\imcntos tnnt!'ls vezes n f6rm:1 elo procc:sso eriminnl, não t.in!w. nisso 
hfl!·iclos; lim·!t~!·-n~r.-::i, per assim dizer, a c::- t escrnpulo algum. c lf1 ia uma lt~i ma.rcn..T!c1o n. 
!)1ic:-:-;iic~, c !l:lo a. a!·,;umentaçõcs. J fôrma do proc-esso, outra regulando n ml.rt::l:t 

O nol>r~ Senador 2'~ Sccretrrrio, hont.c:11, àn .Tnry, e, c·mfi-m, outras n1uilas disposlf!ües 
n1o~trou-sc n!,;t~;n trtnto ~t?;:lstndn cont!':l o 0:1. qur., qualquer que seja. a intet~prctaç::.o que .:il-: 

blnP.tc dr. ~rtembrc pc!o ll:t\·cr dcmittido da dê ao Acto Addicional, não estão na alr,arh das
Prc·•iclrncia do Ccnr!i... Asssn:bléas J?rovinciues. l\Ias o co·ntra.I·io r•n· 

O Sn. "\r.C:iC.\1!: - ?\fto. sr,n!Jor. 
O 81:. \'.~~co~:cF.r.r.o;;: - E por o nlo t2r 

rnnt::·n~plnclo on rnns0n~.:1.clo nn !isl:t elos V'ic0.· 
T'rco.icJr,r.tos. Bu uf~nn-mc elo s<T muito t'r~:1c~. 

'!1~t1nílo t.~ n~ccs"ario; 0 por !sso veço 1ic·~nça 
ro nobre Sc·nn-rlor p:~r~. !~:c communfcr~r os mo. 
~~1ro~ p~!os qnn':ls :1 Co!'êit deu demissüo no 2X· 
Prosir!ente do Ccn.rít :1CS~ê· collêgn, o ~·. 2' Se· 
actnr!o. 

Em p:·~~~~ciro lo;~·:tr l1L~,·o di'l.fll' rr:.w o ex:
T'r;.)~:a~~nt0 d~ Ccí'!!''1 j{t era n1cmbro dcstt 
C:tJ:t, C}!.13ll':to rai r.omc:-Hlo p:-!l':t nquc1!a Pre
sidenc!:t, c o Conrno ql!C o no:ncon não ob· 
~cn~ .dc-stn. Angas:a C:tnl.~.r:t n neecs~nria dis
llr.m~a -p~rn. tnl cmprep;o: ·= atn!.la. h a pouco ou· 
vimns ~o nobre orndr.:, rtnc acabou ele fal:lr. 
rxprob:tr o G:lb!nctc d·~ Seli:mbro par ter m:t:J. 

r1~:lo um rcprcsertn·nte tl:l :-<nç:io pa.rn, uma 
Prol·inc!a (a do Pnr(t) como Presidente dr.lln. 
bf'm que cm circumstnncins muito dlYcrsa:;. 

tc.nrlcu o nobre Senador como Presidente cl::. 
ProYincia; c cu, que sou muito aferrado :l'l 

Acto Arlrlicional (apoiar/os), (note o nobt·c Se
nador, tome bem sentido que, quando eu f:t!'l 
cm - intrrpretar - é segundo a, indolc c n.'\· 
tnreza do nosso Governo, e nfto considcn~ulJ 
as Prodncins do Brazil como Estados indc· 
pcnrh'•ntcs). (GJIOiarlos), n:io podi:t. s~m ccm
promcttcr estes pr!neipios inaltcra.,·c!s q:;c ~~

nho professado. c :~indn, profr·sso, canse~,·::.!' ·J 

nobre Senador na Prcsirlcnc!a do Ct'~rú. '8 
r.on1o poderia nttcnclcr n. outr~u; co:1~id0r,·•r:iir-~s 

r,ccundarins, se, quanclo lnnçnv:1 os olho~ so1J:·t~ 

os presidentes d[ts Prov·inein.s. lrmbr~.Ya-mr il~~ 

nm offiolo que o nobre rx-.PI·esicJr,nte rlo Cc:Jr:í. 
dirig-l:1 ~ um dos minfgtros de nm::t. Rcg-l';.d~. 

no qn~l o tratou com multo pouca, consiclt'r~.· 

r·~o. c ~õ P•'lo motivo ele lhe constnr qnc c~~~ 

~finl~l!'n o protendin, clcm!ttlr? Orn. n:n:t nr. 
g~nci:t !n~cr!na. como crn a. que me empri~ .. 
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gou como :l!inistro, rracn, por Isso mesmo que 
el':< interina, que vale o mesmo que Incerta do 
seu fuuuro, poderia lcva,r um choque tal do 
nobre Se.nador sem multo se reGentlr? 

nobre Senador ha de sab~r cotno a C!Ue o cx-
111uistro fnzia essas transac~õe.s; o ex-:Minla
tro nunca trnJJ.slglo com ·prej.ulzo dos princi
pies da l\Ionarchla. ConsUtucloml1 Rcpre.sen!ta
liva, tal qua.l .estlí definida. lUl. C1J.nstltuição e 
no Acto Addlclonal, nem com ·prejuizo do bem 
publico. 

Receando, 'Pois, ,um igual offleio, julguei 
que convinha propor li Corõa a demissão d.) 
nobre S()nador. 

Finalmente, cu tenho de declarar ao Se· 
nado a minha opinião sobre as qualidades que 
devem ter as pessoas ,nome:ulas para as Pre
sidenolns das :Provinclns; ,ellas não -devem 
fazt~r mais que exprimir nas Provlncias o ·pen
samento do Governo Geral. Se um Presidente 
entender a Constituição c o Acto Addiclon:tl 
de um modo c outro de outro, e as legislações 
forem fc,ltas segundo seus pcnsanu~ntos diver
sos. cm ~ouco tempo teremos uma nova Babel 
na nossa terra; eis nhi as razões .pelas qua~s 
cn·tend! que nito j)Odia ser eonscrvn.do na Pre
sicicnci:~ o not.rc Senador; e, porque cu não 
tiv,"s5c c.onf!a.nça nas tra.nsa.cções do nobre Se
nador, não se segue dahi que cu deíxasse, e 
nom deixe ainda hoje, de render-lhe respeitos 
c ,•onsiderações, c de tel-o na mais alta estima 
q,,:,, é possivel; são cousas conci!iaveis: pensa
n;e:\tos diversos ou condemnn~ito de princípios 
nndn têm com a cons.idc.r!lção c respeito. Ora. 
que o nobre Senador tem esses pensamentos 
diversos. é cousa de que se n.lguem duvidasse, 
nii.o poderh hont.em deixar de acreditar. Que 
disse o ·Mbrc Senador? Este Governo hasteou 
a b~ndeira. do regresso, d~s transacções; tem 
quc.rldo o cx-~!in·istro da. JustiGa explicar o 
qnc é regresso e transacções; mas as suas ex
p!ica~ões são mota.physlc.1s. O nobre Senador 
tom tn.l horror ao r~gresso e lís tra.nsacções, 
que não quer acrediia.r na explicaçito dess:t 
t.heoria sublime! 

Disse o nobre Senador (e é um principio 
novo de !ntC'rpretação; en peço ao nobre Se
nador que refl!ct..1. óem na. regra que estn.bc· 
lece, .que é de in>C'llÇito sua). As pn.Janas nita 
devem ser entendidas na accepçiio que lhes dêu 
quem as empre,;ou. mas sim no sentido en1 
que me convem tel-~s; rõgresso .. pois, nfto é 
como o cJ-""]Jiicou o ~Hn!stro da Justiça; re
gresso quer dizer voltar aos tempos da antiga 
monn.rchin. Se factos ~ que fa!a.m, 6 a reli
giosa observa:acla da Consctu~fto, de que se 
póde ufa.nn.r a Admlnlstraçfto de Setembro; se 
é culpada, ê este o seu crime, e não ha. outro 
facto contra. ella.. Falou-se om transacções. O 

Dlssc ·:nals o :!1obre Scna.dor: O .que no 
podcria esperar de um Gabinete com.IJ<>sto de 
membros discordes h.a annoa cm opiniões po
liticas, ·e que se ligruram depois contra o Go
ve!'no que acabou em Setembr.o? Ora, Sr. Prc· 
siilente. Eu não sei como o nobre Senador 
nito nota, nflo exproba outra.s ligas politicas. 
Xii.o tem o nobre SP.nador em si exelll'plos me· 
mcmtve!s de ligas que nunca pod.ja.m csperar-s~ 
no mundo? Nfm tem ... 

0 Sn. ALE:-;c.o~r.: - Dign, di~a. 

O SR. V,\sco:>cEr.LOs: - Se quer que ~u 

o diga, cu o direi, depois nflo ze arrcpen.da de 
o ter exigido. . . rna.; cu fujo dessas .partlcula
ridadeG; não h a mesmo nesta. Casa exemplos 
de ligas; c como (; que o nobre Sena.dor s:m· 
ctifica umas ligas ou a.llian~a.s, e reprova r.s 
que suppüc nos outros? 

Eu nunca. fiz liga com preJUlzo àos meus 
principias (apoiados iron·icos) e n.ponte-sc-mo 
qual o primeiro principio sacrificado para ror
ma.r uma liga. Apontou-se! Dir-se-Ct: fez guerra 
a. tal e tal Gonrno; cncar~cer.se-1!o muito 
essas guerras, IJJ.'ls nunca. se poderlí provar o 
que se diz. Tem-se querido supp:>r que eu te· 
nl.o derribado o Governo; tem-se-me dado essa 
imp~rl.'1.ncia, julga.ndo-se que os governos aba.!-
xavam a cabeça perante mim, permittindo que 
os empurrasse ·para o abysmo. 

Bastam .tn.ntas increpações para se evi
tlcrrc!rtr a sua im•erosimilhançn.! l\:io, não 
cuide, pois, o nobre Senador, que o l\Iinisterio 
de Setembro não podi:J. fazer cousas boas só 
por c~sc motivo de ligas, porque então multo 
mal vüo o~ nossos negocias!! Llg~s vejo eu, c 
que 1.\gas monstruosas! mas, entreta.nto, nin· 
guem a.s culpa. por terem obrigado, hypothe
cado a. sua .palana! 

D~.u o nobre Sc.na.dor a entender que cu 
tinha a.bandonn.do os meus amigos compa.nhcl
ros. c levant..'l.do a ba·ndelra ·do !"egresso. Eu 
nunca nbondonei com.p:~.nhciro n.lgnm, e en
tendi ~empre que o Acto Addicional devia. se:
nl()dificn.do. Alguns meus antigos compan!:Je!· 
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ro:i CJl:iL:t.:rLU~J (jUí.! i.!ll o alat·gn.sst wuico. 
(,:poiac!os c uti.~ upoiculos.) 

ü S1:. FEr.mmu nE :llET.J.n: - Quem quer!:~ 

ular;;:Lr m u.i ~o cr:t o n·ob:·u Senador. 
O Sit. P!:I:~TDEXTI·:: - P.u pe~o ao ·nobre 

Dcp~wtlos, que a Asscmillé:L Geral nii.o con
tinuasse a nomear a R~gencin; ~ app:·ovado o 
Aeto Addicionnl; vai Jo·go depois uma lei para 
que as .As:;cmUléus .Provi.nciac~i n01neiem vs 
Vicc-Pr"csitlentc;;! ,\,;; mc·smas razões que obri-

Seii~uor que não fa•;:t apartes; tome suns nota,; p.rnm a Lirar da ,\ssetmbl~a Geral a at.tribui-
píl:-:1 dc.pcds rc~po.ncler; deste modo se cvi1:a 
~ur se dçsc;.rL a f:1.ctcs qtw ~ls vr.7.es se ·torlla.!il 

IJ::>i1tO r11.~.:-u::;3 dn SuJ:J.:J'l, 

n SI!. V"\.~u>XI~i·::.r.os: - E' mister mnit:~ 

tot:~r~~·n-:: p:-: r a s: nt:.;nr u:n f~~c:to conhecido! 
En nf:.o qn:-·1·in. flllC ·3c n.la.rgassc muito <> 

Acto Ar!clicionrJ. e pGr uma razão: porque a 
no.s~.:n. rcvolu~~n nã:J tln~Ja chc,0!!tlo n.o pcmto llf~ 

dispcnsar:nos i crl~l~ ~s Pro\·i·nci:::.s da tuteia. Jo 
Gonrno Fr.dcrntii·o que tro:n rcsi9ticlo {ts fa· 
C(~u:-:; 0 n.o ;tc·mpo. Põ~lc se: r rtnc um Gorcrno 
Fcd::r~.t·!Yo, org~.ni~~:-Jdo ~cgnndo os p-rincipio~:; 

dosr:obr·rt.o~ nn. .Am.cric:l do Xorte, se p-udr.s:lr 
c~ü~.bc!rr.cr cm m~:~.!qucr outro .ponto; mas te
nho rpw nrto podc1:t prndnzir b::ncficio nlgU!ll 
scnEo d0pcls qur~ ij,. ch·ilis:1.~ií.o th·e~ ehr:~1do c: 
tal pc;nto que se achem lodcs os meias de go. 

çilo <lc nomear a Rcgcncia, militnvilm 
1~1r-r!(;i10 dos Vlec-.Prcsidente!"-1 pcl~!.s 

!Jiéns Prol'inciacs; emitti essa idéa, 

na no. 
Assem· 
porque 

jidguci rg:c dc:ssa. medida p•rov.irüt o PG•mo da 
discorclia n:ts Ass·e!!Ihléas Provincines, e fe· 
liz~lcn:·.:; hoj0 :par.:ce que ninguc•nl duYidn. que 
t:'..l n.t!:.rihniç:lo nfto de\·ia. ser confcri<la ás .As
~j::·mb!t:~s Prorincin.c-s; porque :!. .Asscmlll&a 
Gcr:l!, q:wnclo fez essa lei, j(t nüo ·r:ra co·nsti· 
tllint:J. Si·m, hoje ningucm duvida de que tal 
!d:::l ru:!.n i'o.i adopt.~!.cltt co1n1 d·iscernimc·:tto; e 

os m:n 'stms das t!il•ersas rr..~·eneias têm pon· 
fii·!·ado ;'~s CnP.1:tras a !leccssídn.cle de se altr.~ 

!'~.1· a lei nesta parte. Eis o por..:o de diver
g;:ncin! Un.s juig·n.r~un que era occn..s.ifto ele ca· 
m;n]l~P.', c cn..mrnhnran1; antros ju!.~n.r~rn que 
se f1e..,:i:1 fn.zer alto: c -ncstn. dh·0rsidadc de 

vc·rn:1r ·r.m tod~. ~. p~1·u·. ...-i:-::~s pcdr~nl todos t·~:r muito bot~:i rn.zõcs. 
F:L! r.r..tt:":nrli. pni~5. que n .\r:tn _\dc1icionn.l O nobr0 Senador :p:1Ssou d~po!s· a falar 

dcyi~ ~!'~ apn!·n~:lH~r. t~J flU~l o :cdltii c ~prc- elo Pro:::idt:lHC do Ccnr;í.; tarnben: hei de 
scntc:i n:~ C:.!~l~::!'a. t!~~s ;!}c;ntt::.~1;j;), x:~o CS~l~~:-,.~.;1· j'~·[Ul(;l) L:st~; l'C5PC:ito Cúlll o !lObre Se
gui o -mcn dcsr·jo; fizcrn!n-sc-lhe cons!dcr:1· nnd01·; o cn.so é gr[!.re; -hei de confessar. 
\·ci~ cnle!1cbs cp10 o pcrlcr.1 tornn.r, como cu ~H·J, qt!ac·s ern.m ns nünh~s intençõc~:. Eu 
receava. a. c~rtn f1~. ~:n:-:rchi~. ~c o Sena.rlo. a ni"~o f:1zi~ tençüo ele rcnloYer do Ccn.r{t 0 
C:nman. dos Dcput.~clos c o Poder :\loderaclor 6" ~bnocl Felizn.rdo; instnnc!as suas f.ize-
nfio ·promovcr~~-~-n a .fU:1. interpretação de ma
neim tal qu.; o~ c.1 i versos elementos goYern:tti· 
Yos se nfio comi;:;tam. Eis .:t pri:nr.ira incul
P:1.r.fto CJUC m·'\ j'(~7. o nnbrc orad01·. 

A srg-unrh foi qtlr, .depois ele publicado o 
Acto ,\lldieion~l. se devia fazer alto no movi
mento. qu~: ~c clb:i~ rcYolucio:nnrio, de 7 ele 
,\1Jril: julg-noi nur JP!11 •mais um passo ndin.ntc 

rc:!ll com que ,;u cxpozcssc ;, Cor0:c a ncccs
s!U~ãe de acceclcr ft sua vontade; n~.o foi. pois, 
romovido porque o Governo se eon,·encesse de 
que c!lc tinha faltado ao seu devr:r; o Go· 
vcrno ·nflO vi o essas fn.Itns; nfto se convenceu 
elos crimes nue se lhe attribuiam, ·n~m suppo
nh:t o nobre Senador que ellc fo! lnstruiclo 
para. alterar o que aclws~e feito; pelo co:J· 

dcYia i:, nn nH·n~~~ rnH]n:lnto uma expcrien- trnrin ... 
cin. b'·m cnJ,~!l!:t!1:! n:1o moo.trassc que algumas O S!: . ..I.J.r.xnn: - Devia ir. 
altcrn~Cit•s cl,-,,·!am ser feitas: cu quiz, por· O Sn. \".\SCOXCFLJ.os: - Te\'ê rl:cornmea. 
tn.nto. p:1.1'~1· o r1r1'o rcvolncionn.rio; atirci~n10 <lal?:'lo para Que obscr\·asse t·udo. meditasse! 
c1.in.nt(1 drlJ.-': sni'ft~i. r. t·':'·~lho soffrido. por(}lh~ nas circmns.:·~ncir.g do pai:~. obscrYasse se a. 
quem ~(\ ~l·l,·:t di:"!!ltr. do catrro re\·olucio~na.ri•) lc~·isl:-tl?fto propriamente pro,:incial c~·a appli· 
<1c ordin:-t-rio ~~,mpr~ ~offrc. Segui o .meu cn- caYcl ao pa!z. c qnc dnqnclln.s leis llllt? o n:lo 
minh:~; ou~~·r(-; ~.cguir:1n1 outro: mns, po.rcp.t·~ rossmn promo\·es.se n. rc\-og:lr,ão pelos tra.nli· 
ontrn(\ Rr~·~tirnm r.atninho c1iYt·r~o do ·nl\'1.1. tcs lcgnc.s. 
,,,,.0 ('0~'rb:I'n~l·r.~? iDiz. pur~m. o nobre s~natlor: O rx-\f.inis. 

Xii.n c·nmnrf!H:T1d0 n fflr<:n d::!:ÜNi novos n.r· tro da .Tustir.::t irrog-on gr:rt·cs injuria-3 a.J 
~m1F•ntoR~ (!H'nsr~:'!'~lf~ o nobre orador). Ti- Cra!·i!. d·:c!at·n:H!o qu~; eni~ c-st:-tY:t dividido em 
nh~-s0. por rxemnlo. votado, na C~mara dos 1 p~~ticlos. 

T. JV 
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Declaro que nito tive essa i1lleuçfto. Eu que o Corpo Legislativo o coadJumsse, pn.ra 
;,cnl!o para mim qu~ fJ!lnlquer povonçfw <;C cortar todos os meios de communlca~ão com 
põdc dividir cm p:tnidos, sem que se julgue oc. rebeldes; .c disse por essa occast::to, que, 
esse fncto injurioso a p:u'le u.lguma d6lla. O ai nua quantia o C overno tomasse sobre si a 
Ceará pouia estar dil'idido em .partidos. como responsabilidade dessa orrlem, nfto scritt jus
rcalmmte o esteve; havlu um .partido que •c tificada se ella servisse de instrumento para 
dizia do nobre Senador, c outro contrario .. · 0:1 descontentes abalarem e subvcrt()rcm a or

ü :Sn. Ar.ExC.\H: - Assim era cm toda a 
parte. 

dem publica. Foi esta a minha op!niiio a 
rcspc'lto da medida do commcrcio dos an!-
maes com os rebeldes. O .Sit. i',1scoxu:u.os: - E para nos con

vencermos disto. ·basta ler as listas aprcscn- i\Tas1 disse o nobre .Scnado·r, que nfto po
iadas nos coflcg.ios dcitoracs, cm que a.ppa. dia o Gn.binete de Setembro ter o cscrupulo 
recitt carl:t eleitor com a l!~tn. do parl.irlo a 

que n.Jicg;ou, por isso que muitas vezes rssc 
Governo violou as lc.is, crcanrlo empregos. no
meando descmhargn.dorcs, quando ne.nhu:na 

que pr,rtcncia; isto é uma proYa convincr·n·l.r: 
de qu~ a poyoaçfto estava dfvidirl:t em parti
dos. 

neccssid:tdc havia de tnes nomeações. n.s quaes 
Prinr·ipiou o novo Presidente na sua aJ· 

são contrarias fi~ leis; c at6 nos citou a da. 
min i>•.r~r:~o. c p~ncr·m~· ~uc desde o pri·nci
ph d~lln. nr.u l11!!itas rlt-~monstrar:ões de cons!· 
r~cr~ç;io ao noh!'i.' f:ienador; c, sr, me .niio cn-
gmw, o nobre Se!l:Jrlor, ar.é, tere (L sua rlisp~si
r,iio p:unr<h militar. foi pnr r,;j,, a·~omp:mh~rln 

!l~ RUn. Yin..l!.t\m (apo·iorlos). Ent.cnclenclo um 
rloR partidos qur o Presideme lhe nf..o scJTiol, 
prinr.inion ~ i'azc•t·~Iho cru::t ~ucrr~; (nflo cn· 
~rurcd na historia do~ pcr!of1!Ci1S Se!e ,Z(' .·!1Jtil. 
Ru,-1,1-iro (~ Senfi,~euu. !lOl'fJU~ ">'0m .;1:Jur.o p:u·~~ 

o caso). ::-<iio ha.-.ia acto alg-u:n do PresirlQtJtc 
que nfto fossi~ 11111 crime; nomc:H~õcs, d~~mis

HÕes de em]Jre.~nrlos, turlo crn.m erimcs. tud1 
<:rn. objecto de clamor cont·ra o Presidente . 
Fin:tlmente, ~sse .mesmo pnnirlo, para debi
litar o GoYorno. r por tropc~os cm sua m'lr
cha., revogou quantas !ris U\'ia dado no no-

crear,ii.o das rclar,õcs de Pernambuco e :\Ia-
mnh:lo; e disse que tinam sido creadas com 
um numchro de dcscmbn.r~n.dorcs Inferior ao 
de H; que, por conseguinte, o Go\·erno não 
tinha feito ma.is que imitar uni seu amrces
sor que commcttcra idcni.ico attentado. rlr:s
pachando dc;;em'Jar~;arlores addidos. Atú falou 
e:n vinte rlescmb~rgadorcs addidos. 

Eu per,o a V. Ex. f.dirig"indo·sc ao Sr. 
Presidente) que fn.ça fa\·or de mandar Ylr a 
disposir,fto provisoria, c a lcd do Snpr0mo Tri
lmnlll de Justir.n.. Quero ler essas leis, c por 
ellas \"erít o Senado ~uc o numero de dl'scm
bargadorcs cstú consignado.... (O orruior fi· 
ca JlO!' um ]JO!Ir·o twrrulo.) 

O SR. F"r.rú: - Pela ordem. Tenho que 
l;re Senador; ·leis que alg-uma. forr,a rl:l\'am {L cln.r uma explicn.çfto no no.bre Se.nn.dor, e ~om 
~u!.oridadc~ Eis a historia do Presidente do isso tal\'Cz se evitará lerem-se n.s leis. Con-

Ccarft. A politictL nflo agradan, ·era politica 
pessoal. as n.rguições todas rceahem sobre no
nlcações . 

Direi n.gorn. •alguma cousa em resposta 
a um nobre Senador que falou hoje. Ellc 
dlsse que o gabinete de Setembro nfto podia 
ter escrupulo cm vedar o ·commercio com ::s 
rebeldes do Rio Grande, pelo motiYo de niio 
haver lei que aparlrinhassc esse procedimen
to. 

Eu j[L, cm out.rn. occasifto .. disse QUC, ain
da considerando como el'ricazcs as medirias 

cedo que nn. lei se contém essa dispo~lr,ií.o; 

porém, o que cu nfto concedo é que o Porlcr 
Executivo, pn.ra lhe dar exccuçüo, pudcss:~ no· 
mcar empregados; cumpria-lhe recorrer a.o 
Corpo Legislativo, expor esse embaraGo. n.l'im 
delle providenciar. 

o SH. V.ISCO;\'C'ELT.o;;! - o nobre s~nador 
ap,orn. c~:plicou melhor o seu pensamento: en
tt:nrlc que o Governo nüo tinha autoridade 
para despachar os descmb:trgadores pG!'l se · 
executar a lei. A simples disposição ~~era í ~ue 

~r cnccl'l'a no nlr.lnw <trti.c;o de todn.s a~ l0is, 
que prohibisscm o commcrcio dos animaes eo'll jusl·if!ca e nwis que justifica o procedimento 
os rebeldes. entend!n. que ·O Governo nfto ti- dr, Gonrno. Neli c se rliz - Jõ'lcam revor;:Hlas 
nha. f()rça pam expedir c fazer executar a) ns disposições em contrario, que obs!nm a 
.Qrdem a esse respeito; c era indispen~;anl , l'Xf:cuçfLo da~uclla que r. sanccionarla. ·!'are-
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cc, pcis, que a esse respeito 1-:.~to podia. haver 
a menor unviua; e ·não se ptidc accusar o Go· 
VCI'no por ter despachado esses .desembarga. 
dores. 

Ha vinte descmb .. 'l:''garlares -nddldos . .Tá 
disse hontcm o numero que ha de desembrrr· 
g-ari ores; c addiilos só os ·ha n:t -Relaçfto do Rio 
d0 .Tant'iro, que tem v.intc c quatro; mas cu 
n1ostrci que. Pl!b. -idade, inco:nmodos -de sa:l
dc de alg-uns de seus membros, e pelas com
missões cm que eram empregados, nfto ha
via hoje sufficiente numero de desembargado· 
res na Relação pam julgnr nm .Juiz de D!· 
rc~ico. Pnrcc~.;. -;>ort3.nto, (]llC se n~w pódc ta· 
xar de !Ileg-al a nomr.acfto -tlflsscs dcscnlhar
ga.dores; é fundada cm lei, e cm nm rc~ula

mc.:-~to que foi apresentado :is Camnras; rle 
que ns Camaras tivcrn.m notic!a. c ao rjual 
nenhumn. rcflcxfto fi?.cr:tm. 

Insistiu nm nol.ire Senndor na sua cr:nsn
rn. sobre n distribnir;flo tlo~~ africanos, !)crgun
tou pot·qne sr. nfto d:l\'D·m africano~i aos est~

belccdmcntos publicas, e se os ·parricnlares 

Ycrno quiz contr,ntar a todos, c aponte-se qual 
o que recebeu ,esse grande numero de afrl. 
canos livres. 

ITontcm um nobre Senador disse que se 
tinha ti raclo africanos livres da Casa da Cor· 
rect;iio para se distribulrcm; mas esse .nobre 
Senador nfto quiz esclarecer o Senado sobre 
e~ I: e facto: contentou.sc de fazer acreditar ou 
suspeitar qne algum abuso se tinha commet
tido. E:u não me lembro de taes distribuições 
ff:i tas. de operarias, ou de africanos emprega
elos na casa de Correcção: .se o nobre Sena. 
dor ti\'er a bondade de explicn;r o que sabe 
a este respeito, cu tcn:i o gosto de o conven. 
cer rlc que foi enganado. 

Qu:mto {t portaria que declarou ao l"re
siiJc,nte de S. Paulo que o .Tui?. de Direito do 
Santos tinha procetlid'o rc·gularrncnte ~t res
peito de n.fric.1.nc::, nfi.o posso por ora dar ca
bal resposta ao nobre .senador; mas, se eu 
conseguir esclarecimentos ::t esse respeito, não 
me esqnct:crel de mostrar ao Sc,naclo que o G3-
\"0rno niio proce·deu com tanta 12vlandade. 

mereciam mais ser contemplado~· do ~uc 03 Por esta oecasifLO, declaro que, quando eu dis. 

cstnb~~êcim_~:~~:. ;;1uliro:;,:, .; 1 , ·, ..... , . ,,, ... J ~~-~~c a lei _de 7 ~l"e' .. ~~~embr~---d~-1831 tin~a 
S .. P ....... J•i1~.. Tt..~. S.{,Q .1l.:.:Lll.) .. ln .. I-J ,ll~c..ado n. nus.sa. k/")J.:l.lU.•t .. LO a. lt..:!:JPt:li.O da. po:::, .. 

os n.fricnncs prlas ohrns p~tblir.~s; c n~~:1sn ~o de ~fricnnos. julg-uei nu c :1. posse ern. cou .. 
distrihnir,:ln dc\'0. 1wvcr a maior circnnn- sa diversa do que explicou o nolJrc Senador, 
pe:cr:fto, .porque. nfio s~ -pndcnrlo espc·r:lr fJU0 
haja mni~o cuidado n:t ~lHtrcln drH0s. po
dem fneilmc-ntr extr:r~·i:n·-sc. e grr re!lmd
rlos no cnp:irriro; mas a vrrd:ule t! rpH! 

for::.n1 con I r:mp~:-~ dos os r.s~:l.bcleclmcntos Pll
blicos. Pc.:-•'m. dc•·c-sc observar rtlle nem to
dos os afr!c:ano;; servem parn. a.s obr~s publi· 
cas; a. m~ior parte clcll0s não pócl~ deixar de 
ser d!stribuidn. !)01' particulnrPs. por scren1 
crin.!lc:~s. mn1hrre::. Yelhos, r.tc~ . 

DisS·' o nohr,, Srnaclor ~nc niio havia r.Jeio 
nl~un1 de r.Yr.l·ign:-tr sn tinhn. h:-t\pido al.c;um 
abuso !lrS~:!. d.is! ribuir:ão, ~r.nfio Yisit~ndo ns 
rno.~s r1c: :11~·1~ns ou r1r ~Ir;um Dc-rn1f~:clo, qu0, 
tEndo infln::·n(·in. n:t nr1:~1!ni:;;t.rnr.fi:> pass~dn., os 

·p<Jclo ter c~~l sun. cn.sn.. I~u sinto muito que 
nflo s0 m:uHl:~s~e fnzrr cs.sn. ,·is !ta: cnt:i.o se 
reconlleccrb. qu[to infn!Hl:~do C· o lwato que 
tem circnblo a esse rrspci to. Podl::t o Go\·er. 
no, cntcnrlo cu, distribuir os africanos po.r 
~nem entr:ntlc~sc que melhor o spodla tratar; 

:dar a nm nnmero considernye! dcllcs. c a ou· 
tl\1 ncgn.I-o: tnns niÍ.o nconteccu assim; o Go· 

c nesse s0nritlo tinhn. eu .para mim que a lei 
nfLO f0z a.1tr:rac:rLO alguma. Em fim, senhores, 
não se e:xtranhe que o :lfinistQr!o rrue serviu 
1 U mczes não tenha bem presentes todos os 
factos occorridos durante a sua administra. 
çüo. 

Insistiu o nobre Senador na arg-uição fel. 
ta ao Governo pelas ordens que deu para se 
castigarem os ·escravos dos rcbeld~s que fos
s2m n.ppr~hcndirlos pcln.s forr,as imperiaes. 
Senhores. Eu entendo que não procedi com il
legnlidadc, que minha o]>inifto não pôde ser 
condemnarla. como entrndc o nolire Senador. 
Tendo muita fé nas instituições. cu podl.1 
neste ea.so cxtrnordinario dar n. pro\•ldencia 
que dei; primo, porque era neccssnrio cohi
h!r que outros cscr:1xos fossem cng-ros:;n.r as 
fileiras dos rebeldes; segundo, porrtue entendi 
~uc cs csc.r:wos apprchendldos dcvlnm fi·ear 
debaixo das vistas do GoYerno; all:ls. entre· 
gucs a seus senhores, como se costuma. seriam 
vcmlidos para outras Províncias. onde nii.o 
com·inhn. tal gente, ou tal1·ez. ficando na mcs-
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:n.1. Provinch, tornassem pa.ra os rebeldes. 

Ora, se esta lllediJn. que pa.rece tle alJsoluw. 
neeessiuatle I' tiio violenta.mentc censnr:td:t, 
quantos ataques niio soffrcri:t o Go,•crno s~ 

tive~se prohibido o commereio das Pro\'incils 
de ~!i nas ·e S. Paulo, e mesmo parte da Ba
hia, com a c~mp3nha do Rio Grande elo Sul? 

O nobre Senador insistiu ainda nos mui
tos assassínios que se commcttcram durante 
a adnJ'i.nistra~iio de .Setembro; disse que até 

do demittia .1 osé de Ar~·ub H.ib2iro por não 
ser militar, e nomeava nm miliun·. c depois 

tornava a nomear José de Araujo Ribeiro? E 
qnanr!n :t Prorincia se Yiu !lo::; nltimos a!lu .. 
ros, depo!s da trair;:to llê Dc:ntv 1!anocl. nüo 
nomeou 0l!c um prdsano? A isto não se res
pondeu cousa nenhuma. 

Sr. Presidente. Insistiu o nobre ScnrLdor 
em que o Governo uo Brazil é ~ovcrno de um 
s:i. Ora. cn niCo :;~:i como o nobre Scn:ttlor pos· 

appa.receu ·ha pouco um cadanr mutilallo; s:t sustentar serncllw.nte pt·Gposic;üo. O Govcr
não ha duvida. mas esse crime foi commct.ti- no do nrazil é mon:~rchico. rê~rEsenta:iva, 

do dentro ele cas:t. e não nas ruas ou nos lu· .:-onstitucion::tl c hereditario; a. Constitu!çü::> 
gn.r0s publicas, onde chega n. :tl~ada d:t policia. a'sim o déeln.r:!.; s:"to, .pais, clémentos do Go· 

Continuou o nob:c Senador a dcclar:tr que / \'érno o Poder E):ccut.ivo c ~~s Camaras. Sr: o 
nfto era procedente o nrgum(lnto que cu havi~t 1 nosso GO\'C'rno não & o dn.s m:-..io1ias. co:no se 
apres:'ntado d·J que o Gonrno de Outubro não h~o d'" tomar ;:;eci!das n. respeito de qualquer 

tinh:L sabido aproYeita.r-sc das Ylctcria.~ do 
Rio G-rande do Sul. Eu ,:>stou convencido ~ac 
é este um a:rg;umento que nflO abona. n admi
nistra~fLo de Outubro. Assim como disse o no
bre Senador que n. admin!stra~ão de Set(:!~

l:rn ac:lbou cobe:rt.:1. de ~:r.aldi~fto, se púcle diz0.r 
que da rncsTna fó!"!ll::t n.eabou ~ ad 1linistra~fL'J 
de· Outubro. Neto soube aprc•·e:itar-.se desso.s 
~.-ictor~=~s; :1. prov::. dis:o cst~·~ ncs.s:-t m·:::::n:t :1.5-

s~"rçr~o do nobr-e Senador, di:! que o Gorcrr.o 
de Outub!'o ganhou Y!ctorias e conseguiu acnn· 
tonn.r os reb~làrs em Pir:ttinim, p:JrQULI de-pois 

objecto. quando o Go·.;erno d~z ús C:!.m:!ras:
Prcdso àc t~1 providcmcia que n:J.o cabe na 
:-:l~ada do Pnc!!~!· ExecutiYo: n. Yús ca!npr:te 
dr:er~·tnr. - Sr: :"'.. m.~.iori~ C.iz: - X.J.o rrue:-o. 
não qucro,-o qu,; se h:t de ~-:;:uir? O nobre 
Sc·:~~ul0:· pr~!'-2C.:tt querer !:jdi.s~j(jl' o S+:.·n[l.~!~l (~O!l· 

trn. esta regra. d:ts n1aiorin.s, tli;~C'ndo que lhe 
p~r-:c:!a (!ne o éx.;.nn!st:-o d:t .Tt:3t:c;:-t :i:1:ta. 
r::2. C:nr.~r:t dos Dt:putadcs r·mi~tido o p;-~:-.-~~cr 

d~ que fi r.:a!O!'i:t dt:sta. Cru~~~·:-1 comp~ti:L o 
Go,·:;:-no do Est!'..c!o: ora, nunca c·u C!mit~: t..al 
proposi~ão n~ Cn.m:trn. dos Dcpata~los. !Hlnca 

:1ão soube impedi:- os r~beldes de tO!"'!w.re~~1 entendi que n. w.aio:-!:1 d~ C~t:!ar:t. dos Depu-

:!. :o:n=t:- ront:t dt: toda =t P!·c,·incia. e de es· 
t:-cit:-!..rC:-nl :ts fo:-~a.s .in1periaes em trl?s po:1los.. 
um dos quaes csta.Ya êin Outubro nas mãos 

t::dos g-oYernnsse. 

Ouvi nsser~Gc-s. m~LCi nf~o a!";u:centos de 
rp10 podc:n corromp::>r-sc :-ts m:tiorias da.:; Ca.· 

dos rrbeldes. sc--ndo o n1~is imponn.nte de todc.:; n~~!'as. que nem sempre c:1unciam n. Yonta<!e 
:pois que ferh:L n. l·arra do Rio Grande. 

)tas. dtsse sê: qucn\ poJeri:l ~dvinh~r 
qu~ podt:ria app:1r~ce-r um3. trai~~o~ Parece· 
::le, por~m. fltl•:! o nobre- Senador, en1 outra. or
~ião. :tttribuiu c-.ss·~ J.contecimento ao Pr·.'· 
sident~ da. ProYinein.: c!i:::s·:o P.t!(\ tendo non~t"~::.

do um Pr~~td·:"!lte QU·: per-tt::lc!:'.. :"t nppo~dt:;ü·"'· 

.::ost~ ~u~~l'ad~~u :1s g-n.ranttas. ft>z nnlitos dc·s
propositv~. e. :::'i!l:ll. !'!.t~ SP dirigiu á c!l:1'lp~

:1h~ ~rgundo s~ d!:i~. p:tra. prender H-:nh' ~ra

-ccd. ~r:-:s lltl deu rlc b:t:--:t~o q~!·: niio rabi a :1:-a 
p~o"liê~?nci:l do Gov?rno d;: On!ubrn Pi•:";":'!1:: 

(·.:.s? :1.·:-onteci:nr:nto: ron~~. p.:)r~m. p:-o.:-urou 1) 

1~obrc:- Sen:-tdor àê3\":t!1êct:r :t o~jec~lo de vc:·

sntilià:!.d~ d('lssa adruinistra~:lo em nomc·~1: 

t~nto5 pit:sidentrs? Como prG~U!"(ltl dt"\mon::: 
t~·:-1:- qt~,."\ hn,·i:l. <'0herrnc-!:1. nn~n Go\·-'?rno. qu:-t:~-

do p:1~z . ..: Ol:tras propos:ç:;Qs qu~ não mos
tram q1:c o Governo repres·::nt::.tlvo nfb s·:j~ 

o Co\C'!lO das maiorias. c pro,·:t:n sóme.n:.e 
C]nc- d~....-e h~~xêr T:lti!to cuidado e:n n~l.O con· 
fundir o Go,·c·rno àas m3.iorias offiC'in..~.:; ro:n 
o GO\"i";:1o d:t mn.!orias re:!c-s. ~í:ls, senhores, 
p3.r:1. 11~1~ nc.:; h:n't'!l!OS de c:1r.r.:~.r em d~:mons

r::-~r pr.)po~!<:Li~:s f]i!e eu ch~~:no ;"~.X!o!'l~:t.s'? r.: .. 
:·.:::s r.~ 0xt'mpl0s do Co\'c-rno à~ !ng.;i!!..t\·r:--1 e 
dr. G~Y.·crno d:t. Fr:tn~:t: co:'ilo go\·.::~n:'!.:n a.l!i 
:~3 :1~:! io!'i:1S Sf'nl c!C'S:t!" d:!S P:'0:'0~ativa:- d;~ rJ
!"Ô~ ~ E' f:-1ZCi1ÜO COTU (}U(' :t op!nião da. C~:õa 
~~j~l :l. ~~t·Srrl:L dü p~liz, é ch:t!llanrlo p:1~l rt:r!
g-ir f):i nt>~ocios do Estado os me!nbros t!o Cor .. 
P1i L·:~islnti\'0, in~c~prNc-s d:l cpinl:io c!o !1~~z. 

S·:on!!l'!rt•s. :\:-td~ !'l~!"~..is UirrL :wtt)·SI?, sob:e 
n materia. 
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~I FITAS rozEs: - Vo!.os! Votos! 
0 SJ:. PHE'IIlEXTJ·:: - 0 Sr. Alcnr;~r tem 

a palrLVr::L, 
O Sn. AWXCAJ:: - Falarei muito pouco, e 

moderadamente. porque não tenho iilteh~ilo de 
provocar novos debates c prolongar a dis· 
cussiio. 

Sr. Presidente. O nobre Senado~ que ho
je me combateu, em prin;clro lo:;;J.r attribu!u
rr.c que eu hontcm me n.fnig! porque havia 
sido demittido de Pre:;idcntc. Eu creio que, 
pGio contrario, quanto toquei ncsBe ponto, dis· 
se que achava mui natural que o nobre Sena
dor me dcmit.t!sse, c niio mostrei aWicçüo. 
Como o nobre Scmr~c!or trou:{c esse fn.cto. cD· 
mo deu os motivos pcrqnc- fez css~. dcmissflo. 
rJ.osLrarci que esr.s moti,·os cpw allcgou são 
pouco fundrulos. O prlJHi·ro foi por r:u nf!O 

ter l:cença do Senado. Orr.. o ~ílnlstro officlou 
ao Sfln~Hlo 8nbrc a !llinh~ nomr::1r:~.o. c o S:·nndn 
rGnl~ttcn o negocio fl CommissEo de Constitn!
~iio. Emrtlt:J.nto ·esta não decidia, parece que 
tacitr,mente consentia na minha presidencia. 
:\Ias o nobre Senador, dando isto por motivo, 
não pódc d.e!x:lr c~ confessar C]Ue nomeou un.~ 

Deputados p~.ra n. Prrsirlcnci<L no pt·incipio dn. 
scss:w c qne: me demittio no fim da sc~sfto. 

Lor,o este mcti·>'o de minlln. !'alta no Corpo Lc
gisln.tivo n:io é rn.zonxcl. 

Outro motivo foi porque sanccione! leis 
da Assembléa ProYíncial do Ceará, que iam 
razcnrlo rL Provincin. indc.pcndente. Eu não dc
fc·ndcrci todas as !eis da ,\ssemb!éa Pro\·in· 
cial: pórle ser que C!'!l algumas ultrapasse as 
suas attribuiçõcs; n~as, n.ntes de contina~r. 

pergunto se o .ex-lllinlstro da Justiça sri se 
Importou com as leis da ,\.ssembléa ProY!n
cial rio Ccar:'t. c nilo com as de outras Ass~m· 
bléas que crearnm prefeitos. como se fez na 

rcceiando algu1n transtorno. c pn.recc\ndo-m~.~ 

que o l\1inistro não ti!!hu. cin mim conf!:tn~:n... 

pedi a minha dcmis,,fw. O moti\'O era porqut' 
~:~~i:n., cli:~co:·rlaYnmo:; cm -po!ilien., })em CJUQ cm 
entro tempo ~,nr!assemos juntos no mesmn ea
mjnho politico; :n:~s, dr.sdc que nn. Asscmbléa 
:~ppc.:.rN:Cl'í!m ~~.s::a.s lt1é~~:i f.l:-::-:.~ LI: atlas. de se !n.11· 
~·;.~r:;m ftír;~ elo -Corpo Lr.r;-islatlvo hon~c:·n!i lL!gi~ 

tim::tn1entc cldtcs. !lossos pcns~mcntos n~., to
r~,m uniformes. Depois do movimento dJ 31, 
o nobre Senn.dor foi :l!in·islro, eu fui ministE
rial, e na Cama.ra dos Deputados eu trabalhe!, 
qun,nto coube cm minhas forças, a prol rln. 
causn. publica; mas en1 J·! rca.pparccern.m es
sas i cl~as, qnc eu chamo ext:ra-liberar:s, 'r,m 

expcllir mc·mbros i.la Assemhléa, Dcputad~s lc
gitimn.mcnte c:Jeitos, c cntfto n.inda 1~1c c!Gs,·It~1 

dns opiniões do nobre Senador; cmflm, a!r:da 
\'Oltamos e:m eertas occn.siã:::s aos mesmos prin
cipies. Todn,·!n .. con1o o nohrc Scn~dor é do
taclo de uma. v~tstn. comprchcnsfto, deu suas 
voltas, entendeu dever retrog-radar; mns eu, 
quando não vou pnra din.nte, tambcm nüo f)ue
ro tornar atraz; gosto do justo melo que é a 
ve:rdacira politica tlo Br::tzil. porque não deve 
seguir n. c:u·rcira das rr.vohH:.õccs cxt.remas. 
nt;m voltar p:1ra o ponto donde sa!Jimos, ele· 
pois de tantos s!lcrificios. 

Eu niio clis~:e QUe o nobre Senador t:rnns!
giu com pr.!ncipios contr:ll'ios ~i :"rlonn.rchia: 
o que cu disse foi que os seus desvios sr-LO àP.
\"idos [L politica elas tt·amac~ões, qnc o levou 
a dizer que o /' .. cto Addiciona! deve ser cnlen

dado. 
o Sr-. 'I'AsroxcEJ.T.O~: - Xão disse mi! 
O Sn. Ar.EXCAJ:: - O nobre Senador t1!ssc 

f!UC era muito longo, c eu elevo lembrar·lh<' 
q1::1nto era !n.co o projecto que apresentou na 
Camarn. dos Deputndos. quando se tTatavn do 

::lfara'llhiio? Por n:ntura, a Asscmbléa Pro- Acto AddicimDl: cntii.o se .restringiram alg·u· 
vinci:1! do C.r.ar(t merece, só, essa censura? 

~·.ias, ontr:1. con~rt noto eu: se essas leis 
era.m más. porque o dcle;;:Hlo do ex-Jíi~ is!T•l 
nfto fez que n. Assembléa ProYincla.l n~ clero· 
~'"sso~ Antes e.rn.n1 mfis. agora silo boas; nu~n. 

do foi o delegado Llo nobre Senador, pod!am 
as leis consernr.se; mns antes delle ir, eram 
an ti·consti tucion<~.es. 

Dlri:ü ít Admini~tr::lçflo Geral um offl•';O 
explicnndo os meus sentim!'ntos; cu quJz, en· 
tão, cn.trc·g-~ t' o Governo ao V ice-Presidente; c 

n~ns das sun~ disposições; ·~ con1o o nnln·e Se
nador julg:t r~nc é ainr!a preciso emcmbl-o. 
cmendc·se cmhcrn, mas pelos tramites !c:.;aes, 
c não com n.visoe, con1 !n tcrpret!l~õrs força
r1n:s para RP contn:rcm as attribuf~ões r1as As
scmblf::l.s Pro··{inrine.s. 

Volt.cm,,s no Ccnrft. En, Sr. Pre~ldentr, 

muito r!c Jl!'Gprslto dci::c·i de toem· na nssc~. 

çr>o que o nohre Senador avanr,lím em outra 
sessão, sobre queixas contra o Presidente do 
Cearú. por causa de nomcaçiies de emprega, 
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dos: sou arrciçoado ao Sr. ·~Ianoel Felizardo, e 

o ju!:;o muito cotinuwcl; infelizmente, foi e.m· 
pr~:gad~ pela. Administraçfto de Setembro. 

O nobre ex-!l!inistro da .Tusti0a disse que 
nfto faz·ia tcnc,,fto ele remover o Sr. l\Ianocl Icc
Jiz;mlo da Prcsidencia do Cca.r:1., que accedcu 
só ao s~u pcdiilo, c nrw ás qucixa.s contra el
lr· Ceitas. Orn, Sr. Prc:sidcntc. é cousa cstm
nha qu~ rcs qur.ixas ilo3 cear.enscs contra a ad. 
ministrar;iio elo Sr. :\Ir.norl fo"clizardo nunca 
merecessem n. attenr,fto do nobre Scnarlor. 

Quem me d0ra ter a habilidade do nobre 
Sr:n~.dor pQm applicar ao ca.so vertente tudo 
qu~.nto el!a acabou de dizer acerca ilo prcdo
min·io das maiorias no systema nprcscntati· 
vo! O Sr. ll!anoel Pclizrn·do nf•o tinha a maio
ri~ t!n C./~·po T..c~~isla·lÍ\"0 pl'OYinclnJ; QU:lSi to .. 
elas ns C:!m~.ra:~, qnasi todoc:; og en1pn~g~u.Ios. 

s~ p;:o;)!Hilldavam con~ra c11c; era pois, só con1 
a .n~!nnr!:-!. d:l Provincl8 f1UC o ncbrl! Senador 
q11r.r!:~ sntcntnl-o na Prcsidcncl::t! 

n !!'sr- o a nhrc Senador qnc as queixas que 
o" fn;r::;1, Er::m1 pnr uma ou outra uomea~fto 
fr.it'1. !V'1n Sr. ~Inno;;l Fcliz~rdo; nfLo é nssim; 
~ . .; q!~~:\x~s fn1·am r·~l! cons0.f1UC''tlcin. de 1nnitas 
d(·mí~,::t);.;;;, c r.!s ~~qui unHL iis: :'.. d~s q~1c c S!". 
:\lf?.:t~rr:i F0l!z~rclo f~z. talvr:z por insin:w.r.õcs: 
Só d::t ~u:1.rdn. nncion~1 c!cmittiu 110 off!cir1rs: 
cn1pt·:·g~clo~ d~ Fnzn.nd~. c o~ttros, 
g~clo~ pror{'·S~:1d0s ::!0: :;n~pcnsos. 

elo, 177 ir:.Jh·I:hl03. 

o~. 

••I' 

o~. 

-'' 

e!l!prt~w 

ao to. 

sulviclos, mas ricaram slll!pensos de seus e>r· 
rknarlu:;. Rcc1uert:!rHIH a.o Pt·e::;iUeute qu~ o::; 
nHl!Hla>se reinte;;rar: respondeu-se' que o nego· 
cio estava arrecto ao ~Tinistro eh fo"azcnda; 
nfLo se! o resultado; o que sei é que fic;u·anl cm 
pcior cond!çii.o; porque, se fossem pronuncia· 
dos tinham meio ordenado. Quando se [;.,z a 
suspensão, cm lug-ar de se marchar com a 
lei do Thesouro, C!llú rliz nnr~ fítltando 0.!l1Jlr~:

guilos da Thcsourar!a, se !Jfto ele ir hn.scar na 
Rc'

1
part!çfto da . Alftmdcg-a, admittiu-.SD ;;en tr, 

de fóra, nomeando-se na Thcsoura;·[n., para 
Inspcc:or, o pa,i do Thcsourciro, para Tlwson
reiro o filho claquellc, c para Procurador Fis
cal o amig-o de ~.mbos, c socio com elles em 
uma lnía; c eis aqui como se aranjou o 'I'he
sonrciro ela Provinda do Ccarú. 

Ora, como jú disse. ncstns nomear,õe~ 

t.ranscendir~. o espirita de ving-anr,a, porque se 
procuravam para os empreg-os os inimig-o;; da. 
quclles que or.cupa.vam esses empregos. ·:,r as 
QlHl!Hlo, r..H'sn~o. houvr.sse al~um~t rnzit.o p:1ra 
serem dcmittidos. creio que não r, o me!o ele 
eonr.ilinr os arrimos escolhr.r o i~i:ni;:o, o op· 
positor daquellc qtw occup:tva o lug-ar; mas. 
~·~·gHtH!n ~r dízin.. ~s ínsnnrc:õrs r~·:1n1 ":!.b~~.er 

a in f! ur~ne!~ ,!os Castras''. 

O nobre Senador entm em mais al
gumas ohsel'\'ações a re;;peito eh> tlc
mjssücs de r~.Jgnn.::; empreg-ados, ~~ pl'o
S0guc rllzendo: 

Ú!':t, o Pre3idr.l~t,~ Y:u-zc n:~ 1l':.)crc:sidar~C'; Xfw dr:ixarri de tocar nos de~p~rrlicios dos 
dr; p(~~lir a su~ dc!~1!ssfio po: estes actos tal· d:nheiros pub!icos naouclln. Provincia, talvez 
,.,,.: L1.;;in~wtic:~; porrpH! o Sr. ;\ra!loc! Fclizar· 
<1~1 n:!a l~ hon~cm yio!ento; mas, rn1r0tanto, 
o noiJ~·c· Sr·nr:.dor n:~o n.ch:n·a motiYo fmHl:uln 
pr1.r:1 :: rcn~r:c;:lo: ~eccdc·u ~t".i ~ís i:lstancbs de!· 
]C::, 

0.1:2-.nto ~s nome~u::õc~ C}nc fez esse Prr!· 
sill~:!\~.e. creio que sú Hn!1~.n1 nor fito ah:-ttcr 
o partldo qur: hrt\"fa susü:n1.ado a :uim!n!s~:·:l

~:.'io Jl:Jss:u1a; c se o Sennclo conhfcc:.::se n~ rc· 
I.rç•J::~ cnt.:-c os individuas que eram dc-mid
dc;; c cnr.re os incliricluos nomeados. conltêce
ri:l. r~~1:1nU1 se· C:n1pcnhou o Govrrno en1 sa! isf:1. 
zc1· DrqUl'.nos caprichos. Demit.tiu·sc o Inspe
ctor da Tltcsoura.rin. inclusive outros, como 
jr1 n:-~tr.i; susnc~dcram-se os ofi::icin.cs da 'Thc·· 
~onr:;.rin. nm Contndor, que servia ele Jnspc
r.!.~!' um Ofi!ci~! :\!aio!', ~uc "cn·ia ele Cont:l· 
dm·; · mci.t.cra.m-sc cm processo. e saltlrum ab. 

n. inlita~fio do r;ue c!i. se fa:d:l. Nos :1.nnos :1n
t:criores manc.l~xa-sc dar pelo :lllnlst crio da. 
Guerra. ~::!·a clespczas militare-s, l G contos de 
ré is; mas ~-~~ndo c:he·~ou o Sr. "!ano e! Fc
Ii~:arc!o no Cc~r:í, o :\Iin!sr.cr!o Qtlü err1 fran
co. 1nnndon G1~\-~.r css:t JHC'stac;:Lo n. GO contos 
ele rt~.!s. flll~ f.(~ rlcs;v~nrlc·ran~ antes rlc tcrmi
!1:11' o nnno i!n:~nct>íro. E 1nuitns TI13is cou!i:1.S 
podt•rin. di~..-:;:•r: ~11~::; !ú"w f}Uf~ro toma!" m:ds tr~m

no no Sr.n:Hlo. 
O SI!. Y.\f.i('í)Xf·Er.r,o;o:.;: - SJ·. PJ·csir1r:nt0. 

P:-:t'0et~-mr rn10 o nobrr Sr·nf!dm· cstfL co~n·en. 

r.iclo clr qnQ eu déra. iusr.rur~.ÕQs no Prrsiclente 
elo Ce:ll'ú. )l:trn nnnnllnr a sua !nflnt:neia, e 
n:,o sei de !llais quem na Pl'O\'illcia elo Cca· 
1'[1: cst(, eng-anado o nobre Scnndor; pcdrl'el 
com facllidnde connncc!-o do contrario. O Jl{). 

brc Senador prrtene~n a um JlHrt.lllo nn Pro-
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vincia do Ccar:i; esse p:trtido hostil!sou ao de· 
legado elo Governo. perseg-uiu-o quanto ponde; 
e, tendo o nobre Senador allegado muitos fa· 
elos d:t Repartiç:Io de Fazenda, não posso f::.
zer·llle explicar;õcs; não sei se esses emprega. 
dos são interinos, ou se suas nomeações são 
definitivas; n:Io tenho esclarecimentos alguns 
a este respeito; mas, rle que havia dcsorr!cm 
nu Ceará, não lla duvidas. Ora. não era o no
bre Senador Presidente do Dance Commcrcin.l 
do Ceará? E o nobre ·sr.nador, como Presirlcn
tr. da. Província, podia ser Presidente desse 
Banco? 

O Sa. Ar.E:\'C'.\1:: - Eu nunca fui Prcsi. 
dr:nte nem director do Banco, a lei m'o pro· 
l1ibia; sou simplesmente accionista. 

O Sr:. VAsco,r~:r.r.os: - Estou informado 
do eontrario; e, segundo os papeis que vieram 
ao Go1•crno, tinha-se commettido alli muitas 
faltas, c era indispensnvel proceder cont.ra es
ses empregados. Se, pois, nfto são venhdciros 
esses docnmc:Jt.os. nrw é, de certo. responsa· 
vcl o Governo: o Governo não te\'C nenhuma 
parte em excesso alp;un1, porque recommcndon 
pelo contrario ao Prcsi!lcn te que, em vez rlc 
fazer opposição á maioria da Província, pro
curasse merecer a confiança de todos os lm
biinntrs: isto .:: n. pum. 1·erdadc; as queixas 
desse partido, pm·f!m. ~.:Io contradlctorias. Eu 
ouvi ler um papel cm que se dcclarn.va que o 
nobre SPn~rlor "rn Prr>siclcntc do Banca Com· 
mercial, que nré n.ppn.rrein.m no cofre da 'l'ht;. 
sournria bilhetes do Banco nssip;narlos pelo no
brr SPn[ldor: estimo muito que nilo- se~i Yer· 
rlnrlr. O Go1·r:rno. n. l'êspr.it:o elo~ factns allc
.,.~,r.Jns pelo nobre Sennrlor c·srú nmito innoccn
t~. c proccrlea com documentos que lhe fora::n 
presentes. Xão houve. pois, nenhum espírito 
d~ pct·scguição ao nobre Senador. Quercr(t. po. 
rém, o nobre Senador que o Governo se sir· 
va. rle pessoas em quem nflo deposita confian
r;a? ?\ii o parece isto razoa1·el; nem cu sei do 
Crn·crno representativo .alg-um do mundo que 
procrtl:t de outra fôrma: que Governo, dizem, 
é mais livre do que o rios Est.arlos Unidos? O 
Prcslrlcnt.e desses Estados, logo que toma con
t:t da ndminlstrar,üo, despede os empregados 
que não lhe merecem confi:tnr,a. Ha de o Go· 
vr.rno depositar su:~. confi:mça cm um cida
dão, lJ[l. de armai-o ria autoridade, h[l. de ron
serYal-o no emprego, sendo ellc inimigo en
pita! do Governo. c rlesacred·itanrlo-o em todn 

.pari e? E:u nií.o oci qual rJ o prinr:JpJo poli ti· 
co c administrn.tivo que abone scmclh:mtc pro· 
JlOSIÇftO. 

Xfto sei se um doo i·ndividuos apontado; 
pelo nobre Senador foi demittido, nfto tenho 
lr.mbr:mças disso; mas era o ma,is jurado ini
·migo do Governo, fnzkt aberta. guerra aos 
principias vitaes da administraçrw. E cntfw 
é criminos:1 n. administração de Setembro por 
niio t~r conserva,rJo esse empregado? E esque
ceu-se j(L do que praticou a, administr:rção de 
Outubro, que demittiu um empregado gemi, 
porque nas C:tma,ras Legislatims não deu o 
seu voto ao credito pedido? Ora, 6 nee~ssarlo 
lembrar ao nobre Senador que esse emprega.· 
do geral votou silenciosamente contra o cr~

dii'o, c que não motivou a sua opiniüo; c. en· 
trctanto, foi demittido pelo Oove.rno de üu·tn· 
bro. E devia um empre;;arlo que hostilisa o 
Governo, que préga conlra cllc, qne lnc attrl· 
bue intenr;ões oppcstas ás instituir;ões do paoiz. 
que assegurava. fJUC o Governo quer anuulla,r 
r.~sas instituir,õcs, devia esse empregado ser 
cGnservaclo pelo Governo de Setembro? Não 
fer. o nobre Senador demissões de empregatlos 
em iguaes circumstancias? 

O S~t. Awxc.\n: - Não. 
:o Srt. V.\SCOXCF.LT.Os: - ?\ão! ... Sr. Prc

sidcnt<~. Pelos clocnmrntos ~n0 fora.m prr.scnt.cs 
n.r. Gove.rno, é indubitavr.l que el!c proer.rlcn 
segundo os principias de Direito, c de uma rc· 
guk1r aclministraçfto. Disse-se que se tinha 
augmentado muiio [1. rl0spczn. militar :;.IIi, que 
o nobre Senador cx·ll!inistro ela Gucrr:t pedi
r~, par:t dcspcza militar clnquella Província. rio· 
zc contos de ré is, e que o :IIinlst.ro ela Guerra 
do Gabinete de Setembro elevou essa quantia. 
a sczsenta contos ele réis. Or~ .. o qnc se con
clue daqui? Quizera que o nobre Senador o 
explicasse. Podia ser m nito bem que maiores 
commissões tivesse esse Prcsidcnt~ a rlcsem
pc,nhar, que tivesse rle fa::cr rccrut~<mcntos. 

ct.c.; m:ts nfto se quer circmnstanci:tr og fa· 
ctos, e rcfcrm-se ele maneir:t que se tornem 
favoraveis ít. opinift.o c1os que os citam. 

Eu qnizera .. comtudo, que o nobre Sena. 
r! o r r!rcumstanciassc esse fncto. Dissr-·sc que 
t:;.lYcz alli se elcspereliçnssem dinheiros: qnan· 
to se desperdiçou? Quem desperdiçou? A nrl
mini!!traçilo de Setembro? E: porqu~ nfto se 
mo.strnm esses despcrrlicios'.' Cont.entn . .sc RÔ

mentc cm elrcl:tra.r que se dcspereliçon: ·e. p~.-
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ra s2 pro,·ar csla asserçüo, nfro se aponta nm 
só fado. :\Iult.a raziio tem o nobre Scnn.dor de 
d~ti:.tl't!.r que cst{L ainda nos r:~cus principias, 
na sua marcha anti'ga, Isto é, no vago das In
culpaç•ics da opposiçiio: em vez de instituir 
um cx::t:J.IC sobre ::t administraçiio de Setembro, 
de mostrar quaes sfto os seus erros. r1ue fez 
o nob;·r~ Sónador? 'Dls~c ellc: - ":Vland:lram· 
se w.nt.os contos de 1 éls para o Ceará quando 
at0 a!Ji gastav[l,m-se doze contos s6mentc; Jo
go. ;10un despcnl"iclos dos dinheiors publicas" 
-s~::ll int1a~;~!· se acc.rcsceTnm malares despe· 

zas. 
·O nobre Scn·ador :Linda insistiu em que o 

Presidente da Pro\"incia do Ceará tlnlla con
tr~. si a maioria dclla; e cu estou convencido 
<.lo contrario. Tinha ·contra si a maioria or
firial, ~ quando a.ppellassemos em tempo corn
pc·~í.·1!to pn!·n. a 111niorín. ren.l, entrto conhece
ria o nobre Senador que ella m1.o era OJl· 

posto. w Governo. Quererá o nobre Senador 
que, qnmulo se ~anrcs.ente qualquer 1nníoria, 

0 Governo :t reconheça cerno tn.1? Que (]i!1!1dJ 

apparcca qualquer boato, ·.O considere Jop;o co
mo op!nif:o publica? Talvez ache mu!t:J.,q pcs
~on.~ do seu parecer, mas eu nrw posso com
partir tal sentimento . .Julgo que é mn!to lh~
rlgD!;o adoptar temerariamente como opinião 
publica. quanto se om·c; não ·cons!d:oro rr.al 
a ma.!orla só porque cm uma on outra occn
&ifo.o por um ou outi\1 ·!11otivo, se declarou po:· 
este ou ar]lwJic objecto, Quando h::t ra::ilo rw.r~l 
crer que essa maio.ria .cst(L em guerra com a 
maioria .real do paiz; Isto é, que a nmiori:l of
ficial nü.o ~ o. expressão da maioria :ren.1 do 

paiz, 
Emfim, nsscverou o nobre Senador, cm 

p!0no Srnado, que o Acto Atldic!onal que eu ti
nh:t npr.escntaclo {t Camarn. temporarla crn 
mnit:o mais libera!, do que o approvado. Cha·· 
mn.-o l!br.r~l. poc entender que d:1 m::rls n.tr.ri
btdr0r~:; ::t~. :\~-i!:iCmbléns Pro-;;inciaes, o que n~to 
r~ yr.rclr~-~J~; o Acto ..:\..daidon~tl pa.sscm (!1l1 rpn· 
s~ tctlns ns suas partes, con1o cu o apresentei; 
mn~; r.omo n tlcclnr:v~üo de qu~ as AsscnthE:L:; 

• . ' ll.ll\1':1~"~Í' 1 ~ ~'1'·,;....,1·1-P:·r:i"i1lc!:10:·l nao tCl'l~lDl as t t.~ l,l ~.;J J· l ··-·· 

rir·.(:. ch·iq c n.dministr~tivas d:ls 'ProYin~!~s. 
;De~ <'.(:i.'\ O r:nr. . .c~ntr.·ndldo littcrnllncnr.C', eomo qu2~· 
o nobre Senador, até púue se f:lzcr llas Pro
v.incins outros tantos Estados. O ~ 7." do 
art. 10 tambem não lhe pertence; de emprr:· 
~nr1os mu!to gcracs fizeram-se cmpr:·~·nflo" 

provinciacs, c estabrleccu.se assim uma Jucta 
entre o CoYcrno Cera! c os Go\·crno.s Provin· 
eiacs. Ora, é uru principio Im pouco rlcscober
Lo llrt .-\mcritrt elo ~ortc, que os poderes gcracs 
e p:rrliculurcs <.levem ser do tal manetra de
tinidos, elevem marcliar de forma tal, que 
andem sompre parallelos sem nunca se cn· 
centrarem. Entretanto, é meu esse paragra
pho 7; mas o que se fez? :II!sturou-sc tudo, c 
disse-se que o projecto, tal qual se se tlnhu 
nprcscntado, dava multas attrlbuir,ões (ts As
sembléus Pl'Dríncirws: fui cu que declarei qu,~ 

os Jl!'C·.~í:lcnlc:s c1~1.s Provincias nt~o sancciona
riam todos c quacsqucr netos das AssemblCns 
Provinciacs? :~Ias o nobre Senador tem n. fe
licidade de ser acreditado; nem parccc-Inc !JU<! 

csta1·a na Cnmara <.los Deputados. Asseverou 
o contrario do que consta officialmc!Itc. 

Argue-me tumbcm dr ter falado cm 
emendas, confundindo emendas com jntcrpre
tação. Eu disse ~uc cmc·nda era intcrpreta
çfw? Sr. Pn~~>idc:ntc:, ru n:i.o nsc·i da .palavra 

emenda, parece-me r;uc o nobre Senador se 
equivocou: JJo ,\cto ,'.rJdicionJI !1:1 t:m artiga 
nmito 0XP1'cS:>o '!li~ i:1eumbe no Porlm· Le:;is
l:tt.ii'O Geral o interpretai-o. Disse-se que ha 
de ser interpretado Jiw:raiment.c: ora . .i:'t foi 
offício do lcr;is!:J.dor interpretar littcralmcnte·.• 
Quando se rc:corrc ao !egisladOJ', para. expli
car um nnigo, pcde:-:::r. que ensine a ·interpre
t:rçi\o gr:>.mmntlcnl ou !itternl? 1Sr. Presiden
te. Xfw continulrt:i. Yot~mcs, c srttisfaça-se a:.:
sim ao nobre Senador. 

.Tniga-sn :1. matcria suf.fíci~ntemcn

tc cliscutld:1., npprova.se o toprco la! 
.qual, c süo r2:;citadns todas as emen
das. 

O Sr. Presidente occupa de novo :L 
cadeira. 

EntJ·e cm d!scussüo c é n,pprovnd~ 

.sem deln:te o ~ S, nos termos seg·uin
trs: 

11 0 Scnnclo niia (1UYitl:l!'ft mrsmo, se sr~ 

mostrar prcci2o. f:~?.er. em nnoio ll~5~m polH ;. 
ca, novos sacrlficios, pen{~~-1':-tclo. cama estú, r1 :~ 

que o primeiro e prindpnl de seus deveres {I 

<;ustrntar ~ }Jonnn·hi:>. Constitucionnl. c pnr 
cn~ n. l'C:nni:lo de todos os brazilc.!ros. 11 

Segue-se n discussflO do ~ !): 

"O Scnallo nüo pcrcle de r!s!:a n intel!!
p.·r~H·in. llo ..\er.o Aclr1icion:1.l flUC l'efui!nou a 
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CoHstituição do lmperio, c empregará todo o 
zelo e efficacia no melh(}ramento do melo cir
culante, na revisito das leis pcn::ws, c na orgil· 
nlzação de um melhor systcma de Instrucção 
publica, segundo lhe é rccommendado por V. 
11r. r. Mas, reconhecendo que só no seio da 
ar!mln.istração se podem exactamente conce
der c convenientemente preparar projectos de 
tfto alta impo.rtancia, esperu, para aar Ilrin· 
clpio a seus trabalhos a este respeito. pr.las 
propostas .do Goyerno Imperial. • 

0 Sn. VASCOXCELLOS: - Sr. Presirlc•nte. 
P~.rt:c deste parn.gi'apho é inintelligivcl; e n. 
outra parte contém uma proposição que não 
pôde ser approwtda: a parw que me parec•õ 
inintcllcgivcl é a que .se comprehendc nas se. 
g-t!intr.s pn.la,Tas: .. 0 Senn.do n:lo perde de 
vi::ütt ::. intclU;cncia do Ac~o AU.dicional''. O 
Go1·r:mo recomrnenrh ao Corpo Legisliüivo 
que procure explicar alguns artig·JS do Aeto 
.\dtlir:ional qnc tem sido objecto d0 cluvidas <• 

<lf.• trO:llC'.ÇNi ·pi1.ra a administraçU.o; o SctFtd') 

responde-lhe que não perde de vista a !ntelli
~ene!u. rlo .\cto Addicional, c accrescenta logo 
que: emprr:garú todo o zelo e efflcncin. no mc
lhommcnto do meio circulante, etc. Ora, nrw 
crnwir{t tamlJcm que o Senado promctta todo 
o zc!o e cfficacia cm bem explicar o Acto Ad
uicional? As palavras a r:rue eu me refiro me 
p:trecc que niio têm sentido, que equivalem a 
nfta responder cousa alguma ao Throno. 

E nfto será objecto que mereça considera
c;fio do Sr.n~do o explicar o Acto Addicional? 
Nito t.cm e!lc sido objecto rlc tantas duvidas'? 
Nito tê1i1 todos os :\Iinistros de Estado com
prehcndiclo o nobre relator da Commissfto, 
commun!cado ao Corpo Legislativo os trope
ços que oppõc á administraç[to o Acto Addicio
nal tal qual tem sido entendido? Porque ra
züo hoje se não ha de responder cousa algu
ma a este respeito? 

·En per;o que se me explique que quer 
dizer .. nilo perde de vistn a intclligcnci:t do 
.~cto Addcional". F.quivalertt a declarar-se ~o 

'fhrono que o Senado estfl com os mesmos sen
timentos do Throno. que reconhece a mesma 
necessidade que lw· de cxpl!car o Acto Adcli
cional? Parece-me que tacs palavras n11o tle
signam que os sentimentos do Senado estão de 
accôrdo com os desrjos d:t Corôa, c torna ain
da mais notavcl cst:t cxprcssfto, o qnr se obse!'· 
n cm seguida, que é promctter o Sr.nMo to-
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tio o z,Jlo e cificaciu élll melhorar o meio cir
culante, na revis[to das leis penaes, etc. 

A segunda. J.liLI'tc dr :re parngrapho, di~se 

eu que era inadmissivci, e assim o entendo . 
porque declar.a que o Senado .sõ tomará em 
considerar;üo as providencias recommendadas 
pelo Throno, quando forem propostas pelo Go
verno. Até aqui procedia-se de outra rormu, e 
& por Isso que eu não posso concordar com um 
nobre Senador sobre ·este progresso; de
clarou-se sempre ao Throno que se f!l.2ia vo
tos para que os ministros apresentassem es
sas propostas, porque, estando eUes mais em 
contacto com o paiz, melhor podiam avaHar 
,1.s suas circumstancias, apontar as suas ne
cessidades, c propor os Ternedios ma!.~ adapta
dos a satisfazei-as; hoje não é mais assim; 
hoje declara-se que o Senado nào usará de 
sua iniciativa, se o Governo não fizer essas 
propostas. 

Xotu-sc que esta parle do paragrapllo ~. 

:tté. inconstir.ucional, porque .priva os membros 
do Senado de fazerem propostas a respeito 
rlessas matcrias, pois que dcrhra que o 8"
nado só tomarú em consideração essas medi
t1:~~. qn:l~Hlo sejam propoRtas pelo GoYerno. Eu, 
jl0rlanto,voto tamb~m contru este paragrapho. 

O Sn. liL\nQr:r.z nr; PAR.\XAGU~I.: - Peço a 
leitura do período. 

O Sr. 2" Secretario lê. 

0 Sn. :1!.\P.QCF.Z m: PAHAXAGt:.í.: - Senhor 
Presidente. Duas partes contém este período. 
:\a primeira diz o Senado que não perde de 
,·:stn a imclligcncia do Acto Addicional. Ora, 
cm ,-crdade, tendo a Fala do Throno, no an
no passado, rccommcndado (L Assembléa Geral 
este objecto, ·e repetindo neste ani10 a mesma 
rccommcndacão, que outra ou melhor podia. 
ser a resposta da Commissão. Cbrta como es
tá de que o Senado desde o anuo passado se 
acha disposto a satisfazer a essa imperial re
commendação? 

A outra parte é relativa ao melhoramento 
;lo mGio circulante, (L revisão das leis penaes, 
:~ a. outros objoct"''"'. reconuncndaclos igualmcn
'·" na mcsmn Ti .. · ·.·• do Throno. Estou tambem 
11crsundido de que esta parte deve ser ado
·,:.:~rl:t como est:'t redigida. Nfto sei que fique 
mal ao Scm.:o dizer que cspei'a, pnra dar 
principio a esses n·aba!hos. pelas propostas 
r!o Cow:I'no. srntlc !'rii'a de toda duvida qu~ 

T. IV 
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só no sc:o da :~dministrn,,flo é que se podem 
exactamente conceber, c convcnhmtcmcnte pre
parar projectos de tfto alta import.ancin: de
mais que já na resposta á Fala do Throno, no 
anno passado, nos expressámos pouco mais ou 
menos por csm maneira, que igualmente se en
contra .na da Cmunra dos Srs. Deputados. 

A' vista. pois, ulsto, Sr. Presidente, nfLO 
posso com]Jrchender o motivo da impugnação 
que se faz a este pcriodo, salvo se se quer, co
mo me parece, prolong-ar ainda por mais tem
po a discus~üo da resposta ú F:lln. do Thronu, 
que jú nos tem consumido tantos dias. 

O Sn. SATUit:'i!:I'O: - Não acho razfto nesta 
ultima parte do paragrapho, embora se me al
legucm prcccelcntes; c se eu votei por cllcs, 
foi por inadYerteucia; agora, porém. não elevo 
votar. Vejo que, pela ma.ncira porque se ex
prime esta. ultima parte do paragrapho cm 
discussfw, se reconhece que só no seio da ad
ministra~fw é que se podem conceber esses 
projectos; c então segue-se que ellcs nfto po
derii.o ser concebidos convenientemente no seio 
de qualquer dn.s Cnmnras. Parece, pois, que o 
Senado se vai inhibir ue iniciar leis desta na
tureza, c cu de certo, nüo me compromc·tto a 
isto. porque talvez tenha de apresentar algu
mas propostas a. respeito destas mn:terins, wn
t.o :1:::i~ quanto já nesta Casa hn um projccco 
r<"b.tlvo :i instracGiio publica, e hn, mesmo, tm
b:tlho sobre o C:odigo do Processo. Ora. por 
esta re~;posl:a o Senado se compromettc a niio 
iniciar projccr.os que tratem destas mntcrlns. 
Eu, pois, mQndo [I ~Iesn uma emenda de sup
pressiio (t ultima parte do pnragrapho. 

E' :qJOi!tr!a. c entra conjnncwmcutc 
Pm di~.eusgrlo a seguinte 

trabalhos da Camara. Ora, parece.me que 0 

nosso Regimento prohlbe .prcscrutar as iuLen
r,õcs dos outros membros da Gasa; mas o no
bre Senador nfto póde ouvir opiniões contra
rias 5 sua que não attribua logo a algum mo
ti\•o sinistro, a algum motivo conelemnavcl. 
::-Ião sei .porque; mas, pergunto eu: que se 
disse contm o que eu tfLo claramente enunciei 
a respeito do vago, elo nenhum sentido destas 
palanns: ·•o Senado niio perde de vista a in· 
telligencia do Acto Addicional''? 

Disse-se que a Cl}mmissiio devia exprimir· 
se assim porque j{L o Throno, na sessão passa
da, havia recommendado á Asscmblca Geral es
<c objecto; mas, Senhores, lambem não Tecom
.11endou o Tln·ono, na Fala da abertura da Aa
Jcmbléa, no nnno passado, o melhoramemo au 

tncio circulante, a revisão das leis penaes, e 
um melhor systema. de instrucr;fto publica? 
Porque raz:"Lo se ha de fazer differcnr,a entre 
um c outro objecto? Porque não disse a Com
missão: "O Senado niio perde de vista a ln· 
telligcncia elo Acto Addicional, nem o melhora

mento elo meio circulamc e os outros objectos 
mais recommendados pelo Throno"? Qual 11:1 

de ser a razão porque trata com indiffcrenGa a 
intclligencia do Acto Addicional que o Throno 
exige, c !:'Ó (]{, importancia ao melhoramento do 
meio circulante? Quem ler ·este p:1.rng-rapho da 
resposta niio dirü. que o Senado não tem tanto 
empenho em bem definir, cm bem explicar o 
disposto no Acto Addicional, como, por excm· 
pio, tem cm melhorar ns leis crlminaes e o 
meio ci·rculantc? De certo! 

Passemos ngora ú segunda. pa.rte do paJ·a
p;rapho cm disr.uss:io que diz que, para o Sena
do dar principio a seus trabalhos a respeito 
destes objectos, espera por propostas do Go
verno. Ora, quem podcr{L duvidar que por esta 
promessa o Senado fica obrigado, ou se com

"Suppr!mmn-sc as palavras - ~Ias reco- promettc, n niio prorcr sobre tncs .mnterins sr:m 
nhecendo - c tudo o mniR que se segue até o que haja propostas do Goyerno? Até se pode
fim. - Sntumino." rú entender outra cousa: sabe-se que na Ca-

0 Sn. VAscoxcnws: - Sr. Presidente. mnra dos Deputados existe ·um projecto que 
Sinto muito que um Nobre Senador, mr.m- Interpreta o Acto Addicional, c que passou j:1 
bro da com missão, queira logo interpretar as cm tcrceim discuss:"Lo: nflo se poderá suspciLH 
minluts intenções. dizendo que eu quero achar que n Commissiio, por estas .paJa·aas da u!U
mclos ·de cmbamç.ar o termo da discusséio; e ma parte do pnragrapho, ncga.se a essa intcr
isso porque não approvo a resposta da Com- pretnção do Acto "\ddicional, porque não foi 
missilo. Xinguem pôde oppor-se no parecer da clla proposta pelo Governo? Citam-se Ynrias 
Commissiio, sr,m ter o intento •de demorar os f respostas da Cnmara dos Deputados c do Se· 
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na.do; mas eu nrw me lembro que al~;uma res
posta das Camaras I..cglslat!vas declarasse ao 
Tllrono que não procederia ao exume das mate
rias recommcndaelus, sem que houvesse propos
ta do Governo; é a primeira vez que tal idéa 
upparecc nu resposta ao Throno. Voto, porta-n
to, pela emenda supprcssiva r1ue se acha na 
~lesa; e voto, mesmo contra o paragrapho 
todo. Não mandarei ~;ruenda ·porque julgo que 
até o paragrapho é obra. que niio admitte 
emenda. 

O Sn. :\;IAHQUEZ m:. PAn.~XAGu.i.: - O nobre 
Senador reforça os argumentos do discurso an
tec~:dcnte; c, [L vista das respostas á Fala elo 
Throno do anno passado, (que lê), tanto elo 
Senado. como da Camara dos Srs. Deputados, 
mostra que em uma ·e outra parte responde o 
Senado ao Throno, em harmonia com o que 
se lhe respondeu no anno precedente. 

O Sn. s.~Tunxixo - Se a reda.cção do para. 
~rapho fosse a mesma da. resposta á Fala do 
Throno, que o nobre Senador a.caba de ler, eu 
votarei por clle; mas o paragrapbo em discus· 
silo põe o exclusivo no Governo; o Senado se 
!nllibc por si mesmo de fazer essas p:·opostas; 
c como eu talvez seja aquclle que vá faltar a 
esta promc:ssa do Senado, voto contra esta ul
tima parte. Se se quizer substituir outra re-

0 SH. VASCOiiCELLOJ;: - Eu fiz opposição 
ao paragrapbo em terrnr.;: comedidos; não of
fendi á commo!ssão nem aJs seus membros; dis
se que não entendia o que significavam as pu
lavras "o Senado niio verde de vista a intcl
l!gencia. do Acto Addicional ", assim como que 
er:t inconstitucional a ultima parte do para-. 
;;r:tp!Jo quando .promettia ao Throno que -não 
daria principio a estes trabalhos sem propos
tas do Governo. :~!isto n[Lo offendl a. nenhum 
membro da Commissiio; mas o n()bre .senador 
declarou logo que niio havia raziio para se ar' 
gumentar contra o puragrapbo c que, pe>r con· 
seguinte, o que se queria. era' demorar a dis· 
cussão; e eu digo que o nobre Senador não 
f'ntendeu ainda. a grammatica do rparagrapbo. 

Eu entendo que a expressão da. primeira. 
parte do pa.rngrapho ·designa que o Senado não 
d{L apreço á recommendação do Throno a re~
peito da intc!Hgencia do Acto Addicional, .por· 
que se exprime de uma maneira que niío se 
entende. 

Quando faln em outras providencias r"· 
commcndadas pelo Throno, promctte que se ha 
llc esmerar nellus; e r1uando fala sobre o Acto 
Addicional, diz que não perde de vista a sua 
intelligcneia. Eu não sei o que isto significa 
p:>rque nenhum de nós perde de vista a intel-

dacr;iio, ou cousa unaloga ao que se fez o anno li!;cncia dos actos lcgislati;os. Disse o nobre 
passado, eu votarei ·por isso; mas não pelo Senador que a razão da diffcrcnça está em que 
actual que exclue o Senado de apresentar pro- o Th·r<mo já nos recommendou este objecto na 
jectos a respeito destas ma terias. Por isso, a!n- sessão do anno passado: respondo eu que tam
da insisto pela suppressão. bem nos recommendou o melhoramento do 

o Sn. VAscoxcELLOS: - Um nobre Sena· melo circulante, as leis criminaes, etc.; qual é, 
dor disse que, nüo achando razão sufficicnte pois, a razão da d!fferença? Eu não pedi expli-
para se argumentar contra o paragrapho que 
se discute, podia Inferir que ha só Intenção 
de demorar a discussiio na opposiçfto que se 
faz: felizmente, nflo fui eu que offereci a emen
da. Porque o nobre Senador não acha razão 
sul:f.ic!cnte, conclue logo que os outros estão em 
erros. Póde muito bem ser que haja falta no 
nobre Senador cm não encontrar força nos ar
gumentos dos adYersarios; c como não estou 
J•csolvido a jurar uns palanas do mestre, se 
se qu!zer interpretar as minhas Intenções, cu 
'farei o mesmo: cu respeito multo as ciis, nuis 
espero que cllas não provoquem a quem ainda 
as não têm ... 

caçflo do .pa.ragrapho pelo motivo que suppoz o 
nobre Senador, e sim por motivo muito diffe
rente; é porque entendo que a ·commissão tem 
para si que o Acto Addicional não precisa de 
i ntcrpretaçõcs ... 

O Sn. :\;IAnQrEZ DE Rmn.~CEXA: - Ess:1 é 
boa! 

0 SJt. VASCOXCEllos: - E' boa! E' uma 
eonclusão multo log!ca. O Sen(l;do promette que 
:;c lm de esmerar no rnclhor::tlllento do melo 
circulante, e na revisão, de outras lei; mas, 
quanto ú intell!gcncla do Acto Add!c!onul, não 
faz essa promessa; é objecto secundaria, niio 
se ·ll!L de esmerar; diz só que nüo perderá de 

O SJt. :ll.~UQt'EZ JJI·: p,~JtA:X.\l;! 1 .Í: - Xão as j vista esta intel!!gencia; e que quer dizer 
lH',')\'Ot:O, hHO? 
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A outra parte do paragrapho diz ~ue o Se
nado espera para dar principio a estes traba
lhos pelas propostas do Governo; note-se bem. 

Leu-se a resposta da Camara dos Depu
tados. approvada pela opposiçfto de 1837, que 
tem sido tfto estigmatisada, e que hoje se quer 
tomar para modelo da do Senado; mas, em
fim, nós devemos imitar os erros? (eu nfto os 
a:dmitto); •devemos admitt!r o que fez a op
posição da Camara dos Deputados. PorC,m, es
sa resposta da Camara temperaria nüo contém 
o que contém o p:~.ragrapho em discussão. A 
resposta modelo diz, por ventura, que se espe
rava, pn.ra dar principio a estes trabalhos, por 
propostas do Governo? Não; não privava as 
Camaras desta iniciativa, como p·r.iva a rcs

. posta que se discute. 

Eu não .posso descobrir motivo algum pa
ra esta alteraçfto, senão cm ter o Senado argu
mento .para regei tar a interpretação do Acto 
Addicional, que j[t foi approvado na Camara 
dos Deputados, e que nfto foi iniciada pelo Go
verno, bem que o Governo a acceitassc. Voto 
portanto, ainda pela emenda de suppressão, c 
hei de votar, mesmo, contra todo o paragra
pho. 

O Sn. A. BnAxco: - Principio pedindo ao 
nobre Senador que não supponha da minh:t 
Jl!li'õ.o. cm alguma palavra, que me possa esca
p~r. inlcnç•ies de offender, nem de atacar seus 
sentimentos. Em verdade, eu tambem entendo 
CJUC a impu,;nnc:ão a. este parugrapho é uma es
pec!e de exagg~ração, porque entre divcrs~G 

pessoas p6t!c haver divcrsissimas intc!l!~;encias 
sobre uma mr.sma parte de um discurso: cad:!. 
um propõe a sua intelligencia, c nem por isso 
podem ser taxados de não saberem grammati. 
<':t, por nquclles que não combinam com ella. 

E nf:o dou a ~stc paragrapho a intelligen
cia que lhr. dii. o nobre Senador. 

O nob1·r. Senador quer achar uma differen
ça muito essencial entre as palavras "empre
gar:1 todo o zelo e cfficacia no melhoramento 
do meio circul:mtc", etc. c as palanas "não 
pcJ·dr. eh~ víst::t a intclligcncia do Acto Addicio
na.l "; is i· o é, que o Senado nas palavras "Nfto 
perde d•~ vistn." dá a entender que nfto quer a 
intclligenci~ do Acto Add!cional. Orn.. isto n:io 
(, admissivel; cu nsr.Pnto que o Senado cmprr.
gnrá tania zrlo e rfficacia no melhoramento 

do meio circulante como na intelligencia Ol) 

iutcrpretaçfto do Acto Addlc!ona.l. 

.Tá se deu a r::tzf:o porque se tinha vn.riaclo 
ele phrasc; podia nfto se dar a r::tzfto, ·ba~t.ava. 

dizer-se que er:! a rnesma idéa c-m div~l"::o:ts 

phrascs, c 'Podia cntflo o nobre Scnndor mos
trar com o Diccionario que nfto se podia dar 
tnl intelligencia, i~to ~~. qnc n.s pala.Yras da. 
Commissüo "não perde de vistn." nfto coiJLi
nham a n1esma iclén ·das outras palavra!:i, e nt1o 
nela mt~ncira por~ue tem sido i·mpugnado o 
paragrapho. l~u creio q·ue é uma. e n. mesma 
cousa. 

Disse o nobre Sennclor qnr. o 'J'hrono tn.m
b~m rccommendon o melhoramento do meio 
circulante, etc.; mas h a esta razão,. e vem :t 

ser que, a respeito do Acto Addleional, a .pro
posta. ou projecto nüo póde partir do Throno, 
p(}rque r.u assemo que ao Corpo Legislativo (. 
que compete intcrpreLar as leis. O Acto Addi
cional E uma parte da ConstiLniçüo que !em of
ferccido duvidas c embaraços na sua exeeuçfiO; 
e o Corpo Legislativo deve dar-lhe a. intelll
gcncia que fôr mais conveniente n.quelln. que 
se quadrar melhor com os nossos principias con
Stitucionaes, c esc:usu-sc clizcJ· que espcJ•a 110r 
Propostas do Governo; parece ~ue isto nfto 
convinha, porque o Acto Addicional é uma .par
te da. Constitução, c sobre as duvidas ~ue Wm 
ap.pa.recldo, está o Senado pcrfcimmentc infor
mado, assim enn1o a ('~mnra dos D0putados; 
era nec~cssnrio fa:~cr~sc clfl'!'r:-:rcn!:a cntn~ uma 
parte da Fala do Th;·ono c a omr~ pane q11':· 
trata. do melhora.mento elo nh'io c.:il'enlant,~, 

das leis penaes, etc. Eis tt razfto porque :t Coiil
l11is!::ftn rnrion de phrasc. O:·;!. n~:··::!~~~ :tO~i m:t!!j 
objectos, diz que cmprega.r[[ todo o zelo c efi':
cacia, lUas com isto não se qur:r dizer que n:~" 

se cmpregarf1 o mesmo zelo c cffir~~LCia na. in
tdligcncia. ao .. !c to .:\Udiciona!, q uantlo se di8-
cut!r esse projecto da Ca.mara dos Deputada>>; 
c parece que o Scna.do trabalharia debalde, ~,, 

acaso qnizesse fazer um .projecto para, fixar css:t 
illtr,lligeneia, f]Imnrlo já existe um nn Camar:\ 
Tempornria. 

Qu:mto (t ultima parte do 11arag:·a.pho, er1do 
que o nobre Senador, o Sr. Satmn!no, o impu
gnou, .por l·hC pa-recer que o Senado I']Jirr ir.· 
enlear que só no seio da adm!nistra~iio é qnc 
se podem convenientemente preparar estes Tlra
jeetos. 
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Om, cu creio que o nobre Senador não 1 
póde negar que no seio da auministraçfLO é 
que se podem melhor p.rcparar taeH projectos; 
nem o paragrapho diz ·C]Uc ~ó a adminisLra.çfi.o 
os pôde preparar, mas si.m que os pódc melhor 
prepamr. A admin-istração está collocada na 

posição mais conveni!:ntc. para encarar o meio 
circulante c:m todas as suas relações; por 
exemplo, em rclar;ão ás fortunas publicru;; E 

por conscguhltc, mais habilitada. está para n1c
lhor prcpa rar projectos tendentes a esta matc
I·ia; mus dn.r1ui nfto se si.:guc que não possam 
os Senadores offcrcccr propostas a este respei

to. Disse o nobre Senador, que se piiem obsta· 
cuJos n. que semelhantes projectos sejam pro
postos pelos membros da Casa .. por Isso que a 
resposta. ao Throno diz r1ue se cspc·rn. pelas 
propostas do Governo, p~\r:t se dar principio a 
estes traha.lhos; mu.s, nesse caso, o Senado po
deria. dizer: "0 vosso J.)rojccto é a.dmlttido, mas 

esperamos pcla.s pr·oposta.s do Throno, c entãa 
:tjll'Oveita.remos n:i.o só as ·idéas dos projectos 
apresentados pelos membros da. Casa, como as 
das propostas da. administra.çfLO". !l-Tas, dado que 

a. administração não propuzesse nad:L a. respei
to destas matcrins, o Senado estava desligado 
da promessa, c cntiio podia discutir os J.)rojc· 
ctos da C:Lsn, sem que isso lhe fosse desairoso. 

Dc;mais, j{t aqui se l\presentmam exemplos 
t1a Cn.n1n.ra elo:; Depntados. O nobre Senador, 
ex-:lfin!stro rlisse que esses cxemr,los nfto pro
cedem, porque são de uma opposição extrema, 

e que alé nfto se dcvi:t:n trazer para modelo. 
Eu nü.o sei se eram de oppos!<;ão extremas, ou 
se do lado ministerial; o [JUC sei é qnc as ·idéas 
de suas respostas siio a.s ·mesmas que hoje ap
parccem no topico que se discute. 

Depois, nós nüo temos argumcntndo com 
a resposta modelo da Camnra. dos Dcpuiados, 
e sim pGr nm argumento simplcsmcnt"' 

rui lwm inl'm; is~o é, se o nobre .senador a.ppro
vou estas idérrs, em tal tempo, como agora, as 
impugna? rsr.o mesmo j:'t se disse no curso desta 
discussfto. 

X:.i.o s1:i se ha nlguma cansa mais a respon~ 
der; o [JU(' entendo c' que o pa.ragra.pho dcYc 
passa~. porque cont•'m a mesma iMa. consigna
ela nas ·respostas antniores do Senado; c tlclle 
n:"ro se pdde inferir o que têm inferido os no· 
ln·e~ s~·~n:ulorrs qtll~ o tên1 Impn~nado. 

A discussão fica adiada pela. hon 
O Sr. Presidente marca. pa.ra. a O 

rlcm do Dia, o seguinte: as ma.terh• 
dadas ·para hoje; tercciva. discussão d 
resolução sobre a pensão de D. Custo 
dia Joaquina do Sacramento; sobr 
os vencimentos de Pedro Pereira. co, 
rêa. de Senna, e sobre a sontenr;[L d 
Coronel .Tosé Olinto de Ca.rvulho. 

Levanta-se a sessüo tis duas hora,s 
me ia. 

20" SESS,i.O, EM 31 DE MAIO 

F:."pcrU.~ntc. - Continua.r;ão rla prirneita dis 

r.ussllo rio discurso cm. resposta ri Fala rlt 
1'hrono. 

l'I!ESIDF.XCIA DO SI!. DIOGO FET.TÓ 

Achando-se presente suf!'iciente nu 
mero de Srs. Scn:~.do~cs, abrc·s•~ n ses 
sfto; c, lida. a. acta da. antc1·ior, ~ ap 
prova.da.. 

O Sr. Presidente com·ida. o Sr. 1' 

Secretario a. occupar a. cadeira. da pre 
sidcncia; c, tlcpois de obtidn a lHLla 
vra, a.presen tu um projecto de lei. es 
ta.belecendo em todo o Imperio curso: 
de estudos elementares em circulo: 
para esse fim destinados, noth·andc 
nos termos seguintes n. cprrsent:u::i.r. 
ao tl i to projecto: 

Sr. Presidente. Se fosse mais presumpr;oso, 
não apresentaria. projectos ás ·ca.maras: tr. 
nho sido mal succedido com aquclle;; que te
nho offereeido, a.peza.r de me terem p:trecido 
de vital interesse. O que ora tenho a hnnr~ 

de aJ.)resentar <1 consi·deraçf:o do Senado é <k>
sa ·natureza. Ha muito tempo que estou con
vencido de que a cdueaçfto é nccessa.J"Ia., n:io 
s6 .para o individuo como para umn nar,iio, r 
que a.ssim é a primeira necessidade rlo T~razil 

um plano geral de edncaçfto, se em \'erdall<' 
desejamos da.r aos braz!leiros um caracter na.
ciona.l. Propuz, ha muitos annos. na Camam 
dos Deputados, um projecto de ·cdnca~iio pu
blica, o qual te\'e a .primeira. discus~fto e .JHLS-



. ·.-~:·. 1 :.· . 

; '. 
: ,· 

j:..O 
I, 

' ' 

·.1 

_; r ·. '; 
,·. ~ 

''i':.· . .' 

, . . , 

~ . 

. :!:· ... 
I .,.•:.)• 

·:· .' ·.:· 
. ' 

'' 

2M Scssilo de 31 de Maio 

sou (t sc!;unda; nella passou o seu prinwiro 
artigo, c mmc:t ma·is foi esse projecto elia
macio ú iliscussfto. Parece inili~peusavel o es
tabelecimento de uma .educação publica unii:or. 
me cm todo o Brazil; c se nós bom observa· 
mos o espírito ile nossa .nação, teremos de con
fessar que no •Brn.zil ·cada individuo tem um 
caracter particular, qu:mdo, no mesmo antigo 
governo absoluto, potlia Tccon.hecer-se ·em todc·s 
os ·brazileiros un1 caracter distinctivo, .parqurJ 
havia uma educaçfto, ainda que algum tamo 
uniforme, c essa educaçfto •era geral. Em toda 
a parte se encontravam os mesmos estudos, os 
mesmos principias '!'egulavam o pensamento rle 
todos, o que .nfw acontece hoje; a educação de 
lwie eonsiste cm aprender a ler. Ora, bem se 
sabe que ler c escrever é indispensavcl, porq~1c 
é o in~trumento do saber; mas, para se saber 
alguma cousa mais, cumpre que se .aprendam 
idéas novas, que se procure primeiro ·desen
volver a razão, para esta habilitar-se a com· 
prchendcr verdades que lhe sirvam no resto 
da vida. 

Tenho, portanto, de offercccr ao Senado 
um projecto que, no meu ·entender, desempc
lllla estes fins; embora morra elle .mas dis· 
cuia.sc: quem ·O rejeitar, apresente outro me· 

O nssencial dcslc methodo é principiar pe
los conhecimentos sensíveis, '[l[l.ssar aos intel· 
llgivei~ e ec·ncluir pr,Jos mor~cs. 

O •plano que offercço !'ará conhecer ao Se· 
nado a natureza deste systema: a dis()ussão 
mostrnrú suas vantagens. 

O Senado note que, depois de desenvolvicia 
a razão ·do menino peJos elementos de scicncias 
que indico, clle ultima a sua applicação pelo 
estudo de ]lllilosophia moral, afim de que fi
que cabalmente instruido nos seus direitos e 
deveres. 

Assim habilitado, pôde o menino seguir ;, 
carreira que quizl'r, ou PU!'a a qual as circum
stancias o cham<J:rcm. 

Emfim, Sr. Presidente, na discussf1o des
cm·olvcrei o meu pensamento. 

g' l!tlo o Yai n. imprimir o seguinte 

l'llO,J EC"l'O 

'·A Assembléa Geral Lcg-islatil•a decreta: 
•· Art. 1." Haverá em todo o Impcrlo cur

sos de estudos clement[l.res cm ·círculos para 
esse nm .destinados. 

•· Art. 2." Xestes cursos ensinar-se-hão ele-
lhor; c niio aconteça o .que tantas vezes acon- mentes de Historia Natural, Physica c Chimica 

tece - que -nem se faz, nem se deixa fazer. 
Todos conhecem a necessidade ·de provi· 

dcnciar·se sobre este objecto; dciie não se 
trata, mas ver-sc-ha o debate: infelir.mentc 
rocei o ·pelo resultado ordi nario, que é nada 
fazer-se. 

Eu peço ao .Senado que se nfto pronuncie 
contm clle, por isso •mesmo que par!lce afas· 
tar·sc da antiga rotina. O plano niio é de mi
nha invençüo; o essencial dclle encontrei num 
autor, •para mim, muito judicioso; c eu, quan· 
to minh:1s circumst:meias o permittiram, já 
o puz em pratiea, e agradavel foi o r~sultado. 
Tem, JlO-rtanto, em seu abono a minha cxpe· 
riencia. Notei cntüo não só a :attenção elos me. 
ni·nos e o p.raz_er que os acompanhava, como o 
progresso que faziam com este mcthodo. 

.Senhores, o nosso a,ntig-o methodo de prin· 
ci'piar o estudo pela grmnmatlca latina cu cha
marei injannl; semelhante estudo é a rido, cn· 
fadonho, inintclligiv.el, e, sem augmentar o nu. 
mero de nossas idéas, só setTc .par[!. tornar 
ocl io~os os mais estudos. 

cm uma só cadeira; elementos ele Geographia, 
:'.IctaJ>hysiea e Logica cm outra cadeira; Phi· 
losaphia moral, contendo a tllcoria desta scicn
cia o Direito :-\aturai c Politico n'outra ca· 
deira. 

·' Art. ::." Hi:,er[ ·:·:11 substituto para es
tas trcs cadei·rrt~~:o. 

Art. ·!." Xa cap1tal de cada Provincia 
haverá trcs cadeiras, uma de Latim e Francez. 
outra de Arithmctiea c ·Geometria; outra d·; 
Rhetorica e Poct!ca. 

"Art. 5." Os presitlentes marcarfto os cir· 
cuJos, tendo cm vista a commodidade dos cs· 
tudantcs, comtanto, porém, que ca·d:L circulo 
comprehcnda trinta, a cineoenta mil habitan. 
tes 11 l'l'cs. 

"Art. G." O Governo determinará provi
sioriamcntc ao:; mestres ordenados proporcio
nados aos differcntos circulas. Orclcnarft esta· 
tutos, c mandará formar compcnclios, tendo cn1 
,·is ta o plano junto. 

"An. 7." O Go,·crno. na seguinte Lcgisl:l
tura, particip:Lrii ft Asscmbléa de tudo isto, de 
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que !ica en•carregado, com as observações que 
julgar convenientes, para ser definitivamente 
deliberado. 

tos têm o pJ•imciro lugar os sensíveis; o· 
quacs !tO passo que acccleram o dcscn1"olvl
mcnto da sensibilidade, subministram os pri 

"Art. 8." Todas as cadeiras de Latim, ora melros materiacs dos conhecimentos humanos. 
eJ>:istentes fóra das <:apitaes, ficam abolidas Occup:L o primeiro lugar ncstr. pln.no a I-listo 
por morte dos .professores, ou pela passagem 
<lestes a algumas das novas cadcl·ras. 

".-\.rt. n." O Governo, pela primeira vez. 
nomeará professores naturacs, ou estrangeiro~ 

para as cadeiras creadas pela prescn te lei, e 
nas \·agas serão ,ellas providas por concurso 
na forma até aqui praticada. 

"Art. 10. X as capltaes mais populosas 

ria Natural, :L qual apresentando r.n1 clnss~~ 

os cliffcrcntcs objectos que rodcarn o homem, 
c ~uc com ellc t.êm relação, consegue que seus 
sc.ntidos s~jam saeiados, sun. curiosiclaue sa
tisfcitn, sua memoria dcscmbara~ada, a sua 
raz;i.o principie a crnprcgn.r sem obstaculos os 
primeiros esforços de sua activ.idadc. 

"Occu.p;t o srgunclo lug-ar a Pllysica. qu·~ 

poderá o Governo, se julgar nccessario, crear por meio de uma classil'icaçií.o mais apurada, 
cadeiras separadas para cada uma das artes e app.roxima objectos que p:ucei:un diHere:J
sciencias a.qui decl:1radas, onde devidamente tes. e que pda. explicação dos principaes p'hr.
se habilitem os candidatos para as cadeiras nomenos rl:t natureza fará conhecer propric
creadas pela presente lei, c arbitrar-lhes suf- dados incognitns. c que mereciam uma cega 
ficicnte ordenado. 

'' Art. 11. Os professores scrfto jubilados 
depois de vinte c cinco annos de bom serviço 
c~om o ordenado por inteiro. e se tiverem bon.;; 

admir:tçii.o. 

·'Occupa o tcrcci!'O' lugar a Chi:níca. que 
p~la dccomposiçfto da materia descobrirlt os 
seus principacs elementos, pondo o. homem n.o 

serviços c se inbabilitarem de contin·uar a alcance de muitos segredos da natureza, da 
prestai-os para completar os vinte e cinco an- forr;a de seun príncipaes agentes, c da sua 
nos, serão jubilados com o ordenado conespon- feliz applicaçiío ás artes. 

tlcntc ao:; an:ws d.: serviço fJU0 .Jlrestaram. "Quando o domiuio dos sentidos parece 
"Art. 12 · Xcnhum cidadií.o meno.r de J..! enriquecer pelos estudos precedentes, convêm 

anno:;, que residir no lugar em que estiYerem 
proYidas as cadeírns aqui declaradas, poder(! 
para o futuro pretender emprego algum, qu0r 
de eleição popular, ou de nomeação de qualquer 
autoridade, sem apresentar primeiro {L autori. 
uade a quem competir conhecer o seu diploma. 
ou dar-lhe posse, certidão de idade, c attestados 
dos professores de ·haver frequentado o cur;;~ 

completo, ·embora sem notavel proveito. 
"O Governo, nos estatutos que der, marca

rá o menor prazo possivel, em que se finali
zem os estudos das materias que se devem cn
sinn,r cm cada uma das cadeiras com proveito. 

".Par.o do Senado, 17 de ·Maio de 1839. -
Di0{/0 "llbtonio PciN. - Jlanocl Alves Bran
co. -,João "tntonio Rodrigues ele Carvalho .. -
Francisco de Souza Paraiso. - Marqucz de 
Parana{fu ri. - José Saturnino da Costa Pc-
'tC'ira-." 

l'U:-.'0~ DO~ J:~Tl'llOS Ef-I,)!EXTAllF.S DO S!l. ni·:PIJ

L\llO FJ,!.TÓ 

"Caminhanclo.sc a par da natureza, ob
:.<'rva-Rc>, que na n.c~uisiç1io dos conhcclmen-

saltar a limitada csphera cl8. propria obscrv·a
r.~o. c aprender pcln. autoridade, com o soe
corro ela imaginação, c do~ mesmos sentl
uos, nm·as verdades que devem servi!' de sup
plemento :í propria experícncia. A Geogra
phia, portanto, na qual se dê sômente a idéa 
geral do globo c de suas cliffcrentcs partes; a 
divlsfto dos princí.paes estados, c do que ln 
de mais raro c admlravel cm cacla um tlel
lcs: um:t brev.~ noticia da origem dos POL'OS. 

c!c:s rclig-i11.:s, c gov\!rnos, J'nr~t que o homem 
conhecendo o mundo que habita, romp:L o cs· 
trclto circulo ele suas icléas, ad~uira uma cc:r
ta expansão d 'alma, que o torne concid:ulfto c],, 
todos os hnbitantes da Terr~. 

"Instruído o homem até aqui do que so· 
passn tclra delle. convém tornar suas vlstas 
sobre si mesmo; e a primcim c prineip;ll qurs
t.ií.o que o deve occnpar é a orig·cm rle sc1H; 

conhecimentos, A observaçüo sobre ~. nlma; 
o clcsenvoh·lmcnto de suas faculdades; a JTJ:l
n!festação ele suas leis: os sentidos. c :! 1'1'

flcxüo: c:mrim, as verdades primith·~s. que S•'t

,.,,m de bnse n todos os conlwrimcntos hum:t-
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nos, analrsadas, classific:ulas, c notadas com ' cnngtltuiçõcs; porquanto o direito JlO!Itico ~IJ 

o seu Y:!lor respectivo, lhe ofl'erccerão dados I ct:carregarfL de mostrar a orig,,m das soclcda. 
sul'l'icicnte,: para resolver t.iio importante queo· llcs legitimas: o seu verdadeiro n:n; os meios 
tfto. A .scleneia das scicnc!as, ou a sclcncl:l de promover sua prosperidade as rliffercntcs 
dos principias, isto,~. a .:vrctaphysica, fará o formas dos governos, suas vantagcn.~ c lncon. 
homem cm·to !lo qnc é real c .phcnomcnal; do venicntcs, cm fim, as gamntlas nccessarias pa. 
que é objectivo, c subjectivo, c collocnndo·o .'lJ rrt preservar a Bociedadc do flagello ela anar· 
mais alto dns .ahstracr;õcs, lhe cntrcgnr{t n cha. chta, on despotismo. 
ve elos con1tccimcn~.o~; humntws; c se for ajuda- ';Com este cmso parece completar-se a 
uo do r;enio podcr:'t fazer prog-ressos no des. erluca~fio commum de todo cidadiio. - Dio
rnYoll·imr.nto c ~t-pplieaçiio destes principioo UIJ :1.nton.i.o Pciiô." 

n. toda outrrr sciencia prrrticular. O Sr. Presidente torna n tomar a 
"Esta <1 a occn.slão em ~ue o homem 1~, 

exercitado em rcflr.ctir. dcYc ·indagar as rc. 
gras rixas c iin·arlavcis que o conduziram, e 
que o tle,·em conduzir na investigaçflo da ,·er
dude. A analysc do pensamento lhe ofrcrec~

nl os mais felizes resultados. uma lo:;ica. por. 
tanto que apresente o quadro elas o]Jeruçõcs 
dr, entcutlimcnto para o nm de raciocinar; as 
differc:ntes formas do raciocinio: os differcn. 
tcs methodos de ob;,crrar, de classificar, de 

meditar, de conjecturar, emlim. de rc,·r.r seus 
conhecimentos pela app!iea<;éto rh critic:t. dos 
signues, dos sentidos, !la aur.orirltulc c: da ra· 
zão, e .algumas regras de disputar. dcsl'llljH:

nhar{L sem duvida os fins da ~ran•le arte de 
pensar. 

•'Parece que com estes estudos elcmcnta. 
rcs se achará dcsenvolYida n capacidade hu· 
mana, e subministradas as primeiras matr.· 
rias dos seus conhecimentos, c h::t.bllltado, por. 
tanto. o homem para appllcar.se ao estudo 
que melhor lhe convier. Sem duYlda nenhum 
outro é de tflo absoluta necessidade como a 
phllosophla :noral; a {)ual dando a conhecer 
a nn~ur07.a :11oral do homem, fará nelle rc· 
\'i\·cr o sentilnenlo da sua di;:;nidade, pela 
nobrrz~ dos n1othros \iUC devcn1 dirigir acçÕC!S, 
(' DP!o !'lm elrYaLio, a que o destinou o Autor 
da nntnrr·::a. r sêntimento innato da justl~a 
o conduzirá r~ cr~r na necessidade de um 
.Tu !z Supremo, recto e imparcial; bem como 
de uma \'ida futura, onde postas cm harmo
n'la suas Inclinações. tenha a Ylrtude a ncce~
r.arla recompensa. N'este estudo aprender[! o 
homem cm detalhe seus direitos e seus de • 
veres, c na theorla da felicidade saberú dls
tmgulr a f:tlsa da Yerdadelra. Pela applicar;fto 
rln leglslao,fio n:J.tural ao estado social, conhe· 
('rr{t os Y!cios, e a pcrrcl~n.o dns tllt'rcrcnt.cs 

r.arlreira, c cnt.rn-se nu materia da 01·. 
fiem do Dia. 
Con~inü:t a dlscnsstw, ncliacl~~ na au. 

tl'cedenlc sessão, do ~ n" e ultimo 
do discurso cm resposta rt Fala do 
Throno. coujunciamcutc com a emen
da do St·. Saturnlno, apoiada u:t re· 
ferida scss;1o. 

Ll!~se, e t! apoiada, :1.. sc·g·ninte L'mt.·lL 

<la do Sr. Costa Ferr.;!ra: 

mmxo.1 

'·Suppr!mar.1-se :ts pala·.;ras - para. clar 
prlnclplo a seus trabal110s." 

O Sr. ,\. Dranco. pela ordc:m. diz 
que, nno Obstante parecer-lhe f)UC !I 

Pn1L:!Hla Ctlll~ prct.c·nUc mandar i'L )íf~

sa. cm- nome da Commissiio, eontém 
as mesmas idéas Que se ::chnm na 
parag-mpho, comtudo n:1o !lelxarrt de 
a offerccer, pela desr·jo que tem de 
pôr termo rt discussão. 

Lê-se, e G apoiada, a ~-::g-uinte cnwn
da substituti1·a da ultima parte do 
~ n": 

';:\fns, reco!Jheccndo que no seio da a!lmi. 
nistra~üo se podem mais cxact:uncnte conce· 
her c com·cn·icntr.ment.e preparar projectos rir 
tão alta importancin, rspcra que o GoYernr. 
Imperial o auxilie com suas propostas. - :11· 
1'1'S Branro. n 

O S1:. S.I'ITC:XT:-;o: - Eu t.rlllnlo grandt' 
I'cspeito nos nobrrs membro;; da CommlssfL<1, 
c de alguns sou particular :tmig-o c muito af· 
fcl~oarlo; c csprro drllcs mr. n~o tmt<.'IU t'<l· 
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mo o Arcebispo de Granada tratou ao s8u se
cretario, que despediu por lhe ter feito nlgu
mas reflexões sobre suas homilias. 

Ainda me não agrada tt emenda novamen
tA offcreclda, porque cont6m a palavra - es
pera.- Eu disse hontem que este verbo tem 
duas accepções, c estou por isso. E.I]Jcrar, 
quer dizer, ter confiança e fé, e rne:<nlo per
manecer em um lugar at6 que tenha ~c acon
tecer uma cousa; ora, basta que seja possivel 
que uma destas ·esperas comprometta o Sena
do, para que devamos bem considera;· a ~u:t 

accepção. As acccpções se distin~uem bem, 
conforme os casos em que se acl1:1 o ·:c1·bo: 

Senhores. De que servem esta~ razões qu 
dá a nobre Commissão para se e::perar pela 
prOJpostas do Governo? Scriio ellas fundada 
na Constituição? Não. Lulz XVIII julgou Is 
so conveniente, e por Isso poz na Carta ti 
1814 que as lci,s fossem todas ·Iniciadas po 
EI-Rel; e quando as Camaras tinham algu. 
ma medida de grave interesso cm que tenta 
vam a iniciativa, propunham-a em sessão se 
creta, em que era discutida; passava llc um, 
ti outra Camara, e depois pediam respeitosa. 
mente ao overno que a houvesse de toma,r cn 
consideração; mas o Governo nii.o ora obriga 
do a Isto. A nossa Constituição, porém, nfw d~ 

diz-er - esperar urna cousa, Indica confiança; exclusivamente essa i-niciativa ao Governo, e, 
dizer - esperar por uma cousa - indica fi- portanto, parece-me que o 'Senado prescinde 
car estacionaria; e quando se diz - o Sena
do espera, para dar principio a seus traba
lhos a este respeito, pelas propostas do Go· 
vcrno Im pcrial. .. 

O Sn. ~Lu:Qu~-:z nc P.mA:>Ar.r.\: - Veja a 
emenda. 

O Sn. ;SArunxr;-;o: - ... (eu jú. !ti vou) 
quer dizer que o Senado não principiará seu~ 
trabalhos a tal respeito sem que apparcçam 
a~ propostas do Governo. A ra:~fLO que a no
bre Commiss:lo Mt. prova multo; por consc-

d~ suas atr.ibuiçõcs, allegando razões que fa
z,•m crer que a iniciath·a do GGverno 6 sem· 
pre melhor em todas as materias: ba multas 
materias {JUe se podem muito 'bem iniciar aqui, 
camo v. g. o projecto que acaba de aprese!l
tar o nosso Presidente, e esse ainda tem con
tra si ma·is um:L circumstancia, que 6 o ser m.a
trria relativa {Lquella de que trata o para
g-rapho; {) continúo a votar pela minha emen
da. 

Porém, já que me levantei, direi mais aL 
quencla, niio prova nada, porque diz: - ~fn.s, guma cousa e expcndi-rci as razões pelas quaes 
reconhecendo o Senado que no seio da ad- voto pela primeira. parte do paragrapho. Vo
mlnlstra~fto se podem mais cxacta,mente con- tu pela primeira parte, porque me parece que 
ceber e convenientemente preparar projectos 
de tfto alta importancia, espera, pnr:t dar prin
cipio a seus trabalhos a este respeito, pelas 
propostas do Governo Imperial. - Digo que 
esta expressão p.rova muito, e por consequen
cla não prova nada, porque nilo sei que mais 
objectos ha, do que os que nos foram commc:
nicados na Fala do Tlrrono, que aqui se pos
sa,m iniciar, o nos quaes o Co~vo Le;;islati.· 
vo possa tra-balhar sem o auxilio do Gover
no. No paragrapho trata-se da intelligencia 
elo Acto Addicional melhornm(·nto do meio 
circulante, rcvisfto das leis pcnacs -c organisa
ção do systema de instrucr.:lo publica; e o que 
mais ha? Tudo quanto o Senado póde trat:tr, 
p6de-se rrduzir a isto. Ha mais a fixnçito das 
forças de terra e mar; mas. quer posltivamcn
tr a Constituição que ella se faça per ]lriJ· 
posta do Gov~r:10, -c o Or~am cm o do mesmo 
modo. Que mais, pois, r;e pôde inir.!ar sem o au. 
xil·io do Governo? nada: eis a razfw porque ru 
digo que o parngrapho pro\·a de mais. 

A,'- ~4 

a Commissiio enunci-ou o pensamento que o 
Sc;nado deve enunciar: quando digo que de
ve. ~ porque esse é o meu pensamento; e h a. 
vendo-o redigido a Commissiio o melhor pos. 
sivcl, voto por essa primeira parte. 

Um nobre Senador que combateu a pri
meira parte do paragrapho d-isse -que o -com
batia, porque não Yia razões pelas quacs de
vesse haver duas maneiras de exprimir-se, 
uma a respeito do Acto A:ddicional, e outra 
a respeito do meio circulante; que, quando a 
Ccmmi.ssão trnt11. da intclligencla do Acto Ad
dicional. só diz que o Senado niio pBrderli 
d" '·ista a intc!Iigcncia do Acto .<\ddicional; 
entretanto que, quando trata do meio CJir
culante, diz que empregará todo o zelo o 'lf
ricacla no seu me!IJOramento. Eu acho que 
lu· grand~ dlffcrcnça. c dlffcrença essencial 
entre uma e outra cousa, ou entre uma c ou
tra matcria; c, lmvendo-a, tambem se de\·em 
cm]Hrp.r differentes phrases para se ·exprl
mirtom os clifferentes sentimentos do Senaao. 

T. IV 
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A lntcrprctaçfto das leis n11.o se deve fazer pela. qual voto, c tambem pela segunda. com a. 
~em ncc.;,;,;ltlade; ass!:n como as mcs!lws leis minhn. emenda.. 
sem haver dcllas necessidade, nfw devem ser O S!t. V.IRCoNCELr.os: - Sendo censurado 
tcltas. Quanto a. mim, ha. necessidade lia ln- em outras sessões o ·CX-:\!Inlstro da Justiça 
tcrpretaç11.o quando o executor acha duvida por uma portaria. que ·expediu ao Presidente 
sobre o modo de executar a lei; nem se dign. da Provinda de S. Paulo por occa.slão da. ap-

que, quando a lei é executada por maneira 
differcnte, se d1i essa. ncccssldauc. porque 

multas vezes isso pôde d:tr-s~ por abuso llo 
executor, c por isso é perclso verificar se é 
por falta. de intcllit~cncia. ou por abuso do exe
cutor. 

Ora, é dever do Senado velar na guarda 
da Constirui~i'lo. e, por conscquencia, no Acto 
Addicional, que é parte della: vel::Lr quer dizer 
não perdei-o de vista, e para. que? Para. que, 
quando aconteça que haja um artigo que se 
não entende bem, então o Poder Legislativo 
dê o seu parecer, e diga como o artigo se lia. 
de entender. E então como se poderia expli
cnr este dever senão pela maneira que a Com
missão se exprime? 

Xo que o Senado tem de empregar toda. a. 
sua efficacia. é no melhoramento do meio cir
culante; o que, porém, não perde de Yista é 
a intell!g-cnci:J. do Acto Addicionill, c cstrt d!s. 
posto n. dar-lhe a interpretação que se mos
tTar necessaria e no artigo em que clla fôr ue
cessaria; se a pn.la.vrn. ejficacia fosse aqui 
empregn.dn., offereceria muiia latitude, poder

se-hia. julgar que o Senado se dispunha a em
pregar a sua. effieacia em todos os artigos 
do Acto Addieional. do que Deus nos livre 
(apoiados); isso seria .irreformar a. reconhe

cida. reforma! A isso nfl.o me presto eu. Eu 
pronunciei-me contra o Acto Addicional; po_ 
rém, uma. ;-ez que ellf) passou, a ellc tenho 
obedecido, e ainda n.cho mais perigoso na irre
forma. do que na reforma. ,se, pois, se mostrar 
a necessidade da interpretação de n.lgum ar
tigo, o Corpo Legislativo o fará; mas eu creio 
que cl!n nindn. se n:io mostrou; ao menos cu 
não tenho ouvido dizer que em tal ou tal Pro
víncia so tenha exorbitado por falta de intel
ligcnc!a; e se assim tem sido. é muito confor
me o que diz a Commissão. :-<ão podia, po
rém, exprimir-se do mesmo modo a re.spei
to de outros objectos, a respeito dos quaes o 
Senado sabe positivamente que é preciso curar 
do seu melhoramento: portanto, entenuo que 
o artigo está muito bem redigido nesta parte 

prchensão de uns africanes na villa de Santos, 
ea pedi então ao Senado que suspendesse o seu 
juizo até que eu pudesse exa.lll inn.r o facto e 
explical-o, para que o 'Scm.do reconheça que 
a censura. nfto tinha sido feita com fundamen
to. De ordinario custa-me a crer que eu vio
lasse nlguma lei, pois que tive o maior escru
pulo em as obsernr. Referire! o facto, c lerei 
a corrcsponrlencia que houve a esse respeito; 
e o Senado ficarú convencido de que, se e;:rei 
na delibernção que tomei. errei com o nosso 
digno Presidente que censurou e·ssc facto. 

Foram apprehcndidos na villa de Santos 
tres africanos; c. tendo o .Tulz de Direito pro
cedido ao interrogatorio e reconhecido que cl
le.s eram boçaes, remeteu os documentos ao 
.Juiz de Pa.z, para processar o possuidor dos 
africanos: o Juiz de Pa.z não achou crimi
nalidade no possuidor: o Promotor Publico 
recorreu para o .Tury, o qual tarnhcm nfto achou 
criminalidade. Suscitou-se duvid:J. sobre de
verem ou nfto ser entregues no possuidor, c o 
.Tuiz de Direito decidiu que não, porque o Ju
ry só intcrpuzera o seu juizo sobre a criml
nalidade do acto, mas não em competente pa
ra declarar se os africanos eram escravos ou 
!ines: esta presumpçfto (dizia o .Tulz de Di
reitO) compete ser declarad~ pela autoridade 
competente, c a prcsump~fw é sempre em fa
I'Or da liberdade dos africanos; e, pelo lpter
rogatorio a que cl!e procedeu, reconhecia. se
rem boça.cs. 

Eu já disse em outra occas1ao, c {lg"ora o 
repito: antes da lei de 7 de N'ovembro de 31 
(eu falo perante jurisconsultos que têm fre
quentado o Fôro. c podem ~sseverar o que se 
acha cm uso) antes da lei de 7 de X ovem. 
bro. presumia-se que todo o boçal era escra
vo; mas, depois dess~t lei, a que nfto deixare! 
de chamar fatal, entende-se o contrario, Isto 
r:. que todo o africano boçal é livre: e para se 
mostrar que é escr~,vo. exige-se que o seu pos
sniclor o convenr,.a de não estar em o pleno 
gozo 1lc sua liberdade, com :1 audlenc!a do seu 
curador. Eu ni'lo disse, como o entendeu o 
nosso digno Presidente, que a lei de Nevem-
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bro de 31 aulorisou o Governo para fazer o I da Commissfw, nenhum pungiu tanto minha 
·que entendesse; niio emltti essa cxpressii.o: eu alma como o falso testemunho de que eu re
expuz simplesmente qual era. a prcsumpção provei a opposição da Camara dos Deputados 
que se tinha ·estabelecido cm casos Laes no Fô- .nos annos de 3G c 37, opposiçii.o feita ao Ga. 
ro, em virtude dessa .Jei ftLtal!sslrua. bincte de 12 de Outubro. Quando escrupull· 

O Presidente de S. Paulo, pois, consultou sasse sobre alguma opimião que podcsse ser 
o Governo a respeito desse facto; este pres. taxada de excesska, o ultlino debate nesta Ca.. 
teu todo o ·exame á lei c aos actos praticados, 
ot:vio o Procurador da Corôa, e se conformou 
cm sua opinião que foi que, em casos taes, 
I!ii.O havia outro meio para se Yerlficar a ver. 
dade e admittir-se boa justiça. senão mandar. 
sn declarar que o possuidor dos africanos mos. 
trasse no juizo competente. com audiencia do 
Curador nomeado para os africanos, que e!les 
eram seus escravos, e como os hou,·c. 

Portanto, disse cu que, se no meu pro. 
ceder havia commettido algum erro, errava 
com o nosso digno Presirlente; c, pam o com
provar, lerei uma Portaria ou Aviso expedido 
pela Secretaria de Estado dos Xcgocios dn. Jus. 
tiça, no tempo cm que o nosso Prcsirlcntc era 
Regente do Imperio (lê). Pela leitura deste 
Aviso fica convencido o Senado c!e qne o .Jniz 
de Direito de Santos, não só se firmou nos cs. 
tylos nr!mittidos cm nosso Fôro, drpois ria lri 
de Novembro de 31, mas obcdcc~u a uma or
drm do Governo, expedida durante a regcn
cia do nosso Presidente; parece-me que, acl!an· 
do.mc eu fundado nesta resolur,li.o. nilo com
mettia crime, confirmando a dceisfto do Juiz 
de Direito. rle Santos; e eu n:io posso suppôr 
que seja crime cm mim, tal procedimento. A 
Portaria a que me refiro é de 8 rle :lrarço de 
1836, assignado pelo ,sr. Antonio Pau !i no Lim. 
pn de Abreu. c mando á :Ilesa· cst;;s papeis, 
que süo copias originaes dos a que elles se 
rr;fercm. (O nobre Senador manrla alp;uns pa· 
peis (L Hesa) . Peço aos nobres s.~narlorcs que 
quizcrem examinar a materia qur. os lebm: c 
s,l com eles se não .. derem por satisfeitos, po. 
dem pedir as informações que jul~nrem conve
nientes. E' por e.stas e outras que eu dizia:
não condcmneis o Gabinete de Setembro sem 
antecipar o devido ·exame a rrspeito de seus 
actos, pois talvez clle tenha moti\•os para as· 
sim ter procedido; não fui ouvido. :lias j{L dis. 
se ·que appellava para o tempo: cllc vingará 
qualquer injuria que tenha soffrirlo o Gabinc
tP. rle Setembro. 

Sr. Presidente. De todos os motejos e in· 
vectiv:ts que me tem dirigido o nobre Relator 

s:J. tem feito esvair todo c qualquer escrupulo 
que eu pudesse ter a esse respeito: sou, pois, 
ainda hoje, o mesmo homem de 3G e 37; se 
tornarem a apparccer em o poder os homens 
de Outubro, meu lugar é nas fileirc.s dos meus 
antip;os camaradas. 

Foran1 n1uito diversas as observações qne 
cu fiz; eu disse - será possível que o "Senado 
adopte como modelo do .seu procedimento opi
niões e respostas á Fala do Throno, que fo
ram em i tidas c feitas por uma opposiçüo que 
se considera como ori'gem de muitas desgra
ças do paiz? De duas uma: ou os nobres Se
nadores que adoptam essas i r! é as, as maximas 
da opposiçüo da Camara dos Depu I ados em 3G 
c 37. reconhecem que ·ellas não foram accusa_ 
ções caprichosas, opposiçil.o systematica, agL 
t2dora c causadora de grandes males ao paiz; 
ou então querem prostituir o S.::nauo, porque 
o convidem a adoptar idéas dessa opposição ... 

O Sn. Pnr.sroEXTF:: - Ad\•irto ao nobre Se
nad()r que, cmquanto se .referia a mirii, o dei
xei dh·ag-ar, porque era isso do w.eu dever; 
mas, p::ss:J.ndo a:;ora a outro ponto. c ponto de 
uma materia j{L discutida, dc,•o observar-lhe 
que se deve limitar á questfto de que se trata, 
c as observações que est{L fazendo não se con
fcrmam muito com a materia que se discute. 

ü Sn. v.,scoxcEr.r.o!' (pela ordem) :-Agra
rlc~o a V. Ex. a advertencia que me faz; po
rém. eu tenho a observar que o nobre Senador 
me attribuiu a opinião de eu ter arrcncgado 
os principio~ da opposiçü.o da Camara dos 
Dcputadús. e foi esta uma nodoa que lançou 
sobre mim, de que me cumpre .Javar-me. 

O Sr.. PrmsiDE.\"rE: - Este incidente, po. 
rém, nüo teve lugar por occasifto dn. discussão 
do parngrapho que se discute; por isso, não 
posso permittir ao nobre Senador a diva

~nGftO. 
O Sr.. Ar.ms Br:Axco: - Não disse tal! 
o S1:. V.\scoxcEr.r.ol': - Eu lerei o discur· 

se do nobre Relator da Commissfio (lê); po_ 
r~m. se niio estou na ordem, ni'io Insisto: o qua 
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tinh:t a dccl:trar em que cu niio tinha arrcne
gado os prlncipios que h:!via s~guido. 

sfto julga que •nfto é necessn.rlo into11protar o 
Acto Acldicional nos artigos em que o G-overno 

O Sn. Ar.vEs BitA:>co: - O nob:rc Senador enconr.rn. obscuridade; mas ·em lugar ele o di
está argume-ntando sobre uma base que nflo é zer fr:tncamente no Throno, l'ala-lhe sempl!'e 
exacta; eu nurrcn. disse que o nobre Senador ti- com a ironia que empregou nesta resposta. 

nha :arr~negado; ahi está o que eu .disse, im
presso exactamente: o nol>re Senador ouvia-me 
mal. 

O S!t. VAsco:>ci:LI,os: - Se eu tivesse dito 
que os exemplos propostos não procediam, po.r
que sfto de uma opposi~üo extrema, -c que se 
não devia trazer para modelo, entfto sim, pa
rece·me ·q·ue tinha arrenegado, condemnado es
ses principias; er:~. neste sentido que cu queria 
responder ao nobre :Senador; porC.m, como 
elle reconhece ·que o seu discttrso está ·exacta
mente impresso, bem: não vou mais adiaute, 
não ·quero Insistir nem deixar de obedecer á 
d·ecisão de V. Ex. 

Passarei agora :1 respondor ::1. outros ar
gumentos que apresentou o no·bre Senador re
lator da Com.missão, para sustentar o para
grOJpho crue se discute, tal qual se acha redigi
do, ·O qu:tl entendo que nüo póde passar, nem 
ainda com as emendas que lhe for:tm offerc 
cidas; nem eu sei que v:triaçõcs se lhe possam 
fazer .em qu:.·üqucr de suas partes, que façam 
com que elle deixe ele se.r o ·que é. 

:Sr. Presidente. Eu notei dous defeitos 
neste ·paragrapho: o primeiro é comprehendido 
nas palavras "O Senado não perderá de vista 
a •f.ntelllgencla do Acto Addicional", o se
gundo é no final do parngrapho, cm que a Com. 
missão se propõe a forçar o Governo a fazer 
proposta. 

Diz, pois, que não perderá de vista o. intelll
gene!a do Acto Addicional; palavras estas que 
nada. signiflca.m: pode-se entender que a sua 
in tel!lgencia occupa a attenção do Senado, mas 
não se segue que ellc reconheça com o Gover
no a necessidade de se interpretarem artigos 
obscuros do Acto Addleional. Ora, a resposta. 
que o Throno espera G se o ::lcnado tem ou não 
as suas mesmas idéns, os seus mesmos senti
mentos, a respeito desta necessidade publica, 
isto é, se adCIPta a pollti·ca. da. administração 
actual. 

Estou, .pois, de accôrdo com o nobre Sena
dor que explicou a lntel!igencia das pala.nas
nfto perder ·de vista, etc. -que querem dizer
velar sempre na guarda do Acto Addiccional; 
não interpl'ctal-o senão quando o exija a obs
cu.ridade de algum de seus urtigos. Por ora, é 
esse o sentimento do .Senado; e o nobre Se
nador accresccntou mais que não havia essa. 
neccss<idade, que nem sempre a differcnça !la 
lntelligcncia na cxecuçflo de urna lei prova. 
a obscuridade delln, e qeu poderia muito bem 
acontecer que essa differençn. de inte!ligcn
cla proviesse de abuso; em uma palavra, o 
nobre Senador quer que se diga "Fique d€s. 
cançado; o Senado aguarda a intelllgencia que 
e e deve dar ao Acto Addicional "; não quer que 
se diga. que julga necessa.rla a interpretação de 
algum artigo que seja rec<mhccidamento obs
curo, porque o nobre :Senador nüo sabe que Quan·to (L p.rimeira parte do paragrapho 

disse eu que ·era para notar a differença de haja obscuridade nesse acto legislativo. 

linguagem, quando a Commissão tratava da in. Folgo multo que o nobre Senador entenda 
terpretaçii.o do Acto Addiclonal, e quando pro- assim commigo a resposta i Fala do Throno. 
mettia fazer quanto em si estivesse para o Oro, cu o que desejo é que o Senado em it
melhoramc,nto do meio drculante, revisfto e ta o S()U juizo sobre a .pro.posição do Throno, 
refo~ma de nossas leis criminacs, etc. ·E'. sem exprima .se julga ou não necessario que se de
duvida, notavel a linguagem que emprega a clarc a intelligencia de alguns artigos do "\.eto 
Commlssii.o, a qual foi muito bem explicada Addicional, que na pratic:J. se tem reconheci· 
pelo nobre SenadGr, o Sr. ·!• SecretOJrio, e com do abusivos. :lias o nobre .Senador, que ás vezes 
q•ue fiquei multo satisfeito, rpor obse!'var que não é muito regular, menos na expllcaçfto de 
a lntelligencia que eu dei a estas palavras da sua obra. diz ·que a dlrferença de Hnguagem, 
resposta á. Ii'ala do Throno é a mesma que deu quando se trata do Acto Addicional e do me lho. 
o nobre Senador. Eu entendo que a Commis. ramento do melo circulante, ·IlTOcede de <JUC 11 

são não adopta a politica do Governo, quanto iniciativa sobre a interpretaçii.o do Acto Addl· 
á Interpretação do Acto Addlclonal: a Commls- ciona,f é da exclu:!!lva competm~cla do corpo !e-. 
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g'islativo, e que nico tem o Governo parte al
guma nclla. 

Eu sou obrigado, visto que foi muito fiel
mente apanhauo o discurso do nobre Sen:ldor, 
a repetir as suas palavras. 

Disse o ·nobre Senador (eis aqui as suas 
palavras, que vêm transcriptas no Desperta· 
do·r): "a respeito do ActoAddicional, apropos. 
ta ou projecto não pôde pa,rtlr do Throno, por
que eu assento que ao Corpo Legislativo é que 

O Su. ALVEH BrtAxco: - A boa ,razii.o .e a 
convenicncia publica. 

O .Su. VAscoxcr;u.os: -Nenhum! 

O nobre SE>nador commcttcu um orro; mas 
esta falta confirma mais n regr.a de que todo o 
homem é sugcito a erra.r. A Consti.tuiçiio diz, 
é verdade, que {t Assembléa ·Ge.ral compete o 
interpretar as leis; mas dahi nfto se conclue 
que a iniciativa, em materia de Interpretação 
seja da exclusiva competencia da Assembléa 

compete interpretar as leis." Eis a opinião do Geral, como ·entendeu o nobre relator da Com. 
nobre Senador; e accrescentou elle mais (.nii.o missii.o; o que dah! se conclue é que ao Po
vem no jornal. apezar de ser a materia muito dor Executivo ·nii.o compete interpretar as leis . 

import'an·te) que a iniciativa para isso devia 
ser exclusiva do Corpo Lcgislath'o. Sustental•a 
o nobre Senador, que nfw sendo da exclusiva 
competencia do Corpo Legislativo iniciar sobre 
o molhoranH:nto do meio circulante, revisão de 
nossas ·leis criminaes, etc., e sim sobre a in
tel!igencia do Acto Addicional, cabia diCferen. 
te linguagem. Eu sei se o Corpo Legislativo 
deve (como pensa o nobre Senador) mostrar 
maior ctricacia. maior zelo, em tratar das ma
terias que fazem objecto das propostas do Go
verno. ou se esta maio·r crficacia deve .ser em
penhada, segundo a importnncia da matcria? 
Alguem dirá que uma proposta do Governo, 
que não seja de grande urgencia, mercccrú 
ma-ior zelo, maior cfficacia, d<l que uma propos
ta de qualquer membro desta Casa, sobre ma. 
terias de muito maior i·nte.resse? Nil:o havia 
pois, necessidade alguma de alterar a phrasc, 
nem cu ·posso ·Conceber que mCitivos de consi
deração pela phrasc adoptada ])elo nobre Sena
dor possam haver para q·uercr como que per
suadir-nos de que a segunda ·Parte deste pn.ra
grapho de\·e ·passar como está. Quem ler a se
gunda parte deste paragrapho, com justa ra
z:i.o dirá .que nclla como que se Intima ao Thro. 
no a ameaça .de que nfto serii:o tomadas cm 
consideraçfto as materlas recommcndn.das na 
Fala do Th.rono, sem que sejam apresentadas 
propostas; c mesmo nlnguem dirá que estas 
palavras não comprehendem todos os objectos 
rocll'lllmcndados na Fala do Throno. 

Diase o nobre Senador: a !nterpretaçiio do 
Acto Addielonal deve ser !nicada pelo Corpo 
Leg<islatlvo. Pergunta-se-lhe: Q·ual 6 o artigo 
da .Constltu!ção que confere essa iniciativa ao 
Corpo Legislativo? 

. E se essa fosse a intelligencia da Constitu!çii.o, 
se o nobre ·relator da CommissfLO tivesse des. 
se modo entendido a Constituição, entii.o o 
Poder Executivo nii.o poderia fazer .proposta 
sobre objecto algum, porque esse mesmo artl· 
go accrescenta ''fazer as leis, interpreta.Las, 
suspendei-as e rcvogal.as"; e a quem mclhd\. 
pôde ser conf-iada a ini-ciativa c a interpreta
çüo das leis, .do que ao Governo, ·como n aquel
!e que está mais cm contacto com o paiz, quem 
a cada passo observa os inwnvenieontes e obs
taculos que a.ppcrecem na execução das leis? 
El!e rr.csmo. que é quem lida com esses obsta
cuJos que occorrcm de ord"inario, é quem deve 
procurar os meios del!es serem removidos, e 
por isso é o poder executivo quem está mais 
!w.bilitado a fazer as propostas sobre a inter
pretação du.s leis. Paizes !la em cuja legisla
ção se det0rminn:m os casos em .que terá lugar 
a interpretação das leis, a.fim .de que se nii.o 
multipliquem; <l que é um grande mal para 
qualquer sociedade. 

Esta materia da interpretaçiio do Acto Ad. 
dicional é de tanta transccndencia, que eu jul. 
go que, sem clla ter lugar, nada pode ser fei
to, nada se poderá decretar. F}.lrçoso será, 
quando não interpretemos o Acto Addicional, 
fo·rçoso será limitarmo-nos a fixa.r as forças de 
mar c terra, c receita e despcza do l~stado, por. 
que, além disto, nii.o ha uma medida que não 
dependa da intcrprctaçilo do Acto Addicional. 
Ainda boje o nosso digno Presidente nos apre
sentou um projecto de lei que offcnde o Acto 
Addic!onal, entendido como tem sido pelos no
bres Senadores, que nüo ·proressam a sublime 
tbeorla do reg.resso! (Ililm·icllarJ.e.) Em um 
dos artigos do projecto, se me não enp:ano, ha 
uma dlspos'ição abolindo as cad'eiras de gram-
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matica latina, que não forem as dos circulas 
lil.tcrarios -que estabelece o projecto. Ora, ten
do-se entendido até aqui (]Ue as escolas não 
podem ser estabelecidas scmüo pelos governos 
pmvlnciacs, eis-nos em g1·ande lucta, não da 
minha parte, porque adopto a idéu. e -está con
forme com ·Oil meus principias; porém a. poli
tica que regula o projecto é estn: estará ella 
ele accôrdo cem as idéns do nobre relator da 
Cornmissfio? 

0 SI!. AJ.n:s Bn.\xco: - Eslú. 
O Sn. V-1scoxcnr.os: - Entfto, bem: vem 

vindo -para o regresso! Dou-me os pambens. 
Como se melhorará o meio circulante, sem 

que se fixe a inteligcncia do Acto Addicional? 
Illu im•oco o testemunho do .nohrc .Senador o 
Sr. 2u Sccrcta.r:o. ~o Con.r[L, estabeleceu-se um 
Banco l'rodneia.l, c m:tnrlou-se que o Governo 
1'ossc~ a.r.cionista dcllc. 

O Sn. Ar.EXCAJt: - I"' particular. 
o··sn. VAHCOXCELLOS: - 0 .mesmo Governo 

at(, d1c~;ou a cmittir notas, as ·qnaes eram re
cebidas nas estações publicas. Ora, mcmtado as
s·im o meio circulante, entendendo cada Previu. 
cia que pó:Jc fazer a r:ste rcspêito o que !llc ap
prcmver, .poderemos me!hor:~r o •meio circulml
tr·, sem que seja interpretado o Acto "\ddicional, 
sem fJUe se reforme a nossa -Jcgislaçfw commer. 
cial? Supponha-se que se rlc\"O cst:tbclece.r um 
Banco c·nca.rrc:;ado de melhorar o meio circu
lante (:rlnrccc que esta opinifto fôra outr'ora es
posada pelo nobre reht:or da Commissüo). e 
que, para esse .fim, se emittam letras: entre 
nós passa por a..xioma no Fôro que paga quc;m 
quer, c que 'll111a d:ts r,rar.des diíl'iculdades que 
ha na circular,D.o -dos ca'[litaes é obrigar o deve. 
dor a pagar; c se o Banco nfta encontrar :tpoio 
no Corpo Le~;islativo. se llclle nfto obtiYcr al
gum melhommcnto na lc:;islaçfto, poderá exis
tir o Banco? Poderá mr~lhorar-nos o meio cir

culante? 
Nfw cump·ro que hnja n.lgnnlr!.S reformas 

na nossa legislaçfto cr!minal'? :'\inguom o nc
garft. Mas como fazei-as? E~a umas Províncias 
sG entende que a nomca~ão dos magistrados 
compete {ts Provindas; c noutras, que com
pete ao Governo Geral; c fundam-se em argu. 
mentes ponderosos. E é ncccssario attcnder a 
que l',SS!ls mesmas dnviclas já outr'ora occu
para.m n attençfto do nobre relator da Comrni~· 
silo. (Apoiado.) EJm uma pa.rt:c se diz: as n.ttri
buiçõcs dos juizes de direito devem ser marca-

ào:; pi!la-,; ass(;mbléu:; provinciaes; em outra se 

diz ,que devem ser marcados pela .A:ssemb16a 
Gcra.l: que contest.ar;ücs niio haverá nn. admi
nistraçf~o da .Tustiça?! Qual será a lei impor
tante que melhore nossas cireumsta.ncias, que 
nüo vft tocar no Acto Addicional. e nos arti. 
gos quo tem sido o objecto das principaes clu. 
vidas? l~u nflo :t descubro: tenho procurado 
\'Cr o meio de fazer uma lei sobl'i; o processo 
com que as Assembl•as Provinciaes ou as anti
setembristas se rcct:tmcrn cont::-a. as providen
cias do meu projecto; porém, nüo tem sido pos. 
si:l'el dcscobril"o. Corno, porém, em ma teria tão 
grave sobre o principal p·onto da politica do ga
binete, se nega o seu concurso, e po~ um modo 
que cu jámnis poderei approvar por Isso que é 
uma eontinuaçüo das ironias. de que abunda a 
resposta á ·Fala d·o Throno? Por que se não 
l~a de dizer francamente: nós nü.o julgamos nc. 
ccs3a~io que se int0rprcte o Acto AddicionaJ';' 
Por que se nfto ha de ser franco? Para que 
empre;::ar.·se a ironia? .Tul:;o, portanto, qu~ es
ta parte do paragr:tpho nfro pôde ser approva.. 
da: nfw me animo a emendai-a, porque dizem 
que emendas c,m matcria de eloqucncia não 
casam bem. Tenho.me pronunciado quanto á 
primeira parte. 

Quanto á segunda :parte do pn.ragrapho, já 

cm!tti a minh:t opinião e a mesma Commissão 
já recuou, bem que quizesse attribuir a minha 
opposição a motivos pouco dignos de um Se
nador. !\esta segunda parte, :t Com.missão de. 
clara ao Throno (]Ue para dar principio aos seus 
trabalhos, espera pelas propostas do Governo 
sobre os objectos rccommendados. Pouca dis
cussfto póde have~r a este respeito: a Commls
sfto já reconheceu r1ue nüo dc\·ia conservar na. 
resposta as palavras <;·para dar principias aos 
seus trabalhos espera pelas propostas do Go· 
\·erno''. Ora, além de ser pouco airosa para o 
Senado esta linguag-em, ia a .nobre Commis
sfto esbulhar seus collegas Senadores do Im
pcrio e os Deputados da Nação, do direito de 
iniciarem sobre estes objectos. :!\Ias eu ainda 
nfto posso votar pela emenda tla Cornmissão; a 
que me pa·rece mais razoavel é a do nobre Sr. 
-!" Secretai"io, porque não é muito airoso para 
o .Senado confessar tanta inopia, tanta pobre· 
ztt! Se o Senado não está bem esclarecido so. 
bre alguns objectos e se quer a ellcs dirigir to. 
da a sua attençfto, ha muitos meios constitucio
nacs '[lara o conseguir; peça os esclarecimentos. 
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que lhe forem ·precisos. Demais, ainda ha uma 
outra Tazão pela qual se nilo !leve lmpôr co
mo por obrigação aos ministros que façam suas 
propostas: elles entraram h a pouco tempo pa
ra a adminlstraçii.o, c m1Lterias como as recom
mcndadas pelo Throno nfto podem ser bem tra. 
tailas c ilecididas senão depois de maduro exa
me e de longos trabalhos. 

Para corroborar esta opiniii.o, basta que cu 
exponha o que obscnC'i, quando quiz fazer 
uma proposta para reformar o Coiligo do Pro. 
cesso. Foi nomeada uma Commissiio de Jurls
consultos, que possuem muitos conhecimentos 
praticas do objecto: trabalhamos mais de qua
tro mczes, e, devo d·izel-o em honra dos mem
bros da Commissão, com multa assiduidade, ze
lo c disc~rimcnto; e comtudo, não o conclui
mos. Ora, se depois de tí!nto tempo se nii.o con. 
segui·r 1evar ao fim este trabalho, como ha de 
o Governo actual apresentar já proposta sobre 
esta matcria? Como se quer dizer que se espe
ra pel:::. proposta, quando todos sabemos que 
o Governo nii.o p6de apresentai~'!? Poder.se·á 
dizer - estude; - mas onde ha de estudar'! 

Xosso codigo foi feito a martello, não foi 
reformado em a.Ig·uns dos seus artigos que con· 
tém particu!aridudes que chamarei sui gcncris. 
c ninguem ha que se tenha dcilicado a aprc
senta.r um trabalho completo. O unico remedia 
que cu descubro em tal caso é votar·sc pela 
emenda do Sr. 4• Secretario. 

O Sr. C. F€rrei·ra retira a sua emen
da com consentimento do Senado. 

O Sr.. CAn:u:n:o nc CA)fl•os: - Sr. Presi· 
dente. Comi) tenho de offcrecer uma emenda, 
direi alguma cousa. ::-Jii.o posso a]lprovar o topi. 
co ·Corno se acha redigido, cm todas as suas 
partes. Quanto á primeira parte di) periodo, em 
que se diz: "O Senado nfl.o perde de vista a ln. 
telllgencia do Acto Addicional"; ·entendo que a 
Comnüssão se exprimia ~.ssim, .porque cst:'L 
cert:~ de que nesta casa já se principiou a tra· 
tar de um projecto de intcrprcta~ão do Acto Ad. · 
dicional, que julgo ficou adiado: portanto. a 
Commissii.o podia d!zer. cm nl)me do Senado. 
que, tendo-se já occupado deste ·negocio, não 
perdia de vista a imeligencia do Acto Addicio· 
na!; mas, como nem todos saberão que o Se
nado se occupou desta. rnnteria, c, po.r outra 
parte, julgando- como disse o nobre Senador, 
que esta .matc·ria era importantíssima, parecia 

Qt:c a nobre Comm!ssilo devia ser muito ex. 
pliclta a respeito do ver.dadeiro ponsamentl) do 
Senado: Cl"elo que o Sen:.do está na id6a. de 
interpretar os artigos controversos do Acto Ad. 
dicional. Portanto, não parece fóra de proposi
to que o .Senado cnmmciasse sua opinião do 
uma maneira franca e explicita, paTa que o. 
Governo ficasse certo que sahiria da osclllaçilo 
~m que estú, c ·dos estorvos que tem cncorüra· 
do, a respeito da intelligencia de alguns dos 
artigos do Acto Addicional: e tantl) assim que, 
a .respeito. deste objecto, ha grande divergcn
cia no modo de ·pensar dos legi'Siadores, porque 
muitos ha que dizem que, não obstante perten
ça [L Assembléa Geral intt:rpretar os artigos du
vidosos, comtt:·do, nunca se deu em interpretar, 
porque interpret:lr e alterar, c qt:·c nfto ccn· 
vem :tlterar aquillo que estú feito. Eu tenho 
ouv-ido estas proposições: mas eu fui sempre de 
voto contrario, nii.o SJ acerca do Acto Addicio
r:al, como a respeito da mesma Constituiçii.o: 
sustentei nesta casa que competia. ú Assembléa 
Geral interpretar: porque nilo concebo como 
a cousa ha de ser de outra maneira, quando se 
suscit::trem duvidas sobre alguns arUgm;; Uo 
que j(L tivemos um exemplo, quando se pro
curou interpretar o artigo Gl !!a ConstituiçfLo. 
Xomearam-sc duils commissõcs: ignoro a mar· 
cha que seguiram no exame deste negocio, po. 
r&m sei que ficou admittida uma das opiniões, 
posto que as duas cornmissões difficilmentc 
conco.rdasscm: o que j{L 'J)rova que n::Lo havia 
duvida (não obstante não ser expresso na Cons. 
tituição) de que {L Assembléa Geral pertence in
terpretar os seus art-igos; portanto, esta razüo 
procede mais a respeito do Acto Adrl icional, no 
qual ha ·um artigo explicito, que diz que nos 
compete interpretai-o. 

Ha uma outra opini:1o, e é que só se pó
de interpretar literalmente: não sei donde 
vem ·essa opinião; não dimana do Acto Arldicio
nal, porque elle só diz que nos pertence a in
terpretação: interpretação é um acto que tem 
suas regras; urnas vezes é preciso interpretar 
literalmente, outras vezes restrictamcnte. Di
zer-se que só se póde interpretar literalmen. 
te, c já uma interpretação do Acto Add!cional; 
e !I e diz - interpretar -os artigos duvidosos. 

~o melo de todas estas dlscrcp:mcias de 
Senadores e do Deputados multo !Ilustrados, 
tem-se tornado a matel'!a gravissl·ma. Pol"'~ 
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tanto, uma vez ·que o Throno exige que se In
terprete o Acto Addlclonal e•m alguns de seus 
artigos, sou do voto do nobre Senador, e penso 
que se deve dizer, ou que o Senado não estâ 
de accôrdo em Interpretar, ou -então que esttt 
prompto a interpretar os artigos controversos 
e ·duYidosos do Acto Addicional. Dizendo o Se. 
nado que ·estli de accürdo manifesta a sua 
d-isposição de entrar nesse trabalho, tranqull
Jisa oQ palz a respeito dclle, ·porque não pude 
deixar de considerar-se materia mui grave a 
manel·ra por que se tem entendido differcntes 
artigos do Acto Addicional. Como! Será licito 
ás Asscmbléas Prori.nciaes mettcr a mn.o no 
Codlgo, alterar {) pessoa.! por ellc org:inisudo'! 
Taes interpretações pódem perturbar o paiz: 
nós pela ConstituiçfLo ·temos um s6 Codlgo, e 
não é Jl.clto •ás Assembléas Prorinclae~ tocar 
nu. unidade desse Codigo. Com{), pois, se ha 
dP dizer ás Assembléas Provinc!acs: Vós da
qui em diante eleveis entender u Constituição 
assim, e não da maneira que a tendes -enten
dido? Como se ha ·de declarar isto, se nii.o com
pete (L Assembléa Geral interpretar r.aes art!. 
gos cuja orronea lntelligencia tem dado occa
slão a muitos embaraços? Portanto, parece-me 
que a nobre Commissfto não pôde deixar de 
estar lntelracla ela lmportancla llo objecto; 
por isso, convém .que se fale mais explicita. 
mente. 

IDepots de mais algumas conside
-rações, o nobre orador conclue man
dando á Mesa. a segu!·nte emenda. cor
rcctlYa.: 

"O Senado reconhece a necessidade de fi-. 
xar-se authentlcamente a lntel!lgencla de al
guns artigos controversos do Acto Addicional, 
que reformou a Constituição do ImpeT!o; e se 
occuparfL com todo {) esmero dessa intel'])reta
çito, sobre que j-[L encetára outr'ora algum tra
balho, logo que da Cama.ra Temperaria rece
ber um projecto mais amplo que alli se t()m 
iJ!scutldo. O Senado empregará tambem todo 
o seu zelo e cffieacia", etc,, até V, CIL L-0 
resto do toplco fique supprlmido. 

''Paço do ,Senado, em 31 de !}!aio de 1839. 
-Carneiro de Campos." 

E' apoiada. 

O Sn. VEnat:mno: - Pedi a palav.ra, para 
declarar a minha op·inião sobre uma .id6a que 
p6de produzir grande sensação no paiz: falo 
1:1 respeito dessa Portaria. que approvou a con
dueta do Presidente de :S. Paulo, aceTca de 
um Juiz de Direito que mandou reter certos 
africanos, depois de tel'-se ventilado o nego
elo no Juizo de Paz c no .Tury, que não acha
ram crimi-nalidade no facto, Isto é, que não 

Quanto (L ultima parte do perlodo, a nD. haYia escravos ,'110\'0s ,jimportados _-·-O "illus_ 
bre Comm!ssfLo j(L conheceu que não -era sus- trc Senador occ~pou-se 'menos com esta decl
tentavel (o nobre orador ·lê a ultima parte do são, e pareceu mais autorisar-me, com outra 
paragrapho), e isto absolutamente era uma Portaria da Administração anterior, ·que pa. 
modiflcaçito de n6s mesmos, era reconhecer rece não podia servir de modelo: não tratare! 
que ao Senado pertence sómente concluir taes agora de defender a administração de Outubro, 
projectos. Bem se Y~ -que uma semelhante con- c s<i me limitarei a sustentar a opinião contra
flssno serla ~entraria ás prerogatlvns do Se- ria úquella que se -emitiu ha pouco. 
nado, que deve ser muit.o zeloso de suas at- O homem de que se trata queria comprar 
tl'!buições, tii.o necessarias ás liberdades publl- r:scravos ladinos, porque, multo cheio de C!l

cas. Na 'Inglaterra, nós snbr:mos que a inicia- crupulos, não queria ·levar desses chamados 
Uva sobre f!n:mças pertence fi. Cam.nra dos melas c:tras, ·e Yi-u-se obrigado a comprai-os 
Deputados; e, quando uma emenda multo m- um a um: depois ele se. demorar o tempo que 
zoavel (\ feita pela. ontra C:tm:tra, faz-se um era necessnrio para esse fim, retirou-se com 
nov-o projecto cm que se incorpora a emenda todos os documentos, cartas de venda, de slza, 
feita, a qual passa como um projecto, c desta etc.: assim é que se conduzia á fac8 de todo 
sorte rtca· Halva a prcro~attv:t ~a Camarn. do~ o mundo. Sabe-se que é facil l8Yar os taes 
Communs. m poderá o Senado ficar indl·ffe- meias caras, quando nfLo ha alguma Intriga 
rente a este respeito, c fazer abnegaçfto de particular, porque entfLo entram aos centos, 
S\1D.S attrlbuiçõcs em objectos tfLo vitaes? Del- sem a menor dlfflculdade. Ora, Iii uma autori
xar de ser lnlclado nu selo da Assembléa Ge. dade disse ·que estes escravos eram novos: o 
ral! I homem apresentou seus documentos: segui-
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mm.,sc as <Lveriguaçücs judiciaes, e D Juizo 
a:• Paz niio achou criminalidade; mas, a In
triga fez com que se appr.llasse dessa dec!siio 
para o Jury, o qual ta.robem decidiu que niio 
ha1•la criminalldaàe. Portanto, como se ha
via de intentar essa acçfw? Seria o senhor 
quem estaYa de posse (los escravos? Terá o do
no obrigação à e Intentar a acr,:~o civil? Será 
adm!ssivel em direito que o proprio senhor e 
possuillor dos escravos irttente esta acção? De 
certo que não; aquelle que está de posse tem 
a presumpçfw a seu favor. mesmo pelo es
crupulo que cl!e tinha Udo na compra desses 
africanos, c pelos documentos que apresenta
va. Pa:s um homem que está na pacifica pos
se de uns escravos, munido de titulas que a 
comprovam, só porque se apresenta qualquer 
que diga que esses escravos silo importados de 
novo, é obrigado a Intentar a acção? Se se ad
mi'ttir este principio, ninguem se póde julgar 
senhor do domin!o de seus escra\·os. Portanto. 
eu declaro-me contra semelhante innovaçiio, 
lnnovar,fta perigosissintn. capaz de. produzir 
desordens. 

cçii.o, e não vejo motlrvo para se continuar es
se debate. 

Tem-se impugnado a parte do paragrapho 
que diz: "o Senado não pc;·derá de vista a in
tclligcncia do Acto Addicional". Eu creio que 
o paragrapho se expressa assim, porque ha d!r
ferenr;a no estado do negocio de que se fala: 
nós sa,bcmos que a interpretação do Acto Ad. 
diclonal já se encetou na Camara dos Depu
tados, scr-nos·á transmitJ.da: e é por Isso qutl 
o .Senado diz que não perderá de \~ista essa ma. 
tE ria, empregará o seu zelo. Ora, os ·outro' 
obJectos não estilo nestas c!rcumstanc!as, é 
mlstér que o Senado tenha maior trabalho, 
conte com a coadjuvação da administração; 
portanto, entendo que esta parte llo paragra
pho dese passar: o Senado exprime o desejo 
de' resolver todas as duvidas, porque, creio 
que niio deseja a reforma debaixo do nome 
de interpretaçfLo, e eis o motivo porque eu 
voto pelo paragrapho com a nova redacçfLo da 
Commlssão. 

Tambem ni'.~ acho ·razoa~·.! a suspens~~ 
que se pede, po.rque sempre se tem dito, quan-

Como pedi a palana, darei a m!nha opL do se trata de negocias de vasta combinação, 
niüo sobre o periouo em discussão, que me pa- i que se espera ser auxiliado pelo Governo, por
rece bem redir,ido, principal meu te depois da que no seio da admin'istração 6 que esses pro
cmenlla apresentada pela mustre Comm!ssão. jeetos se formam melhor: e que razão ha ago

Com cffcito, da maneira que estava recÜ'gido, 
pa~ccia que o Senado rennnciarn. suns att.r!
bnir;Gcs; mas a emenua remo1·eu esta suspei
ta; portanto. niio ha embaraço em que passo o 
par~gra.pho. 

E' Incontestarei que no seio da Adm!n!s
tra~~.o podem ser orga.nisados mais convenien
temente os projectos, idéa esta multas vezes 
emittida, c que niio inclue a de dar a inicia. 
tl\•a exclusiva ao Governo, c só reconhece que 
no seio da administrar;ão se podem confeccio
nar melhores projectos, principalmente se di
zem respeito a objectos variados c aue de
mundem muitas combinações. 

Ha pouco se disse. que uma Commissão 
composta de pe-ssoas lllustradas, trabalhando 
assiduamente, não póde concluir em quatro 
mezes o seu trabalho: isto me faz crer que 
não poderia o Senado organisar os projectos 
dr! que se trata, sem a coadjuvaçüo da admi
nistraçiio; mas emfim, temos direito a fazei-o, 
c temos obrigação de fazer tudo ·quanto esteja 
da nossa parte: adopto portanto a nova reda-

A.- 35 

rn para nos apartarmos desta marchu de se 
convidar sempre a administraçiio? Não se con
vidar agora, seria dar a entender que se não 
confia na actual; julgo, pois, que devemos con. 
fiar nella, porque niio temos razão para o con
trario. 

O Sn. AD!EIDA DI~ Ar.nuQUEJtQt:E: - Diz o 
paragrapho que D Senado não perderá de vis
tu, etc. Estas pala\o;ras têm sido Impugnadas; 
eu tambem !mpu'gno, nilci pelas razões do no
bre Senador ex-l\Iin!stro, nem pelas de outro 
nobre Sen:::dor. Não admitto, por principio 
nenhum que se diga que o Senado se occupa
r;: dn. intcl!ig<:nc!a do Acto Addicional; pelo 
contrario, quereria que se dissesse que não se 
occupará del!e. 

O Acto Addic!onal faz p1rte da Const!tu!
çf!O: e !I e está connexo com e lia de tal maneira 
que niio se lhe póde tocar sem ferir a Consti
tuição. 

Nilo se! que alguem se lem.brasse de !n
tel1)Jretar uma Const!tu!çfLo Inteira! O Acto Ad. 
diccional diz: Quando ·houver algum artigo du-

T. lV 
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Yldoso. compete ft Assembléa Geral interpre- instrucção uniYersal; assim, ·entendo que a 
tal-o; m:ts Isto não Ci o mesmo que dizer-se- Commissiio deve redi'gir a sua .resposta de ou-
i::lt"'Pr~tc.se o Acto Addicional! Nessa res. 
posta (L Fala do Throno, do anno passado, que 
se qualifica. de modelo, se dlz que o Senado 
se ol·c:unrrrr~ de algu.nl ~:.rtigo du\'idoso, c eu 
niio sei .pcr~uc não se ha tle exprimir a mes
ma idéa do anno passado. ("tpoiad.os.) A 
er.ICnda do nobre Senador, o Sr. Carneiro de 
Campos. Y:li collerento nesta pnrrc; J~as, e:11 
tudo o mais. é lnadmlsslve!. 

Quanto {!. quesi:üo rle que existem traba
lho~:; nc·s:a rasa, en nfio qutro (11!e se :tp1'r~

seni:Pm aqui trabrtlhos, para fazer uma refro
ma do ar!to nddiciona!. DeuR nos livre llclles. 

O S~:. C'.11::q;n:o n~-: CA>rros: - Apoiado! 

O Sr:. A. Ar.m:qmmQrE: - ~Ias o no br~ 
Senado!" disse que é bom esse trabalho, e que 
m, outra Camarn. ha um projecto de interp~o

tnçüo; parece que os nobres Senadores ainda. 
niio virn.m esse projeeto. nem o parecE·!' da 
Com rrdssão R obre o qual r, brrse~do. e que j:i 
passou em terceira discussflo. Eu direi ao :se
nado que o parcc~õr da Commissão da Camara 
rlos Deputados prhicipia. dizendo qi~e os lcgis
!r.do:-rs nrrlinarios nii.n estão em estado de en
tcn<l~T o:·1 nrt.igos do .~\cto Addirion[lJ pelaz re_ 
;:::ras ela !ntcrprctaçfta; e depois estabelece n 
sua lwrmeneutica parüeular. c form:1 o scn 
projecto, interprctn.ndo duas ou trcs cousas, e, 
insinuando regras rlc grammr>.tica. declara.. 
1!1~r~'i (lratia. que a pala.na. - municipai-s~ 

refere :i palavra. econClmfa. 

Portanto, S1·. Presidente, Deus nos livre 
de semelhante PI'Ojeeto; Deus perm!tta que 1:1 
fique etern~mente: o Scna.do fará o seu rleYer, 
quando o Governo disser tal c t.nl nrti,:o é 

duvidoso: esta 6 a obrigaçüo da. Assembléa 
Geral; mas n:lo é passive! acreditar que se pos. 
~a interpretar a Constituição inteira; a mi
nha. opi·nirr~ é que se d!;;rt o mesmo que se 
dIsse na resposta (L Fn la do Throno rio annl) 
passado. 

Quanto ~ outra. parte do periodo, não sei 
que seja passivei razer um system.a de instru
c~:io r,uc aproveite a. toda a. mocirlarle. ·como se 
rJeprchcnrlr rlo periollo . .Eu não ~e! qual ~.;e:in 

·este systema universal oue se dnculca .. quand0 
~~ Mscrnbl&ns ProYincin.es têm direito de t.rn-
1 ~.r dos :::y~tC'mns de instrucr:fio; por isso, não 
sP.i como aq11i se ha. de fazer um p!a.no. rir 

tra. maneira. 

Em geral, eu nunca gostei quo se disses
se, na resposta á Fala do Throno, que se es· 
pera.v.a. pela coadjuvação do Governo; mas, 
cm fim, isto está na. resposta modelo; sig:1m 
embora o mesmo. :lias cumpre notar que não 
s.: pôde impor obriga.çüo ao Gonrno de apre
senta.r propostas, a pretexto de ter mais co
nhecimento e experiencla das necesidade pn
bl!c:ts; elle o fará quando o julga.r conYenien
te. O GoYerno tem immcnsos neg-ocias a seu 
c:1rgo, c não ha de lemr todo o tempo a dis
cutir propostas nas Camara.s. 

0 Sr:. Ar.n:~ Bi!.IX<n: Sr. Presidente. 
Principiarei por declamr que n uncn. jcguei 
motejos .ao nobre .Senndor. que ha pouco m'os 
attrihuiu; nüo disse que clle a.rrenega.vn. suas 
antigas opiniões. O nobre Sena.dor usa muito 
üra.r !·Ilações das palanas de seus a.ntagonis
tas, e por isso hoje tirou estas. Eu apenns dis
se CJU0 o nobre Senador dizia. que as respostn.s 
cl:t Camara dos Deputados. que aqui se leram, 
se offcrcciam ·como modelo ao Senado; e ac
en!sc:entei -que não era por cGS:l razúo flUO e!l.ns 
sr n.prcsentantm, e sim como opinião que t.i
nha. sirlo do nobre Senador: o nobre Senador 
podia. multo bem declarar que nüo tinha si
elo a sua opiniflo, c nssim mostrar que nfio 
inco!"ria na. nota de abjurn.r 03 seus antigos 
principias; mesmo. dizendo cu que aque!Ja 
opini5.o tinha sido upprovada pelo nobre Sen:t
dnr. n:io nucria lnnr::tr s0bre r.!lr. estigma tfto 
deshonroso. .Entra.rei na. ma.tcJ•!a ............ . 

Continua-se a. impngnnr o D·'!'iorlo da dis. 
cu~silo, c pretende-sr. ainda qne nas pala.vrns 
-o Senado nüo perde de vista-não ~~iste a 
intelligencia que os membros da Commissfi.o 
lhe têm dado. e que existe outra muito lliver
sn. Orn. cu nfLo sei como isto po~sn ser sust!:n. 
tarJo por um nobre Senador que tem tantas 
vc?.es declarado que as pa.lavras devem ser 
entendidas conforme a accepçi\o em que os 
seus autores usn.~am rlellas: nós temos ouvi
do, mesmo nesta discussão, multas vezes o no
bre Senador dizer que, quanto ~. pa.Javrn.-re
g-regso-nflo se deve entender se·gun!lo o mo 
eommum rle f:tlar, apezar do qae wnndrt a re
gra da criticn: o uso é o que tem o podrr d;: 
cl:;r interpretaçüo :is pa.lavras. 
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............................... ,· .. . usus 
Quem penes arbitrum est, ct )t!·S, et nor· 

?n(l. la:qu.cndi. 

O nobre Senador niio quer que se enten
da ~egundo essa regra da critica, mas scgun. 
d• a definiçüo que elle deu: cu estou de ac. 
côrdo com Isto; mas, se o nobre Senador recla
ma este direito para si, como não quer rece
ber a accepção que a Commissão declara ter 
dado a esas palavras - o Senado nilo perde de 
v is ta. - e -empregará todo o zelo e effica
cia-? Ora, a phrasc - niio perde de vísta
parcce-·me que envolve a mesma idéa que ;ts 
palavras - empregará todo o zelo e efficacia 
-pcr~ue um objecto que niio se perde de vista 
é o que nos rouba toda a attençü.o absoluta
mente; niio é o que disse um nobre Senador, 
!sto é, que é equivalente a dizer-velará na 
ir.tellip;encia do Acto }.ddicional-é sim equiva. 
lente a dizer que o Senado tem toda a sua at
tençilo empregada sobre a intelligencia do 
Acto Addicionnl, c que, por conseguinte, ha de 
empregar nisso (conclusão necessarin) todo o 
zelo e cfficncia. Se a intelligcncia do Acto 
Addicionnl nos rouba toda a ntten~ão, se nos 
não a perdemos de vista, é ev.idente que em
pregaremos todo o zelo e efficncia nessa mes
ma intelligcncia. Nilo sei se o nobre Senador 
estará satisfeito com isto, ou se continuará a 
r:ntende;- que :t CommissB.o CO'm estas pnl:tvrns 
quiz dizer que nü.o teria attençü.o alguma com 
a intelligcncia do Acto Addicionnl. o ~nc 6 alJ. 
~oluiamente o c~ntrario do que entendeu a 
C0ji!!n !ssi:.o. 

Outra obscrvur,fio se fez mais sobre este pc. 
!'iodo, e Yem a ser que nfw se devia usar das 
c:;pressõcs - intelligencia do Acto Addicional 
- e sim - intelligcncia dos artigos duvido
sos do '~cto Addicionnl. Eu conformo-me c~m ::. 
opiniüo do nobre Senador que quer isto; mas 
entendo que uma cousu equivale a outra: a ex
pressão, cerno a quer o nobre Senador, é mais 
precisa; mas, todavia, não se pôde entender 
que a Commissilo, porque usou de paiavra.~ 

mais amplas, tiYessc cm Yistn dar uma intcr
preütçfw geral ao Acto Addlcionnl, c até c:·cia 
que eu o anno passado n~ui enunciei a minh:t 
opini:lO, bem claramente. a este respeito, isto 
é, que a intclligcncin dcYia '\'ersar sómen.te so~ 

brc :~.rtigos tl·uvidosos: fui eu 1nesmo f!Uü apre· 

que appareceram sobre a intelHgencia de al
r:;uns artigos do Acto Addicional. 

Por esta oecasião, ex;.licnrei tambem a ml
n h a opinião, rcspond>Ondo ao nobre Senador, 
que de certo modo estmnhou que cu avançasse 
que me pwrecia que a in·iciativa sobre a !ntel
ligcncia das leis não devia partir do Govern~. 
Eu não neguei no Governo esse direito, mas 
::ssento que seria muito inconveniente dize
::JOs nós o Gonrno que propuz~sse a imcrpr.). 
taçilo do Acto Addicionnl (de parte da Cons!"l. 
tniçüo), c direi mesmo que, se nilo ha artigo 
na Constituiçüo que recuse no Governo esta Ji
rdto, ao menos é das convenicncias dos ~o. 
,·crnos representativos que o Governo não pos
sn empregu·r a sua influencia .para alterar ou 
i:: terprctm· artigos constitucionnes, po·rque nfw 
é impossivel haver governos que .tenham más 
intenções e que venham propo-r cavilosamente 
i:Jtel!igcncias a estas interpretn.cões de arti
G'•Js, ·C assim haver s·ucccssivas e perigosas t~n· 
tativas dQ interpretação. Por esta razão é que 
me parece que a Constituição p o Acto Audic;.,_ 
n~l n:Jo dc·;em i~cn.r debaixo Ca. n1esma regr-a 
d0 quaesqucr outras leis ordinarins; e é tam
bem por isto que -me não parece bom dizermos 
no Governo que proponha estas interpretações. 
l':fto consultei a Constituição nem tratados de 
direito constitucional a este respeito; mas as
sento que na Constituição se achariam bastan· 
tes disposições, das quaes podcssemos inferir 
~ue o Governo nilo póde fazer propostas sobre 
a sua intclligencia. 

Disse tambem o nobre Senador que era ne
cr·3sario que a Commissüo fosse muito precisa 
sobre o programma da politica do Governo 
actual; que deviam os dizer se entendiamos, co
mo o Governo, que havia urgentissima neces
sidade da intel!igencin do Acto Addicional. Isto 
i C! está respondido; a Commissfw, na sua rcs. 
posta, d.iz o mesmo que o nobre Sc.nador dese
je, c até me parece que a expressão - nilo per
de de vista a intelligencia do Acto Addiclo. 
n:1l - é mais forte do que a oat:ra - emprega
r{, todo o zelo c efficacin. 

Ora, eu disse tnmbcm na ·outra sessão 
qu0 dcviamos esper:tr por um projecto que 
estú na Cn.mara dos DEpntar!os: um nobre Se
nador disse hoje que Deus nos llnc que c{t ve
nha; e se elle envolver objectos que nfto de-

si':Jtci á .\.sscmbléa Geral as prirm!ras du,·if!as vam ser tratados no Seundo, desprezaremos & 
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p:tr:.c.• ~U]Jérfht;: c aproveita.l'emos a ·quê fôr util: 
entendo mesmo que o s~nado trabalharia in
utilmente. se iniciasse agora um projecto so· 
brc este nssumpto, porqU8 talvez esse projecto 
fosse para a Camara tcmporarirr, quando de 
!(! viesse o outro que se acha j{L <L]l'provado em 
terceira d!scussilo, projec.to que cu creio que 
satisfaz tanto aquelles que querem pouco, c,,. 
co aqueles que que1·cm muito, porqu-e está n~ 
poder do S~Cnado, á vista da discussilo, appro
var o que julg-ar bom, desprezar o que julgar 
mtio. 

Quanto :í emenda. ultima.mc·nte offerccida., 
pa.recc_.mc que é muito clle!a de phrascaclo, nL 
miamente r!escnvolvida, sem que rliga mais do 
que diz n Commissão no período que se discu· 
te: se se adoptar essa emenda, adoptar-se-á 
apenas maior phraseado, e parecerá que com 
ena se df, a entender que a Commissfto nfto 
queria aquillo que el!a diz. qmtndo se r.em dito 
que quer o mesmo. 

Sobre a suppressão que: se pede da ultima 
parte do período em discussfw, como já disse, 
pode-se sustentar muito plausiYelmente a rc· 
dacçfio da Commissão (.porque não ha nclla os 
defeitos que -lhe foram attribuiclos por al~u-ns 
nobres Senadores) sah·o o direito de iniciativa 
sobre os projectos ;t que nos ·referimos. porque 
adi:lnte se diz "exactn.mente conceber c con. 
venientcmcnte preparar"; não se diz que só 
no seio da administrn~ão 6 que se pôde conce
ber c preparar taes projectos, mas sim concc· 
ber e prepa.rar exacta. c convenientemente, o 
que equivale a dizer, que o Senado ent~nrlc que 
só no seio da administraGão se põde melhor 
elaborar tacs projectos; mas -daqui não se se· 
gue que o Senado nfto os possa propor. Portan
to, não sei a razão porque o .nobre Senador 
quer que se elimine esta parte do per!odo, sal
vo se é por se falar em .propostas, como tenho 
ouv-ido a alguns nobres Senadores. 

Ora, senhores. cu tenho visto constante
mente o Senado adoptar esta linguagem, e não 
:pôde deixar de a adoptar porque não póclc deL 
xa.r de reconhecer que no seio da administra· 
ção meTI10r se preparam projectos desta natu. 
reza: eu digo mais que a Fala do Throno dá 
a entender que o gabinete se tem occupado 
destas matcrias; e -então, niio deverr. o Senado 
esperar para ser auxil!ado com as luzes do Go
verno, afim de nilo vota.r sobre propo~tns me-

nos convenientemente org-anizada~'! Creio que 
sim, porque o que cu tenho visto é que as pro· 
post:ts que -principiam nn.s Camn.ras, qu:~nd0 

são de grande impOJiancia, têm $Offrlclo mui. 
ta censura. e mesmo da parto da adm!n!strn.· 
ção que as sa.ncciona; f:;·~o aconteceu n.td -com 
o Ccdig-o do Processo, que se disso que fõm s:m
cionado cm attenção ao Carpo Lcgislati\'o, mas 
qne era muito m(to. OJ·a, pat·n. Que .nfio haja. . 
algum g-o\'Crno que attrihun. os .ma.lcs publicas 
c.xclusil·amünte fL Assembl(!a GernJ, {, que eu 
ontendo que o Senado dc1'c esperar por propos
tas suas, rn<irmeute quando o Governo diz que 
se tem occuparlo do objecto. 

Demn!s, o nobre S0nador tem aqui muitas 
Yezes rlccln.rado que o Gabinete, no princlp!o 
da sess:i.o, expõe a sua politica ao Corpo Legis_ 
lil.livo, e este n,pprova 011 rcpro1·a: ora, se Ml 

Faln. do 'l'hrono ha al.e;uma parte rle politica 
que se possa r,r.tribllir ao g-abinete actual. é 
est:'t. Eu não entendo que as Falas do Throno 
SQ li-mitem simplesmente a. dizer qual é a po!L 
t!ca para o futuro; cntc·ndo que ellr!.s devem · 
declamr tambem o estado presente da nação. 
que é o resultado da ·politica antericH·, 11am 

depois declara.r quaes os mrios ~110 · pt·cr-~nrl·" 

empregar no futuro, para consen•ar esse estadn 
da naçito, ou presen·aJ-a de males. (0 nobre 
orador rlescnvolvc mais esta idéa c proscguc): 

O Throno, declarando o estado d:t r\a~iio. 

expõe tambcm a maneira por que ha de pro
ceder no futuro, ou para sah!r desse estado, se 
ó máo, ou para continua1· -com elle, se é bom: 
por conseguinte, não tinha razão o nobre Se· 
nr,dor de impugnar que, na tliscuss:io da Res
posta n.o Throno, se tratasse -da administração 
passada. c nem no que é J·elativo á politica an· 
terior, nem de ·impugnar que alluda (t -no\'a ad. 
ministração, a Tespeito da politica futura. Eu 
assento que é do dever ·do ministcrio novo apre. 
sentar as propostas a que se ref•:rc o período; 
c quando eu estive no ministcrio, sempre me 
cingi a este dever; a opposiçilo reclam:n-a me· 
di das e propostas, e eu as a-presentei: nfio fni 
feliz em as levar avante, mas propul-as. En
tendo, portanto, que esta parte do periodo, re· 
digida como indiquei, dcw() ser approvada; r 
até me parece que niio se deve impugnar. por
que isso equivale a declarar que o novo mi. 
n!sicrio não deve ter relações com os Camara~. 

O ~r.. ~f.lnQn:z m~ PARAX,\Gr.(: - Prinr"- · 



• • 

Sessão de 31 de Maio 2i() 

pia:·,: i p:Jr agr::decer a um nobre Senador, pela I mente dizer dos outro~ assumptos, cm que, pa
parte que me toca, como membro da Commis- ra o Se:nado entrar com exacto conhecimento, 
são, na honm de a comparar ao arcebispo de é mister o auxilio do Güverno, por meio de suas 
Gmna!l:L, suppando.a tii.o orgulhosa como aqueL propostas. :\Ias, embica-se cm que as palavras 
le prelado, que nii.o soffrla censura á sua obra; - espera o Senado - inhlbcm os membros 
quizera, porém, que este nob;a Senador me da Casa, inhibem o Senado da iniciativa. 
dissesse q·uem é aqui o Gll-Braz, pois que os 
nossos censores sii.o os membros desta Casa, 
isto é, o Senado. com cujas decisões nii.o pode
mos deixar de conformarmo.nos. A comparaçii.o, 
tertamcnte, nfto foi muito feliz. 

Vamos .a.go.ra ao perlodo, c procurarei nii.o 
~C'l' extenso, pois que a matcria está já assaz 
discut-Ida. 

Sr. Presidente . .Tá na sessão de ante-hon
tem observei ao Senado que a Fa.Ia do Throno. 
no :mno pass~.do, lmvia recommendado á As
sembléa Geral a intelligencia do Acto Addicio. 
na!, ao que o Senado, eni:1o, respondeu que ellc 
procuraria da sua parte satisfazer devidamente 

Pois, Senhores, porque eu digo que espero por 
uma pessO<L para fazer certo trabalho, fico eu 
inhibido de o fazer, quando entenda que nii.o 
devo cspe·.rar mais, ou que devo occupar .. me 
logo disso? · 

Sr. Presidente. Admira, com cffelto, que se 
censure hoje tanto urna expressão de que já. cm 
outras occasiões semelhantes nos temos servi
do, e que então nii.o soffreu a mais leve irn
pugnaçii.o! Eu vou lêr outra vez (t~nha. o Se
nado pa.ciencia) a resposta-modelo, do anno 
passado, na parte relativa a este topico: "O 
Senado espem (lê) que os i.Jlustres Ministros 
de V. l\I. I. apre~entarii.o ao Corpo Legisla· 

áquelln. recommcndação. Neste anno repete o t!vo as prineipaes necessidades c incom·e • 
mesmo a Fala do Throno. como que lembrando nientes a tar.s ·respeitos, afim de habilita.I-o 
o q·uc havia recommendado. A' vista disto, e para melhor c mais prompto desempenho de 
sr.bcndo a Com missão que o Senado j{L tinha tii.o importantes tarefas." Ora, não é isto. pau
dado principio a este trabalho, que melhor po- co mais ou menos, o que se diz neste período? 
tleri:t r li~ responder ao Throno, do que dizen· Sr. Presidente, .parece-me que tenho respon
do-lhe: "Senhor, o Senado nii.o se esquece da dido cabalmente aos Senhores ·Senadores quL: 
recommcndação imperial, o Senado nii.o perde mais t&m censurado o período em discussrw: 
de vista o objecto rccommcndado, isto é, a in
tc!ligcncla do Acto Addicional? ~ras, diz.se que 
esta expressão - não perde de vista - t'! ironi
ca, que não promettc nada, que nada signifi
ca, e o mais que se tem dito. Senhores. Ou eu 
nã.o sei o que leio, ou os autores que consulto 
nii.o sn.bem o que dizem. Vejamos o Dicciona
rio que ne,ta parte 6 autoridade - Perder de 
vista (lê), cessar de considerar, cessar de cui
dar, etc. - Como, pois, ·d.!zendo o Senado que 
nii.o cessa de considerar, de cuidar, não respon
de devidamente? Mas. disse um nobre Senador: 
- Entii.o, porque niio se cl:primc do mesmo mo. 
rlc a Co:nmissiio na outra parte, isto é, pol."que 
não diz rambcm que não perde de vista os ou· 
tros objectos f!Ue lhL' foram rccornmendados 
i'gunlment.c no anno pnssndo, c de novo neste 
anno? Parece lncrlvcl que uma cnpacidade tão 
dist.inct.a. como o nobre Senador a quem rnL' 
r~firo, desconheça a differrnça! NfLO .me can
çar,;i rm mostra.l-n .• Tá outro nobre Senador fez 
yrr qur para a intelligencia do Acto Addiclo. 
na!. nfto necessita o SC'nado da lnterferenci~ 
r~n Go•:r'rno; o ~ur não se póde asslm a.bsolutn· 

eu nii.o direi, portanto, mais cousa alguma a 
este respeito. 

0 Sn. VASCOXCELLOS: - Sr. Presidente, 
Um nobre Senador entendeu que o aviso rto 
Goyerno, quando approvou o despacho do Juiz 
de Direito de Santos, que cxlr;ia, para a r:n· 
trega dos africanos aprehendidos, a justifi
caçii.o do domínio, continha um principio perl
goso. um principio offensivo da propriedade 
dos cidndii.os. .Eu sou da. opinião do nobre Se
nador, julgo que -elle teve .razão quando eu
tendeu perigoso o principio em que se firma 
e~sc nxiso do ex-:IIinistro da Justiça; mns n~o 
era esse o lado pelo qual elle devia examinar 
a quest:1o: o nobre Senador devia institmr, 
pelo contrario, exame se esse principio perl· 
goso foi estabelecido pelo :II!nistro, ou se é 
consagrado pela nossa legislaçii.o. A lei df 
7 de Novembro de 1831 contém disposir;õ?s 
poucos accordes com os princípios ele Dlrc!to: 
ella auto.risa, até, a qualquC'r do povo :! np· 
pre·hcndcr a.fricrmos, sem mandado. Dahi t ~m 
resultndo mllharcs de abusos. Qualqltêr w:,... 
son. do povo n.pprchende nfriea.no~ li\TC" n:: 
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1~:~;) En·t.::i. rr~ôl'liH.mta nas estrada~, cm ;;rande 
t:;.:JL~~.•~ia (; ·-: aulorlilu.de.::i; e algumas vezes Lcm 
aconteeiuo que, affcctando conduzirem esseh 
a~r!eanos ü autDriilade Tcspcctiva, os pass<un 
a \'enucr a outrus pessoas. Tal l\ tambem, cs· 
s:! presun:pr;fto que se deduz da .Jei de que o 
afric:1no bc,;al deve ser considerado livre, em
bora He ;tllc;,;uc o principio da posse: esse 
pr:nerpio Ji~ po:~.:;(! t;rn. fu!1dado 11n. pre:sumpcfw 
d1· qu:: t.í;l!dle riUC possue .n cousa, cm caso 
r!:~ t.!mill:r. d8ve ser consitlcrado dono dclla. 

:v:as !::c outt·a presumpçüo que se tem con
siderado mais valente cm ·respeito 11 liberua· 
ele. qur: ü a deduzida da lei de 7 de Novcm. 
bro ele 1831. Tem-se entendido que a prc· 
sumpr;ão é a. favor elos africanos boçacs, e 
que por isc;o, todas as vezes que ha uma pre. 
sumpção de africano~ boçaes, se consideran, 
IiYrcs .cmqua.nto se não rnostra o contrario. 
Ora, por .nSo ter siilo condcmnailo pelo Jury 
o possuidor desses <tfricanos, como crimino· 
so. nf,o se segue dahi que cllcs não s~jam li· 
vrcs; é couso. muito diversa. A justiça cr!. 
minai dêclarou que este homem, cm cuJo po· 
der cstnxam ·estes afrj.cnnos, nfw er:t o hn
portador dcllcs, nem podia ser considerado 
como tal, em virtude da lei de Novembro d~ 
1831; não podia tambem ser comprchendiilo 
como Infractor do artigo 1G~ do Codigo Cri. 
mlnul. que define o crime contra a Ji.berdade 
pessoal, reduzir fL escra>·idão pessoa livre que 
estivesse de posse de sua liberdade. Se, pois, 
o nobre Senador tivesse consultado este ar· 
tigo do Codigo Criminal, se o tivesse combi
nado com a disposição da lei de 7 de Xovcm. 
bro de 1831, se tivesse tambcm consiilcrado 
(]ue a justiGn. criminal nüo decidiu a questfto 
dr. liberdade. ·c sim se o portador era crimi· 
noso, n:i.o devia impugnar esse principio. 

E' c:eralmcntc admittido 110 Fôro que to· 
do o africano boçal é livre: entra qualquer 
pessoa ou Official rle Justiça na casa do um 
cidadfta r. diz.lhe: ··Esses \"Ossos escravos süo 
africanos liv-res. Vüo logo .para o deposito"'. 
Esta é a marcha; marcha que eu condemno 
como o nobre Senadot·, mas que é ·confórmc 
a lei; c o dono, muitas vezes. tem de disputar 
até :lllnos sobre a sua propriedade. 

Eu tenho lido, mesmo, sentcnr;as cm que 
0:1 jui::rs de Paz declaram livres os africanos 
apprchendidcs, sem .que se interponha recur
so ;llg-um, porque nüo se sabr em c:J.so to! 

I 
que recurso se ha de :n·ccrpur. Senhores. A 
desorde:m é nulii:D gTande na nossa. lc~~is!~

çüo; c quando citei a Portaria do l\linistcrio 
transacto, não qulz considerar -o qt:c o nobn~ 
Senador entendeu; o que ·CU disse foi que era 
essa a oplnifto da administraçfto passada. Du· 
rante a administnçfto de Outubro se fizeram 
muitas apprchcnsücs, e todas ellas l'o1·am rc· 
guiadas por essa !cgisln~ão: n1lo foi pois novi. 
dadc da adm.inistraçüo de Setembro, clla ac· 
cedeu n.o (Iuc acl~ou {)Stabelecido pe:lo govcr:~n 

anterior, porque entendeu que tinh<t proc••· 
dido regularmente. Parece, >JOrtanto, que o 
nobre ,senador nüo se fundou cm arU:~o a_]. 

gt:m de legislação para condcmnnr o proceili· 
menta do Governo. que 6 o mesmo lh .Tustir.~: 
rt.conhcr:o com cllc que tal pt·incipio tlc,·c Si:·r 
proscripto. iJI:ts, cmqun:no a lei Ui~;s~:· qne 
t.odo africano importado depois da !c! ilc 1S:ll 
é linc, quando appa!·cccr um africano que 
nü.o saib~ pronunciit!' nem uma palY~rJ. da 
linr,t~:t o paiz. c Que se considere rcaiment.e 
como in:portado r!0pois desta lei, porler[L o 
r:xr:cutor dessa lei dizer que nfw se lle\·c con
s!d::!r~r como im.portado dcpcis dcll:~. f!Uí.: ni'io 
s~ deve cDnsidcrar como livre, porque o .Tn. 
ry não julgou criminoso ao possuidor c!cssl: 
~!fricano? PGrquc o .Tury não achou o possui· 
dor criminoso. segue-se que o africano seja 
escravo? 

S.cnhorcs. Esta. questão nflO r.r3. n1uito 
pr-opria da materia que se ventila; runs nüo 
fui cu que a provoquei: eu acccHei n. d!scuse 
süo dclla, porque desejo muito todr.s as di~

cussões desta natureza. 
Passarei ~.;,;ora ninda. Sr. Presidente. a 

1·e:spondcr a n.Jg-uas argumentos co:n nuc se 
r1uiz dcl'0ndcr a domrina llo parar-r~r;,lo c~• 

C!!scussão. 
Disse-se qne, qtwnilo a Commlssao r:r.r.!a. 

··o ;.0 Senado nfto pr.rrle r.lc vista a ;!It.:lli

:;encia do Acto Addicional .. se rleve: cnt~ncl,,r 

r:Hc cl!c não ::;r dcscnid::trfi. Uc int0rpn'~a~· as 
11ndcln~; flUe a este rrspeilo ~c tcnha~n :lfl!'C
SL"at~Hlo. Q~·~l. ··n:ln ]1P!'dL' de Yista" equivale, 
como disse n:n nobre Scn:!dor. a dizer-se que 
·'ni"lo cessa de ver··. que ··cuidar(L ilisso", etc.; 
~nr!.s sc-gue!.sc que, cuidando de ter prcs1~:1tc n. 
intclligcncb do Acto Addicionul o Senado vai 
trahalh:n· na. int::l'JH\::tação dos artigos c.1UVTe 

c1osos tlo ~\elo .:\rldiciD~1nl'.' 1~' r!itrt umn. !d(•:1. 
t:tO cb!·a como fi~ur~~a!ll os nollres Scn;ula· 
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res'l f<Ju posso ter p·rcsente a intclligencia ele 

todas as lei~. quer sejam obscuras, quer não; 
posso mesmo dizer que não perco de vista a 

intelligencia, por exemplo, da lei· de 7 de No
vembro rle 1831 c do artigo 170 do Codigo Cri
minal, sem comtudo me obrigar a lnterprc-

tal-os. 
Ainda se insiste em que não é nccessaria 

a int!:~rv.ençfto do Governo pura a lnteJ•preta
çfco do Acto Addicional: cu entendo o contra-
rio, c muito mais quando se trata de !ntcrprc

r.ar lei tii.o import:I.nte. O Governo manaa. exe-
cutar a lei, e mesmo a ex.ccuta; c como ob-
serva OH obstaculos que encontra, os inconvc-
nientcs que apparccem, é forc;ado de meditar 
sobre ellcs. e por isso mesmo 6 mais facil ao 

Governo descobrir algum expediente para rc-
mover todos estes embaraços, do que a quem 
nüo teve necessidade de meditar sobre taes 
objectos. Demais, o Govr,rno. apresentando-s~ 

ao Corpo Legislativo c pedindo o. intérpreta-

sembléas Provinciaes têm entcnditlo que ;: ;JJ

licia de que tr~ta este parn.grupllo do Acto Ad. 
dicion:tl nilo ú polida. municip<tl ~ó. m:ls que 
comprche_nde toda 11 policia ou seja niU:JICI· 
rml ou nüo municipal, toda a policia prevcn. 
Uva e judiciaria: ora, sendo :t;;sim, bem se 

vf• que qunsi todo o Codigo Criminal é da at· 
tribniçã/J elas Asscmbléas Provinciaes. :\fui
tas de!las. inclusive a do Ceará, têm legislado 
sollre policia; c é este um dos grandes em. 
baraços que ha na reforma •lo Codigo do Pro
cesso. porque nrto convém que quem legisla 

~obre a reporoçfw dos crimes seja autoridade 
aiversa dnquel!n que legisla para a prevençii.o 
delles. Respondo só a. este topico do discurso 
rlo nobre Senador, pam que o Senado não en
tc·n~a ~ne nüo r, muito digno da sua o.ppro
\'ar,ao 0 projecto da ·Camara dos Deputados 
0'1 . t ·' e m crprcta alguns artigos muito duvido-
sos do Acto Addicional. 

Disse o nobre Senador que não se deve 
declarar que o Senado vai interprct"r 0 • "" _'"\.eto 

pelos qunes mostre que realmente existem du- A~d!cion:tl, porque cntfw entender-se-:'! que 
vidas. \'UI fazer uma interpretaçilo geral. Esta in-

Emfim, Senhores. nfw descubro um só ar- ferencia tão lata, ninguem a poderá tirar. 
gumento rtue poss;t au'torisar a conservação porque 6 regra de Direito c de razão que só 
elas pa!ayras "não p2rcle de vista a intelli· se interpreta o que é obscuro. 

ção de uma lei·, p6de produzir log-o documentos 

'gencia do Acto Addicional ''. Se acaso nf:.o se O nobre ·Senador ·rel:tt.or da Commiss:i!! 
julga conveniente que se interprete o Acto Aà- entendeu que não era razoavel n:lo se darem 
clidonal. não se interprete; mas declare-se is- :'ts palanas o sentido que lhes deu quem r!cl
to mesmo ao Throno, c não se responda de !las se serviu: ora, cu sou tambcm dest:t opi
uma maneira vaga c indefinida. Disse um no- nião. julgo que o nobre Sen:!dor tem mui·r;t 
bre Senador: Deus nos livre desse projecto rnzilo em pedir que se obsen·e co:n clle nquil
da Camara dos Deputados que inte:rpreta a lei lo que eu desejo que se obsen·c e se guarde 
que reformou a Constituição, porque é uma para commigo; mas nós não tmtamos ela di. 
cousa cxtraordinaria, inaudita! Depois de um nr.sidarle da intelligencia das palavras. por
grande prcambulo, em que trata de prcscre- que cu pergunto {L i!lustr,; Co:nn1issüo se nns 

pa!:n-ras ,; o Senado não perde de vista a in. 
tclligcncia do Acto Addicional •· ha uma r.xpr:'S· 
sn adhcsfto do Senado ú pol!tic~. do Go1·er~o. 

Creio que nfto, porque cu posso, como j{t dh~

se, não perder de vista a intcligenci:t de ar· 
tigos muito claros, por exemplo, do n.nigo 1 i9 

do Codig-o Criminal c da lei de 7 ilc :\O\'C·I:J. 

obro de 1831, e daqui nfto se segue qu~ eu IM 

praponha a inte•rpretar esses artigos. 

wr regras de interpretação aos legisladores, 
conclue que a palavra - municipal - se re
ic·rr tambr~l a.-po!ici;t. Perguntou o nobre 
Senador o que P,ucria isto dizer; e julgou que 
os l~';>:isladores na Gamara dos neputados nflo 
!.inb~m :llê(J:tado n r.1atcria com :t madureza 

e seriedade que o. sua importancia exige. 
Ora. Senhores, porque rnzflo dir{t a Cn.

mara tios Deputados que a palavra - muni· 
cipal-se refere tambcm ít palavra-polícia'? 
Scrfl para. prcsercver regras de grammatica 
:ws legisladores? Creio 11ue nfto; algumas As-

Eu nfto dou outra n.cccpçflo ás palavra.q 

dG topico, senfto a que dilo os nobres autores 
da Resposta. Ainda ha pouco se leu n. i·ntclli-

I 
'I ~ 

' 

····./. 
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gene liue dá o Diccicuario ·a estas palavras 
-não p~i"~~el' de vista-, ·e nem por i,s3o ficol! 
mai.3 clara. 

Dl~se o nobre SenaclcT que eu qEero dar 
á paIJ,':;-i!.-i"(,gi"·esso-um sentido que uãoê.s
t8. em use; r;ids, assim mesmo, depois que el
le expli~cL'. a intelligencia que dá ;i palavra
recur~J-r.ão sei como -o uo-ore Seuador, tão 
versadc na iingua portugueza, não entenda 
que a pa1a,'ra-regresso-não seja até mu.ito 
po,'tugueza, ao enos 'eu .a ,encontro a cada li
nha nos (; a2tSi00s, e ha um que lido por toào o 
mUlldo (faio de Francisco Manoel-do Nasci'l:Ieu- I 
to) Cll,;~pi'eLere a pala;'ra-r.egresso, no sentido 
de .recurso, á m'esma palavra-~'ecur&o-En

t<"rtauLO, diz-se que rei~;\'esso é voltar pal'a 
atraz. Ora, Se....hores, haveria uw homem tio 
desthuido de senso que proclamas3e ao p:;.i;; I 
o systema de regresso, isto é, que s·e VOlt?.s-1 
S2 pal'a o teu:;,lo da Mon2.!'cia de D. João V [ , 

como e])~~n.;)eu o nobre Secretario? '.! 
SellhQ!';;~, penso que ê dada .a hora e nã", 

querc demcrar mais a sessão.,. mas Jirei I 
sempre duas paiavras sob:.-,e ·0 que di,sse o no- , 
bre S'.;uador relateI' da COIJ:!missão a recipei
to da politica do Gabinete, Disse elle IJl:e a 
Fala ,do 'I'hrono deve ·dar conta do estado do 
paiz, e apresentaT ao Corpo 'egLislativo as m-e
didas pa!'a melhorar 'esse estado, se fôr máo, 
Quem lile ·conte3tou ·esse pTiucipio? Eu llão: 
O nobre Senador pretendeu que eu o contes
tei, que.ndo di·sse s6mente qUe não se à.el' b 

COJ1()~'i2m;.~' 2. administraçâo ·que acabou 5Wi 

que elia proc1uziss-e do(;umento,S, ·sem que fos

se ouv:QZt. Queira, pois, 'o nobre Seuador dar 
oais attEq;ã.o aa qUe se diz contra a sua opi

nião. 
Vota :i favor da emenda suppressiva do 

paragrapho todo; -e quando eUa não passe, vo
tarei pel·a emenda do Sr, CaTne"lro de Campos, 
que redi·ge com mais clar,eza {) pensamento 
da COOlllI'issão; e nem eu sei -como a Com
nni'ssã'J a regeitó., quando eUa só acla.ra a idêa 

em di2cussão. 
Fica a discussão adiada pela hora, 

e o Sr. Presidente dá pa.ra Ordem do 
Dia as materias dadas para hoj·e. 

L~y~.nta-se a sessão ás duas horas 

.2 dez minutos. 

f'I21.' SESSÃO, EM 1" DE JUN:IO DE 1839 • • 
IExpediente. - Contimwção da primeira dis

cussão do disCUTSO em resposta á. Fala
 
do ThreJne. - Terce'im disc~~ssão das ~-e


soluções auio1"isando o GoventO a mandar
 
passar carta ele nCttu?'aJ,isação ao PadTe
 
A.ntonio Gomes Coelho, Antonio JO,sé Pe

?'eira DuaTte e Simplicio Euzebio Noguei

ra. ~ Te?-ceira discussão clc~ Tesolução que
 
approva c, pensão c;(? 400~OOO conceclida, (l
 

D. Cusiodi.a JCCl(!uina do {Jcc?'amento. 

TeTccim discussão da emenda substituti,
 

va do S?'. Alves Branco, á ?-esolução que
 
au~ori8'a o Govenw a ?"emuneTar os se?"

viços ele PedrO Pe?"ei?'a. C01"Têa de Sena.
'l'erceiTa discussãJ da resolução que ap
 ,
pTova a tença concedida ao COronel Jesé
 
Olinto de Ca?-valho e Silva. - Approva

ção ·de mn parece?- da CommissaO de Ma

?'inha e Gue1"T(J" sObre a pretenção de João
 

Guilhenne Bruce.
 

DrOGO Ai':'TaXrO FEIJÓPBESIDE!l:CI.A, DO SR. 

!!lstando presente sufficiente nume

TO de <Srs. Senadores, abre-se a ses

,são; e, lida a .lcta da anterio'. ê ao

Iprovada.
 

10 S-r. 3.,0 'SecTetari.Q lé um reque

, 

"'.rimento de Antonio J osê Policarpo, 
pedindo a 'confirmação da mercê que 
lhe foi fei.·ta da metade do ordenado 
de 1$000 diô.rios, como administrador 
da f2,brica das ·cartas de jogar.-A' 
COC)ll)'issão de Fs.zenda, 

D Sr. Vergueiro apresenta a r~da

cçio do projecto de lei sobre -03 direi
tos hereditarios dos filhos ilic""itimos. 
a (!ual é approvada para se remetter 
á ·Cam8.m dos S'rs. Deputados, 

Na Ordem do Dia continúa a pri 
meira discuss2.0 do ~ 9.° e ultimo do 
discu.rso em y,esposta á Fala do Thro
DO, conjulfctamente com as emendas 
dos Srs. Saturuino, Alves Br3.nco e 
Carneiro d," Campos. apciad2.s em dif

f.ereu tes sessões. 
,O Sr. Cal'~eir0 de C~U11POS Q3~!'"anha 

Que ~8 eilnl1i'l.c~a::::,. l~c.nte!n n? C:?5S a 
1J.)inõ.?o dI? . ,.p~ S~ d~ve 'res!)() [1e1' ~n':; 

.. 

I 
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nfw te!!! lu;;ar a. inte-rpretação de al
-guns a!'tigos do Acto Ac!dlcio.nal, 
-quando a. Administração declara. que, 
sobre a.lgun·s artigo,,, têm occorriclo 
d tt:vidas, c que é nccc:1sn.rio dar~.sc .. 
lhes a de;·ida intclli;;cncia.; c. visto 
o 'l'l1rono se ter exprimido por tal 
forma, en-tende que o Senado nií.o d•)· 
vc responder no sentido cm que f~

lou o nobre Senador. 

O Sn. VERGUEmo: - Snr. Presidente. Ti· 
nh~ pedido a palavra. para. f~zer algumas re
flexões sobre o que se disse hontem a respci· 
to dos africanes serQm considerados livres 
quando quem é -2eu dono :tpr;;õn.nt:J. em Juizo 
titu!os com todas .as solcmnidatlcs l~;;acs. Con
cordo no .principio de que, se apparecer um 

porque, até, é prohlbido em Direito reivindicar 
cad~ um o que tem em seu poder; é este o 
caso rm f]Ue estamos. c cu nfto entendo tal 
jurisprudenci~. Demais, é preci-so que se no
V' que do interroga.torio que foi feito aos es· 
cmvos consta que elles são ladinos, c que já 
tinham sido empregados em serviço por a.nnos, 
cm pbntações de mandioca. etc. Eu considero 
o principio que se estabeleceu como o mais 
pernicioso possi.vcl. porque ataca. a proprieda
de; se se admitti-r tal principio, não se respei
tará mais a posse de cada um, todas a-s fortu
nas ficarão va.cillantes, e ningucm se poderá. 
considerar seguro com o que possue; eu de· 
claro-me contra. tal opinião, c desejo que ella. 
não prevaleça. 

O Sn. V,\scoxcEr.r.os: - Snr. Presidente. 
africano, c ni"to hounr pn·a nenhuma. nem Pedi a. palavra. -para explicar o facto, c pon
para. um lado, nem pam o ou~ro, n. prcsum- dcrar o Direito que justifica o procedimento 
pçilo é de que ellc é -Enc, segundo a. lei: do Governo. Segundo a exposição que fez 

·porém não é esta a questão: a. especie de qur. o J"uiz de Direito de Santos. constou-lhes ha
se trta é mui diversa. O homem cujos es- verem chegado alli alguns africanos, parte 
cra1·os foram apprchendidos e:n Santos com- dos quacs era livre; procedeu ao interro· 
prou·os nesta. cidade. pagou a. cisa, despa- 1 ;;a.torio, e deJ.le tirou a. persuasão de 'que 
chou-o:;, e foi com ellcs para Santos, onde Si.) I realmente tinham sido importados depois da 
apresentou publica.mcnle com elles. Ora, nestr lei ele Novembro de 31. Os que assim toram 
caso cm fm·or de quem e~ta.rú a presump~ão'? considerados eram tres, c um tinha a. idade 
E', sem duvida, em favor de Quem está de pos· ile dez annos; elles diziam que tinham chega
s~ dos pretos, pois que :lPrescnia títulos le- do havia pouco tempo, e que tinham desembaT-
:mcs. A admlttir-se o principio que o nobre 
Sr.nador sustenta, então ningucm está seguro 
cem a posse tlos seus escravos, por mais anu-

cada cm lugar onde apenas havia duas casas; 
que tinham tido tres senhores, um em Ango. 
la., outro no Rio. c o terceiro era o homem que 

gos que clles sejam, porQue sempre se pod~- os conduzia; e, para se obterem estas nforma
rít dizer de um preto que é bo~al; o que é ções, foi necessario empregar um interprete. 
muiro t'<!cil suppôr·se, porque lla muitos que O Juiz remettcu o interroga.torio com os afri-
n:"to temam lin'gua ainda que muito antigos se
j"m. e entertanto é o possuidor que ha. de 
justifica.r que o escravo é seu. A quem com. 
pote pro1·nr que o escravo é bor.al é a quem 
q1wr pril·ar o dono ela posse em que est>1. O 
Juiz de Paz de Santos não pronunciou o ho· 

canos ao Juiz de Pa~. o qual julgou que não 
devia. pronu:1ciar o possuidor; foi o negocio ao 
Jun·. o qual niio pronunciou o homem; c cn· 
tão suscitou-se a. duvida de de:vcre:n ou nií.o 
se:r restituídos os africanos a seu senhor. 

.t'm nobre Senador entende que elles d~-

mem; o Jury achou que o homem não era cri- \'l:,u1 ser restituldos por duns razões: primo, 
minoso. o que é o mesmo que declarar que porqne ~c cm·oh·c na sentença do .Tury a de
os pretos sii.o cscrm·os, por(juc, se elles fos- clarar.ão de que ellc·s. não eram livres; secun
sem livres, então havia de decl~ra.r que tinbl do. porque o que os tinha. conduzido p:~ra. San
ach:ulo materin. de criminalidade. O Governo, l tcs tinh:t a scn favor umn. posse titular. 
pGJÚ11, nii.o o entende as~im, c exige f]Ue o -o Jurr nilo achou prova para. a. pronun
homcm justifique que os p;·etos são escra\'OS, I cia., o dccl:!rou que nfLD havh crime, isto é, 
pc-ra.nte o Tribunal eompctcnté', isto (o, que ob· não considerou o homem como o importador 
tcnlm scntcn·~n. pelo Juizo r! o Civil. ;\fa-s n I de :JJricn.nos, de que trata a lei_ de Novemb:o 
quem compct~ !ntentar a. nr~:!o Iliio é ao pos- de 31; conhece do crime, mas .nao da. questao 
suidor da. cous:~, 6 a quem dm·ida da. posse; civil, ner.1 isso era de sua. competencia.; e !O 

:\' - ~6 T. lV 
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-acaso se entende que a sua decisüo envolve uma 
clecisfl.o qnc sr. !Jórie ser dnda por uma scnten
c<t civil, é .essa uma opiniii.o que cu entendo 
perlgos[L, e que 6 contraria :1 letra do Codi:;o c 
á bôa razão, c multo cm preju!zo tlu. eausa pu
blica. 

Quanto (~ questr,o rln. posse. o nohre Sena
dor deu multo apreço ao titulo que o homem 
apresentou da compra c pasaportc dos africa· 
nos; ·eu nii.o quero cançar o Senado com a ex
plicação de Direito SC>brc posse; ninguem con
testará ·que essa posse com o titulo faça pre
sumir o direito de proprl·erlade no que a tem a 
seu favor; todavia. cumpre que esse titulo não 
esteja infcccio.nado de vicio de má fé. O Juiz 
de Direito cnt0ndr.n que o titulo q•Jc apresen
tou o possuidor dos a.fricanos nrw estava lim
po de toda a mfL fé: 1". porque observou que, 
os africanos levavam pn-ssaportcs passados por 
Juizes tlc Paz de distr!ctos diversos tios cm 
que residiam; 2", pm·quc os africanos não ti· 
nham conhecimento da linguado paiz; 3.', por
que, se se de'\"c presumir d~ mú fé o que com
pra pretos hoçacs. o f!l!C os vende está no mes• 
mo caso. Tenho. pois, cm meu favor ·estas ra
zões, e, além disso. a pratica de :todos os Mi
nistros que t0m estr:tlo na Repartiçiio de .Tu;;
tica; e sinto que nfto esteja presente o nobre 
relator dn. Commissüo, porque, segundo n. :nl. 
nha lembrança. deu ta.mbem alguns de3pachos 
semelhantes; c por isso o Senado rcfiict.a, e 

decida se o acto do Ministro da Justiça é di
gno de censura, se eommettcu erro gravissi
mo. um erro tal que ·contribua para a conde
mnação de um gabinete! 

O Governo quando emittiu o seu juizo nfto 
(]uiz com isso que o homem fizesse uma acção 
de reivind!caçüo. Ha <mtros muitos meios, co· 
mo o justificar que lhe ·pertencem os pret.1s 
citando para isso o ·Curador dos Africanos; 
mas essas questões .vcntiln.m-se no Fôro. Se eu 
nüo tivesse de me conformar com a decisiio dos 
tribunacs. -dos juizes, de tfto distlnctos ·magi3. 
trados; se eu estivesse absolutamente line 
para em!tt:ir a minha opinião. dirin. qne não 
considero a causn. d:~ liberdade tão digna rle 
f8vor. como tüo amplamente se entende no 
Fõro: sou de opinifto multo diversa; mas .esse 
'favor, .quP. no Friro se concede (t liberdade, da
ta de um tempo immemorial, e tem de mais, 
'l:lll seu apoio a pratica constantemente ·SC

·~!da pelos magistrados; o Governo tambem 

tem arlhcl'ido :~ esses csrylos, a essa pra.ti· 
ca; c como er.tfto c::l u:n momento se havitL 
de f:!zer uma re\'O!uçfto n::. lcgislaçfto que tem 
pm· tantos annos govr:rnrrdo o paiz'.' A questüo 
cm grave; existia jít um prnjecto pn.ra ser al
teraria. ou revogada a lei de Novembro de 31, 
c em pouco tempo p6de cr:ssar o ma.! que el!a 
tem causado. 

mas, no Rio de Janeiro, o que se obser
va. é que uma simples denuncia (é multo !m
portar.tc esta qucstfto; cumpre esclarecer o 
Füro c os juizes; se nfto passn:r uma lei que 
modi'fiquc a lei de Novembro de 31, vendo qual 
6 a opinifto das Cmnaras, poderiam sc·guir di
versa pratica, e desprezar o que têm seguido 
n.t:é ~qui): uma simples denuncia, on reque
rimento. e até. mesmo. denuncia vocal com 
testemunha, é bastante para se proceder á bus
ca. em uma casa, onde se diz que ha africanos 
novos. c com estes vfto rambem os africanos 
(]Uc estüo no paiz antes da lei de 31. Procede o 
.Jui:! ao intcrrogntorio. P declara quaes são 
os que devem ficar cm deposito, ntó que o 
que se diz so.:1hor justifique que sfto seus· es
cravas. Umas vezes o mesmo .Juiz de Paz de
cide qur. sfto livres, outras nzes a acçfto é pe
rante os Juizes de Or)Jlüos; tudo isto procede 
nfl.o rio cxrecutor da lei; :nas sim da disposiçfto 
da lei de 7 de Novembro de 31; e por isso nfto 
~Pnsidr:·n digno de puniçüo, mm de censura os 
que têm procedido pela maneira. qur tenho ex
posto. Tenho visto os processos, .e:;aminado a 
lei. e observado as razões dcs juizes; e tlc 
tudo concluo que o que tem ~.eontccido proce· 
dr drr confusfto da nossa legislaçfto. 

O SI:. Vr·:r.c~:mr:o: - Xãn falei pura cen
Stlr:cr o :IIinist2ri-o; sim a opinião p()la julgar 
pern!cosa. O illustrc Senador suppoz que cu 
assentava que a decisi"to erimlnn.l abrn.ngia. tam
bem a acção ch·!l: cu nfto o cn!endo assim. 
Eu reconheço que a acção civil póde ser in
tentada e decidida independentemente da acção 
qriminal; porém no caso de que se trata 
o .Tury declarn. que o homem não é crim!no. 
so, o que é o mesmo que dizer que os africa· 
nos êram importados :mtcs da lei de 7 de No
YCmbro de 31, porque se julgasse contrario, 
havia declarar .que o homem era criminoso. 1~ 

é essa a pratica que se obse~va: o Governo ou 
quem duvida de que elles sfto escravos, é que 
deve ir procurar a sentença no .Juizo do Civil, 
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e náo quem já tr,ve duas scncenças cru seu fa-
vor. 

' 
O nobre orador reforça os seus ar-

gumentos, e conclue fazendo ver o 
quanto se poriam cm duvida as fortu
nas de -cad:t um, se se admittlsse sc
me•lhantc jnrisprudencia. 

O SI:. i".1~co::n~r.r.os: - Eu estou de ac
.J(•r;lo c·c-m o aobrc Senador quando entende 
qne o Governo nii.o tem direito para privar a 
ncnhnm hallitnntc do Brazil do direito c goza 
ele, ;;ua p~opi'blade; JJO!'<ém entre nós existe 
uma difl.'rrc·nr~~l. e é que o nobr2 Senador emit~ 
tr· nm:.1. op!ni::o qne -ellc deseja que seja. segui
da. fnnd~ntlr.-~;·"' nn Direito: c:u sou da n1Qsmn. 
opini:io, mn~ n:i:-1 nc~~so lH~m comprchender o 
nc.h:'{} Spnnrlnr. qnnn(~o. ao me::>mo tempo qne 
ne~n. nue r .. a~r·f~o erimr. r·n'."olv~ ao rncsmo t.c:n
po c1u·b;!n el \"!1, nfío dl: .. :irb. asseverar que: a. 
dee;sf:1 (~O .Tt~iz ti~ ·pr_z r; do .Tury importa o 
nw~m0 nue n. c!::·cln.rí!c;:io cl~~ qu~ os ~r~·!c~no~; 

c-sun·::m no p:~iz :!ntr:s d~!, lei de 31. 
Qual '~ n arti~o do C0c!i;:;o que se pôde jul

gar infl'ir:~it!o pt~!o pr::sstti(~or dos a.fric~no:;? 

E' o ri.i;.!.'n 1.7!3 q~10 r1i:~ {11:): e entüo ser{t ·cri· 
rninoso iJ;Jra !.::iOli'i·~:.r Hs pen:1s da lr.i nquellc 
QUC te-m en1 seu poc~c:i·, cvmo csera.vos, p::ssoa:.; 
] iYI'CS :• 

A -lei de 7 d0 :\o,··~mbro declarca crimi
no~os os imnortn.d0rcs ci~ africanos; procede .. 
se contra. nm homcnl que se ju!~~ cr!!~1ínoso; 
o .Tury n:1o jn!;,on camprc!Jen!l!do o possuidor 
w:m r.o nrtig-o 170 do Codig-o, nem nas dispo
sir:ões rla lei r1r~ 7 de Kovrmhr0. O~ inrerroga
r.~l·:o~ pr:-P:!lTll nu::: os :1.f:·icn.nos s:1.o livres: o 
Covrrno mflntl:--~ r~110 o hemcm just.ifim.1e que 
c~:; ai'J·ie~inn:; ~~:o ;,~:ns cscraras por nH~io de 
uma s0n~.cnr·:1. o !l!:~~ !1:1dr. tem con1 a. dccisi~o 

do Ju:·y. e: ftHll!~1-·:: ~ no Coc!i?o: c~ os nobr2s 
Srn~d:Jl"r:'s c:r-::1:-.ilr:!m por :sso n Go\·ernCl! Eu 
nfio .s.r"~l (·on:o os na:1·n$ Senadores entrndem o 
Codig:o elo Prnro,1so: p~r~ce-me ~ur lhe> não 
eõt:ão bem presentes as suas disposi~ões. 

O nobre Senador conclue rcforçn.n
(~0 os nrgnmcntos j;í, ~p1·rsr.nt.ndos, e 

fazendo v-er ~uc, se o Go,·crno tives
se procedido po~ outro modC>, talvez 
tivesse isso dado lug·ar a milhares de 
censuras. 

0 SI:. AD!EID.\ :\r.nrQTIF.IlQFE: - .Til pro
nnnciL·i ~: minha op!nlão sobre este paragra-

pi10, 1·: juiguei CJUC todo cll:J prcci;:;ava. ser ~UlJ .. 
primido: mostrei que a Fala do T!u·ono do an
IH· J>Uo~auo recommcndam a intclllgencia do 
Ac~o ,\ddlcional. e que o Senado, depois 1c 
longa discussii.o, mudou as expressões que vt
n ham na rcopustl~ e e::1prcgou outros termos. 
cic:monstrandr., QU0 o Se:nt!clo se occuparia d:~ 
intelligencia dos arUgos duvidosos. c qu3.l ,<, a 
r::zão porque este anno se n:io ln dn cmprc·~"~ 

'"' <.')Ll~ 

a n1esmn. linguagem? 
D!sse um not.rc Senador que. f]uando se 

diz :-rcvisüo do Acto Addicional-j!l se sa,bc 
que não (: de todo elle, mas sim de alguns de 
~;é'us artigos. Pôde st:r qu2 isso assim seja, 
n::-ts 6 nll?lllor que a resposta seja concebid:t. 
de maneim que todos a entendam. Eu tenha 
visto que muitas pessoas se têm declarado con
tra o Acto Addicional; no anno seg-uinte :to cm 
que E!le foi pro:nulgado. houve quem propu. 
::esse a nom -reforma da Constituição; e te:
nlio obsermclo que muita gente (nüo é uma s6 
p8ssoa) deseja que rlle dcs~pp~'J'~'-'a: ass.im, 
quando eu ouço dizer que é preciso r.eformar 
o Acto Addicional, dcseja~·a que me dissesem 
nt:al é essa parte duvidosa. Tudo se quer re
visto c reformado: recorra .. se a um João dn.s 
Regras para. examinar a no3sa lcgislaçilo! Re
forme-se o Codigo, faça-se um codi;;o ·phi!ip
;Jino, cheio de monstruosidades! Eu o que en
tendo (: que, n.u:mdo haja al;;um artig-o duvi. 
doso. clic seja. interpret:tclo. mas n~o se di;:t. 
~ue é preciso. dar-se in tellige:JCia ao Acto Ad
dicional; e não se diga que dar intclligencia 
é o mesmo que interpretar um arti'go duvido. 
so. Portamo, conformo-me com a primeira pa,r
t.~ da emenda do Sr. Carneiro de Campos. 

Xa ultim~, parte do paragrapho o Senado 
diz c:nc se compromete a f::tzer todos os melho. 
ramc!"~tos indicados nn. Fn.ln. do Throno, ma.s es .. 
peru que primeiro venham as propostas do 
Poder Executivo: C:ll j[t mostrei que isto ncLD 
era ·PossiYCl ennuncb.r-se, c o julgo cxtem
poraneo. 

Quanto ao projecto de instrucç[;o publica, 
desejaria que o Governo o fi~:cssc, p:lr:!. ve!· 
como é possiYcl arranjar-:ic 11111 plano geral de 
lnsr.ruccüo para todas as classes dos cidadão~. 
Quanto (t organisaçüo do Codlgo, onde est:l. o 
tampo ~ue o Govcmo r.cm para fnzer essa or. 
ganisar.ão, nlr!m das propostas para. outros 
objectos qun dcmand:un providencias? :\'üo es
tão as pastns chcins de propostas do Govern1> 

.. 
:I 
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de h a muitos annos? O que se quer é de()Jarar. 
que o Scna.do está disposto a não fazer na
da, ·e ·espera que tudo venha do Poder Executi· 
v o. Já ·clllitt! a minha opinião ele que a res
posta se redija pela elo a.nno passado, e que se 
d!ga sómente que esperamos pela coadjuvaçfLo 
do Governo. 

Dá-se por cliscntlda a rnatcrla. 
O Sr. Almclcla Albuquerque pecle 

que a votação do paTagrapho seja por 
partes. 

O Sr. ·Paraíso pede que, para a vo
taçfLo. se divida o paragrapho em tres 
partes, a saber: ·primeira parte "o Sr.
nado não perde de vista a intclligencia 
do Acto Addlcional que reformou ;, 
•Constituição do Imperlo"; segunda 
parte "empregará todo o zelo e efflca
cia no melhoramento do meio clrcu
I:mtc. na revisão elas leis penaes c na 
organisação de um melhor systema de 
instrucção publica, segundo ·lhe é re. 
commenelado por V. :M. I"; terceira 
parte "mas. reconhecendo que s6 no 
seio da administração se p6dem exa· 
ctamente conceber c conveni·entemen· 
te preparar projectos de tão alta im. 
portancia, espera, para dar principio 
aos seus trabalhos, pelas propostas do 
Governo Imperial". 

O Sr. Presidente põe successlva· 
mente a votos as tres partes do para· 
grapho. 

A primeira é regeltada, sendo ap. 
provada a emenda do Sr. Carneiro de 
Campos, até a palavra "inter.prcta. 
ção". 

A segunda parte do· paragrapho é 
app.rovada, e a terceira é supprlmida 
.confórme a proposta do Sr. Satur
nlno. 

Suscitando-se uma questão de or; 
:dem sobre o dever ou não ser posta 
a votos a emenda substitutiva do Sr. 
Alves Branco á ultima parte do para· 
.grapho que acaba de ser supprimlda, 
decide o Senado que não pôde ser ad· 
ruittida á votação; ·C, portanto, o pn
'!'agorapho votado fica redigido na fór· 
rua seguinte: 

".0 Senado reconhece a necessidade de fi. 
:xar.se authenticamente a intelligencla de ai· 

:;uns artigos controversos do Acto Addiclonal, 
que reformou a Constituição do Imperio, c se 
occupará com todo o esmero dessa ·interpra
tação. O Senado empregará tambem todo o 
seu zelo e cfficacia no melhoramento do mei·o 
circulante, na revisão das .Jels penacs c na or
ganlsação de um melhor systcma de lnstru· 
cção publica, segundo lhe é 1'ecommcndado por 
Vossa ::lfagcstade Imperial". 

Sfw approvadas em t0rcelra dlscus· 
sfl.o, a.fim de serem remettldas á san. 
cçilo Imperial, as resoluções autorisan· 
'do o Go\·crno a m:l.ndar passar cartas 
de naturallsação no Padre Antonio Go· 
mes Coelho, Antonio José Pereira 
Duarte e Simplicio Eusebio Nogueira. 

E' approvada em terceira discussão, 
pura ser rcrnettida á Camara dos Srs. 
Deputados, a resolução .que a.pprova 
a pensão ele 400$000 concedida a D. 
Custodia Joaquina do Sacramento. 

·Entra em terceira discussão a emen· 
da substltutiva do Sr. Alves Branco 
á resolução do Senado que a.utorisa o 
Gcverno a remunerar os serviços de· 
Pedro Pereira Corrêa de SentL. 

E' offerecldo o seguinte: 

REQt;ERD!EXTO 

"VoJle á Commissão para examinar o ne· 
goelo, e interpõr o seu parecer .-Sa•turnino." 

E' apoiado e retirado, depois de 
breve discussão, a requesito de seu au· · 
tor, o qual faz este outro 

REQUERI~!EXTO 

"Requeiro o adiamento para a primeira 
sessão. - Saturnino." 

iE' apoiado ·C app.rovado. 
Approva-se cm terceira discussão, 

para ser remettlda á sancção, a reso· 
lur.ão que approva a tença concedida 
ao Coronel .José Olinto de Canalho 
e Silva. 

Entra cm discussão, e é definitiva
mcntP. approvado, o parecer da Com· 
missfLo de Marinha e Guerra sobre a 
prctenção de João Guilherme Bruce,. 
dado cm 13 do mez proxlmo passado. 
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•O Sr. Presidente declara exgotndn 
a materln da Ordem do Dia, e dâ pa- Resposta do Scnad.o á Fala do Throno, confor-
rn a da sessão seguinte -trabalhos -de me foi vcnMrlo na ~cgunrla discussr'!o 
commissões, e levanta a presente .par!t 
se Ir trwbnlhnr nas commissões. 

22.• SESS}í.O, E~I 3 DE JUNHO DE 1839 

Expediente. - Trabalho de commi'.ssões. 

PRESIDE:'\' C! A DO SI:. DIOGO A:'\'TO:'\'IO FET.TÓ 

Reunido sufficlente numero de Srs. 
Senadores, abre-se a sessfw; e, Ilda a 
neta da anterior, 6 approvada. 

O Sr. 1" Secretario lê um requeri
mento de Paulo Fernandes Vianna, pe
dindo que. na resolução vinda da ou
tra casa, que concede no supp!icante 
privilegio exclusivo para estabelecer 
correios urbanos, h:~.~ por bem esta 
:Augusta Camara, por uma emenda, 
conceder duns loterias annuaes, por 
espaço de cinco annos. em favor do 
mesmo estabelecimento: â Commissão 
a que está affecta a resolução. 

Ficam sobre a Mesa as folhas do 
subsidio dos Srs. Senador·es, vencido 
no primeiro mcz da presente sessão, 
e as dos vencimentos e despezns dos 
empregados da Secretaria e ·Casa do 
Senado. e publica~ão dos trabalhos do 
mesmo Senado. 

Sendo a Ordem do Dia trabalho de 
commissões, o Sr. Presidente declara 
que o Senado se vai nisso occupar, e 
suspende a sessão ás onze horas e dez 
minutos. 

A's duas horas, o Sr. Presiden.te dA 
para a Ordem do Dia a continuação 
da terceira discussão da Resolução so
bre Pedro Pereira Corrêa de Sena, e 
trabalho de commissões. 

Levanta-se a sessão. 

".Senhor! 
"O Senado nos manda cm solem no depu" 

taçii.o congratular a Vossa Magestade Impe
rial pela abertura da Assembléa Geral, e ma
nifestar a Vossa :1-fagestade Imperial os senti, 
mentes que o animam acerca do estado do lm". 
per! o. 

"O Senado se felicita. com toda a Nação 
pela prospera saudc de Vossa l\Iagcstade Im
perial e suas augustns irmãs, e faz ardentes 
votos ao Altíssimo pela eontinuaçfw de tão 
relevante beneficio. 

"O Senado, Senhor, reconhece a lmporta.n
cia do consorcio de Sua Alteza Imperfal, cm,to 
de que do casamento dos pr!ncipcs depende a 
perpetuidade rla dymnastia, que é o pcnl).or 
sagrado de nossas mais bem fundadas esperan
ças; c por isso ser{t mais prompto em coope
rar opportunamcnte para que esse consoreio se 
ren!lze de uma maneira digna do Throno e da 
Xnçfto Brazileira. 

"Grande foi o pra;:er elo Senado, saben<Jo 
que nf,o havia alteração em nossas relaçijes 
de amizade com as outras nações, as quaes 
não cessavam de dar-nos as mais satisfact.orins 
demonstrações do muito que se interessam pe
lo c~>nsolldação da llfonarchia, c pela g1orla e 
prosperidade do Imperio. 

''Com igual prazer ouvia tambem o Sena
do acharem-se removidos os motiv~s que pare
ciam fuzer suspeitar d:::. perfeita intclllgencia 
entre o Gabinete Imperial e a Santa Sé, por. 
se 'persuadir de que neste negocio se realiza
ram as promessas de Vossa l\lagestadc Impe
rial, .quando na sessão passada .nos '<!sseguro-u 
que os meios empregados para este flm nü.o 
desmereceriam a acquicscencin. dos espíritos 
mais escrupulosos, nem aventurariam a dlgni· 
dade da Coràa. 

''Doloroso, porém. íoi ouvir que ainda in
felizmente continuava a guerra civil na l,'ro
vincla de S. Pedro do Rio Grande do Sul, a 
despeito de tantos c tão grandes sacrlflc!os 
que o corpo Legislativo tem feito para habili
tar o Governo a rcst~belecer a ordem na•Juel
lu Província. 

"Senhor, é mclancolica semelflantc posi
ção; mas o Senado ainda confia cm que, me-
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diante o auxilio do Supremo Regulador das 
Xaç<ios, uma politica mais bem combinada c 
cannmicntcmcntc sustentada restaurar[t cm 
breve a paz e concordia entre os filhos da mes
ma familia, ·pam o que multo concoJ-reríl o 
e;;pirito de ordem que, no cntcr.dcr do Gabi· 
netc Imperial. se manifesta nas outras Provin
das: o Senado não duvid::trú ll1('5IllO (se se 
tnos·trar prceiso) f~u:cr, c~! ::j>::Jio clessr.. 'IloJi~ 

t1c1:, nov0s sn.crificios, pcn2tr:1.tlo, como cst{L. 
de rjue o primeiro e principal de seus deveres 
é sustentar a .:uonarchia Con-stitucional, e por 
ella a união de todos os brazilciros. 

· "0 Senado reconhece a nec8ssidadc de fi
x:tr-se authenticamcnte a intelligencia de al
guns artigos contorversos do Acto AddicionaJ 
que reformou a Constituição do Imporia, c se 
occuparú con1 todo o csn1~ro clessn. intcrpret::t
~ão. c c:nprc~;ará todo o zelo e eificacia no 
melhoramento do meio circulante, na revisfto 
dus lei.s gcr~cs, c na organização llc 11111 me
lhor s:;stcm:~. dz instrucção public::t, se~~undo 

Úle ~ rcconuncndn.do .par Voss~ ).-12-g;estadc Im
perial. - ~aco do Senado, etc." 

23" SESS,i.O, EM 4 DE .TUNHO DE 1839 

Bxpr•rl-icn!c. - Trauallw li c Com missões 
Leitura rle parecerrs 

l'llESIJlr;SCf.\ DO SI:, lll"OI:O .\XTOXIO FEr;r(> 

Estando presente snffic!ênte nu:nc
!'O Uc Sr-s. Sen~dorcs, n.bre-sc a scssfto; 
c, lida a acta da anterior, é appro· 

v:trla. 

Jl.\HY.:('EHER 

1."-" A Cm:unissfto de Constituir,D.o, pr 
põe sejam guardados na Secretaria., por 11 
parecer que não devem ter andamento, os s 

guintcs papeis que estão na sua. fl~3ta.: 

"Seis roprescn tações de 1S~G cm opposiç: 
á Regencüt da Senhora n . .Tanu:tria; 

"Um officio do Jiinistra do Ir.Jpc!'io, ECD 
o cn:pr.,go do Sr. Alencar no Ceará; 

''Um o fficio do l\Iinistro do ·Impcrio, pa 
ticipando :.t erecção de um collegio eleitor: 
na Villil. de lta~u:!hy. 

"Paço do Senado, 3 de Junho de 1839. 
:1' . .P. rlc C. "Vcrmdro." 

2"-" A Com missão de Constituição c D 
plomacia examinou o requerimento, c doc1 
mentes annexos. do :mdrc Joaquim .\lves d 
Nobrcg~. natur:tl da Villa de Chaves, reino d 
Portugal, e or:: residente na clcladc do i\TarP 
nhão, cm r..uc pede sc-r r~~t~!~·~li:::ndn c!c!n.d~ 
h;·:dleiro: c cr.::ot::mdo del!cs haver prr.cnchf 
elo os 1'CC]Ui~i:os exigidos 11:1 L0~ c..k ~::: de Ou 
tnh!'o c~r: ~.s:·:~. ~er m~.!0.!' tlf'! vinr ..... r 11!11 ;!ann~ 

!)c~1~ ~Prticl:-:n d.: b~ptismo a f!. ~; flll0 ::r: :tch· 
no goso dos d!:citos ch•is, c qua se tr.m cmpre 
~n.do no m~p;istr.rio c ensino àn. mocid:1d0 
C}ilC fr~: S:!!'.. d~cl~.l':!f::io, ~ fi. Í, fH'~I'[lnt~ í1. C~ 

l'!~~tra ~!t~l~iei!J:t! dn. eiàadc de~ S. !Ji.~iz da :'.'!:1 
rnnl)ilo, ,,m 12 rle S8trmbro de 1S:~s. dcs s2u: 
P!'inc!pio::; religiosos, e que pret0nr1~ fixar do 
mlcilio r. n Hrazil; c po~to f11W não h~·da. n i!l 
dít decorric1o o tr:·!~l~J:'l prcsc!ripto Tllr~ n:; 01~:".. 
trn annos d :·pois (1:1. ro!crh1a d:·clr!.rnç~o, C!l 

tt"JH1r: a Cci!"!mis~~.::l. r:~~e r.:r! attr.nt:ito no n.ntc 
!'io~· ten1po cl;; rcslde::-.c:n no Inrpr·rio, de~rlr 

.T:~:1eiro de 183-}, Sí~j:t ~.ttcnd!Un. 3. sua prctcn 
r;O::o; c por isso ofl'crecc o seguinte projecto de 
!'.solnr;iio: 

O Sr. 1" Seeretario lê um rêqucri· 
!\1rnto rlc Antonio Duarte Silva Valcn
Ç'l, ll')dindo so lhe conceda fazer acto 
de •1 11 anuo juriclico, c igun.llncnte do 
5", em que, como ouvinte, pretende 
:natriculur-se: ú Connnissão i! e Ins
tnicçi'.o Publica. 

Scto approvadas as folhas do subsi
dio dos Srs. Se:wdores, ·.-cncido no 
primeiro mcz da presente sessão, e as 
dos nncimentos e despczas dos empre
g:tdos da Secretaria e Casa do -Senado. 
c publicaçüo dos trabalhos do mesmo 

".\ Assemul?a Geral Leg-islatira resoh•e: 
';O Go\·erno fica autorizado para concede-: 

c::rta de naturalização ao padre Joaquim Al
ves da )lobrega, natural -da villa rle Chaves, 
no reino de Portugal, e ora residente na cida
de do Maranhão; derogadas a este respeito as 
leis em contrario. 

·Senado. 
São lidos os seguintes 

';Pnço do Senado, 3 de .Junho de 1839. 
ris~onrl!' lfr. S. Lropolrlo. - Xicolau P•:rr'ira: 
r7!' Cr:mpos Vergucim." 

3."-" A Com missão de Commercio exam1-
:10u o projecto de resoluçfto Yindo da Camar:J. 
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dos Deputados que manda proceder a nova de· 
marcação de terrenos po.ra se encorpora1•em na 
fabrica do Ipanema, e indemnlsar os respecti' 
:vos propr!etarlos. A mesma Commissão nada 
tendo que ·Objectar contra o projecto s6 sente 
um.a medida de tão evidente necessidade te· 
nha sido retard:tda por vinte annos, observan· 

da Praia Grande em remuneração dos servi· 
ços de seu pai o :\Iarquez da Praia Grande, 
pela. resoluçito de consulta de 6 de Junho de 
1829. 

,;Paço do Senado, 20 de 1\Ialo de 1839: 
IIollnnrla Cavalcanti. - Jlarquez rlc Barba· 
cena. - Caetano :iiarin Lopes Gnma. - A. 

do que já em 1819 se dera com eco a esta en· .lfonteiro." 

corporaçfta: 6, portanto, de parecer que o pro· 
jecto entre em discussfw c se apprm'e. 

,;Paço do Senado, 31 de :\!aio de 1839. -
:Ni.colau Pereira r/.c Campos Verguciro." 

4.''-·" A Con1missilo de Fazenda examinou 
a proposlçfto ria Camara dos Deputados em que 
~ appronda a ·pensfto de 300$000 annuaes, 
concedida á viuv2. do bachn!"cl Xarcizo José 
de Almeida Guatimosi-m. em remuneração de 
serviços :JOr este prestados em diversos empre
gos de rnagistratura; e é de parecer que sejil 
a mesma proposição approvaàa, precedida das 
discussões do estrlo. 

"Pnr;o do Senarlo, ~ de Junho, de 1339. -
Hollanr!a Ga.ralcaa.ti. - Jfarqu•:::: d.u EarbacG· 
na.'' 

5."-" A Com missão de Fazenda examinou 
a proposição vinda da Cam~.~a dos Deputados 
em que se corrige um 10ngn.no do Decre~o n. 51 
de 25 de Setembro do mmo de 1833 úcer~a d:t 
pensão .das ,filhas do Coronel Luiz :\1aria .Ca
·bral de Teivc; e é de parecer que se approuvc 
a mencionada proposição, precedendo as dis. 
cussões do estylo. 

•; Paço do Senn.do, 3 de Junho de 1839. -
Hollanrlr. Caz:alcanti. - .ila.rqttcz rlc Barbacc· 
na." 

6."-'; As Commissõcs de Legislação e Fa
zenda examinaram o requerimento do i·iscon· 

7."-;' As Commissões de Legislaçflo e Fa· 
zcnda examinando a -Resolução de 17 de Se
tembro de 1838, vindn. da outra Cam:ira e to
dos os documentos que a acompánha~, sii.o 
de parecer, que se convertam os dois :arti· 
gos da mesma Rcsoluçfto em dois legislativos 
differcntes. por serem diversos os seus obje
ctos; ficando. portanto, o 1" artigo como est(t. 
com a designação de artigo unico. Em quanto 
ao 2" artigo deve ser concebido em termos mais 
precisos, e cm relação com os documentes que 
o motivaram; e, assim. offerecem por em0nda. 
rt scrruinte 

;; A }.ssen,blé:t Geral Legislativa resoln: 
•· Art. l.u Fica autorizada a Camn.ra. ~1un1R 

cipal õtt cidade do Rio de Janeiro para levar 
:t e[~eito n ccm·en~5.o por ell:l. celebrada sobre 
o terreno do lnrgo i!o :.rachado, onde se pt·e· 
t.endC; cdific:!r :1 i:;rejn. matriz ela frcguezia 
d8 Xo~sn SC11ho:-:!. c!~ GJor!2, nn. conformidade 
da rcspcctiYa :te:ta., e informação Uu. mesm:t 
Ca:nara de 21 de .Tulha de 183S. 

•· A.rt. 2.~~ Fican1 revogadas todas as leis 
c disposições E::11 cont:-ario. 

"Paço do Senado, en1 2 de junho àe 1S3n. 
- ,~[arqu.r:.~ rle Barbaccna. - !Io77anrla Cavai· 

de da Praia Grande, em que ajuntando a resoJ · mnl'i. - Caetano Jlaria Lopes Gama .. - ,tu· 
lução de consulta do extincto conselho de fa- [Jilsto .~!on tciro. - P. J. rlc A lmc!r!a c Silva. ·• 

zenda, .pela qual foi o supplicar.tc agrnciado 
com a pensflo de oitocentos mil ~éis, cm re· 
munera~ii.o elos sen•iços de seu pai o marquez 
da Prairt Grande. pede·lhe seh appro1·:ula a 
mencionada pensão; e achando de justiça a 
rc!erida remuneração, silo de parecer que seja 
essa pensilo appromda na forma da seguinte 

RESOLU(Í.O 

8. 0
-'; A Com-!nissft.o de Legisla~i1.o vio o re

querimento do reverendo parocho da frcgue· 
zia de Santa "\nna da Villa do Príncipe, na 
província do Rio Grande do Xorte, no qutll 
pede que por acio legislnt~\PO seja conf!rmc.da 
a doação de um terreno, em que se acha edi· 
ficada a igrej:t mntri~; terreno que fôra doado 
cm 1785, por Antonio Lui?. de Souza e sua 
mulher, Antonio Francisco dos Santos e sua 

de 

n1ulher, ú fabric:l da :nesma matriz, c que se
;, A Assembléa Geral Legislativa resolve: ia esta igualmente autorizn.da pa:-a adquirir 
"Artigo unlco.- Fica approvada a pensão~· até a quantia de 8:000$000 em bens de raiz. 

oitocentos mil réis, concedida ao Visconde "E' a Commlssão de parecer, que, sup· 
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posto não se· tlpro:;c:J.tc o titulo daquella doa· 
~ii.o, allento o seu fim, mórmente em uma 
íreguezia tfLO dcstituida de meios para digna
l).l.ente sustentar o Culto Divino, se dêiim ao 
~i to. requct·imento coLl a resolução seguinte: 

·• Art. 1." F'ic<L autorizada a fabrica da. 
igreja mmriz ele S:wta Anna da Villa do 
príncipe, na pro,·incia do Rio Grande do )lor· 
te, para poilcr IJo:;:;uir o terreno que lhe fô· 
ra daclo e:m 1785 .por Ant:mio Luiz de Souza, 
Antonio ·l•'r:l.llcisco dos Santos, .e suas mulhe· 
rcs, requc.rcndo para. esse fim a. ncCcssa.ria 
insinu:::.r;;lo, qt!ando 3 \"alor dQssa àoação ex

ceda á t:txa da lei. 

•· An. 2.·· 1:;• igullmente autorizada a mes·/ 
ma fabrica p:rr:~ :~dquirir bens de raiz na ditn. . 
freguczi2. até o ;;~üor de 8:000$000. 

''Fici.tm TC\'Ogad~::: ::ts lds cm contrario. 

;·Paço do Senado, ~ de Junho de 1839. -
Orr.ctano J[ttria JJO)k:s Gcnna. - P. J. du .11· 

·meida. ~~ Silva. - .:1-ugusto .llouteito ... 

F'ic:t:n sobre !1. n1esa, indo a. impri
lnir o 2\ G<•, 7" c 8". 

O .Sr. \'a;;u<!ro pede q~,;e se no· 
mele um memtro para a Commissil.o 
u.: Commercio, em lugar do Sr. Costa 
Carvalho que se acha ausente, e ou· 

2·1." SESS,\.0, EM 5 DE JliNHO DE 1839 

Expcrlicnte. - Lcitum de Jlarcccres. - Conti
nuação rla terceira. discussão rla resolução 

sobre os vencimentos rlc Pedro Pereira 

Corrêa i/c Sena .• - Ulti11la discussão do 
rliscnrso mn resposta. ri Fala do ThTono. 

PRESIDEXCL\ DO SR. DIOGO J'Ef,TO 

Reunido numero sufficicntc de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão; e, Ilda 
a acta da anterior, é approvada. 

O Sr. 1.• :Secretario dá conta do se
guinte expediente: 

Um oficio do :\Iinistcro interino do 
Imperio, rernettendo a cópia do decre
to de 27 do mez passado, pelo qual 
se concedeu a D. Anna Cecilia Perei· 
ra, ramo cessionari:t dos serviços m;. 
litares de seu pai o Tenente Coronel 
José Saturnino da Costa Pereira. a 
ten~a de 120$000 annuaes: A's Com
sões de :\Iarinha e Guerra e de Fa· 
zend~. 

L'm requerimento de José Alves Pin. 
to Co.mpe!lo, expondo que, sendo ap
proYada peln. Asscmbléa Geral a apo· 
sentadoria que lhe foi concedida por 
decreto de 6 de Dezembro de 1832. foi 
'0 supplicante considerado, em conse
quencia do p~recer do Procurador da 

~ro par:~ ~ de !!l!lrinha. c guer:-a, afim Corôa, com menos doze annos de ser .. 
!le supprir o impedimento do Sr. , viço, c por isso re~uer se lhe faça jus-
Conde de L~g-eo. I tiça, á vista dos documemos que apre· 

senta. A' Commissii.o de Constituiçii.o 
O Sr. Presidente dee!:tru que o Se· , 

I e Fazenda. 
nado ,·ai trabalh::r em commissües, c . 
suspende a scssii.o Cts onze horas e O Sn. ?IIELLO F. :.IL\TTos: -Sr. Presidente. 
meia da manhã. As noticias proximamente chegadas da Bahia 

A's duas hor:~s o Sr. Presidente dá diio lugar a que eu .requeira que se peçam ao 
para a Orde:n do Dia a nomcaçii.o de J Governo informações acerca do estado da tran· 
clo!s membros para as co:nmissões de [ quillldad·e publica naquella Província. o que 
Commcrcio e de )I:lrinha c Guerra; · eu_ I! dos debates que tiveram lugar a este res. 
conlinunçfto d:: discuss:io da Rcsolu- peito, na Carnara Temporaria, onde algucm 

quiz attribuir o máo estado da Província á falçiio sollr:· Pcc!:·o Pereira Corrêa de . 
1 t~ de prestigio c á incapacidade adminlstra.ti· 

Sen:t c ultima discussito c.a resposta 1 

YV. do seu Presidente, me determina igualrnen· 
á F:!la do Th~o:JO. I 

'' 
-· te a faz_ er hoic_ este requerimento, porque, se 

Lcnmt:l-S·' " '--·-"o l:s uu"s O·lS • "' ,",,,, ~ •- ·· j' estas mforrnar,ocs appnrcccrem, e!las, ou hfto 
d:: tarde. de dar lugar a uma censura mais bem pensa-
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da daquelle Presidente, ou hfto de rn!nistrar
lh~ os n:eios de ser plena o honrosamente jus· 
tl'flcado, como espero queo seja, na súrle de 
seus actos administrativos. 

Seis assassínios cornmett·!dos na Caxoe!ra 
em 15 dias, e o .facto escandaloso que se ve· 
rificou em Passé, eis n causa para suppôr-se 
hoje que o Presidente tornou medidas extem
porancas e mostrou incapacidade admin!strati· 
va: .outras épocas, Sr. Presidente, que nilo silo 
aqnel\as que succcdcm a uma revoluçfto es· 
trondosa e assoladora, têm marcado malore5 
desastres, e, comtudo, esses desastres não se 
tem attribuido ás pres!dencia.~ de então; mas, 
ag-ora, conv6m que ·O que se passou na Bnhia 
s~ explique em menoecabo do actual Presi. 

dente. 
Sr. Presidente. O actual administrador ela 

Eahia (! gem duvida um:t fo:-tc ga:-antia para 
a ordem c scguranca publica naquella ProYin
cia. c tnlvez seja elle um forte obstaculo í!.S 
prctcnr,í!cs exageradas que se tem de d~senvol
ver; e, romo s0 receie de sua actividade e dis· 
posições, por isso .talvez convenha mcnoscabal-o 
P. fazel·o rcsponsavel da.s c:tus:ls occasionacs de 
aco!ltr.ci:r.r:ltoR ~ne rllr n:io podia prever. co
mo o dr. PassE, que, para mim, pour.o v:tle. por· 
que conheço .individualmente o criminoso, e 
sei que por n!H pouco se póde temer. salvo se 
houver animadores que pretendam, adiantando 
os successos, dar-lhe a cõr que lhes convier. 
En espero que o Governo. surdo a essas va
gas accusa~ões e unicamente sollicito na con
servaçii.o da paz c boa ordêm naquella Provin· 
cin.. continun.~{t n. conservar nelln. o seu digno 
Pres!dente. apezar de uma ou outra decla.ra
çii.o infundada contra elle. Quando fõr prEciso, 
e1: amplificn.rci melhor o que acabo de dizer so
bre n. ndminisr.r~Eo do Sr. Thomaz Xa\"ier na 

Vem {l :\fcsa c é approvaclo o se-

::;uinte 

1." A Cornmlssfto de Constituição c Diplo
macia examinou a proposta da Asss~mbléa Pro· 
vincial de :Sergipe para d'ora cm diante ser 
representada por mais d-ous Deputados. apoian
do-a sobre um mappa estatístico da me3ma Pro
vincia em que mostra ter cen·to e treze mil in· 
dil·iduos livres e eincoenta e trez mil cscrn.
vos. 

"A Commissão entende que o conllecirnen
t · da. população da Provinda não é por si só 
st.fficiente para se ·conhecer a justiça da pre
tenção sem ter previsto o mappa .geral da po
pulaçrro de todo o Imp~rio com a qual se deve 
crmparar na conformidade do art. 97 da Cons
t~tuiçfto. 

"PaGo do Senado, 4 de .Tulha lle 1839. -
Visconde rle S. Leopoldo. - Nicolau Pereira 
de Campos Ycrauc'i.ro. - Jiarquez rle Parann

ouú." 

!l." A Commissão de Fazenda e Xegocios 
Ecclcsiasticos, depois de examinar a informa
ção pedida ao Exmo. A:-cebispo da Bahia so· 
bre alguns artigos d:1 rr:solu,~ão de 2 de Ag-osto 
d~ 1838 que au;;mentava o !lumero de desem
bargadores da Relação :O.Ietropo!it:ma do Im· 
p:'rio, conformam-se inteiramente com o pare· 
ccr da Co:!mlissão Ecclesi::.stica dada ao Sena
do cm 20 de Agosto de 1838, ao qual se re
ferem concluindo que seja approvada a sobre· 
dita resolução. 

;, Pa~o do Senado, ·1 de Julho de 1839. -
J!rzrr,wz ele Barbaccna. - IJollanrla Crmalcan
ti. - Jfm·cos ,tnton·io Monteiro. - Lourenço 
Rorlri{lues ele :1nrlra.dc.-,Jos{: Bento Leite Fer

reim de JI e !lo." 

3.' A Cornrnimssão de Legislação .tomando 
~!i! consider:tção o officio que a esta Carnara 
dirir,iu o Secretario do Conselho Geral de São 
Paulo, em 23 de Jane!ro de 183•!, aco!l!panhan
d0 umn. represen·tn.çfto do mesmo Co.nselho, em 
que faz vêr a necessidade de alguma reformn. 
!'.C> systcma das eleições primarias; é de pare-

"Ttcqu~iro que se p;:>~am n.o Governo :::.s ce!' que seja remettida a referida representação 
in for:n::r:ões do Prcsidc!l!e d:t Pr_o·,:inch da j :i Commissfto Especial nomeada parn. ~presen
Bahla, acerca do estado da tranqu:llldi!dê pu· · tur um projecto de lei sobre esta mttterta. 
bllca ela Província, caso o Gov•'rno julgue con- "Paço do Senado, 4 de Julho de 1839. -

venientc re:nettel-as. - J!e!lo c Jlattos." Cr_etano ,1Jal"ia Lopr?S Gama. - :l. Monteiro.-

São !!dos os seguintes 

A,- 37 

P. ,T. rle A Tmeirla e Silva." 
T. JV 
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·l.• A Commissão de Legislação viu o re. 
rjuerlmento que a ·esta Camara dirlRiU l\fanoel 
Affonso Vallado em 1833, em que pede que se
ja transferido para o Jury desta Côrte um pro
cesso affecto ao Jury de Cantagallo. E' a Com. 
missão de parecer que, indeferido esse requeri· 
menta, seja remett!do á .Secretaria. 

.. Paço do Senado, ·1 de Julho de 1839. -
Caetano .lfm·ia Lopes Garna. - A. Monteiro.
P. J. r/t> .·tlmcida e Silva." 

m;sou:!;'.\o 

"A Asscmblé:J. Geral L~;islatlva rcsolv{); 
"Artigo unico. - Fica approvada a pen· 

sfLo de 900$000 concedida a D. ~-Ia.rla .Jgnez de 
Souza Barroso, viuva do Conselheiro Francis· 
co Lopes de Sousa de Faria Lemos, pela reso
lução de consulta de 29 de Outubro de 1830. 

.. Paço do Senado, 4 de Julho de 1839. -
Jfarqtte;:: rJ.c Barbaccr.a. - Jlollanda Cavalwn· 

5.• A Commissão de Legislação viu o re- ti." 
querimento de C\Ia,noel Innocenclo Pires Ca
margo, em que pede dispensa de lapso de tem· 

Ficam sobre a Mesa, indo a !mpri· 
1n ir os 5" c 6" pareceres. 

po para transitar pela ·Secretaria das 1\Iercês e 
Chancellaria :'<fór as cartas de confirmação de 
quatro scsmarias concedidas ao suppJ]cante, á 
sua mulher e tres filhos, no dlstrlcto do Rio 
Doce; allegando que por omissão de seu pro· 
curador faltara esse requisito ás referidas car-
ta!>, que a Commissão acha nos termos de pas. 
sarem por essa formalidade para produzirem 
todos os effeitos de direito; e para isso é de 
parecer, que, se defira á prctenção do suppli· 
cante com a seguinte 

RESOLUÇ.\0 

"A Assembléa Geral Legislativa resolve: 
"Anigo unico.-As cartas de confirmação 

de sesmarias. no districto do Rio Doce, conce· 
didas . a 2\!anoel Innocencio Pires Camargo, á 
sua mulher e -tres filhos. ficam dispensadas do 
1'!PSO de tempo estabelecido na respectiva lei. 
para que possam transitar pelas actuaes re· 
partições da secretaria das mercês, e chance!· 
laria mór do Imperio: revogadas para effeito 
as disposições legislativas em contra'!"iO. 

,;Pa~o do Senado, 4 de Julho de 1839. 

Passando a nomear-se um membro 
para a Commissiio de t:.\Iar!nha e Guer· 
ra. e outro para. a de Commercio, são 
·eleitos: par:!. a de Guerra, o Sr. Satur
n!no com 14 votos, tendo sah!do em· 
patada com o Sr. Costa Barros, c dcs· 
empatado pela sorte; e para a de Com· 
mercio o Sr. Conde de Valença, co:n 
13 votos. 

1Passando á orde;n do dia continúa 
a terceira discussão da resolução sobre 
os vencimentos de P<:!dro Pere! ra Cor • 
,rêa de .Sena, coniunctamcnte com a 
emenda do Sr. Alves Branco, appro· 
vada na segunda discussão. 

Discutida a matcrla. e posta fi vota· 
ção, para ser rcmettida :1. outra Cama· 
ra, não é approvnda. 

·Entra em ultima discussão o discur. 
so <!m resposta á CF':J.Ia do Throno, pc· 
la fôrma vencida na primeira. discus· 
são. 

O Sr. Presicleate d0ixa ~ cadeiTa 
para tomnr parte n::. discussão. 

Caetano Maria Lopes Garna. - "i. Jfontei1·o.- a 
O Sn. VIscoxoJ: or> S. LtwPoJ.uo: - Desde· 

primeira discussfto deste projecto de respos-
P. J. !le "11mcida c Sílz:a.'' 

G.'' ''A' Com missão de Fazenda foi remet.ti· 
do um requerimento de D. :\Iaria Ignez de Sou· 
za Barroso. vim·a do Conselheiro Francisco 
Lopes de Souza de Faria Lemos, pedindo a ap
pro,•ação da pensão de 900$000. que lhe foi con. 
r.edlda pela resolução de consulta de 29 de 
Outubro de lSW, e entende a Commissão iJUe 
est:l. nas circumstancias de ser approvada, co· 
mo têm sido muitas outras da mesma natureza, 
e por Isso offerece a seguinte 

m á Fala do Throno, so~n:i a necessidade 
d•! fazer algumas rectificações sobre propo· 
s!ções c factos que um nobra Senador avnn· 
çou; confesso que, passado de susto, não me 
anime! então a sa!ür ao circo, batido e todo 
occupado por gladiadores de longo tempo de-" 
snfiados: e quem ousaria? Quem não estreme
ceu pelo decoro do Senado'! :-<esta Jucta ran·· 
corosa das paixões se me af!gurou o que p!n· 
tou Virgll!o, quando o rei· dos ventos-cclsa· 
scdet OEol!IS arcc-desenc:adeou as tempes· 
tades; eu v! mais de um Etna, coberto de ne. 
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Y€:, mas vomitando fogo; façamos votos para 
que não volvam desses dias, Improprias da Ca· 
mnrn. dos anciões. Essa necessidade se torna
vn. tanto mais urgente, quanto, por vezes, o 
digno Senador afflrmou as suas proposições 
com um ar de confiança c certeza; seria re· 
prchensivel o silencio, se deixasse pas~ar ln· 
contestadas asserções e factos, li face ele teste. 
ruunhas coevas ou oculares .. e proferidas no re· 
cinto augusto da verdade e da razão; e por 
aquelle que, collocado outr'·ora na cupala do 
nosso cdificio social, se presume por isso mais 
au alcance da veracidade e authenticidade dos 
succcssos: que embaraços para quem, na ida· 
de vindoura, escrevesse e publicasse mcmo· 
rias da mais tremenda e f~!ta sedição que 
flagellou o Brazil, colligadas com tanto cui. 
dado e criterio, se se achassem em con1pleta 
opposlçílo como que se prop~lou arpti? Ac· 
cresce que algumas dessas proposições irro· 
gam lu.béo á parte sfto dos ri·og!'a.nàenscs; nem 
·nesta, nczn noutra Cn.mn.:;-n. ellcs têm represcn .. 
tnntcs cspcciaes; e se é de generosidade de
ftndcr o ausente. a mim me liga ob!'ig~tÇão do .. 
bm<l:~.. 

Pitn:rsro, nntcs de entr.1; em mn.teria, que 
se a nin::;11em é 1lcito profanar este sanctua. 
rio, imputando ::>.os oppositores i:ltGnçbes si· 
nistras, menos o farei ao nobre Scn~.dor, a 
quem tributo publico c particularmenw vene· 
raçi1o e respeito; que, ainda quando nn. sua 
alta miss:lo DilO fosse iresponsavGl pelos sens 
acros, da mesmrt responsabildade moral o con. 
t.:rnplo isento. pela sua boa f~ notoria. se er· 
ros teve. 

Xüo po~so com·ir na asserr.üo que, parece 
estudadamcn:.c espallmr·se, de que a sedir,ii.o 
tln Prodncia de S. Pedro não teve 2.0 prin. 
dplo c<ir politica. e que foi· simples obra das 
lJ:tb:õcs r. vin~~nças pn.rticnlares, a.té assigna
l~ndo·ih.e ~s cansas um illustre Senador pela 
}Jrc-·:incia do Rio de Jltncirn, Cl'!1 a. scss:lo de 
7 de 1-Ia.i:J proxlmo. 

Sr. P:-c.,lrlc:lte. Aquclle que se propo~cr 

'l. c~:C'rcrcr on :1 contar :1 hi.stori:t ele nn~a rc
voh:~:io por i'nctos i~olndos, guartlnda. apenas 
(!.. ordem c~lT'onologicn, pouco snti~rartt: deve 
c~3r.rvn.r-se uma ordrm philnsophicn. ou lo.~i
c~. p::l''l !Hio con fnncl11· cnns:w com rl'feltos. 
ni"1.0 a;mr.h:nv.1o a esmo só nqnel!cs que lhe f!. 
c.nn 7r.ni5 ti mft~: csmcJ•ilhr~m-~c ns ,~r.rdallci

ras cnus~s ou principias rgt~ derm1: origem 

a certo faew, ·e muitas vezes esoe llld~illo Ja. 
cto arrasta outro facto. 

· 'Agora tratando-se do assumpt.o, direi que 
est~u- munido de dados ·Para escrever que a 
sedJçao da Provi nela de S. Pedro remonta. de 
1~2i a lS~S, e denominarei o seu primeiro pe
rJodo - r:poca de )Jreparaçâo. Um partido ou 
facção democrata formou-se, e, a titulo de OP· 
poslclon!sta, começou a pronunclar·se na ca. 
mara quatrlennal; mas, falseando e mal pro. 
gredindo, por causa dos elementos de ordem 
aqui mais bem cimentados, passou a inocular
se na Provincia do Rio Grande do Sul on· 
ü~ melhor germinou, pela contiguidade' dos 
Estados republicanos que a rodertm, e pelo 
contacto do exercito contra.rlo; prcscntira:::n-se 
effeitos do contagio na tibieza que foi appa· 
r0ccndo entre as tropas brazileiras, e foi este 
um dos motivos, sem ser p·reciso rel·elar os ou. 
tros, para o gabinete annuir á com·cn~ão prc· 
Uminar de paz de 1828. Indico como pronts 
justificativas do que a,·anço os processos dos 
escriptos incendiarias e dos seus portadores. 
apprehendidos pelas guardas avandadas em 
campanha, que se conset"V'arn na Secretaria mi· 
litar daquella Provineia: e ~s actas do Canse. 
lho de Estado e volns ea1 separr.d0, que tle· 
vem acha!·-.so haje na .Sccretn.rla de Estado 
do lmperio. 

O s~gundo period:J. que P.n cl'Jan1a.rel de 
r.~esr'n1:o?ri11~ento, prende no f2tn.1 7 dr~ Abril: 
abatida a formidavel barreira que emlJaraça. 
va o passo ás fac~ões, trabalhava-se á solta 
por desmoralis:J:r ac;uel!e bom povo, p0r arre· 
fccer as virtudes civicas claquellcs que, ha 
pGuco hospe·dciros generosos, acabavam de of. 
rerccer sua te:-ra.. como n.sylo seguro a todos 
oo. lJC7~cr;uidos; propagavam-se as doutrinas 
exa.r>;eradas de um provincialismo cxclusi•vo, 
c a~:::;!m, com vistas ambicosas de interesse 
P'!"Oprio, semcou·se a divisilo en~rc os habit::t:l
tcB, dcpozeram-se sem recursos antigos c pro~ 
bos cmprc·gados com escanchlosa vioh~:io c!a 
propricd.:lde, e foram su:Jstituidos, a mór p:Jr· 
te clelles, por rclizcs protegidos: para pon:o 
de ccntralis:~çflo e apoio foram fundadas qt:a
t:·a :;ocicrlacles secret3s, fi!lacs das desta Cürtc. 
Lll13.S das C}UaCS, denomginruln.S J)Cjen.'iOl"~S C!!! 

liiJcTc?ac!t: ,, hulcp:•:l.llCncia do Bra.:!;, e::n Pelo
t1s e no Rio Porto; a Continentina, em PortC> 
.:\!t:gTc, o oul1·a no Rio Grande. 
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:-\'essas tenebros:ls espeluncas se concerta
ram crimes atrozes. Na de Porto Alc;;rc, La
val!cja, derrotado e foragido do Estado Orien-. 
tal, foi introuddzio para impõr·se no plano 
sGbversivo da ·federação das tres republicas 
Rio Grande, ~fonteYldéo e Entre Rios. Na do 
Rio Pardo decretou-se a morte do dlgno Julz 
dt> Paz Casemiro, por ha\'Cr tido a coragem 
de t!rm· devassa sobre um mov!·mcnto rcvo
luciona:io, e foi ella perpetrada, rodeado de 
sua esposa e onze filhos. Velo Bento Gonçal
ves (L Côrte Iniciar-se nos profundos myste
;rios; voltou cumulado de honras c graças, e 
até se gabou de designar o Presidente, que jul
gou talhado de molde para seus fins, o qual 
moveria a seu sabor como um maneqni?n; 

honra, porem, s~:ja feita a esse digno magistra
do, que portou-se independente e frustou-lhes 
as esperanças. 

~a posse do Presidente Marian!, a 2!, de 
Outubro de 1833, fizeram, pelas onze horas do 
dia, os conspiradores o primeiro ensaio de 
suas forças: açulou-se a canalha na casa da 
C~>mara, e o sargento mór de artilharia .T osé 
:IIariano de :IIattos, vestido ~ paisana, agita
va-a e a guiou para o palacio do Presidente. 
onde arengou e fez exi'gencias. entretanto que 
no quartel os corpos em armas esperavam a 
voz de marcha; felizmente, por essa vez o 
plano não se achava sazonado e por isso abor
tou e cahio. Custa a acreditar que em balde 
insistissem as autoridades, civil e militar, pe
lo removimento daquelle perigoso official; cha
gou a aparentar-se passagem para a ilha de 
Santa Catharina, essa mesma revogou-se. As 
e!'trondosas novida-des, que por esses -tempos 

vas do que tenho cxpendido se encontrarão 
nos off!cios do digno Prcsld~;ule daquella Pro. 
v!nc!a o Sr. Antonio Mu.noel Gaivão, e dos 
seus immediatos successorcs. •rendo já em 
confusão e desgosto, desfechou o funesto 20 
de Setembro, e á testa do movimento revolu
cionaT!o appareceu Bento Gcnçalves da S!Iv:1 .. 

Sr. Presidente. ·Todo o drama tem sua 
introducção; e, por maior que fosse Ü minha 
repugnanc!a pelas tristes recordações que em 
mim desperta julguei indispensavel traçar 
este rapldo bosquejo, para ao menos explicar 
factos que, consciencioso, não posso deixar 
passar, embora nesse bosquejo se presintam 
algumas lacunas, porque o "fito é .tocar s6 em 
certas c designadas proposiç5es, e descobrir 
a cauda do cometa que conflagra os bellos 
campos do Rio Grande, cujo nucleo ou fóco 
existe no Rio de Janeiro. 

:-J'a sessilo de 17 de :IIaio, a1·arnçou um no
bre Senador, e o repetiu em outras seguintes, 
que a amnistia que se enviou nara. a Provincla 
do Rio Grande foi medida !rio prompta, tão 

acertada, tão segura, Q'ltc movm a muitos a 

dcStacm·cm-se ela revolução, e apt"na.s os reblc

rlcs achassen~ a (flWriela em wn can'lo ela Pro

vincia, qne é Piratinin. Exporei brevemente os 
factos. ~a difficil conjunctum em que, reben
tando a sedição, foi expulso o Presidente, foi 
enviado para esse eminente c::trg-o o meu no
bre amigo o Sr. .Tosé de Araujo Ribeiro. 
Xenhuma escolha pareceu ma!s discreta: fi
lho da PrO\'Íncia, homem de intelligencia, com 
uma reputação estabelecida em tres importan
tes missões diplomatlcas, em Washington, cm 
Londres e na extraordinari:J. cm Lisboa, PMI· 

apparcceram na fronteira do Rio Grande, mo- dente e sisudo, de uma fami!ia :J.bast:J.da c com 
veram ao então commandante das armas a extensas relações de parentesco. era, sem du
destituir Bento Gonçal'I"Es do commando do vida, o ho:nem proprlo par:! a crise. ::'lias elle 
seu corpo de c::tYallaria e da fronteira; o Go· I foi antes sacrl·ficado; isolado ehegou ali! cm 
Yerno central o nomeou commandante supc. ! um brigue. trcs mezes depoi~ qu~ rebentou a 
rior das guardas nac!onaes, isto é, da Pru\'in-j re\'oluçüo, munido simplesmontc àa Carta Im
cia em massa; delle mesmo não tardou cm ser 

1 

perial da sua nomeação. àe ll'!la procl::tmação 
deposto. Appareceu então a chusma de nojen- do Regente e de uma quasi r.:1:nistia com pro
tos periodicos o Recopflaclor, o Correio Offi· \ messa de indulto, datada iie ·! de Dezembro 
da!. o 'Barbeiro, esse que um Senador na dis- · de 1835, se a memoria não m~ falta. 
cussilo passada attribulu a Pedro Chans, eo-l :Será o effeito conciliador QUe se attribue 
mo causa, quando não é mais que simples ct- a essa amnistia a desobedic·ncia formal que 
j,"'to. tactica ordinaria e seàiça em todas as mostrou a Assembléa Provincir!l, que se acha
reYoluções. para com licença e abuso rebaixa· va extraordinariamente e muito de proposito 
rc•m as argumentações. propalarem ealumnias r~unida, quando, sendo-lhe apresEntada a Car
e acabarem de desmoralisar os PO\'OS. As pro- i ta Iu1perial denegou a posse ao Presidente, sol>: 
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simulados pretextos? Posso provar este facto 
com o exemplar impresso da proclamação, que 
tenho cm miio, na qual a Assembléa parece. 
não só acquicsccr ao que se tinha feito, mas 
ainda concitar mais os seus comprovincianos. 
Será o effeito concillador da amnistia a re
presentação dirigida ao Governo Central, na 
~ual, com os termos mais arrogantr,s, como de 
igual para igual, exige defcrencias e põe con
dições? 

O Sr. Araujo, observando de perto o es
pirito anarchico que predominava na Assem
bléa, desenganado, deliberou voltar para esta 
capi·tal. Scrft ter arlhcrido c voltado ti causa 

legal. e ficar reduzido o resto dos rebeldes a 
não achar guarida .scnrio no Piratinin, o -terem, 
engodados com a raplna c sempre esperança
dos no saque, desde o principio desse anno de 
1S3G, c~rcado a cidade do Rio Grande com uma 
divisão ao mando de !l<eto. e com outra. com
mandada por Onofre, bombardeado o Norte. 
cmquanto Bento Gonçalves subjugava Porto 
Alegre:' Serão effeitos da amnisti:J. esses com
bates continudaos aqui e alli, até que :1. capi
tal fez a gloriosa reacção de 15 de Junho, e 
resistiu com prodígios de valor aos :J.t:J.ques 
combinados de terra e mar, nos dias 30 de 
Junho e 20 de Julho, defendida apenas por 
260 dos seus habitantes? Cidade do heroismo! 
Sem par nos f:J.Stos do Brazil. que deu :1ssim 
um desmer!lido solemne c deliu á afronta que 
l~nçou a moção do Governo, na Camara dos 
Srs. Deputados, na scssiio de 1836, partici
pando que o mo~i1nento rcvollwiOlutrio havin· 

sr [JC1lemliscnlo naquc11a P1·ovincia cm, um mo
mento. a.braçaão e scmt.irlo por todas as suas 

n.otabilià{uJ.cs. Prototypo d:J. lealdade, pelos 
seus lncalculaveis sacrific!os em todo genero 
ha quatro annos, pela su:J. constnncia, que di· 
go! pelo seu fanatismo religioso {t :\ronarchia! 
Seguiu-se a acção renhid:t na ilha do Fanfa, 
em quP. ficaram prisioneiros Bento Gonçalves 
e Onofre, em 4 de Outubro seguinte; e por der· 
radelro, a de Valleda na Condiota. 

Portanto. ach:J.Y:J.-se o nobre Senador com· 
pletarnente illudido (c para mim ser[L Lsso de 
era em diante uma prov:J. de sua boa fé), quan
do acreditou haver reduzido c quasi anniqui· 
lado a rcbcll!iio. Senhores. Set·ia cous:J. nun
ca vista, faria fnlha.r todos os princípios de 
politica c obraria contra. a. indolc reconheci
da das amnistias. A amnistia nunca preveniu 

as tcbe!liões, c s6 um melo pam evitar que 
a justa. punição não degenere em vingança c 
n5.o seja extermina.dor:J.; não deve emprc'g:J.r
se antes, mas depois que os rebeldes têm ajoe
lhado: a força apresentada é a unica. capaz 
de süpprir a lei, que ellcs têm desprezado, dis
postos a ()bedecer, se el!a fõr superior, e a re
sistir, se infcricJ·. Annunciitda antes ele tcm
p~, a amnistia enfraquece já o vigôr das ope
rações; eternamente me arrependerei dos vo
tos de confia.nçn que nas duas sessões passadas 
dei pam a conccssiio de :J.mnistia., que não ser
viram senão para o inimigo escarnecer. 

Serft um exemplo de bem meditada equi
dade e sabedoria o da Camara. Franceza em 
1815, que, para conciliar a clemencia com :J. 
honra da naçiio, decretou que, ao menos, os 
cabe~a.s da revolução, relevados de pena. ul
tlma, não continuassem a manchar o solo fran
cez. E, de certo, como contrariar as tenden
eias n:J.tumcs do coração humano, se, entre 
nós, um dEsses malvados passasse, com o coi
lo levantado e triurnphante, diante da viuva 
c do orphiio. cujo esposo .e pai elle havia feroz· 
mente assassinado, ou gozasse em paz do fru
cto dos seus roubos? 

Que direi da. desculp:J. que deu o nobre 
Senador ao aHentado do trail1or Bento :lfa
ncel? Deus meu! c por principias tão subvcr
sil·os nilo houve quem chamasse [L ordem! So· 
brepujaria em todos, como em mim, um senti
mento de justo acatamento ao seu digno Pre
sidente .... A historia deslindará que nilo foi 
um passo imprudente que :J.rrebatou o Bri
g-adeiro Antero :1. um:J. entrevista com o .trai
dor Bento i\Tanoel. Este se havia dcmittido 
de• ccmmando das armas; era prcprio c!~ um 
Presldentc zeloso ir conferenci:J.r com os ou
tros chefes c prover aos meios de prosegair :1. 

campanha. A traição já estav:J. ele antemão 
preparada; mas. se Bento Ha.nocl se consiàc
rava injust:J.mente offendido, quebrasse en!bo
m sua espada, retirasse-se antes para o Es
tado Yisi·nho. 

Peço Iicenr,n. pa.ra aclarar uma idéa em 
que un1 nobre Senador tem insistido (e sem 
duvida procccle dn falta de conhecimento dns 
lcc:J.!idades), arguindo de incuria ao Governo 
passado. por alimentar, em vez de cortnr. os 
lucros e interesses dos .rebeldes, nas contriiJul
çGes pela pa.ssagem dos gados. Os gados que 
se cortam e charqneam n() arredores do Rio 
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Grande siio os que entra.m pela extensa fai· 
:xa en·tr.e o mar c a lagõa l\!ir.im, e a mór par. 
t.t1 6 d.e ·estancias brazileiras, llituadas nas com
panhas de 1\rontividéo, c esta faixa não é oc· 
cupada pelos rebeldes; e, quanto á exportação 
d~ bestas para a Pro>·incia de S. Paulo, ach:m· 
do-se os rebeldes senhores lia campanha t! das 
lliversas estradas da serra, como embaraçai-a? 
Só o Governo paulistano o poderá vedar nos 
seus registras, prohibindo a entrada. 

Em conclusão, desejando <lar o meu voto 
explicito sobre a resposta á Fala do Throno, 
entendo que ni:io são exorbitantes nem inde
centes quaesquer expressões que se empreguem 
para significar o pesar e indi::;nar,iio pelas 
m.urpações feitas pclo cstran·geiro, uo t,:rrito· 
rio, iá :1o Norte, j[L ao Oeste e ao Sul. A vida 
dns na<:õ~s é diversa da dos indil·iduos: vive 
o homem, ainda mutilado c cil·ado de infamia;, 
mas. as nn.c;õcs <1esappareccn1 se são ccrc::tdos 
e rctrrlha()os seus terrltorios. c se decalwm 
u:n apice da sua dig-nidade. Em n~ssos dias. 
a Po!on !a foi risca.dn dn. lista das na~õe.a, c 
nssim Vencz:~. e G"nova: attentai a estes exem· 

que esta foi um effeito dessn mesrnlL revolu
ção: foi li. necessidade que a. isso le>ou os re
Yoltosos. 

•Chegou a notici:I. da rescr~ei:l do R!J 
Grande. participando o Presidente que se acha· 
Ya só Bento Gonçalves com alguns homem nes
sa scdi~ãa: contando que a Provinc!a não lo· 
mnsse parte nelln, pareceu ao Go\·crno de cn· 
tão que, substituindo o Presidente per outro 
que tive~se relações com esses homens des. 
contentes, tudo se arranjaria; nestas vistas, 
escolheu o Sr. Araujo Ribeiro, por sua habi· 
I idade, conhecida capacidade c r.onsid~rar.:lo 

de que gozava naquella Pro1·inciJ. Entr:ota;to. 
quando jú estava n. c~!n!nhv. apresenta-se o 
Presl:Iente Bra;;a. dizendo que a !l"rfidia t!· 
nha npparecido, que a P.rovincia est.wa eo::. 
t1minada, que a. maior parte havia annuido a., 
n.cto rln·olucionario de B2nto GonGah·es; nP.stn::; 
circum~tn.ncb.s, o Cover!lO jul;ou dr. nc:cessic1a
dt n1:1:1tlar !l. amnistin, pn.rn. r:uc Araujo Ribe:
r~ P 1 l'lfls~P tr~ ta r r.om os sedi·ciosos sem indi· 
~nidnrle. e mesmo sem crime. E (]Ue n1ais nr,. 

deria fazer o Gonrno . .se não tinha forças ~:Lp!os, !egisladorr..s brazilciros. 
O SH. FE!,,ô: - Sómentc ·respc~ldí:r?:i 

nobre Senador, a respeito dr :tl5uns fnC'to:: 
llio GrJ.r.de do Sul. 

ao Ira supplantar .a ~edic.;ã.o. senão lan(;ar mão. ue5-

do ges homens cr!mmosns. parn. punir os qun pi!!"· 

numccess:.'!Ill no crime? 

Nú0 a;Jprovei a conducta de B···nto )!~- O Prcsidc·nte Araujo Ribeiro, ~uando cll<-
noel; d!s2c Qnc t~nrl~ sido proYocado pelo Pre- ~·111 :ta R;o c~~nc!e, r.L·ocurou donferenciar 
sitlcntc, eu dcsculpoxa o seu procedimento, J com Brentn Gnn~alres sobre a sua posse: e as· 
por sr.r natural a.ssic1 obrar flUalqucr. r.rn c:t- 1 scntararn ()un. r-stc iri:t. ::uEan~r: a Porto .Aie~re, 
sos scmclhar..tr:s. parn. tratar cnm se!lS comp::mheirns ~ rcm 0 vl!:-

O !lobrc Senador quiz as,;ignar orig~m e cau· f'Jun.~s~~:rr difi'icnld:I.rlrs. Brntn Goncalves co!l· 
s:1.s ài•:crsn.s ú revolução do Rio G:-.:·.nde r::lo r,f'~l'.iu cl~~. As~temlJl(.~ Prnvinei:ll flllr SI? cleci~ 
Su!: n·: 11rt. rr'~is diffici! <1::> que r!c~~e:obrir a c:tu- i r]~~;;:,r :1 d:tr-lhc lY>~sr: m;ts ~pp:~.r.i~ecr[l.m ind!
sa vcrr!:~de::1·a de ce!'tO!j factos; p.:>:- is3o. nã.n 1 i'~r]un~ rp1~ f·!;J)~!Ih:!.ram que o Pri:siclrntr.. hl .. 
rr:!nontm n. c:r:.t..~as remotas. Tr.:ts rr:con!leci ! v1a de I!1!1.ncl:1.r pror.es~ar os da sr-dir,ão; que 
que ~L C<!.US3. imml!cliata Gellu. foi o f,l:1'ior!:cn I rr:1. t~!nr~1':'1'id~cle d:!r·sc posse sen1 estarem 
àe Pêdro Ch~·:,~s. que insult::'!ndo :~ :!litit.c~ I :=o~.~:uros do perdão: e então procuraram fazer 
n~ilit~!.rt::G pm:co acnstu~1ado~ :1. ~.Jf:rc~· !n.~n- umn confr.renc-in. em nuc defin:tiYmnente se 
1'i~5. se r~.~~-:·.nl.i~~ .. n1 <!ella:.; e quizerr!.ill to:nn.r I trat.a::;~e de~.te object.o: foi. pois.. -en1 conscquen
vin;n~!r:a .. (·~~pul:J:!.ndo o Prr::side:ntc qu~ to!e;n~ I rl:l. conYidado Arrtujo Ribeiro por Ben:o Go!1-
vr. :1. Sí~U r·n~1:i.o, se não consentia nos insultos l r~h·rs. n.~irr. rln rc:nover ns difficuldudcs Que 
f(l!C cllP <lir~gia úqucllcs !nilita.res. /l'oss~m apresr~nt:H.1tts; ao Clt::! Ar:llljo Ribeiro 

Sr. PreBidenu:. A sediç:lo do R!n G!·:-'.ndc! s~ rr-~u::;ou, nf:.o jul~niHlo css:: passo digno Jo 
não t!?ve fim pn!itico; nfto se quiz :-~.l!i nHrdar ]lo~ni· que oceup~\':1. 
n. fór-rn::t de ;o,·t~rno. j E~it·~ proccdimr:nto deu suspc!t:-ts do fntu-

Scnhores. Eu nüo quiz no me:J p:·!mpiro Iro, r. ~0 tlécidio qu~ se lhr. nõ1o dC:ss.: pos5·:, 

dlscursJ r!ut.r~a~· amiudnàamcnte os factos; !1~:-ts (:mr;11:1nto Ili1o vies~;:: do Gov0rno o pcrd:lo 
agora o farCJ, c se re-conher!:'!':~ qu0 e:~~~~ rr·vn- \ qu~ .. snlicitav:un. XC'st:t ore:1z!:i0, Dento :\LJ.
ln~:lo nfi.o U~vc par fim a R.0puhli(':~. e s1~!~ ~ ~~..-:r~J. r t~l\'07. o mrsmo ne:t~o Go!F::1l\·~:·::, Yo-
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taram para que He désse a posse, mas venceu 
a maioria de voto~ em contrario; ao que se 
segu!o so!!citarem os juizes de ·paz para que 
requeressem :í Assembléu. Provinc!u.l, com um 
n.ssignado, para não se dar u. posse ao Presi
dente, emqunnto não se verificasse o que se 
exf.gia. Bento 1\Ianoel, que não tinha parte 
neste proceder, disse a Araujo Ribeiro que 
!ria propurar forças para, reunidas (ts que 
elle devia levar desta côrte, obrigassem a dar 
a posse: disso tenho documentos, que podere! 
mostrar daqui a alguns dias. 

Dispondo-se Araujo Ribeiro para partir 
para esta côrte encontra no Rio Grande do 
Sul o ·brigue que levava a.. amnistia, medida 
tfLO acertada que Araujo Ribeiro escreve dizen
do que p:trcciu que o Governo tinha presencia
do o estado do Rio Grande; pois nada tinha 

mãos estiyesse, po<h~ria.m desde j:í assegurar 
que a posse estava dada; c, com effe!to, ape
nas chega a Porto Alegre, lhe é dirigido o 
convite ·para ir tomai-a, e quanto antes: com
tudo, as Camaras de Pelotas, .S. Jose do Nor
te e Rio Grande, instam com Araujo Ribeiro 
para que tome posse naquella cidad·c, e elle a 

faz. Desde então crescem as suspeitas em Por
to Alegre, e o motivo de não tomar posse pe
rante a Assembléa, como a lei determinava, 
vai servir de fundamento para não ser reco-· 
nhec!do por Presidente legal. Bento Gonçal
ves escreve-lhe ainda, dizendo que, so por te
mor mal concebido deixou de ir a Porto Ale
gre, elle o irá buscar, escoltado por um es
quadrão de cavalluria, para Ir perante a As
sembléa a ratificar a sua posse: Araujo Ri
beiro concorda nisto, e, vindo de Pelotas, aon-

s!do tão opportuno; e. se mio fosse a demora de recebeu a carta de Bento Gonçalves, para 
daquelle brigue, seguramente não teria pro- o Rio Grande, a upromptar-se a partir para 
grcdido <L revolução, o Presidente teria to- Porto Alegre, lê a copia de uma representa
mado posse, estaria hoje a provinda em paz. ção QUe a AssembWa Provincial fazia ao Go· 
Araujo Ribeiro escreve do Rio Grande para verno contra elle, imputando-lhe todos os ma
Porto Alegre, commun!cando os despachos do les da província. E!s a desgraça: indignn.-se. 
Governo, donde (diz!:J. clle) se deduziam paci- muda de projecto, e assenta que a ferro e fo· 
ficas intençües a respeito da província; ruas go é que SP. devem sujeitar ·os revoltosos:· 
alguns da Assembléa Provincial, mais descon- dá-se principio ás hostilidades. 

fiados, requereram que fosse uma deputação Ora, :í vista desta fiel narração da mar-
JlD.I"U examinar esses despachos, para bem cer- cha deste negocio, como pôde dizer-se que ha
tificar·se dessas pacificas intenções quo Arau- via plano de republka? :\'ão ser!.:J. melhor 
jo Ribeiro annuncia..-a, nesta occasião escre· deixar que Araujo iRbeiro se retirasse para a 
ve Bento Gonçalves a Araujo Ribeiro, pedindo côrte, levando comsi;;o o brigue barca, dei
que não tomasse posse no Hio Grande, que xando-lhes assim livre a. barra pura elles a 
bem sabia a rinlidade que havia entre as trancarem? Ou serão eUes tfLo mfws revolu
duas cidades, e que em todo o caso viesse pa- cionar!es, que disso se esquecessem? E!les dilo
ra Porto Alegre, onde era muito necessnria pro.-a do contrario, sustentando a reYo!uç~o 

sua presença. Nesta occasião escreve-lhe taro- ha tantos annos. 
bem o v!ce-Presidente mandou-lhe até uma O illustrc Senador mostra-se muito indi
ordem para pôr :í sua disposição n barca de gnado e iscado do contagio que possuio os ui
vapor, para que fosse com toda a brevidade. tra-legalistas, que tanto mal tem feito á cau
De tudo isto col!ige-se ·que ningu~m a !li que- su que defendem; mas eu o desafio, posto que 
ria proclamar a Republ!ea, e que tudo esta1·a não approve: sabe-se que o illustre Senador 
disposto para a. posse do Presidente. Deve-se é uma das victimas, tendo seus bens depreda-
fazer justiça até nos inimigos. 

Araujo Ribeiro estranha a Bento Gonç!i.I
Yes o fazer uso da carta que lhe escreYera, 
annunciando os despachos que encontram no 
Rio Grande; o que deu motiYo a suspeitar de 
sua sinceridade: entíLo n deputação da As
sembléa chega ao Rio Grande, e dizem os 
Deputados ao Pre:Sidente que, se em suas 

dos, seus predios arruinados, etc., mas a ver
dade dos factos é esta. A amnistia não fez 
acabar a reYoluçiio, mas chamou :1 legalida
de grande parte de cidadãos, que sem ella 
estariam aiiJda hoje com os rebeldes: só com 
essa força, ao principio, se combateu é \'en
ceu; e se não foi conclulda a guerra, deve-se 
á indiscrição de An!Gro, que depois de per-
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seguir c deportar os ruelhort!S servidores, an1i .. 
;;os c companheiros de Bmto ~lanoel, não 
escapando o mesmo Araujo Ribeiro, obrigou a 
Bento Manoel a fazer o que ,fez. Senhores, eu 
nüo approvel o acto de Bento !\!nnoel, mas 
desculpei-o, porque, quando um ·homem !'az 
o que o corumum dos homens pmtica. em 
igu:1cs circumstancias, é dcsculpavel. Se um 
militar fôr insultado na ru:1. e us3r da sua 
espada para dcsafi'Ontar-sc, cu ni'LO :tppro\':J.
rei o acto, mas todos o desculparão. 

A amnistia fez com que muitos se deci
dissem como Bemo ~.Iano21, tendo a ccrtezl 
de rtue nfto entmrin.m cm ·processo. se se re
unissem ao Presidente e defendessem a legali
dnde; o que jámais fa.ri~!.m, se nfLO fo~sen1 

amnistiados. O illustre Senador coniundio da
tas, c não está. certo na marcha du l'C\'oluc:~to. 

.Q illustre .Senador dfL n. cntcnd(·l' qu~ 3en
to :i\Ianocl de propo~ür.o p2rd::u as mclhorC~s 

occr:.siõcs de destroc;ar os re-beldes: assim f:iC 

dizia que Dento :uanocl dr;spcdia as sold~tdos 

quando dava ataques; n1as isso cr::t como mes

mo uma necessidade naqu~ila pro·>'i::c!a, co
mo confessou ao depois o Govcmo qu2 succe
tleu a AntGro, pedindo u·op1s de linha, aifir
m~ndo que os soldados da p;·ovincia l'~liUl:l'iam I 
ir para suas C3.S.!!.s; e, se se n~o consentia, 
Uescrtnv::tm c não npparccb.n1 mais. lc\"i.~ndo 

armmucnto, t.'tc., e que por isso nada se po
dia fazer; comtutlo, cn1 Bento !\Ianoe! s2 tcn
surn.v!l n.cccdcr ~ estas rc,;;~~ivas. 

Diz o illust.re Senador ~ue factos, nfto se 
combatem en1 raciocinio3; .estou nisso: os fa· 

jo1·nal da casa não alterou ·O seu discurso, ern 
uma 1hs sessões antecedentes, eu vejo que o 
nobre Senador dis::;e que o Governo de Outu
bro empregou os poucos meios que tinha aC> 

seu alcance, para ·fazer parar a re\'O!ur;:io e que, 
feliz:nenlc, apczar da opposiçüo da Camara 
elos Deputados, reduzio os rebeldes a acanto
nar-sr. em Piratinim; mas disto é que dcsc
j~n·a ter as provas, pnrr1ne os facto~.;, e alguns 
docurnent0:;, que tenho. mostram o contrario. 
Se cu quizc~se tomar mais tempo ao Senado, 
por clles 1nostr:::.ria, Que ner,se pcrlndo t.ivc
ranl lug~Ll" mui tos combates, e c:rue o inimigo, 
rom r~randr~s forças, occupou muitos pontos. 
Sr. Presidente. E' preciso n~o confundir p"; 

d:n.:ts, como se f:1z frr.qucntemcn:.c. A for~a. 

no meu entender, é que é r.apn de fazer P~•

r::tr uma rcvoluç:1o, c Ido uma amnisLi:t. X~t

lh mnis direi, porrtuc o nobre Sc·nauor ni\o to
('Olt nos o11tt·os topiccs do meu t!iscurso . 

O ~:1:. Fu.11í: - Sr. Pn;sident~. D.:pois de 
tüo aturada discussão, depois dos t!ocumc~no:' 
que :lpparccc::·~~m impregsos, nüo é possiv.,_~! 

p:tss~.r o projccw c!:t J'c:spostn. scn1 al;umas tl !
t'"'r:J..<:Ijcs. se qucren~os t~sc3.par :l nota dr~ pou
co \'t:nladdros. O Sr·n~do ach::t-se esclal'cci
d·J t~ e:n csl.:~tlo dü prontn~ci.:J.r juizo sr.gn:·;-1 
sobre as em0ndas que vou of!'t~rcc.:cr; m:~.s. n.::
t.-·s de as jui:itifiea!', parece-me (]nc prér!:tnwn
:e dr\'e dcscnvol\·cr-oe qual o fim dtl !.~ala do 
Thron::>, o QUal o da resposta a e!Ia. Eu n:Lo 
rejo c1a Ccnsti::ui~:~w ou na. lei regra a1~uma; 
m:ls n. r:u:ilo 0 o bom scns::> persuadem que o 
Ch~:f,~ c! e Estado, ~pparecendo pelo primeira vez 

ctos por nós ambos n.pont.~~rlos sn.o n~·n~ar1o.s 1 r-:nt·r~' mi !'C·prcseutantc·s da :!~ç;fLo p~r3. abrir a 
sómc!ltc un nossa autorirl::ulc. Bre\'c~n:e~lt.e o I sc·~!sfto. Ii11:s rc·flr:! o C'St:ltlo int.c:·no d~ n~v::lo 
poderei pa!·ticula.rnlentc c:oHrcnccr -com 110- e tP informn~ücs sobre suas r1:l::!.r_~0es e:~:ter

cumentcs, c o Scn~~tl~1. ú Yisu.t elo que: mh1U~1.- 1 nas; C!llü !hcs a:n!nncic os males m:-tis g-ra,·cs 

1ncnte referi, estar{!. cmn·cneiclo que n. rc;·o- 1 qtt!~ so!'l'!·e o estado, e lhes indiqu~ rapidmucn· 
lu<:ão tl·o Rio OrrtlHlr~ não Lc1u rli:l polit:co, te ôs remedias Qur. jnlga aprop!·i:.!dos a csse:i 
c siln \'in~:anf}:l..::; P:li'tict:bres, flUC sl) JJOr eir· 
cum~tnncbs que ~ii·c·ra!1~ lugn.r dep::d;.; dn \·i

ctoria rlc F~nl'u. é qac !louve a Pi'Oei:l~nP..I,,:·.'l I 
da Republica cm Pir:-~ti:1in~. como um meio d;~ I 
sa.lvnrcm-se do ahy:-::no c!il CJU!3 ~c ad~a·:run; 

c conllcc0r-sc-ha que a :u:1aistia fGi multo a 
1 

tempo o prodnzio gr:mdt:~~ t\~su1t:1.111:.:~ a f:t·.·~·n· I 
d:J. causa puhlkl. 

o 'Sil. Vii:CO:'illi: IJE S. LJ·:Ol'Of.ll,l: - St'. 
Presidente. O nobre SL'n~J(};"!!' cn1e lllr p:·L~c·::(l:.:~r 

p:t~·eccu dtn·itl~r do qtw eu :n·:~ncc!: !lias, s~· o 

m~dcs. Sr.ndo a rc::po~:Ut em sr-~n: ido ~(~:nclhnn
te, ds-i·;~ il0ccss:~r!:'.Ii&ea~e cont.d· o jui~:o qne a. 
n~('f;:i·!~"!. a:;.:.;cn:bU!a form:t dPSSQ f'~lí::::Hlo inr.erao 

c r~~::·r,:·no. c pronnncbr l'rane:U!.lí~nte a sul 
opin::-~n so!J!'~ NiS!:.'!l m::]f2!i r ~~t')~_p·p Ofi ren~r:d!o:~ 
inr.lh·:.~riqs; ~: nJo :-:;imp!esmc·nt:~ :~:):nlatHl!r O'.! 

a!;r~~il~~r:r.'r as notie::!.~1 fJtW se na:; U:io. embora 
niio esu·j:~i~l de a.~~c:ôi'i.lo cem o:; no~sos senti
:nr.onlns. 0:·:.!, tdo tr::nns modc~los sop:m!do cu 
C'[:~:L=·:) 1:·1~~~; 1' 1':7\PC:it:t~i Si:j;;m l'etl!:.;·ida!;: dP.\"L'HlOS 

p:-q·:::n:'l, ~~ui~~r-nos jlPio bQm sc·!:so :.· Jh:~1n.~ 
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nossos usos, abstendo-nos de t~rmos baixos, 
c empregando expressões que nfto offcndum 
o melindre !lo Chefe do Estado. :\este sentido 
nln;;ucm r:r.nsnrar[t o projr.cto dr. pouco respei
toso. 

mcn to, com o mesmo tutor com que o deix~i 
ha quasl dois a1mos; sei sómente que se fize
ra certa innovar:fw, com que o espirita eleva
do elos hrazileiros aincla se nflo pode accom
modar. 

Falarei agora sobre as emendas que arfe- A segund<L emenda que proponho diz res-
rcr;o. Proponho, em primeiro lugar, que se peito ú questüo do Oyapoclt. O Senado tem e 
clig::. - ::. sande de Sna ~l:lp;e:;l::lrle Imperial, e 
de ~uas illi~ustas irmfts. não a !:5audc tlc vos
sa magG;tade e suas au;nsta!:; irmfts-; nós 
eahiriamns no ridículo, se deixassemos sulJ
sitir semelhante rcdacr;üo; qualquer se persua
cleri:t qnc o pcriodo dizia n~speito ft sande do 
r1·g-nne c snns irmft!i, quando consta que clle 
r,üo as tem. Convém, Scuhorps, que nos lcm
hrcmns que o regente rcprcscnt:t o imperador 
~,;mente na sua autorirlacle, que o imperador 
nfto Jl'jde ser rcprcscnt~do e:m ~na pcsso:t e 

dc,·c mostrar interesse pela integridade do 
lmpcr!o; c convém lembrar ao Go\'crno que 
rlcn: apro\•citnr-sc elas felizes disposições :las 
nnc;ões amigas, par:t conseguir a breve exa
cnnr;fw elo nosso tcrritorio: mostremos ao 
Drazil c ao estrangeiro que não nos descuida
mos deste objecto. 

A terceira cmencl:t que offerecerei diz rcs
neito ao vcrgnnhoso d:::sfecho do uegoc!o do 
bispo eléi1.0. JTojc é publico o clcsprezo com 
que o ~.rinisuo tratou dcst2 ol>.iecto c a ces-

nwnos nos se:us netos pcR:loa:.;s o individna.cs. s~to que ft:z dos tlireitos àn. corôa, e jú n:lo 
O :I:Ps!llo rc!,(Pntr:, u:t f:tl~. I;~:o diz rc minlm prídr, o Senado di::cr que se pcrsun.dc que se 
s~~1u.h~ r. ele minhrts augu3U~s irmf:s: c::mlu::cia rralizarn.m as promessas, etc. Portanto, se 
qnc· :1i~:UJ o:.; ll~ta l'C:l1rc:-:it:n~~n·a. Si.~ !lr~n th·cssc n:·to qucrl:mo:-; d!zcr que nn1ito nos cntreste· 
('st.a 11:~~·~:1;;0111 na Fala. n:to nos ;·e:ria!nos . cr:t: o procellimt:iHo do ministr.:rio, dir;amos
::g:'r~ crnh~r~c:aüos: clla. ch~·dtt só conter nc- 1 que temes pr3zcr pcln.s relar;õcs an1igo.veis 
gntln~; rt·l::~tiYos ~lo GoYcrno (](} Est.~d.n . .:.\ sau- com o chefe Yish·cJ cln. igreja, mas que este 
de~ r.lr: Su~ ~.I:Igr:s~adc:, sua (·íhtc:~c;ii.o c nd~ni- prrtzcr st:ria completo, s2 se tivessr~1n re:tliza
ni::tra(;;.to de seus i.n:n~. r~tc., ~.:~Lào intumhiLlos do ~s proii"iCS~as, c::.::. 
pcl:-t A~;sr:mbll-:n. Geral a um ho!!1Cl1l di.: s11a A ultima. emenda G que, em lugar <.!c re-
c·onfianc::a. ao turnr, que se n:to e;;qtu:ec tlc n.:1- ferirmos ~LO galJine:te a pcrsu::tsüo Uo espirita 
nna.1mcntr informar-nos sob1·c r:ste olJ:kcto; 

1

. de ordem que se Uescobrc no Brazil, quanào 
:~h! cst:"~ o s0u relato~·io: dc·l!c co!1St:"'.. o que cllc cm seu relataria apont::t t~ntos factos Uc 
no~ eonv(·m sabe-r sol,r:: a ]1cs.so:t t.: !.H.:r.s de d0sorde!!1, diga-sr antes, sem interpormos jui .. 
S:::~ ~r:~~-~r.-staclc e suas augustas irmf!s. Por- zo sobre esse facto, que o Scn~do ardente .. 
li-~!lto, ar:ho ind!spcn!::aYcl esta. emenda. 1ncntc c1cscja ,·cr c.ss espirita d~ ordm firnut-

Q!lC~m s~hc SP 1.-stc p:u·:1_;:!:rupho d::. F:l1n. do 0m todo o Drazil. Com estas modificaQõcs 
vr1-:1 traziUo para mo;.;t!':tr 0 interesse que o .inlgo CJUe o projecto d·2v·c ser appro-..:ndo. En1 .. 
Gonrno toma pela :.ron:::·chia; pois hn. pau- bora nellc appareçrtm a!gu:nas expressões que 
eo t.c~mpo li que lllll eles beneficias da admi- dcs:tgradcm a a!guen1, mas si'io \'crdn.cleiras e 
Jibtrar::-,o passada foi 0 1:1cstrar a possib:Jl- nccrssarias para cumprirmos a missfto de que 

ll:ule cl:L ~!onr,rchia no Brazi:, lll'Ocnrar couso- estamos cncan·egn.<los. 

litl::l·a, crc. Sr. Prcsidr,ntc, nfto me consta f!UC 

GrJ\'t·rno rtl~unl teah~ pro~l~r:!clo 1nenos ca
ll:!!" o ~11onarclla, nrm n.ac:nar contra :L sua 
drgnidadr; t:-tlvez isto se pof;sn. nffirmar da
q:wllf'S que. uiio cont0n!:0s dl'llc n:<o possl!ir 
Rí~nilo a at.tribui(,-r~o d:· nomc:n· e dc!nittir li
vrc·l~!cnrc o~ seu~ mini~iu·o~;. p~;p:llham a opi
nino qne cllc os dt.'\"C c~colhr:· de cPrto ci1\~~~ 

]o. c dr.mittil-o::;, ftH:tndo no:; 1:1smos con\'ii'l'. 
Sr. Prcsidc·nte, r.n ,·e.io o mon~r('b:l. ao m~~s-

A,- ::;s 

Vêm ú mesa 3S sr-:o.;u!n.t(ls 

E:\U:xn.\~ 

":\o ~ :!.", c:n lu~ar ele- ""\~o:::.s~1 :U:lp;e!ü!ldl; 
-diga-se-Sua ~I~9:cs~adc o Impc·r:ulor. 

"!\o ~ ·!.", accrescenre .. sc no fim - espe .. 
r:1n1.!o que r:io li'1lzl~.:; rlisposi6>c.s nn!:to concor· 
r~ m p:11'4l :t hrc-Yc C\"3('U:tc;fl0 do nosso tcrritorio. 

"":\o ~ fi:'. ~~m lugar fle-pcr.sn~dir-sc. etc.-

T. !V 
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vessem rca!isado as promcss:ts de Vo~sa :.\la· 
gestndc, etc. 

"No ~ 7 .", cm I u~ar de - par~!. o que, .etc. 
-dig-a-se - para o que muito concorrerü o cs. 
pirito de ordem que o Scnarlo arden-temente 
deseja ver firmado cm todo o Drazil. - Fci· 
jri, •· 

São lidas c apoiatln,s. 
E' ofCcrccido o scg-nin te 

"Seja :ulinda a discussão até amanhrL -
Pef,J,J. '' 

E' approvndo o rcquorimc:nto c man· 
dan1~se a imprimir as crncndas. 

Esg-otadas as matcrias da ordem do 
rlla. o Sr. Presidente lc,·anta a sessão 
.1. uma hora c um quarto, c dá para 
n. sessfto s~Yg;uintc a cont!nua~flo das 
marcrias de hoje. 

25.' SESS,\.0, 8:.\l 6 DE .n:NHO DE lS~D 

L'.t'jJCtlicnt.c. - Cont:iliWI,'ÜO da ulliit/U dis('US

srio rio r/is('urso cm I'<'S/JOS!a ri Fala do 
1'11 1'0110. 

PitE~IIJE:\"t'L\ llO ~H. 1>10(;0 .\.\"T0:\'10 l'EJ,J() 

O Sr. 1." Secretario 10 um of!'icio do 
1." Secretario da Cnmara dos Srs. 
Deputados. participando a. elcir:ão da 
!Ilesa que dcnr;"t servir naquelln. Cn· 
marn. no presente mcz. 

F.ica o Senado inte!rn.do. 

O S!t. V.\S(·o:-;c·l·:r.r.o:-:: - Tenho que matHhlr 
{~ JTr-sn. nm projecto rlr léi ~onre as clcir:õc~. c 
devo (lrclarn.r que multo pouca. parte tenho ncs· 
te projecto: foi r.mbnlho parn o qnnl mui.to 
aproniwi r.rabnl!los r! o !!Obre .Senador o Sr·. 
Ver:;uei!·o. O projecto sli r•omprehr:nrle dispo . 
.sic:ões noYas, c nào t·cc!1pilc·!· a lcv,islac;fw ex!s
tentr a cst:P I'•'Sr>eit.o, porque curr:nrl i !Jlte nfio 
Pra rnzoavr.I pôr cm duvhla a lc·~iRlnl;ilo PXis
tcntc. :\ilo me Jlropnz a i'n.zrr um .:;Taude r:orli· 
:;o de lei de elclr:õcs. procurei tllo s•ímcnt:0 dar 
nm r~medio apropriado a dous grandes male~ . 
que têm obst·.ado ern multas !'1'0\'inci:ts ú l't•nla. 
de ira expressilo d:l \·ontadc nacional. O prl· 

melro é, sem duvida, a facilid::dr.: com que se 
aup;mcntn. o numero clm; f'ogo::;, r, vor eonsc
guinLc, o dos eldtoru;; .c o scp;undo (! a nutnci
r.l. p~la qu:ll .Si.: .::~~zum W:i nomeaçGes das ule
sas lias AsscmblO:ts p~rochi:tcs. Pancc-rnc rtnc 
:1s dh:posiç-õcs (]l!c encerra. o 11ro~ccto evitam, 
cm ~~rande parte, os n.btHios que até o prc::;cnt:: 
s0 tem notado n:1. cxeett~fto c~i~ nossns leis eh'i
toracs: n:Io dc~;Qn\·olvc!·ei a ~:m::t matc•!'iil, l'!·Zí.~l·· 

'':1lH!o·n~c par::t o fazer (!nando ti1·cr lugar a 
dlsr:nss;io. A]r;m llcslas pro1·ir.l2:wias. outras ln 
110 projceto (]U~ me pn.rcc:cm importa!H.issimas. 

E' an1·c~cntndo pc-1o uoiJre o:·aclor. l} 

!ic!o, o :jr·g;uintc 

P;:(J,JE!"Ttl 

,; .:\. ..\.sscmhl!~a Gcr:ll LcgiJhLira dr.C'rct~l: 

''.Art. l.r' - .:\s instrur.r;Dr~s de 2ti dr~ ~f::~·
r;•) do 1S2·1, e a~ lei~ pn.stcriorc-:; ~;ol.>!'C :1s 0.1· i
r;ürs de Sr.nadot·cs c Tlcpn:.ar].J;; :-~ Asê;,n;bl.'·f\ 
Geral L{'gislati\'íl., c mcmb~·of; rl:ts .".ssc;mb!t~::.:; 

Pto\·inc:iac•s eontinnarilo a sr•t· oilsct·r:lrlas r.m
(}tW.nto nüo forem rcYogad~!R. cnm a:.; ~.lt.Pr~l'!iír., 
seguintes. 

C.\l'I'!Tf.O I 

na 1ilf!J/('itu rir.' l'l:tifitar o u:n::,··;·~ rios ('if7({rlt7o.~ 

rretiros. c dos fooos (h' ('rrrhr ]Jrtrorhirr. 

'· ,\n. 2." - Hanrú c:n c::da paro e h ia oü 
tcr:1:o um commissnrio nonH:allo Jlclo Go,:cm·.), 
ao qual inc.~umlJc formm· ciu:1:; list.:1s, uma cm~· 
tr~lHlo o numr.ro de chladt1r·s [H~th·os rrsjdcnt:">::; 
!"!n.lln, 011 nr>llr P. ontt':t nunwrJ cl:->s t·cspr.r~tivos 

;, ~it listil tlos cidadi'io:; :u:.·: ir os serão com
pn:h~JHlirlos ·OS qur r>odem votar nas Assembléas 
p:~roel1i:1cs. ::> Hrr \"Ot:tdos p:tr;1 PlC'ii:or~:s, Dcpn
wdos r~ Senar1ol't11', cspc-c;rir::-:.t~do·s~ o3 1'CI11lifii· 

r.os que halJilir.am a cn.d:t um rlr'llcs para as cl!. 
I as func~ües. 

.. Scrüo eontcmpl:tdos cn:n a J'CIHln. !iquidrt 
rlr~ CP!11 mil r6b, os (lue :t riv0:·rm, e ainda :;u
f+P.rior. nm:1. V(!?. qnr. nü.n che:~ne a duzentos mil 
r(ois; com a rir: duzentos mil r.":is. os que a ti· 
\'r:rcm a.inrl:t sup!'rior, nüo ehr.•;·:~dHlo a quatro· 
C(mto::l lllil r(ds; c:on1 n tlc qnatroccnto~ mil 
rr:i,;, os que a t.i\·p:·cm, c aiJul;t sunr.rio1·, l!llla 
,·ez que não ehe:;nc a oitocentos mil rC•ls; com 
a rle oitocentos mil réis, os que :t ti\"l'l'Pl'l. ou 
snpNior, qtwlrtner que seja o excesso, ri•) ma. 



L 

I. 
I 

Scssilo de O de Junho 301 

ncira !)l.W a renda liquida Llc cada cidnrtn~J ac!"i
Yo seja. sempre dr.si.!!'nada. pelas segnin-tr::; qn::ln
tias J 00$000, 200:!000. ·100$000 c 800$000, ll~sp\·e· 

sndos quacsqucr cxc~:ssos. 
"0 comn:iss:trio nfto incluir(c n:t Ji;;:.a da 

rcspcct.im parochia o cidadíi.u que não csi.i1'CS· 
s~ rer;irlintlo nela no primciJ'O dn~nin~r, rio ati· 
vr.u t.o do segundo anno d~L !cgir:latur~t ~;\~!·::11. 

Os que rlqwis deste dia u!udarcl!l de frc:.~nc,zL: 

dcnm ir vowr na (;lll que de ant.cs residi:.m. 
'' .:\rt. ::!:• E:5tas lista:.; ser:lo afL!xadas ft 

por~:~ (!:i p~.rochi:t, c r:ap~lla qne constar, c pu
l,Jicarlns pela i:nJll'ens:t, rm os Jogares cm que 
a lla.ia, :para ~;e!';:m retcb!dls n.s .rec:la.mnçõcs c 
rc·prc-sr.:n t~H;t,c:.s, tanto so iJ:·e n. illcr~al i:·1el usfto. 
(J\! exdwdo dos eiclad~LOS, tomo snbi'c o in
dí~·.:illo nu~mento, c~ diminui~;i'io do numero de 
fogo~ . 

.. :'-.rt. -~:· P~1ss~~do o pr~~~o pc!o qual de
v·:.·t:l c;tar af~l:;adas ~s !i:;r1z, sr.:r;w c:~ta~ rc
me:tidas ~w Pres!tle:nte c!~l ProYinc!a, que rts 
~tpurr .. r:"~. ·-~ jul~~rú :i risu~ de prov~ c inlor:~1a·/ 
~;:i.o por csc:ripto. í!S re:c:lamar:ões, c ]·e:prcsen- 1 

t~:~0r~-> fllJe lHJl!Ycr~n.l, sendo-lhe cnvi:1J.as pelos 
<:ommiss::trios na o~:CrL:;ifln ll~ remc·s;.;:t das lis
tas. aqnc·l!~!.f{ (lllr~ pe:r:~lltê e1lcs o J'izd'C!~1. rtecm-

devendo uns e outros ~crcm residentes na res
pectiva parochia. c ter touas as qualüladcs que 
se exigem pelo artigo 2" par:~ Senadores do 
]Ulpl'l'iO, 

"Art. 7." Inlla!Jilita •pam o cargo de elei
tor, :t DI'Onunci:t que fõr dada cm crimes em 
rp1c tem Jogar querela, ücnuncia, ou su~1ma· 
rio, nn. -form:L do ;pnrng-rapho ~" artigo ~).1 da 

Constirnir,ão do Imperio, quando tiver sido sus· 
tentada dei'initivamcntc pela r:utoridade com
pcten:l:! ~o te-mpo em que se proceda. fis clci .. 
~õcs. 

e.IPI'l'l'T.O n 

;, Art. S." A ~Tesa da Asscmbléa Paroehial 
~c:·:·t n0nW111Lt pOi' uma .Tunt:a composta de 12 
:-.. ~-! cltbdt:.os. que na. Paroehia tiverem n1ai3 
renri~ lir!uir"ia, c se: acharem prc:3cntcs no iogar 
c:n qu~ c·stircr r:·:n!:icla. a Assernl>ll!R ParaR 
r: h ia!. 

Consld('!'3.-::;e rcndJ. liquitl[L nw.ior a de 
S00$ü0ü d~ que trata o art. 2". 

.-\!'t. 8." Est:uulo presente:> n1ais de 2·1 ci-
Jj:Líi!J::.:i~!s Io:;a Uc i:~Í0!'!:1:Lr;Üi~S elos 1~1(1S:110S ti ri::d:-~o~. c'i::' qn~ tT~~1. o :1rtigo :-:~necr.drmtc. 
eom~niss~rios. s~\rao ch~1il1~!tlos a compor a .Tuntn. os que fo-

... \n: ;;,n .\:nn·ntl~LS as list:ls de cada ;>n.·,l'Cl'il rlr:signac!os .pela. sorte. 
rocl1!a cu termo, far~·L o Prcsid0ntc :la P:·oyin- ··Art. 10. Xi'io hn.n~ndo na. ])a~ochia. 12 
dr~ :-tffix~~r cd!tac-s, c;nnr:nclo a list:t ~:.:oral dos li e1Ll:lclüos cln. renda do artigo s•·, serão ch:!ma.
rw~:o:;, o dos c:idncFto.~ :tetivo;; ele eatia Jlarochil. elos p:trn. inteirar o numero de 1~. os que tl
<.:01!\:t!~t.nclo os f!tk rp.1~r~re:m, a. fnzc.:· as rcc~J.- .

1 

\·c-rc:m a rc:nUa _liquida de ·100$000, e quando 
macocs, c rcprcsl:n:.=tf;i.h:s qne julg-arem conYt:· con1 estes se nao complete o nun1ero de 12, 
nit:n:.Ps. sr.ri'~o chamados os que tiverem a renda liquida 

.. .:\rt.. t~." D~n3 mc:~c·s tlcpois tl~ :1ffixaclo~ ele :!Oú$000, e; na falt~ destes os Llc 100$000, 

os ct:!:.:::ter; tlo rtrtigo ['~:Hr.~~cd-:·ntc. c fc:il:lS, nas sc:ntlo sempre: dcs~gnados pcln. sorte, quando 
1isuts as allei'~H:Ch:s qnc· fo:·e!n r::t~oa..-cis, (t conco!Ta. n1aior numero de cidadãos dn. n1esma 
\'bl1 llo j:1l~nmenw dns :·cprcscntar,õcs. c rc· renlla, que aquclle CJUC G par:t este fi.:n neces· 
<·!:"!.m.:H;õrs, 11:1 fôrmn. do artigo .tn, cxpcdir(t o ~ario. 
Pr0siclrn::c offir.io no .Tui?. de Pnz tl:t parochia, ;,Art. 11. A Junta, logo que estiver fo:·-

1'•':!1f:tLC!ltio-lllc a lis<:t elos fo~os dclh, e dos 
rir!~rlfios f'I!JC podr·m \'Otar nns Asscm!Jléas Pa
rnr•hin.cs. r ser cleitorc:s, r do nun1cro destes, 
qae n r.~cln um~ 1lc:ll:-ts cnmpr-tc !l:t.r, c rstn. lir.t~t 
~t"·t·:·t :li'fb:r.da pelo rnr~:mo Juiz !10 Pn.z ú port.~ 
ela p~rochi~l. qninzr t~i.~s :u1lcs do que fôr m::tr

('nrlo ·par:t :ts r:lci~iics. 
"Tambcm l10f-ii.~n:1rt1. o Prr~hlcntc qnn.es 

sejam os cidndrcos f'I\1~ rem nomc:H!o ]l:ti':J. prc· 
s!rlil' :'ts Assromh],~~s Parochiaês. c :lf'IUCllcs qu•' 
fnç:lm :1g snas \'t"":~::s no cnso .r] c iml)Nl inlC'lÜ.O, I 

:n::tdn., passar{t n. no~ncn.r por cscrutinio se .. 
crcro, c ft pluralidade relativa: 

1.' Os cscrutadores em numero <lc :L 
~-tl Os dous Sêcrctnrlos. 
Para este filn scr5o dcsig-lHtdos il sorrc 

uo\15 <lc entre os membros da .Tunm. um para 
cscrut::ulor que lcr{L os nomes dos votados. c 
on n·o p~ra. Sc·cr,~tario, flUe o~-; cscreYcr:i. c :l!l

notar[l o numero dt: ,·otos. 
":\a fim ele cada nOlncaçtLO o Secrela.rio 

]t""~r[! o3 nomt.s dt) todos os votados com o nu-
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Fica sobre a Mesa.

o SR. ALE~CAI!: - Sr. Presidente. Tenho
a saJtisf.ação de apresentar â. consideração do

Senado quatro ,requerimentos'l porque todos
são ten·dentes a·o me'l'horamento material de
minha J=>.rovinda.

O primeir.o é .assignado por um grande
numero de individuos d'entre o corpo do com·
mercio e pro(prietaTios da cidad,e da Fortaleza,
para o melhoramento do porto da Capital,'
exigindo medidas e offe;recendo 'Um ,proJecto
mostrando os meios por ,onde se póde ,levar a
effeito essa indispensav.el ·o.bra, com o menor
dispendio possivel da Faz-enda Pub'lica. Quem
conhece o porto da C'idade ,da Fortaleza sabe
perfeitamente -quanto elle COnC01'Te 'Pa.ra o
atrasamento do commei"cio da Província do
Cearâ., ,e, por conseguinte, a urgente necessi
dade que lha -de se ,traba.Jhar n,o seu melhora
mento.

"Art. 19. Principiada que seja a Oip.era
ção de qualquer eleiçã.o,não se:râ. recebida
mais cedula a1guma.

"Art. 20. O Governo é autorisado a dm
por, nos regulamentos qlleexpedir para a boa
execução dest~ lei, multas ,até 200$000, e pri
são até dous mezes aos transgreesores da
mesma, e de seus regulamentos .

"~ de Junho de 1839. - B. P. de Va.~

concellos. "

CAPITULO III

Disposições geraes

"Art. 14. Os .Presidentes das Asse<mbléas
Parochi<,es e dos collegios eleitor·aesregula
Irã.o 'a 'Polic,ia das sessões, chamando á ordem
os que d~lla s'e desviarem, im.pondo silencio
a.os ,espectadores., fazendo sahir par,a fór·a os
que ·se não accommodarem, e .prender os des
obedien'tes, ou que injur.iaremaos v.otantes, os
quaes ·S.e conservarãop:r·es·os ·emquanto se não
ultimarem as >eleições, além das mais penas
em que tenham incorrido.

"Art. 15. As Camaras Municipaes das ca
pi taes das Provincias, na apuração -das actas
doscol1egíos e1ei.tora.es, se limitarão a som
mar os v-otos que tiveorem os votados, cons· O ~egundo requerimento, 1!.ssi.gnado !por
tantes das mesmas ac:tas, incorr·endo, se o uma c'Ollimissão nomead~ na Ca!pHal d:o
contrario Ipraticarem, na multa do decreto de Ceará, em consequencia de uma lei da Assem
29 de Jul:ho de 1828, ·artigo 4°. bléa Provincial, para levar a effeito proj.ectos

"Art. 16. Por fogo se ·entende a casa, ou de uma sociedade de colonisação, agricultura
par,te delia, em .que habite independentemente: e criação de gados, e de um Banco Provincial,
u.m Índivdduo, ou família. í pec;e que sejam reccbiàas nas est?ções publi-

"Ar,t. 17. As eleições, em Que não forem I '2'::.'3 [~aqllella Provincia as netas do B:mco que
gua.rc1adasa;:; solemnidades externas, Iprescri- ! se pretc:nde estabeleceI'.
ptas nsta lei, serão declaradas nü'llas 1>elos O terceiro é da mesma COD"-ly,isf:.~f~o de qlVJ

Pr·esidentes das Provlincias, ,se forem ,fiUnlCl- acabo de fals,r, pedindo que se lUJ· c0uceda,
paes, e pelo Governo Heral se forem Provin-! por aforamento, os terrenos nacionaes devo
ciaes. !lu,tcs daque}l.a Província, qlle ella julgar ne-

"Art. 18. Os .eleitores não poderão votar 1 cess3.rlos pa.ra. estabelecer a colorüsação es-
f6ra dos collegíos, a que pertenc'3l"em;e bem Itrangeira, que se ,pretende introduzir na
assim não lhes serão 'admittidos procurado-. mesma Provincia..
res para a entrega ·das cedulas, que deverá! O quarto pede a prompta decisão da As
seI' feJita. [lessoalmente, e sendo as cedulas 1>or 11 sem'bJ.:a Geral s.obre a lei provi:lci,d que diz
e11e9 assignadas. . TeSDe1L.O ao proJectado Banco, Vlsto que.." por

Illero de votos respectivos, -e o Presidente pro
c1amairâ. ,logo 'Os que torem sahindo -eleitos.

"O parocho ê ·sempre membro da Mesa.
"Art. 12. A 'es·te act'O, bem CQlIDO ao da

eleição dos eleitores até a cLissolução da As
sembléa Par.oohialpresidiráo Presidente do
antigo 6°. AssistJirão â. nomeação da Mesa o
J'uiz de Paz e o Parocho lI'espectivo, sentado á
direita, e aquelle â. -es.querda do Presidente.

"Art. 13. Compete â ,Mesa, -além das at
tribulições .ennumer·ad,as nas 'leisexistentes, il.

de nomear quem int-erinaJIllente substitua al
gum '<1e seus membros iIIllPedido, ·e ao Presi·
d·ente mant'er ao'rdem, .re,gular ·os trabalhos,
e df9tribuil-os pelos se,cretarios e escrutado
res.
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para creação de um Banco, pedindo
uma prompta decísão sobre a dita
creação.

A' Commissão de Commercio.
2.° Da Commissão nomeada pelo Go

ve,'no da. dita provincb, para levar a
effeito a sociedade de coloniza~5.o e
agricult1.:l'a, pedindo a griOl.ça do arora
meuto do t3rrenos n8.Ciona81J, que a
sociedade escolher na provinda.

A' Conmissâ'J de Commel'cio.
3,° Det Ccmmissão nomeada pelo Go

vr;rno da mesma provincia, para a
c1'2açào de um Banco, pedindo autorí
zs.ção p2.T2. a dita creação, com as cem·
dições !lO mesmo requerimento decla
l·adas.

de Fazenca.
Comm!ssão na:nll23.d~~

~~' Commiss5.o
1.° Da mesma

aviso da Secretaria de Estado do Imperio, ele ,. faculdade para as mandar suspender por acto
20 de Fevereiro do corrente anno, foi ord~- seu prop,rio, e sim devem vir ao Corpo Legis
nado ao Presidente do 'Ceará que promovesse latiyo para, na 'conformidade do art. 20 da
a derll"o.g'Lção deSlta lei, dando-se assim a en- Acta Addicio,nal, se decidir se são contr,a a
tender que eHa não cabe nas attribuições dAs constituição os tratados, os impostos geraes
Assembléa Provinciaes. Eu julgo todos estes ou os direHos das outras Provincias, unicos
requeriome,ntos de summo inte:esse ·para mi- casos emCJ.ue devem ser de,rrogadas. Mas ;)
nha ,ProvinC'ia, tão necessitada de melhora· Gabin'ete de 19 de Setembro julgav,a que por
mentos materiaes; e por iss,o ;rogo ao Senado acto seu ,podiam as leis ser inutilisadas. Esta
que, dando-se-lhes 'o competente dez,tino mar- faculdade parece-me que não compete ao Go
cado no Regimento" se recommende a res[l~- verno; e como nas Provincias muita ,gente
diva Commissão que dê ·?ndamento ao seu ass,im pe'nsa, succede que as ordens do Go
objecto com a maior brevidade ,possivel, visto vemo neste sentido são Em} algumas ,part8s
ser ·de vita-l interesse para aquella Provincia. julgadas illegaes. e como taes desobedecidas.

Po,r esta mesma occasião. Sir. President·~, E é por 'isso que ·eu digo quea'1guns barul1ho:.;
me julgo no dever de fazer um requerimento podem appa,recer,e de fa.cto no Ceará tem já
ã Casa sobre o obíeoto, que me parece de havido ,oc.currencias bem ,desagradaveis, .e qu~

grande impol'tancia, cuja llrompta decisão, no podem prejudicar muito o socego publico. Por
meu modo de pensar:, se /faz indispensavel ,para estes motivos,. julgo de urgente necessidade
ata:lhar alguma.s pertur.bçõ.es que rpodem ter qUe venham á Casa com a maior brevida:ie
logarem va:ias Provinci1'ts, e eSipecialmente poss'ivel as leis sus,p'ensas e os avis,os que tlS

na minha, onde, segu:u.do as uHtmas noticias, suspend·eram, afim de que, tomando o -SenadO
o soce;go publico nã.o está muito seguro. Eu intéko conhecimento de tudn, se tome um3de
vej,o ·que o 'Gabinete de 19 de Setembro S8 ar- cisã,o terminante acerca dessas leis; e par:\.
rogou o direito d·e mandar smpender as l2i3 este fim offereço o meu requerimento.
provinciaes que elle julgava por qualquer mo- Vêm á Mesa e são remettidos ás
tivo que não deviam continuar ·em execução. competentes cOillmissões os seguintes
Eu leio neste periodico do :Maranhão, cha- reauerimentos do Sr. Alencar:
mado Sete de Setembro, o extl'acto de um 1.0 De varias habitantes da orovin-
aviso mandando sus,pender as leis pirovin·ciaes da do Ceará,pedindoprovidencias
daquella Provincia, us. 54, 62 'e 80 .Eu leio para melhoramento do porto da sua
neste documento, que é uma certidão da Secr,,- cidade capital.
taria do Gove-rno do Oear'á, o ,aviso de 20 de
Fevereiro d'este anno, que manda promover a
deI1ro.g?çâo da lei da mesma Provincia, acerc-a
de um Banco Provinci:;1.l. Sei tambem q\.H~,

pelos avisos de 5 e 6 de )Jovemoro do anno
pass::tdo, for,aro suspensas, 'na Provinci". do
Ceará, varias leis que j5. se achavam poStô.3
em execucão, e esta sustação de leis tem ca~l

sado na. minha Provincia bastante inquiet2.
çã,o; pois, para ser execdada a ordem 1,1
Presidente a seme'1.hant2 :respeito. foi preciso I

marchar força para div~rsa.s 93.rtes,. e :õ.té
cuido que para se fazer effectiva essa sn~

;pensão da lei é que o Presidente, que IH
pouco foi mudado da,quel1aProvincia, havia
pedido auxílio de rorça ao Presidente da Par?
hyba. Ora, eu não defendo todas essas leis.
e n'em me atrevo a sustent,ara conveniencia e
constitucionalidade de todas; miOl.S o que D1~

persuado é que o Gov~rno Central não tem I
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A' Commissão de Assembléa pro
vinciaes. 

Lê-se e tmtra em discussão o se
guinte 

REQUERUIEKTO 

"Requeiro que ·se peça ao Governo. com 
urgencia, as leis ns. 54, 62 e 80, da Assembléa 
Provincial do Maranhão, com o aviso de 4 de 
Janeiro deste anno, que as mandou suspen
der; outrosim, as lei.s da Assembléa do Cea
rá, que. em virtude dos avisos de 5 e 6 de 
Novembro do anno passado, foram mandadas 
suspender pelo Presidente da Província, de
pois de estarem postas em execução por or
dem do mesmo Presidente; e igualmente o 
aviso de 20 de Fevereiro, tambem deste an
no, que mandou promover a derogação da lei 
l[)rovincial do Ceará, ácerca de Bancos, vindo 
tambem a lei a que se refere. 

Paço do Senado. 6 de Junho de 1839. -
Alencar." 

0 SR. V ASCGXCELLOS diz que quem OUViS
Se o nobre Sr. Secretario discorrer contra os 
avisos do gabinete de 19 de Setembro ficaria 
persuadido de que esse gabinete violou a 
Constituic?.o e o acto addiciomü, qua,ndo esse 
Gabinete tem a intima convicç1',o de que ne
nhum outro gabinete c, soube tanto acatar e 
guardar! Nota que os unicos argumentos que 
o nobre preopinante produzio em abono de sua 
asserção, foi o abrir e ler um .periodico no qual 
veio um extracto de uma portaria do Ministro 
da Fazenda, não se lembrando o nobre Se
nador que tal porta.ria poderia estar muito mal 
extractada: não vê pois motivos para que se 
declamasse uma tal catilinaria contra o gabi
nete de 19 de Setembro. Falou-se em emprego 
de força para execução dos avisos, etc.; mas, 
se as leis eram contrarias aos tratados, não 
deveria ser suspensa a sua execução? ... 

'Ü Sn. PRESIDENTE : - 0 nobre Senador 
deve limitar-se ·a produzir .argumentos que 
induziam a conv·e•niencia de .se approvar ou 
repmvar o re,querimento. 

O ·Sn. VASé~ONCELLos: -Eu quero mostrar 
se ellll é ou não preciso; porém, se esse mo
vimento suscitar exemplos na consciencia de 
V. Ex., e eu não poder fazei-o, estou á dispo
sição de V. Ex. Eu queria mostrar que o no
bre Senador não comprehendeu os lwisos do 

Ministerio, porque muito clamou contra elle; 
e eu desejo diminuir, se não extinguir de to
do, a impressão desagr.adavel ·que .suas obser
VHções poderam por ventura produzir no Se
nado, por isso que ellas foram, como já disse, 
uma 'ierdadeira catilinaria ... 

0 SR. PRESIDE"'TE: - 0 regimento diz que 
o or:1uor se deve limitHr ao que está em dis
cussão. 

O Sn. VAscol\'C:ELLOS: - Eu pretendo vo
tar contra o ,-equerimen to; e, como fui parte 
do Ministerio a que se referio o nobre Sena
dor. não quero se entenda ·que eu voto contra, 
pelo ;·eceio de que venham á casa esses avisos. 
Supponha-se que as leis ·que o governo man
dou suspender são contra tratados: hão de 
executar-.se? ... 

U~u voz: - :Não. 
0 SR. VASCONCELLOS: - Então, como é 

que grita contra o gabinete de Setembro?! 
Supponha-se que essas leis são, como real

mente o são, o.pposta.s aos impostos geraes: hão 
de executar-se? Supponha-se mesmo que são 
contrarias á constituição do estado: deverão 
executar-se? Qual é a lei que póde mais que a 
Constituição do Imperio? 

Senhores. O que eu sinto é •que não sejam 
minhas estas idéas; ·eu as recebi do Gabinete 
de 12 de Outubro, e não me posso desvanecer 
de ter sido, nesta parte, um dos condemna
dores do Gabinete de 12 de Outubro. Eu julgo 
que o Senado não precisa de taes esclareci
mentos, porque as leis das Assembléas provin
ciaes existem nas pastas das .commissões, afim 
de ellas sobre sua doutrina interporem seus 
pareceres! e acaso e !las não podessem dar seu 
parecer, sem que lhes fossem presartes esses 
avisos, bem, concederia que elles viessem; 
mas, para esse trabalho, delles não precis~m: 
para que, pois, virem estes avisos ao Senado? 
Não tem por fructo esta exigencia senão au
gmentaT-se o serviço dos secretarias. Vêm esses 
officios; mas eu não sei que ·providencias se 
hão de tomar. Será para se promover a accu
sação do.s ministros? O Senado não éa Camara 
competente. Eu creio que, pela simples expo
sição que fez o nobre Senador, não póde ser 
approvado o seu requerimento. Voto, pois, con
tra elle. 

O iSn. MARQFF:z f'E BAJF1ACEKA r1i7. aue é 
estylo constante do Senado, approvar-se qual-
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qu0r J'Cf]nerlmr.nto, qunntlo elk se !imita a 
11cdir Inforr..1ar,õc~j r10 Governo, ou enpin. rlr. 
:mas ordens expedida:; a qw:lqucr repani~>•o, 

e JlOl' i~so não se ]lócle conforiH:tl' eo:n a opi· 

nifto do antcel~tlente ol'ilflOl', qur. n~u admiLte 

o !'cqucrimcnto; e parn, que ~c~ n:lo a.ug-m::nte 
o trabalho da sc<:raaria, julga, que ~:lj f.:e eleve 

approvn.r a p;U"tc do reqt:cr!mcnto qnc cxir.e 
copi:t dof-1 avisos, pois C]nr. ns leis dc\·cm estar 

!la c~tsa. 

O Si: .. \u:,('.\1: tliz que: lhe parr:cc qnc cs
t::ls !eis aind:t se nfio :l!~ha.!ll ntt c.:~s~l, cm consc 4 

qu0nda de !:icrc~n morle:rn{ts; r con;o d:J. sua 
suspr.ns:i.o tem r~sultrrdo tra~s:.orno ú provin
eia do Cc:trtí. JlOl' i:;~o pc~í}!~ fJUC! vcnli~!Ill eo~~~ 

u:·gel!cir!, c nr~o t~m e:m vista. faze!' aceusur;fw 
ai.:;n~J:;~: o qnP qt1er, cli7: o or::ulor, (· qn~ o Sc
!laclo t.r:nhn e•1n1li~tlm~!nto ela. ra;.iic::; (]Un hou
'\"('1 p:tra. c~;s:-:. su:;prnsi'io. E::r,ci·:n·:t qu~ o no
br;: c:x-:\t!lli~H~·o ~1:1111.1!s~;e no seu rcqncrime~l

tn, pnrquc.•, ~.r~~do mP~nhro (lr n~11 m:ni:::t~r~o 

fr:l!l<~0. rpc. r·xpcll!o C:i'::iC:i a\·!~;~s. jul;.::;nci qn~ 

n;!.o !lOciia dPi~:nt· de ser ~.~~ori0.s:1. p~r;t c~!Ir ~ 

pll~JI ieru::;~o d::s !':"!Zl)r·:; n.uc o :::oy~··1·nn te,:t~ p:tr;".. 
r·~s~. su;:;pe:ns;io. :-\f~~. di!-!~." o nn~J;'e Srn~dor, 

f.t: as 1r.i~ r·r~m anli-ro:lstitnr.ion:lCS e c:ontru
ri~s aos intc!t'cs~:·s d~s outra!i ]Hovincias, co

P.lo 1-:: qur podf::tl~1 !ifll' nxrc:utndílS? Drclnro (]~H' 

n~.o d!~:sc s0 r:ll:ls dPvi~m ou n:i0 sc:r (·:~ecnt~

c1r:s, tn:ls sim, rptc a .A~s0mh!fn Geral é! quem 
rinh:1 rl!rcito de rr·,:o~~t· :"!S !ris. por SC'l't~m con
rr:ll·i~1s nn.3 intc·res:lrs rlo p~i7.; r~ nüo liz c::tti· 
1!n~riu algnma contra o minislcrio: limitei
::11C a rrrcri:· f~cro;; succcdidos na sua proviu-
(• i:l. 

O S:: C. F"E!:!!E!J~.\: - Pc:·:.::t:n~::!r.:-i :1c ~10· 

lJI'i: c·x-~!inist:-o qual C o juiz que julga se ns 
lt.•!::; sfto l~oau·:!r!as ú con~titui~~o. etc.; s0 ~1 o 
:\rinisterio, ou a .-\5.sc:nb!t:r!.? O nob:·c or:u10!' 
~n~!in:'I.·:-:H~ a qae L::tl1·cz s~ .inl~u2 cu s:~ ~irt~ ~l 

ill:H:fw Lle fil!L' Rija o m!nist~~rio, segundo ::: 
:;nhEnle doutr:n~t t;o l'Qp:rcsso. X':t op!:liC~;1, p1-

!'(·m. tlo . nobre orat:or, ;~ o j'i.i.lz a ~\::-i::=·.::!nUli'':\ 

Ger:d c nG.o o Co\·crno. 
O S!t. AI.' E~ EH.\SCO m:u·a,·ilh:l.-St: ele que 

o nobrQ ex-~Iinistro i:".1pugna2se o r·xi::_;ire~n

::5C· eselarccin1cnto~. i'nlHln.nllo·Sê en1 rtue no Sc
n:ulo não é que principia:il as acc·llS~H;li~s. e 

meamo I>Ol'flllt.:' t'Olll b;so sn bm scbrc~earr8~rtr 

·:1:-; sccrN.aria::;: quan:o ú JH'imcir:~ rnzflO, o no

ln·c orador ohscl'ra ~uc. c-omqu<•nt ono Scn::nlo 

n~o principiem as accusa(;ücs, nfi.o se sc:g~w 

fl:thi qt~e r.~llr. não fl(~va HCr int.etraflo 1l~1 mar~ 

(·lJ:I. da rulmini~trar;ão; f]11ant0 a sobr~e~ll'l'í~gar 

~·.s ~,;c•c..:reu:J·b:~. ufLO vê ni::;so tüo gTave iJ11 . ..:on· 
vcniente, tanto nwis que, cm onlro t.(!mpo, llf'..o 
lla~;~:t e:;~;~:. c:onsicJerar,ü.o, múr:n~ntl~ p:tr:t. c:om o 
"l'hc!::iouro, no a~1no (lc ~7. cm que a.t6 se pí..clio 
a funnar:::.o t]r_• um balanr;o inteiro d~qur:lk :.\11· 

no: 0, eomo houvesse na retucn:;~t algn~lW. clí!

mol'a, o que nüo podia. tlr.i:~~n· de ha,·c:·, por· 
r:;~·· n(:in em quinze~ dl:ts se podi:l útz·::· c·~;se 
L"Z!lJ~iiho, .r.:;rit:"!vn-se que o t;o\·erno s2 nc·~n.o.:a 

r:, cb.:· c:-.;s 1.':: r.sclarceimrmtcs: i~:~o (~ rp!~ e!'n ti~ 

r::r w:npo a essa repa.rti(;r:o, isso l~ qHc era 
···:-:: l'il v n .:;·ati r:in.. 

o S!:. V.\S('QXl'!~~.J.G:·; cl~z (~lif: nf~o (! J)~!~:.c;i~ 

•:(:! (Pi(' n~ 1~~15 n:io cstej~m na ca;:;:l. qu:l::tlo 
~·:rJbl'C:· PJ las h:L a,;i::o::; dn p;o\·erno, dr. Xo,•c::JO:·o 
(]f'l ~wnn p:!f;~j:ulo. Xo~~t (JI!'~ o no1)1'C Sr:!1ntlGI' rp~ 

:1 ;;:·ctCd0U etlt•.:ndc fll!C OS C;.iCl:1.t'CCÍ!!1ClltOS S:-LO 

lli.~(;~s:~~·~rio3 :10 S2;Hu)o, !.m:bcr~ nc11c niio se: irt· 

;::,:: CliH~ o S:~::~Uo l)~·occdc b:~:;;1 cxigindD cs~<:s 

::.~scb.rccll!~(~n LOS, ~·cproYa. o í~rcr.:::di!~l 011 to da 
C~lnl:ti':t dcs Dcpu~at.los em 18~7, pot· exigir 

1~:nit.G~; dfJ(~l~l11·!!1to~ d0 Thr~:rnn·o; ~n:1s i~~n fai 

porque nesse t~mpo o nobre Sc~!l:'lllOI' c·ra n-:i
u:~;i.t'O da P~1:~c·nd:1, c cür:1. i~so muito ~H~ :n
com:nodnu ;· :m:!f.i :~:1:1 tlc\'t~l':L !r:.comrrir;t!:~.!·~::· .. •, 

:·:t!~lliHlo n oplni~Lo porque :~e;:lba <le p!";Jl!:!l~

ci:il·-se. 
V!?c!~lra que :1:io n~ e1n p:dz al;un1 i:tCiiti~

t:n·-s.e u~nto o Go,·erno por cscl::trecimc-ntc,!.i, 
con~o no Drazil; nos out!'os p3.izcs, 3.5 Criali~

:·~~.3 tralJ~tlh:un sem tnnto~ e~darccim0n~·;..;, ~~ 

sô enl casos muito ~;l'~n·cs •} qno. sfto COil';h1:~r!t'•~' 

os n1inistros a apresentarem docnmc·urn:; sn
brc ntr:s c tac:s objectos, e a tal 1'2~illC·ito t1P .. 

LrilJuna se lhes diri~~e1-:.1 i!l~:!rru:ll:v~ões. 

0 SI:. FEiii:EII\.\ m: ~!ELT.O YOtU U iaror 
llo re(ltH~rime:nto, e sempre foi seu sy!ltC!ll<t !1[10 
JH~!:.~~'..l' sc·n \'oto c:u:.HH.lo alr.;u~n rnembro eh. (~J

~~ pede r.se1:ucc:imcntos. Parece-lhe que s~ .. ~ q!J•)r 
introdnzir no Sen:alo :t inno\·aç~to ele :=il~ n!'in 
s~tisin.zcr a c-xigencia que pôde fazer a í~str. 

rc3peito l!lll membro da eas~l; é C'st~1 :1. 11r~· 

mcira ,·c:~ que se observa. opposit;;fto a :-~··'!1~r

lhanu•s rcqucrhnrnt.os, e aclnlira-sc (}Lh~ =~.·:<1 o 
nollre rx-~1 inistro da .Tnstiça quem far,:t rss:t 

r.pposic,::w, c muito mais qu:mclo C'lle a:3::;:.~.~u-
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ra ao Senado que taes avisos foram muito con
Htit.ucionacs. QUe cm nada feriram tt Constitu!
<:flo e o acto addicional, porque, scntlo assim, 
nflo vê qual seja o fundamento dessa oppos!
r;iio. Tnlvcz seja algum novo systcma do cx
~linistro, que, nflo podendo conseguir que se 
ponha cm pmtica no Senado o projecto das 
rolhas, para cuja adopçfto tanto se empenhou 
na Camttra dos Deputados, queira privnr o Sc
un.do de ·.:ci' os -csc1arccimentos nccessarios; o 
que sempre tem conseguido, quando o julgou 
nccessario, para. melhor de:libcrar so!Jrc os in
teresses do paiz: v ola pelo requerimento. 

"Requeiro que se peca ao Governo o s1 

&tlinte: 1", copia do balancete dos cohcs d: 
Thcsouraria ela Bahl:!, no dia anterior á rcbcl 
llflo de 7 de Novembro; 2", copia doo termo 
lavrados por um juiz de 11az da cid•.dc, quand• 
por ordem dos rebeldes de arromlnram os eo 
fres; :~··, copia do balancete àos ntesmo;:; rofre~ 

feito immcdiatamcntc depois da rcstauraçrtO di 
cidade; •Jo, copia das ordens dadas {t ]li'OYin~i~ 

on para maior csclarccilncnto, ou p~11·n. respon 
sabilidadc de empregados da Thesouraria. as 
sim como dos officios c documentos de 'JW 

conste a salisfacão dessas ordens; 5", copia d: 
rcpre:;r:ntru;:w que t:Itima.mcnte fez o iaspcct.o 
:1~ rdfnndcgn. daqudla proriucia contra o ín 
spcctcr rla Tlwsou:·nrin. cln. mesma, c.;u~ to 
dos os documentos que a acompa.nhnra;Jl. 
Fern:ira r! e ~1Ir:!lo." 

Dá-se por discutido o requerimento, 
c, posto a votos, é approvado. 

O Sn. co;;T.\ FEilltEmA diz que tem d8 man
dar um requerimento ú )!csa, sobre o qual es
pera não h:trcrú diseuss;to, porque ü muito 
idcm!co a um fJUe honl<'m mr.ndou [t :11csa um 
nobre Senador pela Bahi<t. Dcchra que uma 
lei pcssilna, ii~titulada lei de prefeilo;.:;. foi cn.u
sn. que o branclfto da anarehb se acccndessc 
cm sua provincia, ~uc jCL foram victimas des
se lei un1 sub·prcfcit.o, um cnpítüo, a!:;uns of
Iici:tes c nüo poucos cidadflos. Como o nobre 
orador deseja a. este re.:;pf:ito infoi'BlZt{:Üe:s Uo 
Co1·erno p::ra poder falar sobre este objecto, 
manda (t ~rr:sa o se~uintc requerimento: 

'·-Requeiro que se pe~am ao Governo as 
informações do Prcsidcttlc do l\laranliüo sobre 
o estado de lr2nqui\lidade pulJlicn da provin
cin, quando cntmda que nfw ha inconl"cnicnte 
cm rNlWttcl-~s. - CoMo Ferr.!~ira. ·· 

E' approv~do .sc1u dcbar.c . 

O SJ:. FE1m1:mA n,.; )ll:u.o: - l\fto qtwro 
tomar tempo ao Senado com a exopsiçflo doo 
motiYos QUe tenho para pedir as int'orm:tçücs 
contidas no requerimento que \"OU m:mdar ú 

mesa. Pela simples leitura do rcr.ucr!mento, o 
Senado se convencerú de que a materirt G gra
ve. importa nada menos tln <JUC ter o Senado 
conhecimento do destino que se <leu a Jüo pc· 
~nena porr;ito tlc dinheiro qtw foi extt'G.viatlo; 
e pe~o ao nobre Senador, impugnador dos re
querimentos, qne <leixc passar este, porque ~ 

de grande utilidade publica. Reservo-me para 
dcscn\"Oh·er a malt'ri:t, quando vie::·2m os do
cumrutos. 

O S1:. V.\scoxcr.J.:.os deseja votar pelo rc 
querimento, Yisto r,ue: o nobre autor dellr. en 
têntk qac ei!e (: mui:o eom·dtientc, pai~ t.cn 
POl' nm C\'itnr ;jJ'rt!Hlc;; pr.~jnizos da Ti"nzend; 
Public:; mas, eomo o nobre .s~.m:!clor dc!l r 
cntt:!1cle:t· que t.iuhn havido alfnms extravios 
pede, p:tra melhor informar.iio do Scn:ttlo, qu; 
lcnb a !.Jondade de explicar o seu rcqucrimen 
to: desc.la sabér qual foi o cxtr:tviador c que!" 
{: o r0snonsavcl; f!n:llmcnte, diga a que s:J.b~ 
a. e.stl.! respeito. 

O S1:. F~:mmu:.\ DE :\!Er.Lo: - Sr. Pl'csid;;n
te. A<l:nira da parte do nolJ:·e Scnr!dor que a!-
6Ul11:ls n·~zcs, qtWJHlo se toc:t c!U cr.rt.os nego
cios, exclama el\c: C\;"w se apresentam docu
mentos! Jxançam-se proposições sem se :tprc
senta:·cm provas! Omras vezes, qu:m<lo se cxi
g;crn essas provas P8r:t se :.tiH'C!3ent.arcnl factos. 
Qlle cont0sta essa exigcnc!a, qu~ndo, scgundn 
seus llrincipios, de,·ia s~r o primeiro a ~-~CJU0-
L'CZ' flUO YfC'sse:m r.::;sps documentos, qnr \'h'z
SPlll ft c~as:t todns o~ cselnrccimcntos rt:l!.:th·os 
~l n::~ociofi do te:myo da. sua atlmlnir.trac;fin_ 
rruo lla de~ ser ama!dir:oacln. ( apofnclos) por mui· 
tos anno:=; p(:lo Dr~7.i!. E', c0n:n11Plll0, n1uito 

ar.lm1r3.Y0l o sr.u proceclim(~llto; parece que o 
Habre Sc~n.:1dor quc·r eom e;.;ta S!lbtilcz:t, r.om 
·~stc s·:u engenhoso t:tlcnto. tr:tnstornnr-nos p~.
rn. n:~o pedirmos as in~ormaçõcs que julgarmos 
n~·:r·~~:;~;.1:·!Qs. :\!:1s, :-ti!Hl:l que o nobre Sl~!t:uJor sl! 
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oy;ponha, o Sen~do lta de ·ser coiwremc com 
sua n1archa, nf!.o negando J. sua ~~:)proyuç.~:Lo a 
e:s::;cs rcrtueri:mentos. Nü.o estranhare! a eon
lradicc;ii.o elo nobre ·Senador, porque sempre 
tem sitlo contradictorio, jú. quando CSW\'•3 na 
opposi~iÜO, j::i ·([Uando est2ve no 1ninistcrio, 1.1 

a~;om mc;;mo que G membro desta casa. 
o Si:. VA:;coc;ct::r:ws: - Siato que o nobre 

Senador me nfio entendesse, quando aliás me 
exp:-i:n! con1 c1arezn.; c não julgo ha;·cr ·offcn
dido o nobre Senador quando exigi qur. dest•n
volvcssc o seu requerimento. A •que veio o sys

tCJIJa das rolll<:s'! Qucr~r o nobre Senador in
tcrprct<J.r 111inhns imcnr;ões, 6 contra o c!ispos· · 
to no rer;imcnlo. S~r'l querer arrclhnr a,; !Jae
cus dos nobres 3en!!.d01·es, rtnercr ·LT..littir nli
nha cpinião'? P:m·ce-mc que não; e poi'~JlW 

nfio mr: hiio de permittir que cu fale, llObre d~: 
mim, simple;; unidade?! De todos os lados 
vê.::n r::tio.s c coriscos soh-rc m!m·! (ri:waas). 
Como! Querem a!nch~ tirar-me a. permissão de· 
lal~r?! Qu:1s~ cnw j(~ me consid-ero co:1cto! Pc
•;o f•Gl' tudo quanto lla de ·sagrado, pelo amo': 
de Deus, que me dcn:cn1 ir tratando dncrail'io 
que eu julgar Bcr em lJcnericio do pniz. (,tpoia

dos.) 

tacs ·CXigcncias .. A Cl.l)erlcncla ó 'ClUC me tem 
i:Bito aosim votar. 

O .SJ:. lun:c; Br~\xco:: - O nobre autor do 
rcr;ucri.m~nlo ills5e .a[lt:J.H:.s !JUü pedia esdare
~l!nentos a respeito de dcsYios de dinheiros, 
mas não dis~c que de facto eilc:.; existissem; 
,prclcndc só fazer o c:;amc nos documentos c 

ver se com effcito llouvc ou não esse extravio. 
O nobre Senador que o impugnou mostra-

se sempre queixoso, invoca a clc:nencht do 

Senado c ~c apresenta como unidade; logo de· 
.Pois .ufana-se da sua iorça c se compara com o 
glgante .A.ntêo: com cfíelto, uma potencia dcs
:ta ordem, uma unidade tão \'alente c tão ro
ibusta, não :precisa de justlficaçiio. 

Dit-sc por discutido o rer]ucri:nento, 
c! -posto :a votos, ·é nppiovndo. 

E' appro,rado ·se!l~ debate o seguinte 
requerimento do Sr. Vasconcelloa: 

"l1cquéil'O (lUC o projecto sobre eleições, 
que ac[l.bo de ~tin·cscn·cn.r, vft. ú commlssrw de 
Legislação par:. dar a respeito dcllc o seu pa-

rccer, eruquanto se l!ll.Primc o lllC.slno proje
cto. 

·· P.at;o f.lo Senado, 6 ele Junho ti. c 183~. -
'1.-a.t;toncel!os." 

E' igualmente approvado, que se re
metta ·ii Comn1isstto de Leglslaçft.o, o 
projecto do Sr. ~lello c Zl!attos, soiJre 
eicições, apresentado no armo passado. 

São lidos os seguintes 

Eu tenho g-:.·a....··ulc p:-azer crn m.c g-!orl:tr ele 
hn.ve:· pc:rtencido ao g-abinete de 19 de Scterrl
bro, fjUC dentro tlc POUCO tempo SC1'Ú ~bC!l~O[!- r 

do peht n~aioria do po\'o brazileiro (a)Joirulos ! 
ii'O/:ii:G.~; o omrlor laanla a vo,~) por uma j 
ruaioria considcra,·cl! Esses n1esn1os esforços 1 .. 
que se: cmprc.znm para o abater. para. Q anull
üi,;oa:·, lhe dão uom força. (Permitta-sc-llic , 
um ;·üo de :~ruo r p:·oprio), o 11inistcrio de 1D 1

1 
C . • 

!l'· Sn~ .,,ub!'O not·ecc·s" com "'l·~·t t "l." As ·Dlll!lllssocs rcu:J.id:t.s <10 :uarinha, 
.... ~... ... l.. .~.~~~ t.: • o o ol n e que, G ~ . ucna c ,, azcnrla ·cxamlllamm c3 documentos 

f!U~ndo se dcitr.xn. por terra, ganha:ra 1nnis 
iorc;<l para. :1 lucta (risar/.aS). NTto pretendo, 
pois, oppor-nlC ao requerilncnto; venha ·~.ntodos 
os esciarccim0ntos: as minha.s secretrnins fo-
rum !:iélllJH'C trn.nspn.rentes; todos o.s pnpc!s se 

que acompanharam o decreto ele 27 ele M:Lio 
pro:ximo findo, pelo qual foi concedida a ten· 
c:t anuual de 120$0il0 a D. ~l.nn::t Cecilia da 
Costa Pereira, como cessionaria de seu pai o 
Tenente-Coronel reformD.do .José Snturnino cl" 

!lHtnifcstavam a. quem os queria ver: ·fui sem- . .. ' ~~ 
. . . Costa Pereira, c achando tudo confo,.me ·' di-. 

pre Il!Lil!Igo da diplomacia occulta; dcscja;·a . • d 1 . • - <L s 
. _ . .• ' pos1çao as eiS, .sao de oninião ·que " referida 

ce:11o Jll ·o disse em outra occaswo que as 11a- ' '" 
' 

4 ~ tença deve ser ílppro"."acla, c por isso offereccnt 
!'edes das secretarias ·tossem transparentes, as-

:1.. seguinte 
sim como um pllilosopho desejam que as pare· 
des de sua casa o fossem. Um bom ministro 
nunca receia. que .seus actos ·appareçam em 
publico. Desde ~uc vi na Camara dos Srs. n,:· ii A Assembléa Geral Legislativa resolve: 
putados exigirem-se papeis dos qn:1.0s depois ".A:rt. 1." Fic1t approvada a tença de 120$ 
se niio fazia uso a"lgum, \'otei sempre contra . urumaes, concedida por ·decreto de 27 de !\!aio 

A.- 39 T. lV 
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do corrente nnno n D. Anna Gcc!Jia da Gosta !lc ·100$000, concedida por decreto de 30 de 
rcrclra, como ccssionnria dos scr\'iços mi!!ta
rcs de seu pai o Tenente-Coronel reformado do 
Imperial corpo de Engenheiros .Tosé Saturnino 
da Costa Pereira, em remuneração dos mesmos 
se!'l'iços. 

.. Art. 2." Fic~m revogadas as leis em con

trario. 
''Paço elo Scnn.do, cm ii de .Tunho ele JS~~. 

- Francisco rlc Lima. c Silva. - Jlarqu.~z ek 

Bar/Jaccna. - .1ltmocl :l.lvcs Branco." 
"2." .A Commissão de :\farinha c Guerra 

examinou os documentos annexos ao decreto 
de 9 de ?.farço do· corrente :mno, que concede 
ao Corone! effectivo de artilharia João Eduar
do Pereira Collaço Arnatlo, a tcnça cffectiva· tle 
220$000 annuaes, em remuneraçfto, de serviços; 
e niio encontrando cousa que faça duvida á sua 
appromção, offerecc para este fim o seguinte 

l'JlC,JEC'I'O DE RESOT.1:(i.o 

""\ Assem bléa Geral Legislativa rcsol\'C: 
'· Art. 1." Fic:t approvada n tcnça annual 

de 220~000, concedida pelo Governo por decre
to de 9 de Março de 1839 a João Eduardo Pe
reira Collaço Amado, Coronei cffcetil·o de ar
tilharia, em remuneração de seus serviços. 

'' Art. 2.o Ficam rcvogadns quacsqucr dis
posições cm contrario. 

"Paço do Senado, G de Junho de 1839. -
F!'rtncisco ât• Lima c Silt:a. -José ~':ialurniJlo 
lia Costa Pereira." 

;.3. 0 A's Commissõcs reunidas d0. :\Iarinb:i 
GuNTa c Faz~:IHla foram rcmcttidos os docu
mentos, c decreto de :lO de ?.Iarço do corrente 
anuo, que concctie a D. ll!aria José de ?.Icndon. 
c:a Barroso, viuva do Senador o Brigadeiro 
Bento Dai·roso Pereira, a pensão annual de· 
400$000, em remuncraçüo dos serviços que este 
prestára. 

"As Connuissõcs examinaram os documen
tos, c certas ele que os serviços prestados !lO!' 

aquelle benemerito cidadão são mui dignos d<: 
ser remunerados, sii.o de opinião que a pensão 
concedida :'l sua vium seja app!'O\'ad:l, c of
ferece par aestc fim o seguinte 

P!lO,TECl'O DE l!ESOT.uç,\o 

".i Assembléa Geral Lcgislutin. resolve: 
"Art. 1.° Fica approvada a pensão annua! 

:narç.o de 1839 a D. :.:a!'la J o::;é ti e :licn!louça 
D:trrozo, ivuva do Senador o Brigadeiro Ben
to Barrozo Pereira, em remuneração dos ser
riços por cllc prestados. 

•· Art. 2." Ficam revogadas to tias as dis
posiçücs em contrario . 

"Paço !lo Senado, 5 de Junho de 1839. -
Francisco 11-~· Lima c Silva. - José Satu.rnino 
rlu Costa Pereira. - Jlarquez ele Batbaccna. 
- .llanor:l A.li>I'S Branco." 

"·L" A's Commissões, de :\Ia:·inha, Guerra 
e F.:zenda foi remcttido o decreto de 12 de 
l\ovembro de 1838, pelo qual se concede n Pe
dro da Silva, soldado que foi do csquadrf10 de 
cavallaria da legião ele S. Paulo, em attenç:lo 
aos seus bons serviços, c a achar-se gra\'cmcn
té aleijado, em conscqucncla de uma quéda do 
cavallo, ·Cill acto de serviço, ·uma pensão an
nual de 36$500, correspondente ao soldo àa 
saa praça. 

"As com missões examinando os documen
tos annexos ao decreto, c parecer do procura
dor da Crõa, donde se co!lige que o agraciado 
nfto só foi impossibilitado de continuar no ser
\'ic;o militar, como de ::;ran::;c~r qualquer modo 
de vida, julgam que a referida tença pode ser 
approvada, para cujo fim offerecc o seguinte 

PROJECTO D" HESOLl:~'-\0 

'',\ Assemblé:t Geral Lcgislath·:t rr:solve: 
"Art. 1.~~ Fica appt·o,·ada a pensão annurtl 

de 3G$GOO, concedida pelo Go,·P.mo par decre
to de 12 de Xovembro de 18:: Sa Pedro da Sil
\'a, soldado que foi do esquadrfto ue c·a,·aJJa
ria da Legião de S. Paulo, cm atten<::io aos 
seus bens servi~os, c a achar-se gra,·eiM!lte 
aleijado, em conscqucncia de uma quéd:t de 
cava!lo, cm acto de serviço. 

"Art. 2." Ficam rc\·ogadas todas as dispo
si~0cs c mcontrario. 

'·Paço do Senado, em 5 de Junho de 183ft. 
- Pran(·isco ele Lima e Silva. - Josr! Stumi11 o 
!la Costa Pereira. - J!arqucz di' Brrruaccna. -
J!an o.~ I :llves Branco." 

'·5.• A Comrnissão de ~farinha e Guerra ::t 

quem foi remettid:.: a resolução da Camara dos 
~,ep,utndos, que_ approva a tença annua! de 
--0-)000 conecdJda pelo Governo ao Coronel 
Carlos José de Mel lo por decreto d, ~- . T · 

t -' ue , u-
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nho de 1837; examinando os documentos a.n
uexo~, não P.ncontra entro:: clles a certidão do 
registro geral das mercês, que prova niio tc
rem a!lás haverem os servir.os do agraciado 
ainda sido remunerados, nem fo!IH1 corrida que 
prova achar-se livre rle eulpa o inhabillle; C. 
ponan to de parccfr que se adie a matcria até 
que o pret.cmlente aprr,scule este documentos. 

··Par;o do Senado, 5 de Junho rle 1839. -
Franci:;cQ rlr: Li·ma e 8i/n;. - .Tos•; Salurnino 
rla CostrL Pcrr;ira." 

Fica sobre a :\lesa o 5o parecer, ln~ 

uo a imprimir os mais. 
Passando, :í ordem rlo uia continua 

n. ultima t!iscuss:io do discurso cm 
rcspos:a (L Fala do Throno, da forma 
porque foi emendado na primeira dis
enssiio. conjunctament.e com as emen
d~s do Sr. Fcijô, apoiadas nrt antece~ 

dente sessão. 
O Sr. Costa Ferreira pede ~ue a dis

cnss:lo seja por paragríl.phos, e, posto 
a votos, é rejeitado cs~c requerimento. 

O S1:. LorE~ G.DL\: - Sr. Presidente. Eu 
entendo ~uc esta rcspo::;ra do Senado se diri
ge ft sun. }Ia:;-esta.dt' o IlnperaUor, representa-
do pelo rcp;entc, c não posso conceber que o 
tratamento empregado em todo este projecto de 
resposta (L Fala do Throno convenha a outro 
individuo que nfw seja. o imperador; conse
quentemente, se passar a emenda offerccida ao 
parngrapho ~·. haverá um quiproquó; eu me· 
explico. Dirigindo-se esta. Fala a uma cntldn.
rJc po!itir.a r.om o tratamento de Sua :IIagcsta
de Imperial, pela emenda se trataria o impe
rador em terceira pessoa. Aclmittindo-sc que a 

insistiria por clia, a despeito elo mais, se na 
tivessem os ÜL<:lly;çmpho,; eomprelwndidos ma! 
alguns discursos pronunciaclos JJélS sessões an
teriores, compromettendo os que nqui os pro
feriram, por lhes attribuircm pens:tnwntos que 
de certo não foram enunciados: esses tl!scur
sos porleram chegar ú potencia intercsaadlt nes
te negocio uo Oyapock e potler-se-ia valer r:lla 
da autoridade rios propr!os Scnadorc:s para 
exagerar suas prcten~õcs. Por estn rn:r.fto, jul
go de absoluta necessidade esta emenda agor:t 
offercc!da, c desejaria qnc se accrescentasse 
uma expressão mais propr!a para designar o 
pensamento do Senado a respeito elo :wgocio 
do Oynpoek, pam fa:~rr saber que o Senado se 
J'cfere a esta inva.ião no nosso tcrritorio. 

?o<ão convenho na emenda posta ao pnra
·;rapho 5", porque me parece que a doutrina 
Jo projecto satisfaz completamente as vistas 
:lo s.enado, c por essa mesma razão votarei 
contra ella. emquanto nfl.o vir razões que me 
·.·onvençam do contrario; mas :t]l)Jl'O\'O a emcn
:1a posla ao parn.grapho 7°. 

B' liUa e apoiad:.t a ~c~uinte 

.•·.:c:n::;;rE:-\n.\ 

"Accrescente-sc {L emenda ofi,'reci<la sourc 
o paragrapho -1~~ a seguinte dcsig:1~çfto - no 
Oyapock. - Lopes Gama." 

O Sn CAS.,T.\:">'0: - Sr. Presirlrn:c. Eu \",1-

to pela resposta tal qual se acha. redigidrt. Fa
lare! especialmente sobre a emenda offcrcci
d.a. no paragrapho 311

, ,·isto que j(t a respeito dcs 
ta matcria falei na primeira discussão. 

Eu entendo que nfto se nee-ossita. ila tlecla-

:·espost:a á Fala do Throno deYe ir cohcrente ração de que se tra~a a respeito do Oyapocl•, 
at~ o fim, c conslrlcrando-~e sempre que o Se
nado fala (t Sua Ma~estadr., não posso aclmittir 
a emenda offcrccitla, c votarei por este topico 
tal qual está. 

Quanto (t outra emenda ttdditiva, clla é 
mais ou mCl!OS conforme :í que cu propuz na 
primeim discussão, ·C que não passou por ir 
acompanhada de outra supprcssh·a ~nr. ao mes
mo tempo mande! (L :Ilesa. 

Sr. Presidente, se o .Senado se nfw tivesse 
occupntlo t.fto extensamente co:n a ~uestão do 
Oyapocl•, cu quizera a suppressão desse topirc: 
mas a discussão anterior, bastante ealoro~a. 

decidlo o Senado contra essa supprcss11n. Bu 

nem de cousa alguma mn.is. 
Eu entendo que a resposta >Í !~ala do Tlll'o .. 

no deve ser eoncebltl:t no sentido mais gen~
rico, danrlo a. entencler aquillo qne se quer rli
zer relativamente no que diz o Throno. X;1o 
posso entender a raziio da .emenda offcrecida 
ao paragrapho 3', querendo-se neste topico tra
tm· t!c um terceira pessoa, salvo se clla é pro
Yenientc do Artigo ela Lei da Rc;;encia, parque 
me lembro que. quando apresentei na primei
ra discussão minha emenda, algumas vcz~s 

·.Iis;;cmm que o Rc:::cnte. pela Lei ela. Regcncia, 
:inha o tratamento de );Iagestaõc: ora, o ar
tigo 21 da Lei !la Re::;cncia a qtw se referem 
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diz: ..:\ rcgcncia, -estando reunida, teriL a. 1ncs· 
mn. ccntincnci:J. qnr rompetc :10 Imperado!', c 
os requerimentos, reprcsentaç.ões, memorins que 
;i.le· J:orc!n dtrit;itlos, serão feitos como ao Im
perador. Pcr;;un.to: a resposta Ct Fn.Ja do· Thro
no 0st:l no m0smo caso que os requerimentos? 
Ella .::~ tod.~ diri;!d~ ao Throno c fL Sua. :ua.
g-cstn.dc; cOil10, pois, a e quer inverter ::t ordcn1 
scgu.icll cm totla :1 Pala? O topico d:L res]Iostn. 
tlc f!~C se tr[lt::!. <liz (le). Ora, não se est[L di
rig-indo o Se:1::do ::o Rc;;cnte cm nome do Im 
pcro..dor? Porque rnzã.o se ha. de se11arar tlc 
Ror:;c!l.Ll'. a pessoa !lo Impcr:J.tlor, dizendo-se 
rnw o Soa~do ~;c f2lieitn. pela sande de Sua :lla
t;est:ldc Impc·rinl? X :lo 0!1tendo esta emenda; 
votarei contr::. cl!a: pratica constante, tanto do 

só c JUCS!ll.:l. pc:R;on, o· Ucgente cn1 nome do Im
pernrlor c o Impenrlo1· em minoridntlr.? 

~.r..- n~~U:!.s qnr. scdn.m dua~ entidades Ui· 
\PC'rsas, ú f]Ual della-s se Uirige a mensn.~r::n. ou 
I'e:;posl::t do Senado no Throno? 

Quanto (t primeira questão, tem-se dito 
~ue no Regente, cm nome do Imperador c Im
perador cm mh1oridndP, ~1fío hn. mais do que 
uma entidade politica, porque o Regente cm 
n.cmc do Imperador representa o Imperador. 
E:n nilo tenho duvida ::tlgual::t cm admitt!.r a 
~·~zfto de CJUC o Regente c1.:1 nome elo Impe:r[u.lor 
reprcscnt~ o Imperador. mas nCio o Impcra
clor cm !.ninoriUr~clc, c sim cn1 l~!nloric1:ule, cu1 
plenitude de suas íUJicr,ücs. politic:~s. r! por isso 
r:nc:o~lt:·o no Imper~dor en.1 a!inorid:;.í.lc, c sc1n 

Senado como d:t Crnnarn Tcu1porarin., tem si- c:~e:rcie;io de sunri fut!cçücs pollt~c::~s. outra. en
do a lllC~!na, pc~.o [WS nobres Sen[!.dores flUC no· I :.id~H.lc: c i:3to me p:1.rcee c:ridcntc . 
ten1 bem o contra senso (!l~e resultaria S(:! p1s- Qurtntn ~·!. segunda. qnestCto ::1:Hln. me parc-
s~l:sse :t c:!\!IH1n. cn mn.is cl:!.l\1: o Impcr~Hior e:m minoridn.de e 

() Si:. S.\.'l'CJ::·:J::'\0 nota. que a s:11.:.de U.c su:! fúr:t de suas fune:r;ücs politicas, nfto csUi cm 
:..I~~~·:!3I:tt12 o ImpcJ·n.Uor é cousn muito parti- re:a.r.:io co~n o:.; outros r:unos c1o poder do cs· 
cul:-!.r da. sua DCSSo:-t, e que, falando-se com tndo; é o Regente cm nome elo Imperador e:a1 
:t pesso:t elo Rc·g-cnto, er::t eohcrcntc dizer-se: pl0nitude de funcr;lics; do Impc•l'aclor {!lU maio
E.::Ummnos a snudc de Sua ~!n.gestade Impr:· !'idade Q~lc se co!'rcsponde cor:.~ ::s Camnras; i;, 

rinl-, po!s que este objecto nfto cnccJT:lYa at- por con~c.!::nlintr. n. clln se r1r~;·f .. m tn~1!br·:n c1ir:
t.ribnicücs politicns. cc~ntcstn. ter sido prn.ti- g-j1··sc as mesmas Camn.!'ns c·m f:~l:l:··• ll!C:!1f-H'-.· 

ca o contrn.rio,. porque n. noticie. da sauclc de- gcns. 
Su:t ~Ia;;csl::ule sú o anuo passado n.pparcccu. na 
Fala do Tllrono, e que isto fôm notado. por
que, vindo legalmente por outra. parte infor
n~ações ao Corpo Lcgisln.tiYo do pessoal d.D Sn::.t 
~Ingeslnde c suns augnstas irmãs, nilo comp<:-
tia ao Regente dar essas mcsul:l.S iuformnr,xcs. 

T.hu voz: - Hn. eexemplo da regc!lcia tri· 
lH! .. 

Orn, JlOSto i.sto .. t: cv!tlr.:1te: qne qu:1.ndo a::; 
Camn..ras se refer~rc:!n :w Jmpl:.:r~c!o1· e1n :s.1~1 i o~ 
ridade, c quando :to Impc:rad.or c·:!1 u'innrida
de podem e devem i...ncsmo variar t~c ph;.·asP, 
mórmentc quando se tr:t!a d:t saude do. Irnpe
.rador c suas Augusta.s Irmãs; pois. do con
tr:trio, ::t quC:m bem quizcssc liga rid;:llil preci
sas ás pa.laYras se!'in ~ cousa inintclligivcl. 

O Sa. S.'>lTgxJxo: ·- Xiio me l~mbro. Eu Cir.on··c a Lei d:1 Regencia, dizendo-se quo 
entendo que se fnln. com o regente,. cm nome clla sú dít tra~:tmcmo dr: :l!a~estadc ao Regente 
do Im]:êrnr!or; que ::tr!ucllc representa n. pes~on cm nome do Impera1ior, qu:llldo :t cllc se dirigem 
rlo Imperador com suas nltribuir,ücs politicas; Rcpresenta~õcs, etc ... etc.; c as mesmas :\Iensa
c ser(t :tttribniçilo politica a sau1lc de Sun. :lla.- gcns das Cnmnras estão no mesmo caso; nel!as 
gcstadc'? E' !!111:1.. cons0qn.encia. dcmn.siadamcn- se lhe hrt de d:J.r o mesmo trat:uncnto que se lhe 
te forr,ad~. que o regente, por~nc represe:ntn :1 Mt nas rcprcscn tnr,õ.:s; parece que os membros 
pessoa do Imperador nas suns. atnibuições 11 o- rle opinião contrn.ri:t QUerem fazer desappareeer 
l!ticas o reprcsen.te i:n.mbc·m 110 sC:u ost::ulo 11:1r- [\ pr:sson. do Rcgr:utc; Querem tirar-lllc a re
ticular, c até no. sen cst:1do de sande: concluo prcscnta~ão que lhe compete. 

votando pelas cmcmlns. O nobre orador continu:;.. :t discorrer, 
O Sn. A Br:Axco: - Sr .. Presidente. Eu m~,s n:lo nos foi possivel ouvil·o. 

sa]Iponho que a resolução dn, questão depen- O Sr:. \"o~scoxcELLOS: - E' ma11 fado meu 
de de duns ~cguint0s, a saber:. nii.o me cxpr.imir com a· clareza necessaria par:t 

1.• - Sfto duns entidades dh·ersas, ou um~ lnii.o ser frequentemente for~ado a explicar-me: 
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cu rulo disse que era o gigante ,\meu, como ·J J Eu não concebo a utilidade desta alteracilo. 
nobre Senarlor o inc:rlcou no seu disc~rso; r.n-[ O anuo passado o Senado exprimia-se no pl'()
tlmsias:no pelo csprr!to de corporar:aa, r~co- , Glll\post.o de que a I>'al:1 era dirigida ao Im
nhcccndo n •::mporlorld~dc de 111011~ col!egas, cu 1 !Wradol', r. cu slnio f!U0 não cstt:!jn. presente un1 

elog-iei o ~.!inistcrio de j_n de Setembro; por- nobre Senador, membro da Commissão, c que 
tanto, cu pe~o ao nobre Sc:1ador rrue i'ique na o fol lambem da do anno passado. Ellc que al
pc-rsna.srLO de qar: cu nilo sou esse.: ·gigante. ;._~;:m:uj .,·czcs n1c cxproba. incohcrcncias (nunca 

Sr. Presidente. l~u nfw posso deixar dr.. :'•!i tlclla~ convencido), o.uizera que me cllssesse 
vot:lr conlra as emendas c contra n. resposta. :1 jJül"f}UC ~;jsig·nou o anno passado a. Resposta á 
Fala rio Throno, cm uiscussftO, porque me parece F':;l:t do Throno, R~s]lost:J. ~;m que o Senado se 
que D.s censuras nclla feitas ao :llinistcrio de ln diri;;e :ta Impcrnclor, c IJorquc hoje Ycm a fazer 
de Setembro sfto infundadas. Sinto roubar o :t ilistlncçii8 ele Rr,;;er.tc e>m nome elo Imperador 
tempo que o Se:1ado pod!a mc!hor aproveitar: r·:m ;n:tinricl~clc, etc.; muito folgaria cu que o 
eu sou o primcir~ a deplorar esta. faltn. nossa; J:obrc Scn~~àr.!· mostrn.ts~ que ne:nlluma. incohe .. 
mas hcl ele calar-:JJ~, hei de ser censumdo c con,' rer!ci:l havia neste seu procedimento. 
tentar-me <:m votar contra os para;;raphos da ·Xiio posso conceber mult:1s magcsta.dcs em 
rcs~osta? 0.:: mGus col!cgas c o Senado, d.c certo, um naiz; tah·J2:: cu cs~cjn. cn1 erro, talvez até 
nüo o con3.::nti~·ün. Eu entro na cliscussrw co!nra a:1:J ecmprehe:ndn. bc!ll u força da pnl~vro. ma
a m:nha vmH~üic .. c rtt6 assust::t<lo: o mesmo ~~:;::t;:dc; mn.s, se é erro de intclligc;ncia., é tal 
~[·:l::tlo conhcc~:~·t":. P_~la. cles.onlc:nl dn.s n1lni_uts I q1:1: n~~!ito difricil SCi'ti n.banc!onal-o: portanto, 
Hk:~:j, que e:a nao estou mu:to senhor d~ num,/ hei dr~ vota.1· pc:los pr~nc:pios d.o direito publi
porqiF:: se !':!.llo ceusura-~;e;~mc, se não fallo ccn.. ~;o. (Jl:.(! n:w rcconhcc;o tuttltas mn.gcstadcs, c es· 
sura-sc-rnc; mas espero mc1horar esta situacrto, I cuso citar os a.utoi.·es. Xfto posso penetrar a. in
corH!nu~ndo :l adYogar a causa ela vcrün(l~ e [ :.cnc;fi.o dn. commiss~Lo, qi..!n.uclo nos apresentou, 
da Jt!:Jt!<;~'!. pcr~n~c a Cmuara Jo Senado. 

1

. \::itt~ mu1o, t::l innovn.~ão. re-sultando d:sto uma 
..' .. nt;:,::; d·3 entrar na refuta~~lO Ucstus c:ncn· l~;ng:t discus3üo, que nenhunut u~ilidaUc p6de 

tl~~~. l:l~!::prc·:~1·:· ag:-aclcccr ao nobre Sc:1aclor] !.1'~:.~~.·~· ao p~ií~. );fLO cntt::!ndo r1ue se rebaixe n. pe 
ouc hc·~l~·:m Uen:o:1strou r1uc ::t ai!1nisUa, concc- isca. do Rcge:ntc. co!na pal·cccu inculcu.r o nobre 
(liü~t nc:lo GoY0l'no t!c J~ ele Outubro aos rcbcl·J Sr:nador; c, s~ nuize:r<:nl fazer scnlclhn.nte.s con .. 
ues. nQ.o JH'Ctluzio os iructos que se lhe tem que- j j,,c~aras, púdc-sc ütmbcm colligir que se prc
rirlv ;:: t.t.:·ibuir. tendo rcbJ.b.:~!r ~t :n!1gcst3.Ue, nd~!littinda-se a 

o diset!!'~-o do nobre Senador t~ ce:tn.!nent•J l)OS:.J.illiEíl:::.cl(: dn. existencin. de l1llÜU!S mn.gest::t
u:n:!. Q~-:..3 }J;::!,;:lS ma:::; impol·tantc.s que têln appn.- Ucs, ou a Ue outra mlgcstadc sem ser a llo Im
rcddo uo Corpo ~-egL;;!rcth·o; um t:~l discurso pctrador. 
r~~~: ~:·n.I!dC: scn·h:o ú scicncia politica, \'ingou, Y'oto i3ualru.enu:· contr~ a e:rnend!l c sub .. 
honrou os pri!'lcipios que st: tinhau1 esquecido. CI!:e:nd:t c;,uc c·~~tam elo nc~ocio do Oy:1pock. 
N,iio npcti:·ei o que o nohrc S·uaclor cliss:· sobre Eu sinto que o ::mnisterio n:LO tcnh:t to
tão importante objecto; de •.·crto dcsL !'ar i~! llHHlo parte nesta diseussi':.o, porque :·cceto que 
o seu rn.c!ocinio o n. clcganci;· dn. sua pb; !Se; se possa~1 conshl(~rat· as 1ninhas paluvras como 
contenta·me em dirigir-lhe muiL : ngradeciu~..:n.. oiriciaes; cu 'l,·ou U.:zcr algu!na c::msa. a respeito, 
tos por tc:r cabalmente patcntead0 :. verdade. por informar.ccs o~Jtidas por nm t<;rceiro: não 

:-:;:;,0 posso rcppro\·ar, Sr. Presiuentc, esta se entcml:l. que vou relaltn o que li em actos 
ciU::!lHl::t ao p~~rag·1·apho :_!o, da Resposta, ne::u cu 1 officia.cs, nc::u cu tenho tuuita. propensão pura 
concebo o moth·o clclla; mui pouco perito emj negocies ele tliploma.cia. 
mct::tphysica, nfto :nc é possi>cl comprchendcl-o, Eu tenho. como verdade incont,'stavel, que 
principalmente depois do discurso que acaba ainda nfto ô chegado o tempo de tor:uar o S<J
dc profcr!r o nobr~ Scna.dor, fallando do Impera- n~do tanta tHn·t~ neste tcpieo .. H o nabre rela
dor em minorid:Hlc. representado cm certos ca- tor ela commissão. em onm1 scssii.o, nos in
sos pelo Regente. c do Impcr:ulo1· em maiori, j formou ele que a qn<stf'o do Oyapoclt principiou 
dado, representado cm outros casos pelo mesmo I c:n 1835. 
Hcgcnte; a.bstraccões estas que nüo alcança o 

1 
O SI:. A B:u:.-co: - Enganou-se. 

meu ~spirito. 1 O SI:. \'A~co:.-cnr.os: - Se o no br.: Senador 
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q\ter e.xplicar·tie, ser(, melhor que o l'aça para !Jabilimdo para uesempcnhar negocios de tanta 
não tomar o tempo. magnitude. 

O Sn. A. Bn.\.xco: - Em nrdaue., uo rrue Apresenlou-,;e, :;e::;untlo mo informam, este 
apparcceu nos meus discurs~ impressos se c o!· diplomata ao Con uc .ue ~!olé cm Paris. Eu de· 
icgia .is>?; .mas cu não tive então confu.são cm I claro que não quero offcnder a ningucm, o meu 
me cxpl'lmtr, porque estava perfeitamente Jcm- intento é só defender-me; quando, porém, mi
brado do facto. Eu disse que as primeiras idéas Julm ucfcsa cstú cm·olv·ida com actos de outrem, 
da possibiliclndc da occupaçfw uo Oyapock ap-1 cu espero qu,• não se attri!Jua a proposito meu 
pareceram em meados de 35. Estava cu entiio J aquillo a que só me obriga a minha dcfeza. 
no ~Iinistcrio, c conversando na C:unara dos J Como o :lllnistro brazi!ciro n:i.o se consi
Dcputados com alguns de seus membros, disse· I dcrou pcrf,•it.mr.cnte inteirado da questão de li
lhes que alguma desconfiança havia a respeito :nites entre o Drazil c as coloni:ls francczas, o 
da probabilidade dessa occupaçflo, pois que algu-, :\!inistro dos ~e~ocios Ext.ran~circs do REi dos 
mas folhas francezas que se diziam ministeriaes, rrancczcs procurou cntretel·o, não por pouco 
rliziam que isso seria conveniente ít vista do cs-~ r.cmpo, conseguindo com ~randc habilidade di· 
tado do l'ar(t; depois desta conversa. hom·e um p!omatica rlesdal-o sempre do pr!ncipal ponto 
Deputado, que por um requerimento pcdlu no 

1

. da questão. Entretanto, o Governo brazilciro 
Governo os documentos relativos ao negocio, mbministra os precisos csclnrecimcntcs ::o nosso 
mas _esse rc.qucrimento cn!tiu. dcelarJndo eu que I.JCgocia.dor, que afinal se conv~ncc que o Con_de 
cs nao hana. de :IIole se ac;;:t a toda rr esp.:ctc de rcclamaçao, 

N'otc·sc bem que eu fallel Ua::; prlmt·!rns ~stranhando muito que o .Brazil. cm ve:z de nc-
idé:ts sobre a possibilidade da occupação do Oya· 
poc!': c não da cffcctividade dessa occupa.;:io, 
c ne:n dess:::. questão entre o Brasil e a Franr.:1, 
fJUC foi posterior; c cu disõc isto para mostrr.r 

-;ociar, rec1amass•~. 
L'rgido o G:tbinetc das Tullérias rcb ~Ii· 

nistro brnzilc·li'O com dinr::as notas. cr:tcndcu, 
! a! vez (cu nfto fali o officialmcntc). que devia 

que não era possível que a rcgencia ou o Re· 0scusar·se pr:rantê o paiz, fazendo assoalhar 
gente enll835, r mesmo em 1836, f:tl!assc dessa que o Gabinete tr~~ncez nfia trara,·a r! os !lOssos 
ocrup~~fio, segundo aqui hnxi~ argt:lncntado um ~~legocio~ t.lo OyítJ>O('k: rl:'íiru-mc ao :\!inistro 
nob!'c Senador- disse eu que. tendo apenas ha· franccz aqui residente; c tanto assim qur. n.qui 
vi(lo suspcit~"'.. cn1 35 <la. possibi~ldn.dc dn. occupa- ~~1esmo no ~r:nndo se rleclnron f!ilC o G~binr.to 
çüo, tuh·ez o ccnhccimento de que elb. se hn,·ia ,Je JD de Sr-:tmbro se tinha descuidado deste ne
cffcctuado só chegasse aqui e:u 18~7. p;ocio, c tinha abnndon:tuo os mais c~ros ob-

0 St:. VAsco.xrt:r.r.os: - Sr. Presidente, pa-1 jectos do pa!z, sem que fizesse a menor rc· 
m o meu proposito pouco imporia que o no!Jre {'lamação. Ot·a. se ninguem p6de nc;:;::r n.o Con
Senadcr til·esse dito que as primeiras iddas ela I de :\Io!é muito talr:nto, luzes, 0~:pcric:~c!a e 
occupaçfw do Oyapock hnYiam transpirado cm I :~mito dip!omatieo. t'ambcm ~r ha rlc rrconhrcccr 
25, 36 ou 37. ! PUC cllc n~w foi muito feliz na escolha do !1t?U 

Se cu quizesse Yaler-me das informações do I :;:,;·cate. po:·q1:anto ainda a intri;:;a c a c:\lnmnia 
nobre Senn.dor, talvez me fosse licito pcrgun- I não são o prc·1lit>:.do de um hcnn cl:plJn~at:l. 

t.nr: - Como vos adr.:irais que continue a t0r I O Gabinrrc cla5 TullcriJ~. st,g-t:n!lo me in
lugar a occupaçiio do Oynpoct, P')l'ql:~ razão ex- formam, rerlêlliu ou nfto quií: nccrdrr a nenhu· 
probais ao Gabinete de 19 de Setembro o t!co-J :na das red~:mar:õcs do :llinistro brnileiro; que 
l:ixo e abandono dos :mrresscs do pniz, Sê h:t[. devia pois f:tzc,r este :llinistro? Q•:n: dé\'la ser 
tao ponco tempo que se discute esse objecto?, .1 seu procedimrnr.o? !n\'oenr n r:h,cn:::tci:: d:Js 
~Ias, Sr. Presidente, a orcUp3çào do Oynpock te-[ :ratados. Sabe o Sr:nado :uuito :r.clho:· do que 
I'C lugar cm 1S:J5. o Gonrno d0 1~ de Outubro, ::n que, pelos tr:1tados de l:ttrccht c de Yienna, 
se'gundo :ts info::ma(:õe:=; que cbtÍ\'L\ não d~:·ip;iu! !'oram as~~ign:tJndos os limites cntrt~ o B!·azil 
r..J Gabinete das Tullcrias mais de duns nota>. 1 ~ as possessões francczas. pr·Io rio Oyapock; 
apczar de ter al!i um diplomata mui acreditado. I mas, como a França n:io ccdt' sen:1o {t for~n. c 
O GOI'Pl'no de 19 r!c Setembro teYc de acct'it[t:· 'I s~mprc qu.' p6dc ill\·~!lc o:: dirdtos tlu,; t<;tados 
:t dcmi.ssão desse diplomata por nllegar molrs- fracos. qu:H!<io Pnl 1S17 SP. tra;ou tlr !·rstituir a 
!!!:ts, c m:tndou-sc immediatamentD um que, pe- · Guyenna. ú Fr:mça. o GoYerno rr:mrcz ~1:e:-in. 

los seus principias e prntic3, se de\·c con.sidc·r~r lll~lt\ sem l·nlh:-t ... go os dous tra~íHlos f!p rt!"cht e 
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\'ic·JUJ:t, fossem os limites entre os dous Esta- r,ur.s sobre este objecto. Estando pois o ncp;ochl 
dos o CJUC elle queria, e não o r lo Oynpock, com a este est:ul~. para que a questão que uos occupn '.' 
grave prejuízo do Brazil; · no que oppoz-sc o Para que ex pro bar ao l\Iinistcriu de lQ de Sctcm
)finistro portuguez em Paris; invocou os trata- bro deolci:w c incuria no manejo desta nego
dos, c nada. pOde conseguir, porque :::.té afinal de- cia~ão, qu:::.ndo cllc rez o t}Ue -estara ao seu al
e!arou o Gabinete das Tullcrias Que, se Portu- cance, Quando até foi feliz cm Cl!COnt.rar n•t Sr
gal nilo restituísse á Guycnnn os limites a que c:r.c:taria de Estado muitos documentos f!Uê o cs
cll:t ~e julgava com r!ircito, passaria a tomai-os dareciam? Entretanto, ningucm quer fazer jus
pela força. Intervindo Lord \\"cllington nesta ti~it ao :\!inisterio de 19 de Setembro. Os ad· 
negociação, com mui ia difflculdadc conseguia I"Crsarios desse ~linistcrio dizem: -- Guerr:t [L 
o Governo r>ortugucz que n. Guyenna rcstituida França! guerra, fL Amcrica! ·gucna ú Roma! 
(L França teria por limites provisorio o Oyapock, p;ur:rra n.o mundo inteiro! -O lllinisterio de 19 
dcnnrlo ser feita por commissarios a designação d'' Setembro nfLO cede, não julga que procedesse 
dos limites dc:íinitil·os: era este o ultimo tru- sr:gundo os interesses do seu paiz, se se sujei
tado que havia a respeito dos nossos limites tassc a taes conselhos; seja pois estigmatisa-
com as possessões francczas. do esse )Iinistcrio. 

O Governo francez, sem embargo da letra Oréupar-:nc-he! agora da emenda offerccida 
do;; trcs tratados, passa cm 1835, a occupar o ter- :I<J p:Ira.!;r•·,pho 5". qne (, eoncebida nestes termos: 
rlto!'io brazilciro na Província do Parií, coho- -- E:n lu~ar de - persuadir-3c, etc. - diga-se
ncstando o seu procedimento com a necessidade completo seria o seu praz~r. se se hou\'essem 
de apr>or diques aos principias anarch!cos que I'calizado as promessas de V. V., etc. - Senhores, 
rcin:tv:tm na Província do Pará. Quando roi tanto se: accusado, tanto se tem dito contra o 
restabelecido a!li o socc'go, insta1·a o GoYCrno :llinisterio de 19 de Setembro, por ter acceitado 
brazi!eiro para que o Governo france;: evacuasse a r2nunc:ia do bispo eleito, que, abda que o meu 
aquclla parte do nosso territorio; <~. segundo d!scurso durasse tres dias, não me poderia per
me informam, não quiz o Governo francez accc- suaclir de ter dado cabal resposta a todos os 
dc·r a ncnltu!l!a dessas reclamações. O t}UC cum- nobres Senadores. 
pria pois fa::cr ao Governo brazileiro'! Recorrer Eu não acceito nenhuma das arguições que 
[L Inglaterra, fJUe tinha garantido a obscrvancia se tem feito ao ~Iinisterio de 1D de Setembro 
e plena execução do tratado de Utrccht, no que ;>o:· ess:1 demissão; c. pedindo licença ao nobre 
respeitava aos limites cm questão, e t}UC depois Relator da Commissüo, que outr'ora foi meu ami 
por esta conYCnção secreta (que cu aqui tenho) go e hoje tem tcrrivel te i ró commigo, attribuo
de 1815, de novo se obrigou a garantir os limites lhe em grande parte o triste resultado que te1·e 
marcados nesse tratado; eu leio o art. 1• que esta negociaçüo. 
diz: -O Pr!ncipe Rcgcnet de Portugal se abri- J~u venho at}ui munido da copi:t de um of:i
ga n adoplar as medidas ncccssarias para reali- cio do :\!!nistro brazilciro cm Roma; e sinto 
zar immcdiatamentc o art. 10" do trutrrdo de muito que, por n~to ter julgado possível que ~:u 

Paris, que estipula a rcstituiçiio da Guyu.na fosse tiio censurado, depois de ter deixado o Po
Francc;::t a S. M. Christianissima. c S. ~I. Bri· der. nüo tiYessc a prcvidenciit de fazer copiar 
l~!JJlica promettc a sna coadjuvaçiio, etc. - O muitcs outros documentos, recebendo ainda des
que restava pois ao Gabinete de 19 de Setembro? ta nz uma liçüo de t}Ue quem poupa seus ini
Rccorrcr {t Inglaterra, para que desempenhasse mlgos nas mãos lhe morre. 
a sua palavra, para que interpozesse a sua me- Senhores. Sua .Santidade recusava dar as 
diação. não voluntaria, mas Ulllit mediação for- bulias de confirmação ao bispo eleito; mas, em 
r,ada. uma mediação que, se a Inglaterra quizer uma conferencia com o nosso ':\Iinistro em Ro
g·uard:tr r.;ligiosamente ·OS tratados, deverá sus- ma, resolreu-se, a instancia deste, a pedir ex
tentar até com armadas, caso Isto neeessario plicar,õcs sobre doutrinas do eleito, que lhe pare
seja. ciam pouco orthodoxas. O Mlnis'tro brazl!eiro em 

Ora, parece que não ha muito tempo que Roma participa,, como era do seu dever, este 
se soll!citou a inten·ençüo do Governo inglez; accordo ao Governo brazllciro, e o nobre Sena
e, das folhas que por ahi circulam consta que dor Relator d:t Commissão, então :'.!!nistro da 
esse Governo tem j(L, por intermedio do seu Em- Justir,:t. dirige ·um aviso ao bispo eleito, inll
baixador em Paris, pedido as precisas explica-. mando-lhe que nfto acccdcssc ás pretençõcs de 
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St~a S~unit1aüe e quo não dêssc explicncü.o nl-~ n~ulo '· lt~). Nor:c-!jc l>cn1 que tal promessa não 
gliiT!a. roi cumpr2Ua. (Continüa o )linistro a mostrar os 

Ora. jú o nosso i!lustre Presidente rcco:;!Jc· .:l'J'o:' eommetticlos ne:;la ncg;ocirrc;ão pelo Gabi· 
ti:\1, ei!l 0\ili'~L SCSS[LO, !]UC lllLO liOdia O bispo elci· li 'lêlC rlü 1~ de Outubro)· 
:o recu;;~,r-sc a cxplic:;~ücs, c uc ta.l sorte foi :\flo cr:t pos:;!vcl, pelo e:;tado a que havia 
u;t!nntl.at!o ~HIUCilc rcspdLa\·ci Yarüo, ClUC ~c de.s-. c:H~;;ndo a lh:gociar;.i.lo, obter os rcsultrulos que 
lisou :Ll;n:u rnmo na. Résposla; cllc disse que J ,;c lles<~!amm, entretanto o Gabinete de 19 de 
l!Üo 1:.r:-.:.ic·aria a ]j~:~~csa. c i:J.dignicladc de dn.r 1 SclcmlJro. n:-to dcsn.corf:oou; c se nfLo sobreviesse 
\:::p!l~::r;t:c·~; ;,obre suas doutrinas. Qua..ulo o I.~ renuncia, t.i:Jh:t cllc csr>eranças de conse;;uir 
S:~::n:.J i?~~d!'e leu c.sLa~ p:davras, c~..:cla.mou: - un1 refm1~:Hlo tle que nenhum dcsn.r teria n. corôa 
"C'n1 rwdrc se ücdigna, se considera. n.lvitn.tlo, re- l~l~!Wl'!al. 

bal:~~:t.!o. s~ der explicações ú Sn.nLa Só sobre :\ías disse hontcm un1 nobre Senador que 
pontos tl~ tlcm:·in:~! :\uuc~t. nunc:t lhe imporei us (• uotorio o dr·slc:ixo c ::.b:mdouo do Gabinete de 
minhas In~~os. 1n de: sc~terubro cn1 JH.:gocia(:fi.o tão -importante, 

Po:· instnlc(:ües c1o nobre :O.Iiuistro d~t Justi·; na rg1::l sacrificou os direitos da Corúa. Ora., cu 
c;;;. ele 18:;;;, te,·c onlem o ::\Iinislro Br:J.Zilciro i ni'to sei como se possa entender que foram sa
~~:·! !tom~ t!e: .. ~~zcdn.r. ~iJ:da. n1n.is o espirita do j crific:·~,~os os d.irC!itos c1::.t Co!·üa, ~cccitn.~ulo~se a 
bl!~!.l!!lC: 1'ontu.Icc-, d!l'!~lndo-lllc u111a nota. enl

1 
re:nuJ~c:ia; e auula mesmo que ella nua :fosse 

illH..: J I!Uc~·!~t con\'C!!ecr dos seus erros, c pr1nci·l aC'e~iL::t, o Co\·crno r.lo nobre :\Iinistro da Justiça 
!l[:.llr:.•:!lLC: D~l~1s pnht\Tr'.s; - Erra n. Santa Só I ;::m !.8:~G. c ac~un.l Relawr cln. Resposta. ao Thro
se c::t:~ cün,·cnciclu. 1 etc. r.o, t.lnlw de ~al sorte colnpro~ncltido a ncgocir'.· 

Eis o estado em CiUC deixou esta. ncgociar;üo J G~~o, c~u~ n:lo !iCJd.c!·i;~ te: um c:-.:it~ i~tYo~·:trcl. Ti .. 
c u~-:bt~ :.:~ .. ~il::.clo!·, 11"'-~alHlo :\!;:-tbtro da. Justiça. I !~lla. o Gü\'C!'llo prohibido ao bispcJ clc:to que d~s
:,:~li; i:c'tl<~ :t,Lu ici o Gabinete ele 1~ llc Outubro I se as c::)llic::r;ües cxl:;ida~ por Sua Santida.dc: 
tlHC l:~:pc:J:o Utntu::; ordens contraLlictorins, que ~;ucria rcd14z:r o direito cgw tt:;Ul .Sn~ Santir.lnde, 
p;·occllct: com t:u:U~ incohercnci~t. cm objecto ele i na co:Jiirma;;:lo dos bispos, unicamente a tlispen
taJH~t 1no:"!..t2., L~ ponto de nfw s:1ber o ::.Tinislro I sar !..1 !~1 al~~tmw.s iri·cguln.ridatlcs, tanlo assim 
b!·r:.zilciro e:m l-tom~t, como havia tle proceder na 

1 
que, t;m uma das netas do nobre e:x-:\Iinistro c 

~ua nlissflO. "Cl·::n.s Yezcs e~se Gab:ncte nmca~ara [ t"l~lai"o!' 1!n. Co!um1ssüa, rccolTil!1ClH.ln.Ya-sc ao nos
a Cnr:r: H.o!nan::t com 11111 l'~l~lpimcnto, outras \"C·/ so ,~~inisLro em.noma qt~e nfto sollicit~sc ~cnão 
zcs ~ll.i.ecuLYa r1uercr concllrar·sc co1n a Santa a ut:iP2HSl!. da 1rrcgulal'ldadc tio nascnncnto ... 
~{·, u~a~i r!v mL:3Hlo tempo CJUC!'ÜL que conLinuassc I O 81: . .:\.J.i"E~ Dn.\sco: - Se falia a meu res .. 
a ucgocb.:~· o ~Iinistro brn.zilciro~ que, con1o cm . peito, c.sLú perfeitamente enganado. 
rcmuncJ'aG,lO tlos S2l'\'iços anteriormente presta· I. O S1:. \'.1scoxcELI.os: - Em pois reduzir 
dos. foi clc,·r:do ú catllc;;orla. ele :~Iinistro rcsi-. :i nullidaclc o dir~ito que ao S:lDto Padre confc· 
t1cntc. Qunni.lo o C0\"(;1'!10 de 19 de Sc:tcrubro to-

1 
rlo o ultimo concilio geral, de confirma!' os bis

moa :.t dircc~fto dos Kcgocio5 do Estado, pode· pos. Como poderia. o Santo Padre desempenhar 
:~ws ass!.:,·crnr que não hn.vin. jlinistro brn.zllciro sr:us UcYcrcs, se o Gorcrno lhe cscasse~Ya. os 
0m Huma: tin1Ja. sido ::ntcriormcnlc para alli meios necessarios !,l:.lra o conse;;uir? 
tlespnehado o !liinistro juato {c Côrte da Sra. Queria. o nobre ex-l\Iinistro da Justiça qnc o 
D. ::.Iaria 11, e chegou cllc a Rom::~. em l\Ialo, de S::nca Padre não tivesse direito de instituir en
maneira que a.s primeiras noticias que obte\'e 1 mc :;obre as qualidades do bispo leito, sobre su:ts 
esse Gabinete, foram cm -'-\gosto de 1838, IJ.Uando doutrinas; o por isso rccommcndaYa ao nosso 
jú o bispo eleito estava clcrinitiYameme rcso!vj- ~~iulstro cm Rema: - ::\üo sollicitcis scntlO a 
do a renunciar. Ora, Senhores, como .Pilde ser t!ispc:~sa da irregularidade. - Ora, Senhores, é 
accusaclo o Gabi·ncle de 1n de Setembro de ter preciso tratarmos as qncslües com muita sim
s~cr!ficatlo os direitos da Corôa? O guc havia de pllcidadc, com a simplicidade que convdm a 
iazer sr.n1 ter informações do estado d:t nossa Q1!Cill só deseja a verdade. Somos c:ttholicos, e 
:legocla.cfto com a Santa Sé? Ames de passar ni'to pcítle h:l\'Cr ca.U1olkismo sem se reconhecer 
adiante, antes tlc declarar com toda a franqueza o S::...'lto Padre, c sem se reconhecer ncllc os di
a minha opinião, eu peço licença para ler parte réitos necessarios para a mantcnca do catholi
tlestc officio; ]orei só al;;uns artigos, porquanto cismo. 
6 multo extenso c roubm·ia muito tempo ao Se· O Sn. A. 13J:.J.xco, !,lela ordem: - Desejava 
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itU': \". Ex. paclb:;e aQ nobre Senallot· que me tiu;:~ o en.mere!' o;; bntúll:iros. Xft.o e;tá., po· 
eoniia.ssc .os docmHentos que apresentou nara rr~m, finuaüa :.t ord:!m cm toda a pt!;t·te, o (jUt; 
eu os examinar; parece que tenho direito a deve ser :l.ttrilmido princi;:ctlm~mc ao:; grave:; 
vd-os. dofcitos dn nm;s;L legi::;lar;.i.o. Nch; nfLO temo~ 

·o Sn. V.\Hco:xcEr.r.os: - Dt:;sc cu (e jft o de- ;;ondallo m; ncceHsitind<:s do ·)mi~. para o do· 
rnonstrci ·élll outr:J. sessão) que o unico meio cf- t.n.rmos da:; instituições de qu cc·llc precisa. 

1'icaz <tU'" wm o Summo Pontífice para. manter a Perdoe-se-me esia !1r:wqucza; tah·ez r.u 
uuitladc da igreja no Brazil é a confirmac;ão dos :t c;; te .respeito me condcmue tambcm. Lemos 
bispo:;, porque nenhuma outras rclar;õcs, a nfLO mna linda lhcoria; diz um outro que -a esta. 
serem di:;pt:n:;as ou ;.;ra!;as cspcciacs, t~mos nós t·ileoria. de\'e tal paiz a sua p:osperidad0, .fot·· 
com a Sant1t Sé; e, reduzido este direito, como tuna e gloria; queremos ·Jogo naturalizar :10 

quiz o digno :\Iinistro da Justic;a de 1835, ao nosso paiz essa instituição; andamos semp~·e 
e:;r.reicio de uma mera formalidade, isto é, de aos saltos c dahi \'e!ll que não pouca~; vezes 
ú:11' as huilas de confirmação, não podia o San· 
c.o i''~tdre: preencher sua alta missüo. Con1o se po
dia i,;Jlé·rar I]Uc o Sarno Padre renunciasse este 
dirc·ito? X fio o exerc~ clle cm todos os paize:s ca
rlwHem;'! .l\açõcs multo poderosas, c C]Ue não v!~ 
\·~:!11 all·m dos . .:\lpí~s, que não sfw italiar1as, não 
!'r:eonlH:r:em <:·s: .• ~ direito no .Summo Pontífice'! 
Eu j;i não eitd ncs~a Casa o l]n cha pouco wmpo 
a t~un rt.:ccu com u :n bispo nomeado pelo Rei üos 
rr:lllcc'Z(:s, que, por tr:r consummado i n sncris 
co1;1 o AIJIJade Grégoirc, nüo pôde obter a con
.::i:·t:t~t(;;~lO d~ sua elci~;fto? O Govérno francez. 
mn~i.o pod!:ro;;o, muito prepotente. qtH! :tbusa 
s(·~l!pr~· llas suas c.:iremnstanc:ias, pr.r,leu algum 
rtlt-;:ito, :n'l'a..,tou a Corú:t aos pGs do Summo 
Pontirice, quando reconheceu que clk procedeu 
rcgt:larmcute re-cusando a confirma~fta desse bis
po l'leito'? Eu n"-o descubro mor.h·o a~gu~;1 ]Jara 
s<•i' censurado o c.iinister:o de lfJ de S0rr:1:1bro 
nesta ue:~ocia(:fto. 

l':w::u·ci agora :1 falar a respeito da outr:L 
emenda do para:;rapho i", que diz: Eu: lo:; ar 
tle "par~! o que~ c.:tc." di~a-sc "para o CJlli.' :nnitD 
co:Jcorrer:i o espirita de ortlem que o Sen:tdo 
ardc:ntc~mellte deseja ver firmado e:rn todo o 
Brazil". Eu n~o posso adoptar esta <!lllC'!H.la, 

porque L:!la suppõc que nüo existe espírito 
de: ordem no Brazil; e !la confunde o t:spirit:o 
de ordem ·com o resultado desse espirita. ist:J 
~~. com a orden1. Que a orden1 ·não estA fiJ·
nmda aind11 no Brazil, cu :reconheço; uws que 
n~.o haja cspirilo de ordem no Brazil. ncgal·o· 
·t:i, :i vista de fact.os c\"ille:ntissimos. ·X~lO scrtL 
espil'iro tlc ordem han:r quem obedeça no 
n1do de r.antns doutrinas subversivas, ne.sstJ 
cll:~to::; da nossa ·lr.glslaçrlO, -c]uc ntlO forneec as 
neecssarias g3:rantia.s á propriedade, :i 1iht~l'

cladc' ,, :í vida do cidad:io? Parece que se uJ.o 
p•id,• dlll'illa:· de qnr n ~spirito di! orrm con:.c· 
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tt:mos l>aqurado. Ora, o que nos .convinha cm 
tal cst:ldo? Era niio estarmos a fazer argui· 
c:ões rceiprotrt.!:i, nfLo gastarmos tempo em tae:~ 

dedarac;õe~. 

0 S1:. AJ.I'l:s Br:A:oico: - Apoiado. 
O St:. V.\SCo:xcnJ.os: - Que de ordinario 

ns:H'nt.a1n mais e:n quem as ·faz do que naquel
,,~s a quem siio dirigida:;. Qua:tdo os .males 
,;o 13mzil sfw de todos conhc:cidos, quando tlc 
I!lclas as panes se rcclanlaln proyldenc:as, nós 
;c·::st:Jmos mu I!H•z c:m a\'eriguar se o }Uniste
rio tlc ln ele Setc·:nllro deve ser amaldiço::.do 
cu a'uuH;o:!.do, accilS:l.tHlo u:ts ~0::1 outros. Di· 
::~:·:u uns: .. O ~1ini~tt~rio clü S(:tCinbro teve es.ta. 
i'~U:a '!. Diz agorit esse· :J1inistcrio: ·• Nflo, nós 
:!["lo tiYl_·mo.s est:1. falta! Yós iostcis os que ~L 

ccJ:n:m:ttr:stt:b". E a orücm htt de consolidar
:.,· ;w paiz e~m estes nossos lliscursos·: 

Talnz que alguns apoiados que pan·cem 
it·o:Jicos. sahidos da !Jocca ·do nobre Senadm· 
:·,,]atar ela Co:n:JJissiio, tenham por fim csti
~·;:n~ttisn.r-me, ou confirmar que -eu estou d.ccln
l'::tJHlo. que "stou ·csbanj:tntlo ·a tempo do Sc
:iaUo; n1n.s pa;ra que se Inc fuzen1 accusa~.ões'! 

Para que h:L de o nobre Senador provcca!·-me. 
c ainda hoje desacatar a sublime lhcoria do 
l'l!grcsso? Quercrft que Inorru. como c~rne:iro? 

Sim, C: a sublime .thcaria do regresso que cn· 
cina. a c:11ninhar no aperreiçoamento tias ins
tiatir.ücs do paiz, com pé muito lento. m:ts 
i!!·mc. t-:"fto quero d~r saltos para o ahysmo, 
p:mt depois recuar {) cspa\'orido ir c~hir em 
o:~t~·o ab:rsm o, recuar até os tempos tio sys:rma 
eulonial; embora meus adversarias ontra cousa 
figurem a meu respeito. embora clamem cm 
toda. a p~rte ClllC o systema do Tcg-rí:'~so t~ in
r·omptüivrl com as garantias soc:iars. cmbor:t 
se me attribua, como ~rposto!o do l'L\t!l'f·sso, a 
rcslll'rei~no dos antigos tempos. 

T. 1\" 
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Senhores. Eu quero a l"esurreJçao do que eidas pelo Gabinete de 19 de Setembro, r,uc 
é bom; se vo"ltando n.traz podermos encontrar nfto só nfto davam brilho :w 'l'hrono, ma.;; q11e 

com a liberdade, com a gloria do nosso paiz, podiam lll<Lriar o scn csplPIHlor Pf'l:t oppo.';!
en assim mesmo ü·opego correrei, vo:trci C:!1 c;iio dos nobres sentimentos bmzilcims; ~uf.ndo 
busca de tfto grande bem. O QUe é ncccssn.rio l'ür rd::a ~. cx·plicn~i"lO qne cn peço, cntii.o mo:o
é .que abandonemos essas thcorin.s que nüo trarei, c o Senado conhecerá se é venln.dcira 
têm por si nem o .a,bono da scicnci:L nem a <:sta accusaçüo . 
sancr,fto do seculo. ,\cr:rcscentou mais o nobre Sen:H]OJ' qnr 

F.izr:mos ama grande obra estalJclcccndo I c~~c Governo, lon.~c de merecer essr~ clog!o. 
os jurados. jnl:.;amos que tínhamos !'e'licilndo p:!.rccc QUC de alguma sonc quiz reduzir as 
o nosso p:tiz só porque enviamos que na Ingla- 7H'l"ogn,tivas da Corôn, proclam~.ndo o regímen 
terra !un-ia, por exemplo, um bom juizo j8 elas maiorias c querendo ·forçar o Poder 'Exc
jumclos; e, sem procumrmos indagar as cau- cnth·o a ir h:Jscar ncllns os seus ministros. é 

sas que faziam com r]uc aqucllc juizo prodn- 1 até a. receber destes a. sua polii.ic~. Eu tenho. 
zisse a fo~·çn. c prosperidade da Inglaterra., cn·11!c accordo com a nossa Constitui~i"to, de. ~c
tendo:nos ~uc devíamos ·naturalisal-o no llr.l- corda com o gcnio c indole do sysi:c:11a rcpre
zil, c por isso todos nos temos queixado de im- sen:·ativo, procln.mado o Governo das ma.~o

punida.rlcs. Eu tenho 1~csta opini~o muit•J:: ria.s; mas nunca foi minll:t opini:io que o 
com·p:!!1hr.iros, c o flUC mn.is 1!, se a!gnma v~z Poder irtcsponsrn~cl, cn1 rr-g'l'íl., rr.c0.bessc a po-
HC faz nlg-nmr!. lcd bort, -rcvog·a-se jmmedia.tn- lit.ic:t qnc Jhc quizcssc·m dicta.t· scu!i minis-
mcntc. Estabeleceu-se o .Tm·y; c, n, despeito d~ l.ros: a minha opini:w tem cm seu abono mui 
ser o nohrc relator dn. Commissiio um dos sru:~ rcspeitanis rrntorirln.rlcs, c a. p:\t:r!:t rle Cor
mais insignes il..(hpogaclos, cllc tem-se dcsacrc!- pos T.;e~gislathpos (]tW contnm scculo~: mns :1. 

ditado. Como se postergou a theOI"i:l do rr- opini~o r~ontrnria.. n. opinii"to rle nnr o rr.~!

grcsso. con1o nos Ir..nçamos de um só pn!o d~ 1nrn rcprcscn~a.t:iYo nfio é· o Uns m:1ior!ns, ni'l0 
juizo inqulsiwrln.l 'Parn. a. publicidade do prt•· (> sustcntnrln por politico nl~nm rlr~ nn·o cn te· 
c~r~.;so cio .Tnry, prioramo~ ~1~uito a noss:t ju- nha notic~:~! .. E~.;t:l.~);-:lu:ldo o Jll':nc·iph t!c o~!l' 

risprnclcnci~ criminal; os ~nimos niio estnxnm 0~ governo:. !=ifto instil.nic!o:; p:n·:1. o hr·:n rlr to
dispostos parn. ta! mu<.lanr;a. c o f]llC tem f(.'- <~os c~ nfw pnrn. o br.n1 clr~ qnc:n f!OY~):·n;l., eon
sultado t~ qnr n1uiros antigos dc.:en;.;orcs dn s:·!~!Tnc1o rstc pr!neipin 11:-!. nos!=n. ln~HiLitnic:fio. 

progresso queriam hoje recuar pnra. o csl:~da não se porlcrá negar que o Govc!·no tem )101" 
anterior. sr·n principal rJr.w,r o f0onrla1· ns nr·ec·ssirl~.tlcõ 

.Se cu fizesse aqui uma dcscripçiio de 1 n- do palz e sntisrnr:l-ns. isto é, conformar-se 
tias as nossas leis que mrris têm inflnido na e·1m :t .-ontnrle d:!. maiori:l: nem por! ia ser de 
d~sordcm actuai, eon\·e:rcer-sc-ia o Senn.do cl~~ entra f{n·ma . .-\. maioria flo paiz rxl;2:e nmll 
r:uc no Brazil abundn. r,spirit.o de ordem; ,, p:·oyldénc::L o Govcrno rcronller:c ~ne css:! 
~1:e lhe falta 6 que os leg-isladores o ~uciram provic!r.ncia ~~ uma nN!essirlnrle pnblica: como 
apoiar, que não se occnpem de discussões f:c,m rlr:ixar:, de s:Jtisfazd-n.? Podcr:í ter lnp;nr e~m 
termo, e que não têm por fim dotar o paiz tlc doutrina cm um g-owmo linc? Snl.isfar:a.m-:.o 
uma instituiçfto. a.~ nccess~rlades do paiz. c c·is n!Ji p:owrmnrlc 

Ora, ouvi cu a. um nobre Senador que o a maior!a do paiz. 
~\finistcrio rlc 19 de Setembro não merecia o i' O Sr.. Ar . .-Es BI:Axco: - J•:st.n. n~o •' a p:;1·· 
elogio que na outra Cnmarn. se lhe havia feito l~mcnt:n·. 

de ·:tferro, rlc afinco ás instituir,ücs mona r- O Sn. V.\srnxcEr.r.os: - O nobre· S•::tac!oJ' 
chicn.s; ·pelo contrario, entendeu o nobre Se·Jnfi.o me prevcnin: en ia trarar rlcsl·n mat•'i"Í~. 
nadar que esse l\I!nisterio merecia censura d.: . cn sei rnzer a differençn rio pni7. of:'ic:hl r rio 
ter int:rodu~irlo praticas que ·nfto estavam J1•niz rrnl: :tcontr:cr n:Io POlJCas nzes r:u'~ o pn:z 
muito de accl>rdo com a nobreza rios sent:i- ! offic!al (~1w rn C'hnmnrci m:t~oriar• p:1:·1a:w·n· 
mcntos bmzilciros. Eu sinto muito nüo por1·~r 1' tnr•'S). nfio esteja de acr:ôrrlo com n pniz r.:,:!l: 
drrr satisfactoria resposta a esta incrl'paçfi~ ent:"lo lfL r:si:(L nn. Constil:nir:üo m:lrc::Hlo o :m•!n 

ào Dobre Scurtrlor, porque nü.o .~c dig-n,on de [por que o Poder ::xc~;J.t.h·o sr~ pcírlr- r:."!'iifirnr. 
decla.ra.r quncs .:rn.m essa.s praticas cs,a.hcl~· 0 a op!nifio do pn;z o!JIC!rtl rsUL Pm r~oni.mrl~c'· 
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•;ii.ü com a oplniiio do ]Juiz real. :\Ias por e~ta os meus sentimentos, eis o qu~ se observa cm 
occasião di.rci quo, para ser faeil ao Poder E~c- todos o~ paizes cm que o Governo -monarchl· 
cutiro este exame, importa que tratemos de c:, representativo está an·eigado. Esta theo· 
rdo:·mar nossas leis elcitoraes, que proceda· ri:L não é nova na Inglaterra nem na Fran~a: 
mos de maneira que cllas sej:un a ·expressão (; seguida por todos os homens de Estado; to
do paiz e não a expressfLo de partidos ou de , dos elles governrtm com as maiorias, e, no 
rr:c:r,1ir:s. :-<rmt eu posso conceber como passa-~ momento cm que cJlas os rcge!tam, ·clles dos· 
rl::t o paiz, se urn podei' marchasse ;í. ·direita apparecem da scena politica. 

e outro poder marchasse {L esquerd:t: qual se- Accrescentou-sc hontem tambem que o :\II· 
ri:!. o Tcsultado desta. opposi~ilo? Ou confun·lnisterio de 19 de Setembro tinha contribuído 

di r-o<:· ;í a. indep~ndenci~L dos poder:s com a I par?. a desmo~alização do paiz .. Ora, senhores, 
sna Lotai scparaçao. com a sua aversao? . 1 mmta tcndencm tem o nosso pa1z para se des-

Sé•nhores. Eu .entendo que um facto 111111 mora.!isar, se no curto espaço de 19 mezes fez 
rceenLr cm nossa histori~t deve csta.r sempre tantos progressos na immoralldttde, c então 
prcs<•ntc ao nosso espirita. para rejeitarmo~ para que! Disse aqui um nobro Senador, em 
es,1:1 t.hearia: cl!a jú foi ensa.ia.da no paiz, e outra occasião, que esse gabinete tinha erigi-
nenliun;; resultados proficuos para nossa pros· 
pc:r~c1:ulí:, para a gloria nacional, foram colhi
rlos deose ensaio. Eu não desejo, por certo, que 

o adt:al chefe do .Estnllo fa(:.a igua.l cnsn.io. 
Tenho panicnlar s:ttisfar,fio quu.mlo me recor
do P,i!C o ;;:tbinetc de 1n de Setembro foi o pri· 
me:iro Qllr. conseguiu no Brnzil govern:-tr eom 
a~; 11::\iorias: nada. occultou 30 pa.!z, o paiz o 
ac:J1!tc·l!. clCl~-lhí! sua protecc;~~o; facc;õcs ta~~:

hc'n: s~ qui?.ernm oppür, mas ellc soube \'C:J· 

et:·!-a.:;: taml.JL'nl Sí.: qui~ c:ml>araç;n.r os tr:~.bn.lllos 

lcg!;;btiYos com discursos de di:ts e dias, de 
hor:1s e horas; mas o Gorcrno não te,·e nenhunL 
n~r~~!o c1r se ligar con1 :tCJuclla maiorin. naeio
nnL rpw t~nto se distingt!ln cn1 1S8S. c de fazt~r 

ec:n ~:H• es~r. pbno de clernornr c barulhar niia 

do a. i·mmoralidade em systema: quasi que nem 
julg-o digna de resposta nma tal proposição; ? 

porque se entende assim, Porque admittiu a 
bu!Ja. das cireumstancias! Ora, este principio 

des!llora!isaYa o paiz no gabinete de 19 de Se
tembro, e não o desrnoralisava no de 12 de 
Outubro! Quantas vezes nüo rcr.orreu o gabi
nete de 12 de Oucubro á bulla d01s circumstan
cias? Xão autorisou el!c o Presidente da Pro
Yincia {]O Rio Grande a. conccdor amnistia'' 
E o que podia justificar ·esta dc!lbcração, a não 
ser a. bulla das circumstancias? Xão a.utorisou 
o Presidente do Pará a promover, esperando 
snlnnettu depois essas promoções :i approYa
r,iío do Poder Legislativo? Quem o autorisou 
senão <! bulia das circumstancias? 

fos:;e ~r:mte. As transacções eram os meios por que c~-
!Tojc um nobre Senador -fez-me uma ac- Sê governo tudo corrGmpia.. Já ~e tem expli

et:,;:tr:'io a esse respeito: c, s_e eu tivesse s~~lo cario o erro na intelli;;c:tcia. que se t~m rlaclo 
:lUiJll' de::;s:-1 g-rn..ntlc i:lt:a, dirl~ n~sta occas,~a~> a essn palavra; c tão razoavel é c sy.;;~cma elas 
qur lhr ng-radec:a muno c muno tanta hon. n, transacções, que nós temos ouvi :lo !!esta Casa, 
fo! um:t medida tüo proficu~ que os que vot:J.· a membros do Governo de 12 d~ Outubro, que 

rn;~, .c·o~1lT~t. e1la hoje a conslClera.nl conlo anco·~~··,lr ~'''11 t"nll•r•!n t•anS'lrt•ci·'·' ~·rnn~i,...:,.l os di. , z.... :.l. ! • . .. &. ·~ • ·; ····r .. ·• • •"='• .. 
ra (]:• ~al\·n1:üo; hoje a im·ocam quando o mcs· t•eitos do Bisno e!eHo con: a San•;;. Sé, :1 troco 
mo s)·;;tema ele cmpccer e barulhar se apre- C nm:t c.Jacorclata. e 0 que é !:! :;u\•e! é que 

~c·ntn. [ cu só admltt:l trn.nsacçõns. 
]~' esln. a opinifto que cu forn1o do Govcr· 

Em matcria. duviclosa., clo~vt~sr. transigi.r.: n.~ ;·rrmcsentath·o, mas dr\'0 declarar que nu;J.· 1 

en cé111nsci a idéa de qur os ministros offere
ec-::8,'!~1 :t politica ao chefe elo Estado. nunca 
1'oi 1':';;:!. ~.-minha opiniüo; cu quero que o che
fe c~o ~'staclo i.rnlm a sua politica. que elle a 
·p;\)('l::·c snstent:ar emqulnto cstú convencido 
clr- qUI' (• a politiea. nacion~l. c• que procure. 
srLH1n politica nacion~ll, n[ls maiorias nacio-

r!•· ·r,; r/.uuin trnusi.gac cpartct. Eis a maxl· 
ma do direito romano. e um:1 musima que jus· 
t.!fiea ns trnnsn.cc:ões; e-ntretanto, o Governo 
di' Ontnbt·o Lrn.nsigiu, ou por outra, sacrificou 
direitos Que clle reeonhecia Jiqniclos, fóra de 
tacl~l a duvida e de torla. a contestar,ftO. 

n~:·:; f!l101!1 ~, sustente, qnrm ~l (h'lsenrol\·:1. Eis t r~JtP 

:l!<~c!o: o GoYerno de Setembro empregou 
mon:l pa,ra. governar; at0 p:t:rPce que SD 



,; 

.,· 

. ·,.' 

,•)·.·t. 

;. 

. ' 
,· 

'·.: 

• 1'. 
·,_ .. :·.:i·.· 

. '. : ~ I ' ~ 

">-: ._: 

·I· I • . , ., . ;: .,_ 
,; ' I . 'j 

• I :· ~ I I : 

. -.~',r ,• 
. . . ··. 

.. :· ... 
'. 

:318 Sessüo de 8 de ;Junho 

disse que ~:ra u mlica politica do GoYeruo dr 
Setembro. Ora., será mui dirl'icil combinar :1 

theoria do medo com :t thcorilt das transa· 
cr;õcs; mas, cm fim, tudo podem os ad n:ro:trio:; 
d~ Governo de Setembro ima~ina r e dizer. E 
n:i.o empregou o Governo de Outubro o medo 
eomo uma i-!;rnnLlü ~l.r·ma.'! nasta só que nos rc· 
cardemos d:t perseguição que c!lc fez Ct impren

oa. E' necessario declarar neste lugar que eu 

u:io oJII do.:; apaixon:J.r!o,; ·dos extremos da !!· 

herdade da imprensa periodica: admitt.indo·n 
para as obras volumosas, dei· sempre o meu 

voto contra esses bach~.s de trc~ r·:.··· 
que nfto viessem atrass:tlhar a reputação {!o:. 

hflmcns de bem; mas parece que o ·Governo de 
Outubro at~ se E5queccu da legislação a este 

rcspc•ito, e a postergou para eliminai-a; c ln 
um far.lo do Governo de Setembro do qual s:• 
possa concluir que ·e!J.c empregou o medo? 

O Sr:. C. Fr:m:EmA: - l-Ia. o de um redactm 
do :\farnnhão Que esl{L no Rio Grand~ rlo Sni. 

O S1:. V.\scoxcnr.os: - Ouço esse ap:trtl' 
do nobre Senador; mas, pcr;;-unto·lhe. qual ,, 

a lei Que isenta. a um vadio, por exemplo, qn0 
s~ encarreg-a flc nssignar a.rtigos infn.ma.ntc::.; 
dr. ir para o Rio Grande'.' Eu ig-noro o lacto. 
mas desejo saber se a protccr,i'to aos rscriplo· 

res deve ser levada ao extrmo rlc não sr.~ro1:: 

•elles cmprc~;ados no srvir,o publico? 

Snl!ores. Eu voto contra r.odn. r~sta r.;spos
ta, c· a considero como u:na punhalada que 9'' 

deu no Governo de Ser.emhro: .,, como que :t!n· 
dn. se nfto est:i. !-\iltisfcito: fllll:I'~se ag-m·n. pc1r1:1 
nov:ls PilH·nrl:"!.~ !'(.•\'ir~!· o rmnl1al no corn(:il,J 
·dcsso .gabine-te. Voto. portamo, contra torlo:' 
.o~ artigos dcst:t resposta. 

Eu noutra occasiüo cu responderei ao no
bre Senador Secretario, QUe de algum:t fórm:l 
está sempre provocando a quem o J·cspcita co
mo cu: eu poderia desde jít dar-lhe os para

bens pr:lo progresso que tem feito a sua can· 
sa, pela csper:m(;a que tem de que a critic:t 
das pessoas reimpcrarft, e que. cmrim, brev•' 
sq conseguirá o que se deseja: ·este tr:J.balho re
servo para outra occasifto. Tenho conchiido. 

0 SR. ALI'F.S BRAXCO, pela onl!'lll: - De· 
scj:wa ver os documentos a qu·o si" r,'feJ·iu n 
r.obre .Senador. 

O Sr.. V.\sr.oxr.nr.os: - E' e•;ph parti· 
•:ular . 

A di~cu~~iio fica adiada pda. hor:l, 
e o Sr. Presidente dá parn. n. ordem 
'do dia 8 a mesma matcria. 

Lcva~lta.·~c a sessfto r~s clt1~:= hnt.:~a. 

e dez minutos. 

E':rperl.ieuf,~. -- Conlinlwçcio da Hlt.iiJZ.(/ tiist:us
stio do 1/i.lc·u.rso cm, r.-~SJiOSia 1i 1'1!1~ riO 

Tli.rono. 

PIU·:SIIll·::'\c'L\ DO Slt. IIIOGO .\XT0:'\10 FEf,TÔ 

R1~unido ~uf:"ieic:Jtr~ numr.ro d(~ Sr::;. 
Senadores. nbrc-sc a :;essfw: c. liJr, 
a neta da anterior, ,:, apprm·arl:• .. 

lo:• approvado o seguinte 

1'.\lti-:('Eit 

... \ Conwlis::::fio de :\f~1:inh~ l' C·~~-:·:·:t p:t!':l 

Tlntlr·r i:!!·..-~rpor srH parrr·f·r (J(·Pt'r·;) (l~~ :··"'ill'i•

~·:nt:H~iio do official :naior, offiei:~~:R, (' ~~·::li!=: 

f!11j)l'~.:~i1C1C::-:; lH~ seerctarin. c!o Cnnsc~I!lo S!IpJI:· 

mo Y.Iiliwr, nccr.ssit::t df~ t"'Sel::rreit:1(~:lto~ dll 
Go,·crno a ~·r.speito da mr! trria tl:-1. nws~11a !'1\pr~~

scnta~ão, ·' rc~ucr para isso scjn. O:J\"ir!o o ~li
nisrro c So.erctario de Estado tios Xegoc:io3 
da Guer!':t "nvi:tndo-sc-lhe o requ,,rimcn.!o qnP 
os rcpres~n::antcs dirige:m ao sc~nado. 

"l'ar;o tlo Senado, S tlc .Junho de 1S:~9. 

.Tos( .'-:.r~;'un1ino da. (Josta P.·~r,.,;';·,:. - Jf,n·f]lt..··z 
t/t• Pfli'(l//llf!!Uf.'' 

O Sr. Almeida c Silv~ ohscn·:1 <PI'' 
,·:~~Tem i-mpressas, desd<."~ o nnno n:l::i
~i:Hlo, ns posturas adopt:uln~ prb .. C:l
mnr~ ~runic!pn.l dcst:l Cür::c, ~u; f!lt:lt~:-1 

eontDm em si certns diRpns!c:U;·:.~ !h·; 
que o rmblico hn de tir:lr g-r~~ndP;; Y:~n
t.ag-~n~. c ontra.s (]ue no11rm ol'ft'l't'(~,~r 

,!.;rnnclPs ümbara~:os ~~m sua cxr:L~tw:to 

e v~m !=iiUo objecto dl~ (~onr.Cl~t~u;ü.es. 
S(!nclo assim, julgn. con,·rn!cnt.e f!ll·~ ,) 

Sr:narlo tenha conhccimc!lto tlc·ll:!;:: 0 

fl\W :~ ela compctencia rla .-\ss!·:J~hlt~a; 
~~ rmr:L rsAc fim mnnda (! mr~:J 0 ~e
guintP 
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rral? - .. . -\U!!,IlSt.os (-! dlgni::;~imos St~nhor!~~ re~ 

1 pn·s.·nt:Jnl:i:·s da ::'-Jar,i'io! Sua i\l:.J;;csl:arle o Jm
pc:·:ulor, participa-vos que Stm Jia;;estade e 
Siit\6 .-\ u;~lt.::;tas l.rmils g-mm.m da Bl(:!hor sn.u~ "Requeiro que !le ot:ficic ao Governo para 

sujeitar ao conhecimento 1lo Senado um:L co
piJ. da:; posturas tl:l Camara. Jhmicipal dr.st:J. 1 

eõrtc, que con·r.m impressas com a. dta de ll 
SctC'mbro de 18~8. caso r.stcja.m sufficicnt:c
mentr: publicadas por cdimes, como se alian
•:a no paragr:Jpho 10 do titulo 1~. sccçfto 2" 
r!:1s mrl,;mas ]Josturas. A.lmddn. .~ Hilva . ., 

E' approvado. 
X:t ordem do rlla continua a ulti

Jll:t discussfto do discurso cm rc;;pos
w (t F'nla do Throno, sce;undo foi 
... mr.JH]arl:~ na primeira discuss:io, con
junctament.e com ns emenrlas dos Srs. 
F\·ijó c Lopes C:mw, apoia<1:1s cm as 
sessões ant:ccedentr.s. 

O SH. :IT.\1:1/l:J·:z 111-: D.IJW.\CE:u: - O nobre 
Sr.nador qtw impu;!;n:t a primeira emenda oJ··· 
fereeida :l resposta (L Fala do Throno, c que 
1!onsiste e:m se usar da expressão Sua. :\Iagcs
l:ade, cm ln;;ar de Vossa Ma;;estadc, deu por 
rundamenlo de su:t opiniiio: primeiro, :L in· 
novar:üo. a dift'r.rrnr:a de palavra de um :.nno 
par~!. outro; e e:1~ seg-undo lugar, que não con·· 
ecbia que poclessc haver mais de umn. 2\I"ages
radc no pa!z. 

Se o uobre Senador no;; dissesse que uilo 
•:onscbia que pudesse h:tvcr mais de um mo
nnrcha no Jlaiz, tcri:l por certo um apoiado 
g-eral: m:ts, quanto ao tratamento de :\Iagcsra
I]C, nfio sei como não possa conceber uma cou
s~ qne so observa todos os dias, c que cllc: 
mo;smo pratica muitas vezes. A Constituiçüo 
ML o tratamento tlc Jfa:;r.stadc :10 Imperador c 
tt Tmp<~ratriz; c~ as leis dcran1 o tr~ü:11nento 

tle :\!:1g-cstade ::o Regente, qaJ.ndo exerce ai~ 

;!;uma. das runer:G.:·s tlo lmpr.ratlor, c aos tl'illu
nac~s supremos. brn1 eomo ao Thr.souro. t"\tc., 
•'te. As5im, o !.~atamento de Jfage;;i.adc ~:fto r) 
nnic:1 e exelnsiYrlmcutc applicn.do ao Impera
dor. O RcgcJ11'c, ~nantlo exercita alg-unw. das 
fnnc~õcs rln llllpl'ra.dor, tem, sem dtwida, tra
r:a.mc:no tle :\bgestade: mas a ido.nr.idadL' de 
Lral:lm•'JWl e de :wtoritladc não envol\·c a iden
l.idarlc 1k PL'SSO:l, nem o Regente j{tmais con
rundin uma r:ons:t com outra. Como é que se ex
primi o o Rrg-cn.tc, em nome do Imperador, 
qnn.nclo ,.~,io ah1·it· :! ~a$s:io da AssrmbWa Gc-

Ot·a, depoh; do tal comlnunie~~t;ão a~s1m 

e.1JH::;!Jid~l, de que pllrase, de que outras pal:t· 
\Tas rlc">C usa1· o Senado, quando responde {L 

pcrsonn~(~m flUC eommunicm~ tão impnrtantf! 
~ J';·Jiz not.il'ia do estado da saudr; de Su:~ •:\Irt· 
g-est.adc í~ de ~mas ~~iu~nstas Irmãs, qut.: não 
se:i:1. :Ls de ~uc o Senado se felicita pr:la sande 
f]nc goza. Sna :\fagest.adc c suas An~~ustas Ir~ 

m:is? Bu u:i.o pcrecbo que nisto possa haver 
objecto de :ncnor iluvirla. é o sentido maig 
obvio, ,; um vcriladcii'O éco d:t F:tla do TllTono. 
jfas quanrlo nüo l!a razões boltS nem pllmsi
vcis para se impugnn.r uma. proposic:fto ou nmn. 
palavl'a, lfL vem o bello soph i3nHI. de innm·a
~fto, pal3.\Til m:tgica, qnc scn~t1re clt're te·r 1nui~ 
t.a !nflncncin. em uma assrtnb!í~a (fr. anciõr~~. 

que rcpro,·a~ll por v!a de reg-r~ a~ innonL~ÜeR. 

Eu sou quinhcriro no prpjuizo eontra as 
innon1~iics, quando tcmkm a de:st.nJiJ• o qu~ 
~st(L feito, c ten1 a s~ncr,ito tlo:-.. Sc,:n1os, se!1l 
f:1zcr cousa melhor, qun~Hlo prmnovc.m n clesor
dr.m c :-tn:trchia, con~o, por ('XP:llJll(), os colE~ 

gos, ct:e., etc.; n1a~J não catrn(!eu c:nc :1. e!11en~ 

da de nma lei. c ainda m0no;: de um:t pal:1vrn. 
5tl por(1uC fo! usada no nnno J1a~::·i:l.clo, s0.i:t 
innov:H:ão. 

Se quiz~rmos estender o :1nathem:'!. Uc i~l~ 

no\·[t~ão t:lo lanhe que n:io se pus.s:1 sub:::i
tuir a palavra. ·1:ossn. por sua. entfio :1o.;;sn oft'i~ 

eio se rc<luzirin. n. pouco :nni~ rlc r.:HI:l. E;:tnn 

]Jcrsuatlido que tal dout.rinrt no s:·r:í admit
tida nl'sta casa; o Senado ü sr•m tluvitla np!')c••
to a innontçües pr~cipitad:1s, l'!.!~,_s o Si~!ltH!o 

ndmitt.c o principio do nJr.1hor~~mcnto prcg-r·:·s
siyo <1~ c~srh~eie humana, quer a. rlc~;;í:j:!. cerri:~ir 

os 'tr.tos ou paln.vr~s qnc rm~~.i\·er.:·!~l !].;:·~~iro 

clcmonsnnclo pr,Ja dise.ussão. E eOtllO (]n•:J:111-

s.tr:~tlo fica Que :t pnlavra szw •' mais n~0T):·;~. 

do que ·t;ossa, espero CJ1!0 :1 prinlt•1!·n í•mr::!1r"!:!. 

SPjn. apprOY::tila. 

A sr:~undn. cmen<l~ diz: N.;prr:::Hfo r~~tr. T.:·.:~ 

felizes llisposic;ões mnit.o ecneorrcr:ln p.1r:-:. 1i. 

brC\·e r:vacuaçiio do no5so tc-rritrn·io: ~:· h::!. n!~i::. 

sub·t:.~mcndn, CJUC acci·csce:nia -~ llt) Oy:!."Jt1(·";.::. 
..:\ emenda l: mn.is ampl:t, porque n::o :;,.. l in1ir:1 
:1. mn s(t Jng:1r: mns. como a ::mh-c·~)~c_~ncJ:t. :':::·. 
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expressa mcnçüo do Oy:tpoek, IJUC & o que pre
sentemente mais occupa a nar;ft.o, talvez seja 
preferir.;!. 

~iio haja a mais leve ccn~ura, n nüo ser no 
r:ntender daque!Ic que se julga ser o non plus 
nllra: melhor que cll nlnguem. Se julguei pos
,;ivel mais bem combinada po!ltlca a alguns 
:·cspeilos, não duvido declarar que, no toplco 
tlc que se occup:t :t emenda cm discussflo so
bre o Oyapoci•, o l\Iinistcrio de Setembro os
t:'L livre de censura, c quacgquer que sn.jrun a9 
:1ppn.reneins r!~ negligencia, sustentarei que fez 
r~om tliscripr;:io c cnergin quanto cabia e:n 
suas fn.culdadcs, para rcclanut.r da Frn.nc:.n a 
r:~·ucua~iio do nosso tc.rri torio. 

N:io tenho duvida cm admitti ms duas 
emendas. Est:t emenda G a mais innoccntc e n 
mab conforme com o scn t.lmento geral do Sc
nni.lo e da Nn.~fto, porque ccruuncntc ningumu 
pôde deixar de desejar que se verifique a des
oceupaç~LO do nosso .~crrit.orio; t~ uma consc
qucncia natural cl~t assér~~to que no~ fez o 
Throno das s:ttisútctorin.s proras do quanto se 
interessam todas as naçJ(:S pela prosperic!adc 
do Imperio. Quem podcrú achar na manifcsta
~fto de nossas éspemnças pela prompta dcsoc
c,upa.r,flo do Oyapock a menor sombra de duri
da sobre n Fala do 'rhrono, ou a mui~ IC\'C 

ccnsnrn ao ~iinistcrio de l!l de Setembro? Creio· 

O ;\Iinistcrio fez, torno a dizer, quanto de
da; mas suas ordens, suas instmcr.õcs não fo
r:;.m cumpridas. 

O Sn. V.\~cosn:u.os: - Foram cumpridas. 
O S~:. :IL\I!t1l:J·:;; nE R\ltllACEXA: - Deus me 

que :1inguem, ú exccpçilo do nobre cx-:VIinis
tro qne, desde o principio da ·.discuss~o da rc~
posta, mostrou tanta zanga~ concebeu tão in
justas preoecupações contra. os redactores do 
projecto de respost~t [t Fr:.la do Tbrono, inclu
Eive ::qaelle mesmo inepto c humilde que :tssi
g_nou tlc cru~~ a resposta, que nf10 quer adnlit
tir nem a possibilidade de se emcnd:tr esta 
rc:spost::: é incorrigivel, UeYc ser .rt:·gl3itn.da: 
11ilo quer r,nc dc!Jn. iiquc nem pontos, nem vir
gulas. 

Um t:Ll excesso, Senhores, bem prova que 
o nobre ex-Ministro discorre com paixüo nes
tlt. m:t!.cria; a mzfto c imparcialidatlc o ahua
donam qu:mdo lhe parece haver censura ,'lo 
seu ministcrio. 

X:Io conten-te co1u rCJli'OYar tudo, ab~olu

tamc·ntc· tuclo, ainda requint-ou antc-hontem 
em sua injustiçn; eu nfto pretendo alterar o 
que ellc disse, quero ler suas proprbs pal:~

vnl.3: Eu com:: i clero est:1. rPsposta como uma 
panhal:lda que se deu no :;abinct:c de Sctcm
b:·J: l.., c:o!n nne atu1n. se n{io ~:süi. satisfeito, 
que;r-sc a;.~oru pelas novas emendas rcrirar o 
punhal no corar:ão desse gabinete . 

E pôde hanr maior injustiça do que essa? 
Longe de mim tüo iniqtm imputar:fto! Fui 
c sou amigo de todos os os lVIinistro de Sctcm
brD, ::::·nos de um; tiYc c tenho o m:!io~ .res
peito c conceito pci::L capucidatlc, p:::trioti'l~to 
e puras intenções de todos sem cxcc]lÇ~lO; mas, 
l!ÜO ·obstnntc Isto, considero que podia llawr 
mais lir·m combinndn ]lOlir.ica tla. que tiy,;r:t.~l 

a a1~1ii1S.: rrspdtos, c n:lo 'rt:':io que nr.s.t.a :1..sser-

li ne que assim seja, porque cnt~ o seria o l\Io· 
:1lst.erlo altamente rc·sponsavcl. Xüo ,·inha o 
nobre cx-:lliuistro fazer uma tcrrinl accusa
r)o n seus co!le;;as, como seria sem r.luvid~t es· 
wr o l\linistro hrazi!ciro em Pn.riz quutro ou 
c:lnco mcze:s sem clizcr pnlan:t s3brc o Oya
poci•, e isto em cumprimc:ltos ele ordens c in
strnc:r:õcs do ~o\'crno. 

.Fal::rei n~: matcrin. como falou nntc-hon
;cqn o nobre ex-:IIinistro, nüo cm conscqucnc:i:l. 
c~c ter Yisto pcr:ns offieines ou eonicriclo com os 
~Iinistros, mas unieamcntc pelos debates elas 
Cnmaras ele Frnnç:t c de Inglaterra que cos
l.iJmo ler. 

A opposiçüo franeeza, Senhores, é como 
rotlas as opposiçücs. Atacou o Govemo fran
(:t•z sobre a invnsüo do tr:rritorio rio Brnzi!, 
:J,;fc·ndou os nossos dirciios o melhor passivei 
() c~dgir a cracun.r,ão do territorio; nfto hou· 
\"C g-cnero de cr.nsura que nii.o lanr.:J.ssc sobre 
o :ITinistcrio. O prin:ciro ?llinist.ro, o CmHI•~ 
~.!oll·, rcs]lOtHlendo ~ ess:t~ argulçüc~. disse 
C!UC o tcrritorio brnzilciro tinha sido occupa
tlo por todn.s as nar;ões cuidar de ]n·cscn·ar o 
soccp;o interno, quando appar~cia algumrt re
,·o!ur:flo nas nur:ües vizinhas, susce:ptircig de 
'·on tag-io c de pcrturbar;fto; c depois de dizer 
loto, accrc~ccntou: E' admiravc! que n oppo
s!r;:w franccza se oecupe tanto no Oyapock, 
~n~mtlo o Bra~il aimla nfLD disse palavra a esse 
:-.::speito; qn:mdo o seu ~Iinistro, que reside cm 
1.,ar!s ha. 4 para 5 tnezcs nada. tem reprcscn
raclo a tal respeito. Or·a, qncm tinr lido isto 
nas gazct.!"ls rstrang-cir:ts. on (!tn alguma do 
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pai", Ilesculpar{t sem duvida aos que suspcita
rn.nl que iwuYc algun1a nc:t~ligt:ucii~ ao :VíiubLL.:
rio. Eu, por~m. apczar do que ouvl ao nobrr: 
ex-:.J.inist.ro, ainda sustento que o lllinisterio 
fez o seu deve:· ,nms o seu a;;cnlc ni'to wm
pr!o as ordens. Foi pablico nesta capital, c de 
vi:t ser para a.quictar o espirita nacional, ia
di;,;:wrlo r~nm a occupnr::io do Oyapocl•. qu ea 
mi;;:::"to r!D Sr. ,\.ranjo Rbici:·o Linh:t por obj,,-

gracioso modo de UiHcussão, o negocio exige se .. 
ridlacle, nem cal1e outra cou~a. IH:::ita casa. Eu 
j(t. II, nft.o sei aonde, CJUC um hommn de n1ais 
ou um homem dr. menos altcrn.Ya ás vezes o 
destino de umn. nar,i'to. T:tmbcm posso rlizer 
hoje que um homem de mais no Senado alte
rl! as nossas discussões, apparecc~m sarcasmos 
r~ n:uit.o riso. 

O Sn. V.\~coxcEr.r.os: - Faz-me muita ho:1-
t:to princ.:ipal rccl:tmP..J' nossos direitos c con- r., nisso. 
:-;c;-~ii!r a cvac11:1.Çf~o do nosso territorio. grn 

e1Jri~:tr;flo dnqucll~ nlinh;tro comc~:::r a. reela
lna~:i.o lof!:o 1lesde a p:·imoir:t :"!.ncliencia, c se o 
:1iio f<•z por ·1 011 ii nwzc;;, eomo aHirmou :\Ir. 
:\To!•\ e:-nhor:t se tlr!:;culpe com !'alUe rlc papeis 
(!i1~ nt~1J.dou hnsear a J ... islJG:~. eomme:ct.er gra-
\'P. f:llta. 

O SI:. V.l:'cOXCE!.I.OS: - O rpw ti iz o conde: 
(!~~ )Jo!ü Y:!lc rnals. 

O Sn. JL\J:(~GEZ DE D.\HB.\<..:1·::-iA: - Perdoe
ln(~ o Jtoln·r.: Sent!.dor, estou bc:n longe de pen
sar as:;i!~l (c agraUer:o o apíll'·tC); cstú h cm 
lon;';r·. tic mim tlnr nw.is r:rr.dito ao que disse o 
CC!H~e Ji'olé do qtw ao íJUC diz o Governo brrt
zilciro; mas o GcVl1l'no b~·a~ilc-::ro :.!.ind~l n:lo 
d(:'t:l:!t'Gll que o nosso ;\Iinh;Lro 1w.via. fdto a.s 

de:Yid~ls reclamaGõcs, .cJcsUe CJth~ c:hcgou a Paris. 
Xüo tenho por Ol'~t motivo para. cltrdd~tr das 
palaYrn.s Ce :\It., :\Iol{~, p crJmo de outro lado 
tamllr:n: 11:":o tPnho p~~r:t mn pcrsund:r QtW o 

:!i.:.;no ex-:.l:ni.sr.ro (los lH:~odos t~!:i~:r:1ng;·:Ircs. 

mandando <'X)lrcss:une;ltc o Sr. Ar:mjo Ribei
ro pa:-a, rcc~amn.!· nosso direito, tleix,~ssc de d2.r 
as onlr:ns c instn:cr:ücs ncc~s~J:ll'Í~'!.s, concluo 
que o :nini~;tcrio fc:z o slm lir:vcr, mn.s n;io foi 
nbcrlcr:ido, o qne freqtwntcmentc <teontcce:. 

O Su. V.1sc·oxcn.I.o;;: - Lda. n DL'.\jJa!rr 

tio;· flUe diz alg-1.1111a cousa a esse respeito. 
O SB. ~L\I!QI:Ez DI·: B.IT:I:.\cEx,\: - Xiio !: 

prPeiso agm·n. para o meu caso: ·estou JH:rsn::t

llido que n. nt.~:;-Iigcneln. fo! do agt:ni.c rm P~!

ri:;. O :\!inist.c·'r'io, cm minha opinifto, só c \'U!

nr:l':t\·eJ por sua. polit!cn, por S!l:-!. obstinaefio 
no P..io Grande. 

O SI:. V.lsco~:cEI.I.Os: -· N'~.o houve tantos 
!'lTns l'Omo on/.ro~ ndnisterios commet.teram. 

O 81:. :1!.1Itrg:Ez I! I·: B.IIliL\CEXA: - Parccc
n:r- ql!(~ n,js Y:Llnos entrar em dir!Iop;o con1o na 
Cam:<ra elos Dc·putados ... Eu sou muito fra
~·o nr:::;se gc~nero de cmnbatc, e se o nobre r.x
~\!i:l!stro r.nntinn:l, Sí~!lto-me .. , Dcixc~1os esse 

O S1:. :IL\IIQJ:I~z u~-: B.\IW.\CilX.I: - In.sistc 
no rlialo.~o! Será isto rstratag-cm:~ para. que cu 
me cale? Para flUO perca o sn.n.~uc frio? Enga
na-se! Torno (t. marcriu. .principal. 

..l.dmittirei quo n. França aproveitou a oc
c~siüo da rche!lii'to do ParCt p~ra occup~r o 
Oyapocl•, como sempre desejou; creio que nfto 
rleix:1rú o posto scn1 n. demarcr:.ç:1o de Ilmites. 
c reconheço que a. occupa.c;~LO, (]e:~c1c flUC flzr]· 
mos ::t communicaç:.fw elo rcst::!belecimcnto àQ 
ordem no Parú, é offcns!vn.; mns nem por isso 
aconselharei nuc se rmnpam as nrgociações 
con1N:.aclos on se fa.lc em guerra, emqunnto 
l!ou,·cr probabilidade de conse;;uir rt evacu~.

c;ClO do nosso ti~rritorio por me:io de nq:!;ocia.
eões diplomn.ticas. Se allim, l·s~otados to<los 
os mr:ios f!UC a rn.zfto, :t prnclenci:1, as circu!)lS· 
ta.ncias do pniz aconsrlhmn, nn.c1~ se C')TIS~~nir. 
1'N:orrcrcn1os tLs armas; mns, CIT!f]tw:nn n.cpcl-
1c infeliz desengano nii.o chc.f';'ar. insistirei ni~s 

negociações. Fortite;· in rr, surr.!..·i!.·~i· iJ:. Ji!M!:). 

.Em negociações de tal importanC::J, eu 
mu!to desejara que os nobres Sr::narlcres se n~s

th·essem de expressões Yioicnt~!i f'!ilC nc·:lhum 
bcn1 produzem, c ltntes intlispfiGm 03 3~e~1tes 

cmn quem trn.tn.mos ~apúiados). T~u ouvi 1~0:11 

bastante dôr :1s expressões d•} !1obrr. cx-:\ri:a!~;

tro; cil-:ts, aqui cstflo no Do'S!l•'rtarlol·: - Or::. 
se nin.~;nem pôde negar :10 concL }·fo1~ mni~o 

talento, luzes, expcriencia. r. muito t.inJ- cHnlo
mn.tico. tambcm se ha ele rcconh0.ct~1· qllr"~ ::1i·· 
nflo foi muito feliz nn. escolha do sou a:::,:·;li:;\ 
porquanto :1 intriga e :1 calumnia nfw s:i:; Q 

. p!·edicado de um bom diplomat.n.. 
Eu entendt> quo. o nobre Scnarlor [c:z p:r::Y•' 

offensn. com estas pala nas. porque attr!bu !·) 
ao agente do Conde :IIolé a intrig-a. o. [! e~!l:

mnia! Ora, de certo n. irrcspons:lbilid:J.d•c cl•' 
Senador, nrr cmissfto de suas opiniões. o nfw 
cl~1·ia levar tfl.o longe, e nem cu creio que 
~11c111 ~c cobre com clla esteja. nutorizado pa-
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ra :uaear· " rc·putar;:lo de uar ag~nl<: •.!oõr::n;;:::- I se lhe li.'lUrou o l}rte ]Jintou Yiryi/io quandt> o 

ro " quem :r !iüs L'onsicl.:ro Jlllli digno cio Int~:u· ;-.::i dos ventos- culsa rcdcl o.c/us orce - dcs

quc ocwpll: núo o snppon!1o susccptird n;;lll r·ucwlcou as lc?n1J·:sladcs. Xão se podia f!lller 
capa;: da baixeza ele fazer Intrigas, nr.m pm· uma invectiva n1uis rirulcnt:1 contm o Senado! 
mover c:tlumnias. J.'oi excesso no calor da dis- Quem Isto ler cm lugares Jongiquos, e fór 
cussfio. que nfto ser;'i rcpelitlo. 

Senhores. :J~stn emenda. nflo exprime seM 
nflo o desejo gera] ele toda a nar:üo, a cspí!l'au
ça de ver o 0)'apoc1• desoccupado; e um tal 
dc:;ojo e cs;1crança, nüo podendo con;<itlcr:tr-se 
oil'.::nsi'.·os do Ministcrio de Setembro, nflo ve
jo rnz:1o ]J:ll'a a impugn:tr:iio do nobre ex-:\U
nisu·o. Espl'ro, portanto, que seja a.ppmvad:t. 

'rambem não vejo n1otivos para ~c regci
tar a outra emenda f]ue eH~: - parn. o que 
muito concorrer,[ o espirita de ordrm, r:tr.. -
o muito m~is quando se obscrvn. o que noz 
d!z :t Fa\:1 do Throno, de que, apezar de qne 
continue a guerra civil no Rio Grande, o cs
pi!'ii.tl de: onlem se vai deoenvolvcnilü uas de
mais p!'ovincias, etc. ·E como responde o Se
:mdc. :t enc topico? Para o que mtúo CD!leor
t•er:·, o c>)lirito rlc ordem que o SL·nado a.rücn
t.cmr:utc: dt)~;cja ver firmado em iodos os Brazi!. 
l::;;t.~ rlc:;r:jo elo Senado poclc ocr impugnado 
por alguma pessoa? I-Iaver(t alguem que nü~ 

dcsé·]o ver o espiri to de ordem firmado cm to
do o Hra::il? Ou havcr[t algucm que nüo reco
nhe(;a que infelizmente o espirita tlc ordem nüo 
cst(t ril-m:ri!o c:n todo o Drazil '! E' nruadc que: 
o .r.olJre Sc)!:tclor jú nos fez :rqui a distineçüo 
de r:spiritc, de orde:m c ordem - jü nos expli
cou r]Uc Ho Brnzil ha espirita de ordem, mas 
nf:D ha o:·r!CJm, e n:lo sei se sustentou tam
hcm o con:rnrio, bto é, que ha ordí::m e não 
esp!ri:o th ordem: o que vejo c o que muito 
si:no •' Qll<: n:io haja espirita de ordem gcral
nreute, r: '' que m1 sustento c creio é que não 
~~ú n St'!liHl:), m~s toUa. a na!':iio, commigo dc
~it:):I .-:ii !!l!l· l1 tlsplrito de ordcn1 SP.b flrmadn 
f·m torlo n Drazil. (Apoiar/os.) 

O Sr:. \'r·:r:c:rnmw: - Sr. Presidente. An
tes dt, !'::lar especialmente nas emendas, f<trd 
algumas ob~er-ra~õcs ao discurso com que um 
illnstrc Sc·n:ldor abria esta terceir:: t.!isenssfw. 
n~poncknr.lo a argumentos da sc,<;uf!d:t: bl·lll 
cor1hrr:o n:;o poder imit:rr seu :tlto c ~rncbtlo 
e;_;t.ylo, mas ncm por isso deixarei ilr n•spon
drr-lllr rastl'iramcnte. 

Comcr:on elle .por um \"iolento r.'xa:-d:o. rli· 
7.n~1t:lCJ qut~ r:d lucta sr. travou no S·~~nado. rn!t~ 

amigo do Senado, de certo ha de a.fC!ig!J·-se, 
ha de perg-untar quantos .Senadores morrerarr. 
neste cOilflicto! Qn:tntos ficaram com a cn.
bcça ou pernas quebradas! ( Hisar/.as.) Feliz
mente, <H]tli estamos todos süos c salvos, ~ 

creio {JUC nenhum se incommoclDu com :~ clis· 
cussüo, :1 nfto ser o illustrc Senai:lor. Ainda 
aqui nfto J>ttra o cxordio: o illustrc Scn::dor 
aecresecntou que vira muitos r,:rnas cobertos 
de nl!vc c romitando fogo. Pcrmitta. o !Ilus
tre S2nad01· dizer-lhe flliC esses velhos c hu
mildes Etnas nüo temem ser abafados pelas 
g-rarnlcs lm-:Js q1:c o e:lendo c vigoroso Chim
borazo se esi'orr:a :r lanr,,nr sobre .clles. (_·\Jlo'in
!los c: risn.rlM.i 

Passou depois o illu~t.re Senad(ll' a quP
rcr demonstrar que a sedi~:w rla Pr·ol'!nr:i:r.. 
:lc S. Pedro tin:-a. desde sr,u principio ·por 
objecto a Republica. e que pm·a isto nfto sc
:~uirin a, chi·onolo't~l:t dos faetos, mas a ordem 
philosophic:\. Qnanrlo ficou, pOJ- cquil'ocn. e:m 
lOS i c lSOS a prillll:ir:t r':poca do tlcsr-~n 1'01-
,·fmcnto n:publicano, parc·c;;u que ia aecrtado, 
sondo m:lÍR ou 1ncn~s n. époc:l cm CJllC as id(~as 

rir. lilJcrdade, tcndo·sc cstpndiclo por· totla n. 
Europa. t.ranhorclnram p:trn. a ,\mcrica .. Vt -cu 
~n~! prrp~r:n·:!. :1. aeomp:1nhar o H!ust1·c Se:nn
:lnr em was obscnn~õcs sobre :1 marcha do 
r!xcrcito pacil'ie:tclor penetrando no tcrritorio 
r~c ?l!ont<Tirléo a r.omhat:cr os vis!nhos TCpu
h!ic:tnos. onde: crn. facil cle!xar-se infeccionar 
pr:Jas idéas que combatia. Cont<l\'a tambr.m ou
\'il-o sobre a ineorporar,,Cto ela ncpnbl!ca r.la 
Cisp1atina ~\o Brazil. nu ;:i 11ow,,~·tl\i',\. poi·tn· 
-~~ucza, (1~1:~ ai:ula. n:1o pst:t\·a 1lh~id!!!a; r·:.qWl';l~ 

•:;• rlepois ouvil-o sobre a rcro!ta da Ci;;pl:r 
l.ina. moi:iYada, ;:o que purccc•. pc·la Yi0'•'lll:t 

llissolu(;fto ela As~1Sfl1llb1éa Consr.i~·uintP. e :i•.~· 

·~uil·o nc~ta lon~n. guerra :1.t11 a paz. P~l·ccin

mc ~ue o illustrc SenadO!' encontraria cm to 
elos estes movimc•ntos ba.stante cabcrlnl de' f:t· 
t'i'os, pn.ra phi!osophieamcntc descobrir a ge
ncalo'gia elo r!'puhlica.nismo da. Pro,-inci:r. r!" 
S. Pclll'O: porém o illustre .Senador. rorrig-i;r .. 
rio o equh·or~o. disse que se referia :w, anno;; 
de lR~j ·e J S~S. c :1 ttrilm i 11 :'i op]losi~ão c! a C a· 
:•~ara. do:; Dcputarlo~ :1. origr·m tln :·c·nnblie:rni:c-
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mo dos rj.ob"randcnscs. Custa-me a comprcllcn· i dor por mostrar que a primeira amnistia nãa 
clcr como o illustrc Scnndor imnginou a ori· I fin·a util, mas nociva, e qu.; ;, amnistia só dev~ 
t:c·m do rc;mblicanismo onde cu nunca a suõ· 1

1 

ter lur;ar depois da victoria: cu entendo que 
JlCltci! Rcconlci-rn& que; o illu;;t.rc Senador f:Ji ha ainda -outro caso cm que clla deve ter lur.:ar 
'IT"' • ~ J'. ~ , 

~>'>Inlscro "nessa ~poca, c que _a:gumas ccnsur~3 ! e ó quando um~ granrl() massa de povo allucl· 
,,offrcu ~: part~ dessa oppos~~ao, c consta r~u .. ; '! nado se encam.mh~ para um grande transtor
sc affli"l.a mmto com a le1 dn. responsalnli· no da ordem publlca, e nfLo ha meios prnru

;l~~c _,dos. min~stJ:o~; o que foi bnstantc--~~r~ I ptos ~ara. reprimU-a .. E' isto o .qt~c aconteceu 
• .a .. al .L de repu!Jhc .. na. Em todos os gov,,.J,oo j nc R10 Glande: o cr1me de scdJçao na ex11 ui
lh•rcs, ha opposiçi3cs que ddcndem c tenti.CJ!l 1 são do Presidente preparava para o d~ nb0J. 
a augmentar as liberdades publicas, assim ca- ! Wio, porque era grande a massa dos scclkio
mo os governos tendem a rcstringil-ns: isto é, · sos, não havla forças para subjugai-os, ~ clles 
da müurcza dos governes constituc!onar:s. I temiam o castigo, posto que muitos c~tires
(.d.poiados.) A opposi~ão da Camara dos Depu-! ~em arrependidos; a amnistia veiu aqui muito 
tn.dos, ~:m 27 c 28, tüo longe cste\'C de ser rc-[ a proposito, dividindo os sc~iciosos armando 
publicuna, que passou a dar evidentes pro1·as [ uns para subjugar os outros. 
do contrario: quando cm 31 se manifestou uma I ·?\Ias disse o mustre Senador que depois da 
fort0 tcndcnci:t republicana, foram os mem- lamnisti:l houve assedias e batalhas; mas c;ucm 
bro.s ~css: opposiçüo qüe lhe oppozcram uma li Ycnccu os:: as batalh~s? Foram os alllnistiados: 
bn.r:-C:Ira. ;nexpugnn.vcl, como é jlatente a to- s·: c11cs nao se podHl.Ul vencer, nem os rebel
des; o que seria bastante para justificai-a. se I dos ficariam acantonados e:n Piratinin como 
carecesse jm:tificaçfLD. (!..po-!aclos.) ! ficn.ram. Pouco faltou para que a Jeg~lidade 

'-íostrada a falsidade da origem do repu-~ triumphassc completamente; porém oc conse
blic:mismo do Rio Grande, assignn.da peio ii- Ihciros do Presidente Antéro, tendo abrar,ado 
lustre ·Senador, c mostrada a fc•atc donde c!- 1 o~ amnistiados para debell:lr cs rcteldcs. vol· 
J,~ espontane.-1.mC!ltc podia provir, cn.he toda a f, taram-se contra cllcs, conümdo a victoria se
sG:-ic t1c r:.c:ocb.ios ào íllu.strc Senador; por :, ,;urn. . ..:\.o :ü.1csmo tl!mpo que uma proclamação 
isso niio o aco:npanharei {)111 seu discurso, Ii- ! dú Presidente mandava atirar r.os rebeldes co
mitar.do-mc a obscnn.r dcstacadamcntc alg-uns mo a féras, ferviam a.s pris~es c deportaf;líes 
factos. Refere o ii lustre Senador que foram dos amnistiados; cid~cli!os que haviam saeri-
dc:n!ttidos antif;os e probos -empregados. Eu 
convenho que assim acontecesse, tenho mesmo 
notida que o Juiz das trcs alfandc:;-as daqucl
Ja Pro1·incia, sem duvida muito probo c hon· 
rr.do, ficára excluído pcl:l. .reforma que se fez 
mtquclla reparti~ão; mas estou bem com·en
cido qüc css.c empregado. bem como os outros 
empregados probos excluídos do serviço, se 
por ventura houve Iii mais algum. não coopc
rr·r.m par:~. a Republica. Allegou tambcm que 
Bento Gonçalves viera a esta Curte c voltara 
eumul:ulo -de mercl:s. O illustrc Senador co
nhece bem o 1!inistro que lhe conferiu essas 

ficado suas fortunas c arriscn.<.lo suas -ridas 
pc1n. lc·galidade, forn.m atrozrr:cntc perscgairlos. 
Estes excessos fizeram crescer a forG::t {los re
beldes c din1inuir a da Jcgr.Iidade. Eu não des
culpo Bento jl:J.nocl; mn.s os que o provocaram 
3-lr c!·imc, levando-o ao ultimo tcr:r:o da dcscs
pcraç:io, tambcm são altamente culpados. No 
melo de todas :ts n.rguicües que se fizcra1n a 
Dento :,ranocl, ficou incoJ:tcstr,vcl que cllc dcr
rc-tou os rebeldes cm diffcrcutcs acções c os 
reduziu ·n. pequeno numero retirado a Pirati
nin, ·C trLo n1al foi tratado que àeu sua. dcn1is~ 

são. Quando um general victorioso se demit· 
mercês, c .:; amigo dcllc, assim como eu o sou te, é de c-rêr que grande foi :1. perscguicflo que 
pelo muito que aprecio sua honradez; c nüo a isso o brigou. Depois de dcmittido, correu 
~ crivei que o illustre .Senador tenha em con- como certo que -o Presidente se dirigia cm pes
t:l de republicano este ~!inistro nem lhe attri· 

1 
soa a prendei-o; foi neste extremo que cllc rc

bua intenções republicanas no a.graciamento · correu no crime, prendendo o Presidente. Os 
{]p Bento Gonçalves, c per isso não póde de· desastres da lcgalidn.dc continuaram <lahi em 
!luzir desse facto conclusão alguma faYora\'~1 diante, tendo por causa a perseguição contra 
.ao seu intento. (.1.poiados.) oz amnistiados. Nilo posso pois deixar de pcr-

VItimn.mentc esrorcou-se o !Ilustre Seno· manccer connncido que a amnistia foi conce-

A,- 41 T. !V 
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dida. multo a. proposito, c ·Que, se ell:1. co:lti
nuag~e <L ~cr lc:1lmcnte respciuula, h:1 muitr, 
témpo ll leg-allda>d() t<;ri:J. triumphado cm todi 
a Prorincia. 

Passarei i1 tr~t:l.r da,s emendas offcrcc:idn.~. 

Approvo a do 2cgundo periodo, porque dis
tingo a.s duns entidade~ - n1agesta.dc polltic~~ 

- que: :.Lcomp:mh::. o potlcr cm c::crcicio c m~ .. 
g..,stado - tl'atauu~nto pc::so:.1l. :\fio me pa .. 
recc, poré·m, que se deva con:;umlr tempo nes· 
t•! exame, porqtte cle!Jaixo de qualquer dns f6r
mas appa.rccc a mesma. idén.. Tambcn1 n.ppro\~o 

~. emcnd:J. ao quarto pcriodo, par ser conscquen 
ci:J. nawral ào qu.e diz a Fa.la; pois, intcres
samlo-so tanto as nações na prosp2ridade do 
Imperi:>, é natural csper:u· que o nosso tcrri
tcrio occupado por tropas cstrn.n·gciras no:: 
s<::ja rf:stituid-o. T:tm·henl nüo me opponho :: 
sulH~m~ndn. que cspcciflc:t o Oy:lpocl·:; posL~ 

que j:'~ estc,i:t cotnprchendida na ~encralidalk 

Pa.recc·mc n~rcssarin. a emenda ao qnint:J 
pr:rlodo, porquanto na <LHterior àiscussi'lo sm:
peitavn-sc qur.: no negocio tia nornc~Jçã.o ·do Bis· 
po do Rio tivesse havido quebra da dignidade 
d~. Corün.; lll::tS agorn. hn. ce-rteza, 0 por issc 
eleve vnriü.r a expressão. Dlgo que 1líl. <:~~rte:w. 

porque torlos os actos da administraçi'lo pass~
da reduzem-se a dois officios anteriores (t rr· 

nuncia do BiSllO eleito, c cm ambos se not:! 
condescendcnci:l. ce:ra com os cscrupu!os d·' 
Papa. Xenhum argumento se produziu par:• 
desvanecer esta certeza. tod:t a dr;feza que :•. 
este respeito se procurou fazer da administr::
r,ii.o àe 1~ de Setembro foi increp:tr as adml· 
nistraçõcs anteriores. Tambem eu as nii.o dc
fnHlo, parecendo-me que ni'lo trataram este n~
~oc;..J con1 discriçfio necessaria; mas cu nün 
trato de censurar esta ou a.quella a.dn1iuistr~:

r,i\o, trato do ner.ocio .em si mesmo, que acabo:: 
desagradavelmente e com pouco decoro da Cl.
rõa; so o Senado est:í igualmente couvencid~ 
disto, lleve expressar leal c francamente o seu 
pensamento, qualquer quo seja a iUiministr:!· 
ção sobre quem de>·a recahir a censura. 
("tpoiados.) 

A!)proi'O tawbem a emenda ao sctiuw pr;
rlodo, que me parece remover as fJl!estões sm;
citadas nu discussão anterior. isto é, se exisl•' 
ou não .cspirito de orclem, e se só existe no 
interior do !v!inist.crio: a cmendn. limita-se a 
exprimir um àcs~Jo pn.tr!otlco. o de ver firma· 

do o espirita de arde!!.!, 11~\e, sem duv!da, S!)f· 

íreu alguma::: vaclllações. 

o Si:. c o~ TA FE!WE!l!.\: - Direi pouco, e 
tn.lvcz mesmo não Uve:ra. pedido n. J1i11avra. se 
não tivesse de pro1·r,J' claramente ao nobre 
cx-:.\Iinistro as usscrgões que oulr'ora cnun· 
cici sobt·e o PreG!dent.c d<t Provincht t!o Rio 
Cmndc da Sul: n:io me incommodarei se ap
par,;cere:n intcrt·upçiics: se o nobre ex-M!ni~

tro não poder reprimir o seu despeito so f6r 

mordiclo da lara·ntulu. c deixar escapar al~;uns 
ap:\nr:s, nflo stí dcsculpal-o-!td, mas até lou
\.:'..l~~i i.~ sua scu.sib!lic.lade; c par:t uão orten
del-o, procur::.rei quanto cm mit:::J. couber sc-r
vir-.·tr:L! no meu dlscur3o de pala.vras insinuan· 
te;;, que possam 12var a verdade :w iunclo d:L 
:~l:un. do nobr0 Scnu.dor, ~uc com tanto afinC\J 
t:;m impug-n:tdo a resposta ú Fala do 'l'hrono. 

1~' para man:vilbar a. pcrtinacia do !lobri~ 

Sen:!dor 11:1 impug-nac,üo do tr:1bnlho u:t C~:I:

:..::iss;}n; c~l·.\ u~o quer nprovcit:lr nc:~1 pon::o::;, 
nen1 ~:lrg-ulas. c entretanto nil0 nHuH.b. ú ~rc::a 
ncnhum:.t emenda para substituir o projecto de 
resposr:t! Qucrer:i o nobre cx-}linistro que o 
Scn:tdo nfto responda ú Pala do Throno'! Erl " 
cGnjuro que ruand:J tt :J!e~~a :t!'gur::a :;mr.:Hl~L 

O Sn. V.1:;co:-;c~r.r.ns: - Ki1o cahlo nessa. 

O Sn. Co:<·:·.\ FJ·:Ja:Em.\: -Sendo clla elabo
rada na ofl'icina de tiio digno .mestre, sahirú ia. 
f:!.lllvelmcnte obru. pcifritn., bem ac:tb!'l.d~. e o 
Brn.zil h:t de votar por e !la! :.\las, Sr. Prcslden

Senado que só tem os olho:l fito:; no bem do 
te. emquanto nfto .. pparecer melhor obra. eu 
votarei pelo parecer ela Commissão. Eu o sus· 
tentarei. Senhores. E em seu :tbono falarei a 
linguagem d:t vcrdad0., da verdade una, por
qne, no ll!Cn modo de sentir, a verdade, c ~ii 

:1 verdar!c. é bella: nfto so entenda, poróm, q1w 
cu prcü:ndo lanr,ar mfw de termos indignos do 
Senado. ]:Qrquf> cu nflo quero converter o Sr.
ilndo, ~stc s:1gr:ulo recinto, cm campo troiano, 
mtrlo os guerreiros sitiadores, que trabalhavam 
rlc commum accürdo para dcbellar a cidade, 
diziam aos sitiados: 'l'ú tens a vergonhn. de 
um cf,o nas i'accs e a t!mid.ez de um servo no 
coraçfl,(). Eu não adoptarei estes termos: pro· 
curarei, fJHanto cm mim couber. por elevar :• 
di~nid:ule do Senado Brazileiro, e desejarei 
quo ello sei:J. considerado tomo o Senado ro
mn.no, no te:npo em que se as~1emclhou com o 
eoll~re~so dos deuses. 
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Passarei a dizer ~Igum~ cousa sobre o dis· 1 iwv!a. o seu. qu~·: nós totlos saO.omo~ que o no

e:nr~o ll? r.JolJrc Senatlor que cucctou n. nltimn I brr PX·:\linistro er:t um dos campeões ... 
~ual fOI Jú reputado pelo nolJrc Senador (o O Sr:. \'Asco:-.-cr~Lr.os: - Da Rrpuh!lc;L? 
Sr. Vcrr;uclro) que se senta [i. minha direita; O S1:. Cos';"A FEHHEJJ:.\: -!-;ão, mas sim da 
{' c!irr.i que J'iquei estupefacto, quando cllc jun· opposiçfw. Km 1827 c 28 clle llastcavn. o p~n
tou os velhos Senadores cobertos de neve como dela da liberdade ... 
o ;;:lll:t c co~o cl!e vomitando la.vas. (]uando j O S::. V.\scoxr:r·:r.r.os: - Apoiado. 
no.=5 1r.:mbrou Eolo clf'srnc:ldcanclo os ventos fn· 1 O 81:. Cos·r.\ Fl·:J:Imllt.\: - ElJt" crn. urn dos 
r!o:;c~ .c :1s horrisr.mas tcmp~stades. llecC'ci por I s0us chefes; mas hoje é um dos apostolas rio 
p:~1 in:Jt:tntc que o rei dos ventos ,.!2ssc <lc!tnr re-gresso (hilarirlarlc); nfLO digo t~m. é arn p~c 
1 ::rio por te;·rn., c scpultar·nos nas rui nas dcs- .'cdii.o {]o ·l"C!irésm ( hilm·irlarlc), pois foi cllc 
~.n. C':;s:: .. P:trcccn-mc t::uniJc,m que as l:tvas do ·1ncm hasteou o estandarte do regresso. Hoje 
Etna. me a'brazn.va.n1 c iam rcc1uzir~mc il cln- · o nobre S(!nndor. t!llvez ]):}la sua piedade e 
zns (riSild.ns.) :rrn.s, oihancl0 depois par aquol· i !~ontric(;~o, se :-:pr~sent:t {t maneira dos pCJJÍ· 

1;:. C'Grtina (o omrlor nponla para o cortinaria l :entes dn primili\'a ig-reja, fnzcndo uma con
t?o f'ndr:ira impr.'1'ia7) qtiC .ficl!Tn. intr:ctr:. e !:n- ; fissão gcrn.l: cile, eom cffeito. nos disse C]U-ü 
1~1oi·el, fc:Jizmcntr: ch::~rY:::i que n~o llf!.Yia pc~i, ' ~ouv::.va n1:1ito ao nobre Senador que tinha 
r~o. r. q1:c todo:; rs~n;·a:mos incolumcs e pr::·s:::~ · onsiderado c:ssn. opposl~fLO como o fóco donde 
:;nindo seguros nos no:=so~ tr:thalh:ls: c1n sr:· :lnham nascida o:::: males do Rio Grn.nde; r n1i.o 
n:n:(l:"J., entrei commlgn mr::~m0 (c·l!1f1U:lJlto o 
nobr~ Senador d~r \'Ô03 (t sna elo~ncncia) a 
fnzrr mi!~hns r.:'!fl~;xücs. c d:z:a: mnitr!.s vezes 
!1~ ln.vrrs do Etena. o furc1· do r.ei (los ,·r:nt.os 
r1fio f:1Y.(·!11 tanto dnmno como o choler:t-mor· 
bns, que cm pcr:ido si!c!lcio cc:ifn. ,·!cti!!l::s " 

milhares. 

:)~n·c~ce·mc, Sr. Pl'05ident.e, (jUC O nobre Se: .. 
!1íldor. histo:·in.clor do H.io ·GranclC", pe:lns asse!"· 
t:ões f!11C 1~(,;.; ouvimos nc:sta. Casa, fctio, c ferio 
n1ort:1.ln~cnt.c o credito de mHita Mente haa c 
r .. ni·ccc·:l~C tnmbr.m {ji~C todos f!.(jl!CliC~ n. quem 
fcl'ln í.1~:n dirr.!t.o :~ ru:lamar: c ru ri:ipcro que 
o nohri: Si~nndor. que jú pc·cliu :t pa1avr!1. pro· 
(1\!zit•(t n.s provas ·do que disse, r derlr~rnrr~ 

ourill silo os qnc prt~p:tr:lm a rnina da. pa.tria. 
s~:nhores. Eu nrLo pc·r~cnci (l opposição cp.iC 

c·m J S27 o 2S se fez na Camnrn dos Srs. Depu
tados (~ CI?rtn que i.i\"C a hm1ra de se!" .escolhi~ 
du pelo~ m.::us patricios m2rn.nhcnscs, fignri'i 
mesmo crn primeiro lugar nas listas de Sen:t· 
flore~; TJOr~}m nilo dei uma. só pnlaYrn.. nfio in· 
eo:nmodei os ministraR. nf'to i1ludi n. ningucm: 
Yim cm lSn tmnn.r assento na C:amarn. dos 
Srs. Deputados, e portanto não fui membro 
<lcssa opposir::io, nem fiz nem tomei parte na 
:oe\'oluçi\o de 7 de Abril: quando tomei assento, 
ji esses factos tinbam tido lug-ar. 

:\ías perg-untarei ao nobre Scn:Lrlo se o ft1-
co ou o bnl!lãn donde rc!}enrou a. rc\·oluç[,o elo 
Tiio Grande foi a Camnr:t dos Srs. Deput:.o.dos. 
Eu. como já disse, ni~so 11~0 cntrr.i, mas te· 

'1r:i de cn aeJ·editaJ· nm p2cca.dor arrependido, 
:,ue eonfcssa pn!1l :e:tmcntc os crimes q:;c com
·11ct.t.cu? !\()~ t.cmos nm:!. lei, c lei l!glda {L nos
··::t cxistenein .. fll!f! <1ct0rminn. que n;io nos d~

·:e:mcs accns~1· n. ~1ó:.: mesmos mórrncnto cn1 
pu bEco: o nobre Scn::!dor, po!'i~m. fnu:!Hlo um 
::·sforc:o :-;obr(~natural. pn~snido cln. grn~n. divina 
c lmitn.tHln Mi b.:n-:s fiL1i::; (1;-L j)l'~mií.irét i~r.:'.i:l, 

confessou ~;cus pas;;3dos erros. Se (]alli (· que 
nasci~rm todas :1s Uc~ordcns, con1o d!::;sr. o no· 
bre Senndor historinàor do Rio Gra.ncle; s8 

cssn. declarr:.r;fto 6 confirmad:t pel:L confissfto Uo 
nobrr. cx-: .. rinistro, Ql:cm poclcr:'í. por cm dn,~ida 

:~ se:::. vc:-ílci<.l~ ele~ Eu estrnnh e i desde logo es
~,_ 1in.~u:1.:;em. JWrquc nuncn. pensei, ne·m 1cYi!· 
mente. que c:.sFin. oppos!r:ão quizcssc a ru!n~ do 
Dr:,zil. E com r:fCrito, Sr. Pr.~s!dcnte, como é 
que ncstn. Cas:1. sr onsi'.. d izcr que c~tn. opposi
r:.ão (: e:l.US't elas àeson1t-ns elo Rio Grnndc c1o 
St!!? Co1:1o é possh·cl r.n' o cli:l. do gloriaso 
trium·pho ela 1W.ciounlicl:H1r: f~~~a pa!·a o !l~'l11rc 

Senador um rlia fatal~ Ah! Sr. Presidente, tal
•;cz, talvez. se nfto tivr:ssc apparccido o dia 7 
'1e Abril. depois appnrcccsscm dias .... 

Sr. Presidente. Parc,cc que não tem rn.
~üo o nobre Senador: jft aqui se mostrou qunl 
iol a origem da desordem do Rio Grande !lu 
S·ul; e !la não nasceu da opposição da Camara 
dos Deputados. E' salJiuo qur., quando se mu
i1ns ns orga:tisW!Õcs snr.i:1cs pelo nwdo com que 

'.. nossa foi muc1ndn. os intcrcscs s~ ehocam1 
:~.:: trc:v:1s r as Inzcs ~e combatc:n, r:::: coil~cqucn .. 
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vez se o nobre orador qulzessc attlngir a uma 1 e:;so ramo de -oliveir:l, que o l're5ldente gene· 
cousa mais proxirua, ta.lvez podcsscmos dizer 

1

1 r:tl Elgcr~r1o c:npcurl]ll"~l·a, n~o foi o ra.1no da 
que cs.sn. pn.z desgraçada do :\Iontevidéo, qn~: p:r~. !lOrl·n.l !:;!·!11 o :-:·~!no d::. -::~!:·~:o::a, ~;y!!!!Jolo 

deixou essa Provlncia independe:J.te, foi a prin- eJ,:;an::tt!:JJ• que l!~:o;·ou :;1u!co poc1co a quem 
c!pal cnus:1. <las desordens do Rio Grande: alli c:c!k :;;3 mn c :t CJll'~::: o dcu. 
os povos se communic:1.m fac!!mcntc, de ma
neira que a popula~ilo do Rio Grande partici
pa dos contagias da Cisplatiua. R~1firu, n:lo 
irei mais adea.ntc sobr(;! este assumpto. 

Disse t:J.mbem o nobre Senador que :t so
dedad~ Defensora, do Rio de J:1neiro, tinh:1. si
do uma dn.s cn.usas de no~sos ll1:llcs; pc"'o·lhc 
cncn.rcc!dnmC!ntc que prore isso. porqu~, se fó:· 

:2ssin1. c~.t~ve eu 11lu<lido, porqu~ fui me~nbro 

dessa sor.!cdadc como alguns senhores Scnido
rcs: part3.1:to~ se é isto YC!"da(1e. quero f=tzc~ 

:1eto de cantricç8.o; n'!r:s eu nui!cn. pcnr:2~ qnc 
n.lli so t:r~tassc <lc principias re:publlc:1:1GS ... 

O S1t. V.·~~coxcr::r.r.o~: - :\Ias disse que c.lc
;:;eoj::,·a !~t~G c1ln i'cssG d!s~olv!da. pelo Co,·(~

no. 
0 Sr.. COST.\ FEJ:r.r.mA: - Eu? 
O S!:. V/,scoxc!~Lr.os: - Xurn dis.::u~so. 

O Sn. Cor-nA FEJ!m~n:A: - ~Tiio sei, póde ser 
r:.uc o li!ssc~:~e. "PO~ílt:e e:~tcndo qn<~ ~~1~urna.~ 

socicdr!í!cs p~rticularcs, cvmpo~tn.s <h' eP!"tos 
lndividt:o::, nflo- convli:n fL caus:t publica. 
( J pofario.) En espero, co:~1o jf1 disse. Que o 
nobre S0!!:1Uor prove tal asscrG~O: bo::r! é fll~r. 

S:~ ;lrOV(·!ll, O f1\1C' YOU f~?.Cj, pois, tendo Cl! 

cnnunc!~do ~1guns f:lCtOs robrt: o Presidcr:tc 
do .R!o Gi:tnde, cump~c-n~e prov2..l·'JS ct·idcn· 

R, co:n effc!to, cu:1:o é .. Sr. Pr~~·sic1e:Htr, qac 
~;(: off2rccc :1. ::.;:n:dstin. ~1os r·iogra:Hlcnsc8 cha .. 

... ::·L; :r.:'!':~pos, c]u:~udo el!es batiam as nos
sas tropa~; c se neg-a ao P;tr:'t, onde os l!o
racns quotidi~!l~n1cntc !norri:lm, onde o Prczi· 
dente dizi~: tenho tantos home:ns cnc~!·ccr~

clo~, e:lks Dlorrenl; nrw lla. c:u1ei3.S! E o qnc 
s<J lhe respondi:":.? ;\nt1t~. Quando n dcscrUcm dJ. 
.Gahia. cl!cgou ~o c.st:~Ua cm que a pint~ o Pro· 
r~1oto1· I)t!IJiico. que pr:P:!t'!e:ncbs deu o nob:c 
~::-:\!!nis~rv:~ Negou ~t ::~~uistia :1. homens incr· 
me:.s e of!r;t·cccu-a a }l,Jmt!:lS n.:-m::.dos QtW ba· 
t:~'.m as t!·opas d~t lcg:.t~ldaUc, zomb~r.do n.s!jinl 
r1o~3 !~Q·.·~s. c ~:';ilt3n:lo o Co·rc~~~ br:1~ilc~ro~ 

O Presidente do TI.~o Gr~n<lc do Sul sa.hc 
:!c dia G de :\"!r!.:-l;O de !)c~·:o ...:\.Ic~gr~~ que ?\G:o 
sit.~nsa com ;uil c ~.:l!ltos homens; rctir::hse 
este rcbcldt! H:lll ser a.cn.ssn.c1o, c cntcrr:1.. p:trtc 
<lf· st~a :'..:ot:Ih:tria com o m:dor socc·~-~o c sc~u
r:-tnç::t; o Prr:3ldcntc yo~t~"!.-.30 con~ra Bento :Jia.
no~l; c.~tc: ~o~0 ot~ r-:!1~~(~ r~~:;;::·; c c ::7:-:.::ru..:r.tl: 
(qne:m tal o ~crL'~it(tr:t~) r1f~o se n.~:-c·.pc con1 
1.::!00 ha:ncus a. [tt~.c:tr a Be:!:o ~.r:~nocl, que 
nprn~~s tlnhn. GOO a 700, e S(: re:::ra cc:n mul:c 

D0pni~ cJ.:' ~~sr~r tr.;s di~s cm P:l.S~~r :) 
:!o. (·ntrn. nc. Yil~n. elo Rio P:.rdo, c t~nt::, 11:ts· 

temente. s:-!.r a pont0 e n.cossar os ini:ni;:;or.; c!ltão o 

Sr. Presidente. Fo! no:n~:tdo Prc·side:ntc eh~~:\: d:t cv!·u~nnn. ch:t::t:tdo c1[!. r1ir[:it:t ze lhe 

do R!o G!':l!!de do S~11 u~ c:~!ci~l .;cncrnl, o~
j,;cto à::!. prcdii.:c~üo do nobre c·x·i).!!nbtru; .;:n
trcguu-sc-!hc 1~!'J:!. cspadr~. c~ 1~m[!. mü.o, c "!!:1. 

outr~t .um. r~n.1o de cliYe:i!'~:; cu nfi.o sei, Sr. 
Prcside:atr, se a. esp:!.d:!. r:r~ d.~ fc:·ro co:1.do ou 
de fr:rro b:1.t:<lo (risarlr.s); o qnc sei {: que c:·:c 

:"!.lir~scn~:l c 1hc d!z: .Ah! Sr.~!"!hor! rruc pretr:I

dcis fa~er? X;'w h:t c~.Y~ ... n::tr~~L 
Co!n cffci~o. c.s nos:::ns s0~tl:~dos !am !1~0:1· 

t~H.los, n:lo cm c3.v~11o;::; m:1~:m:: ou l'!!!l :-ossi!'tnn· 
tr·::-;, por~m sim em cs(Jl!i:lctosl carne co!"!st~ de 
um officio desse PrQs!dcntc, no (!11[~] se• ]o;m cs· 

bcrn pes:tda ~n.rn. esse :no~o: nt:i!ca. s~hiu d~. tns p~1~\·r~s: qu~: a cnv:1~l~rin. !:t montrui::!. f1U3.
bainha. p~!'a. ü:rir inln!!~o. c que, 1n0smo C:r:J.- si toda cm tfto m:'"tos c=tv:1.!!os. f!UC P:!rcc!:tm cs

b[linhada., :~.pcn:1s protc.;cu :1. esse Presitlcntr1 quc!c·tos. Onça o Scn::'.do. (IG) 
quando fct:ia css:ts rctir-:td~s. que, TI[!. OPI7tt: .. l Ch-egado no Rio Pardo. qu2r pnss~r nvrtn· 
dn -cx-:l!inistro, for[lm tfLo sabiamente cxccul:1- te: mas adYertc-sc-lhe r,uc Bcn:o ~,fanocl iá 
elas como as de ?.IorcDu; ret!radas ·C que po;:.,~ c;:t.:tY:l. unido a Keto, ~lH' tinha 300 homens de 
affirmar a V. Ex. que nossos soldados r,rw.~\ ir.rantar;a c 300 de cn\·al!:trin, contando :tm
que pereceram nos dias de um vcr:io nb,·:~:~:~- hos os chefes uma for<:n i;;ual á do Prcsidcn· 
dor, soffrimento este em que teve m.:t!or ;J:tr· tr, c sendo superiores cm C:l.\'n.llaria; :"t Ylsta 
te o s• batalhão. dv que, seria temcridndc n.vnn~ar. 

Eu, provare!, Sr. PrcR!dentc, que ess:u; :~- 1 Disse o nobre Senador que se tr::tnstorn:t-
Hro.dns for:1.m ))recipitadas cm extremo, c qttc ! vam épocas, que ~rto nf~o .~st:v:n t!nido a Bc:J.-
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to ::IIan\lol; cu aqui trago ura documento que 
mostra que, na mesm:J. noite que o Presldente 
entrou no Rio Pardo, se tinha. operado essa 
rr,unliio; Isto o diz o Presidente uo seu orricio 
de 19 de :Marco (!~). 

Felizmente, no meu modo de pensar, n:w 
ae passou a ponte. Vamos ver a.gora o que fez 
o nosso generaL Dü. .:1s suas instru::!çõcs ac 
com!nandante c!n. àircitn., dcl~a a.:; trop~s nún.s. 

O S::. v.,sccxcr.r.r..os: - E!l;;ana·sc. 
O Sn. CoSTA Fr.n.r.EmA: - Eu provarei da· 

está prompta, upcsar de todos os sacrifidos 
já 'feitos, a fazer ainda outros p::rra susr.entar 
:t ordem; mas con1o é que h::tXC!'Jlos de ter tro~ 
PD., SGndo el!:J. asEim prcmi:ula? Corno 6 que os 
nossos p:ttricios, ainda que i!ludidos, dcpo.is 
d8 YenciUos hão de voltar ao grer!.lio c suste-n
tar o Governa? Isto, ::>elo que toca á tropa do 
P:~ri. 

Tornr,mos c~ do Rio Grande do Sul, qn~ 

se achava no Rio P::u-do, dn. maneira que aca· 
bei de expõr; o que vou provar pela 'P:trte que 

qui ha pouco. Dc!xou as trop:Ls núas, sem sol· Mt esse gr.n~ral ao ~.!bistro: é um officlo da·· 
do e sem cavalln.riu, ou n1o:1tacla8 cr--..1 csqu~Ie- tado c1 0 19 de 1fn.rço, sem du .. ;i-d:t bem escri

tos. ]'lto, porque uso. da palavra s:tpport c mrtrchc 
O Si!. VAscoscEuos: - :.rostre os erros llo ?lwrchc. Ea não sei bcru o que é csi::J. pn.l:J.vra. 

gcncr~l. O Prcsidc:u~c ·diz cm um dos seus officios (lê): 
o SJ:. CoST}~. FEm:EIH.\.: - Eu vou prose- ··~-'t.. 8scguro a v. E~:. que. quando a noss:t tro

g-uinclo. O general deixou as trcp~s ncs~e cs- P:!. tive~ I:l:tl.::; G mc1.c:; da disc!pl!nn., :PGdc o 
ir-do p prohibiu QUC nf~o se po:!e~sc to~rüo so- no,.--, ... .,0 Irrt""C"';.,l cr~ ..... •n.,.. CO!ll nll<"' P"',.!? bem 0 

"" 
0 

- _.. ol.~,, .... _)~ .. ,_, ",.Jlol.o"' ._.,, ... ~ ... ~ • 

b:-c t.or:-fto, co~o const:::L Uc sun.s lnstruct::ocs. ~.:renuc.~ 0 ImpErio cl0 seus inimigas i-nter
(}t!n s2 dis=:c serem n1uito bG3.S; c cm verdade I noG c ext.cnc~, ainda. nas mn.!s n.1·risca.du.s c1r
fc1·~m, porrruc até nEo se esqueceu de Tccom- Cl!Dlstl.!lciag., 

mc:1d.::t~ que~ se m~nd::tssc GaL milho ás best~s I Orn., :lcr~ditn.rcis, Senhores, que um:t tro
(risaC:r!s), que tinh:1m de cr!.rregu a. artilha- p:1. qur nf1.0 tinha discip!i:n.~, que estava. mon
ri:l: Uc c.:crto foi n:stv dc::-!n.si~à:t!llcn.tc m!!l~- •·r·Un. cm G'.,..u0, 0 ~..... corn ·) ,ncz'l~ de :.t:-aso ' j 1... • .•. nt 1 '-";:)• .. ... • .L ...... 1 1 

cioso. 1 c!c:1tro d~ G c.str!.r!:J. prorr..Dt:1.. D~.!·a. c~dJC~n~~ in~-
DC'i::ou :!S ~.!'c~:~.s c rct!rou-sc este Prcsi- l n1lgo~-; ::!t~-:-nc.s c cxtcrn::::s? I-fa Uc o Scn:.do 

dcj],tc~ p~:-:1. ?or~o A1c.~rc; c par:t faze:- o que';' I ~crc-diL"l!' ~uc o ~lon1e1:1 que cscrcvr} cstn. fau-

0 ~ob~~ cx-:·~fi~~~tro n~LO deu ncnh'.1ill3. palr.v!·~ ~~ f::rrcn~Hl:!. ~ o mes!-:-!.o m~c. tlc1ois d2.. d,~:·~·ot:'!., 
sob~0 !s:o. -e ··:cia di:cndo-nos: ti~1hn.r:1. app::!.roe- . fr.~;~. dc:::J. tudo c:o dc~orde::n.'? Xilo sc;r[L ~sto 
c:ido intri.~:ls !' .. o Rio Pa.idot ~ respeito de fl-j u~a ,arte f:t1sa?! Dir-;3c-r~ rruc n.van~o Pl"cpo
lhos do Rio a~nc1e e uno filhos do Rio Gr::mdc. I s!çüe:s s~~ provas. Certa!!! eu te. se nEio ~va.n
~In.s :t vc:-cln.dc!ra causa !lÜO no l-a deu~ cu a ! C:!.ssc as provQs, todo o mu!ldo :nc co!lsi:.Icra
!=!C!; :o! para m:1nàn.r d::r :trm~s c f:!.rc!r!.!l!Cn· I ria como I ou C"'.). Quem ha ele acrcdit:tr que 
tO ás troplS. este n1csxo ge:nc:r:Ll, que dci:~ou :1 trop~ ncs-

~o~:~ V. Ex. Qt!t: L! o rrcs!Ccnü· f!iW!J~ t~s c:·r:!!l!!!st~ncias. estcn~ desde· o di:L 12 de 
c!iz is~.o, tcnd:) deb:D.do G e::~ :·cito ncst0 .. -sta.-- ~ln.rçu atG 23 de A~ril zc:n te!' noticin. d:!. tTo

do, com ctt!anto~~ mczcs :t!:.r~ _ _..,_..Joz, acrr.:~!t:!.· pa c:n Uista!lcia de 30 le6u:J.s? Eis ~qui um 
reis Scnh<Jrcs? Co:n deus mcz~ :·: c~t.rct:l.!! r.G: of!'icio dcss::. gJori.:1 mi!it~r; sc~n duvid~, o Sr. 
o dinhei~o que so deu desappn.:t.2•.'u: sabe-se ex-)I:ni~tra havia tol-o ;:rcsentc (!J): ")liio 
cono esr.avaro n.s tropa..<; do Par ? Eu o digo: obst:l:~tc a faciEd:td·e da corrcspondcncla cn· 
:? 227 home:~s, n.r6 Abril' tinh:J.m dez mezcs de tre esta cidade (PorL~ Alegre) ·c essa villa, 
atrazo, e pn.rte dcs~a tropa, que cstn.m no Arn:l.· :~f:o tenho podido obter a n::enor noticin. ·clcsdc 
zonas, tinha de atraz~ dezoito mezcs. Aqui o dia 12." O offlcio 6 datr!cla de 23 de Abril 
tenho o re!atorio do Presidente do Pari qu0. de 1838. 
pro.va o que tenho d)to; c ;:crgunwre! ao no· Ora, que Gcmonstra isto? Por ventum es-
ro cx-~!!nlst.ro o quo qucrin. que fizesse css;,. tas notab!lidadcs nfto terão tido o :trabalho de 
trop:l. de i·nfellzcs; tinh:l. cll:l. prcYilcg-!o d1l ler estes o!ficics c de lhes dar a publiddadc 
c:~.m:~.lcão c qno muitos acreditam sustent:l.r·SJ ncccssaria? Nil.o vimos n5s que a renuncia do 
do ar~ Bispo eleito nunca pôde vêr a luz. 

Senhorffl. Grandes provas de p:tcicncin. O S1:. VAsco:>cF;LLos: - !';ão sei so n. v!u. 
tom dado a n:tçiio braz!lclr::t: scm duvida, ella O Sn. COST.\ Fcm:r.m.\: - Nilo sabe? De-
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via sa~cr: ~ s~ o ~ão s~be, nã_o é porque o n?.' 1 ~-om um militar ele reconhecida honradez . e 
brc cx~~Im.stJo nao seJa IDUJto ta.!cntoso: Ja urmeza de caructfr, que, depois do 7 de AbrJ!, 
~qui disse um nobre Senador que o ex-Min'is· prdiu licença e. novo Cincinnn.to, foi cultivar 
trc 6 a primeira notabilidade do nrazil. o seu campo; que, inimigo da intriga, nunca 

O Sn. 1\IARQm:z m: BARBACJ:xA: - Apoia- ,-ntrou cm partido algum politico; um militar 
do. •:uc tinha feito grnndrs ser1•iços no tempo da 

O Sn. CosTA FERHEU:A: ...:.. Sim, apoiado. ::;dc·pendenci::, c cujos conselhos salutares fa
c por isso mes1no nutis criminoso; pois a pri· ' ;·;"!_m dr:;presndo~. cw=u~clo, p~~~aJHlo o gcncrnl 
m·cira notnbilidn.de nrw sn:bc desses off1cios? ~:O:Jzc:1r!o perto Un. su:1 casa, sah!u :~o S(!U en

O Sn. VAscoxcr:r.r.os: - O nobre Senador .-:Jntro c lhe dis~e: Nilo ide ·ao nio Pardo se 
6 que me fez r.. honm de me comp:!rar com ;>.!i- :~'to qulzcrd0~ pertlcr a cnlumna. 
r::beau. l~ste mesmo militar cscrc·;eu numa cart:t 

!~·1uf cxtcns~t a. um seu :un!g-o sobre os negocias 0 Sr.. COS'I'A Jõ'm;:l:IJ:A: - Sim eu PJSoO 
dizer qac o nobre cx-:\!inistro é 0 nos.so ~~íi- :~c Rio Grande, na. qual assignn.Iava cs cr!'o~ 
r~bcau, c até me pa~cce que vai r•cccanio do I ~ommcttidos; este ~ levou a.o :~íinistro; c, cm 
mesmo modo que esse celebre :!\Iirabcnu; t.ort1s 'r·~ de lhe ::·gradeccr o seu zelo, apro·.-~i:nu-se 
sabem 0 que clle fc;: e 0 crermo com r;n~ cl-1 :··c:s:J. occa~ii:o Jl~•ra tecer u~1a int:·l::;:l contra 
1~ morreu. 'llr.. DepQJs. f!Uando tudo f1cou .pcrtlJtlo, quc

Sr. Presidente. Dc-pJb tlé t.udo que te· 
nl!o cxnendido, ·mostr:trei o que diz o gcnet"l1 
que commandava a c:Jlu::nn~, (!(,): ''Como a 
cnvn.liaria esteja ·c~n e-stado d.? nr~o p:-1c!cr ser 
11til c t1e cmprc'gar·sc c1n opcra~õC~s, por isso 
se torn;c de absoluta necessidade n. prompi.n 
vind!t da t~opa que existe nos uistrictos dc-s
t·-l cidade, nfto só p:::Ios ma~ii.·Cis tl!:C! í!ponto, 
cr,m o p~lo~ m:1is qa~ o exlg~m. c~~ c., e: te.'', 

Este officio (: de 29 de ~brço do gemr~l 
Barreto, que 1iuha ficado no Rio P~rdo. 

\"c·jn.mo.s a.~orn o que diz o mesmo g"E-:!er:tl 
no ,;eu officio de ele 2Abril (lê). 

~-!<"Hi~ que eiiP fo~~;e commnnclar uma co1u

~·.1r~:1, ou que :~ccclt:'.sse um cmpr[~go lnf·~rlor 

;!. fJ;ln. g-raduar:tw, proc:nr3ndosc o"ffcndcr o sct~ 

•:rilho militar r c~pcdindo-se daqui unm or-
'~em que o subn1eLtia a. outros g~:nera.cs. 

Outra intrlga tambe:n se teceu, cr~io qur. 
···~ntra. esse official, g;enro do Albano, qt\f' an
':1 por an.ni r j(: foi p~ct~r!tlo. p~rquc tC:Yc :~ 

.~ç~~;?;r:l~a <1c: t.cr nssl~nado a primeira reprr.
·r.r.tn~}o c011t.ra. o ~-t:ncral ·Elz~::l.rio. Eis n.qui, 
Sonl'.orcs, porqnP (·ll tr:nho n1edo ele ltr cs~e 

3fiicio. 

0 Sn. '\"' .. \~c·o:"-:l'f:LUif.:: - Nrlo 

Eis ~qul, Scmharcs, o estado da nossn. tro- ·:!to. 
11a; rnnrchou para o Tiio Pardo apen::Js muni
lla ele cmbornncs. fic1ndo expnst~ 1 morrer lú 
de frio, tlestltuida de tudo, soffrcndo todas 
as p.rivaQõ~s c01n hcroicn. rcsignn.~ttO, C]tw.ndo a 
/l .. ~":::e>!:'!.b!t•a .Gt:!·n.I tir:l1a -d1do t~s n:~.os In.rr,:1s 
tt:do Q!!~.nto se p::.dia dcs~jar Jl2r:J. ma:~tcr e 
l'P:r.'t~l10!'~!' o~ lJrnYos de-fensores da ler;J.lid:-Hl•'. 
~!·n f1!11 Sc;!1h~!"cs, o Que se ob~crva, -~ qu0 é 
i!:c·ontestn\·el, (; que -eles nilo csl:J.vam par-;os; 
não sei porque -entretanto o nobre ex-:!.Iinistro 
cxclamára: Eu não g<>sto de ouvir essas de
clarações; desejo ver factos, c que cada um 
ct•mpra com o seu dever! Eu tenho atG medo 
de• continuar a lêr este officio. 

O Sn. VAscoxcELI.o~: - l\"iio tenha; p6de 
ler. 

O Sr.. CoS'f.\ Jõ'Em~EIHA: - Não é por mim 
Que e•z tenho medo; o que receio é que se nfLO 
pratique com outros o mesmo que se praticou 

O SI!. CosTA Il.,fl:r.tlP..'..: - E eu não sei o 
1::e ~r! lm de ·cli~er de um -ministro que lgnor:t 
ecmns QUe são mt:ito pub1ieas (conti:!l!a a 
lér)) Este offieio é de 12 do Abril, escripto 
10 Prcsitlcnte pelo general CJUC estava com
mandando :! divisfLo da direita; o Senatlo o::
•.·!u a sua leitura. ·0 por clla. poder(t julgar 
nucm será o culpn.do dn. dm·rota do Rio P:trdo, 
;~ <> [';cncral com!r.~JH!ante d~ss:::. columna. ou 
~c o general cm c:!Irft~. T·enllo po!s ·prov:ulo o 

r,uc avance!. 
O Su. \',\~Coxcr.r.r.o;;: - :>Ias não IDP. ~on

vc:ncau. 
O Sn. Co~T.\ Jõ'Elii:EJJ:.\: -- N'üo me adml· 

~1.; ha homens que nunca se d~t.o por convcn
::idos. ainda mesmo a respeito ele cousas C\"1-

::cnti;;sim:;s; e o nobre Senador não 1! fie! {L 
:·.-,axima, quando fog-e de fazer umn. conrtssiw 
::cr~I. c·onfissfto porC.m que cu nfLD exijo que 
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o nobre Scnadot· fnGu, porque fif:ria accus!!r-s·:: 
a si proprio; c cllc !az muito hcm r1unndo s~ 

recusa ::t isto. porque emrim, uma lei essen
cial da nntuieza huma.na 6 nilo ~j(\ faze:r mal r~ 
si mesmo. 

O S1:. VAsco:-.-cr-:r.r.os: - E a minha !ou
eurJ! 

que :ter~dit:un em V_ Ex_ ( i'isruia:;) ; po:s nó:; 
todos não aereditamos qnc V. Ex. pugna v~!. 
pela libnrdndo bom entcnd ida·: Quem h:l\'h d.:, 
suppõr; que V. Ex. se havb ele converter ... 
( Orrlcm! orrlcm!) 

O S1:. PI:i·:snmxn:: - Rccommendo ao nc
bre Senador que n;w dirija seu cliscurso a ur.1 
ou outro membro. 

O S1:. Co~T.\. FEmu:TJ!.\: - Dem, n'gradcr:·:.' 
a V. Ex. a advertencia que mr. faz. A' vistn 
pois do que acabo ele cxpôr, parece que tenho 
IH'O'I.pado o que- nvancei. 

O Sn. V.\SCO);CELJ.o;o;: - E sobre a Snnt~ 
s,: não diz nada.? 

O S::. ('osT.\ Fr-:;:I:Eil:.,: - Que mais se p.:õ
t1r~ clizcr a csJc rct:peito'! Xão se leram j[t o.:; 
cl'f!cics que hoUY(.1 acerca deste negocio? 

O nobre orador· pas~n. a fa1lar sobr~ a oc~ 
cupação elo Oy~pocl:, estranhando o procedi
mento do Go>·erno irancez, pornue, embora di· 
g-c.. esse governo que f~ noss::> amigo. que d-esejn 
flllC vin;;ne a institui<;ão monarchica no Brazil. 
ao m0~mn t.PmpD apro1•eita-se da menoridade 
do nosso jovcr.1 Imperi.idor e da.;; circumstan
c:i:ls em que se achaYa o Par(t. para com p(~ 

atre1·luo entrar no OyapoclL Conform[!-se com 
o principio ele nua 11:11a naGiio pôde entrar nc. 
wrritorio ele outra cm certa~ circumstancia~. 

isto é. quando ela. nfto pôde r~a!·antir a tl'i.Ü~.
quillitladc do sca paiz, e corre risco de se~ 

c•Jmpromctt:ua a rlos paizes vizinhos: mas no
t.Lt não seren1 !:Ssas as circumslancias da Goy~!
r.:l (ranceza. 

Observa f!UC Portu;;al, antes do :.IIarque;~ 

de Pombal, era escarnecido por todas as na
ções; ·mas bastou o saber c a energia desse ho
mem para fazei-o muito respeitado, mesmo 
pelas nações mais poclerosas: morto, .porém. n 
:1-Iarquez, ficou Portugal em estado miserawl. 
Tanto pótlc cm um grande ministro um pa
triotismo ardente! Quando Napoleão, esse he· 
róe que fez ·esquecer os Sesostris c Alexanc!rcs, 
dominava a França; nuando dos imperantes 
ela Europa cliz!am-lhe uns: casai com a ml::lm 

~lT .. i~i. o outros: C:il.sai con! a n:inh[l.. filha, ne~;~ 

so tempo, o tpw !'azia cose herúe? Rctal!Ja v a 
a Europ;~ toda como bem queria; e entretan
t;, era rc:3pcitado desses rncsmof.i monn,!'ch.::3. 
Ellc zombou da nação portnguczn .. invadiu seu 
l.cn·itorio e o retalhou; mas a nar,fto portu
g~cza, lembra!~do-sc <.ln sua antiga gloria, nlOs
trou que n:lo püde se:r subjugadn. uma !Hl<~ftn 
que é capaz ele rcchlzir·sc a cinzas, untes .de 
tloür:~1· a cen•i;: ao jugo da serviclüo. 

O Brazil, cont!nua o orador, não deve per
ele!' de l'ista nue o governo franccz quer fa
zer hoje .na Amcric:L o nue cm outras épocas 
f~tda llit Eui4 opa; elle mandou occupar o nos~ 
s<1 tcrrltorio, zombou de nós! :\Tus o qu0 ad
mira é que. quando o patriotismo indignado 
clama contra essa violação elo direito cl:~s na
r_::1~s. aciw.-Ec no Senado bra:dlcir:> Quem ridi
e:n~ari:w essa expressão patriotica, dizendo que 
3í~ Pl'Gt.endc fa~~er guerra ti França. guerra. an 
P:liHI, guc:rra no mundo inteiro; emfim. p~
rr:ec que se presume que o Brazi! não é capaz 
f.L\ defender c.s seus direitos! E quem é que 
J'a.!o11 anui cm guerras? 'l'uclo quanto se d!ss~ 
or,::i rrduz!11-se a mostr11r a marcha do govcr
llJ fr:mccz occupando o Oyopock no Erazil, 
rn:t~r~;Hlo rt::duzir o J;exico a cir..zíl;;. e pr0tc
.P,"':.nd<J o~ rcvol;1cfcn~rios contra. o governo u~ 
Bll enos :\ire~. 

Scnhorc:;. Emquanto o llrnzil nfto enten
dr:J' que dc1·o ser um:t naçfw altiva, que pôde 
ainda .'CI' :t primeira naçüo da Amcr!ca :l!c
ridion::tl; e:nquanto 11üo se persuadir disto, 
ha de se:· sempre esearnccicl::t c andar á mer
cl! dos c:itrn.n.;ciros. 

Aqui o orador pede que se note nu c. se o 
r.;·::'!z!l nJ...J tQm grandes fortaleza;;, tc:n muito"J 
~:.nnnzc-ns ontle os francczes rr.ctcn1 suas droga
sinhas, fitas, plumas c outras tctúas insigni· 
ficant0s. Lembra a nobre attitudc do,; J~:>tndm; 

l:nitlos quando reYindicaram da França a. in
demnid~rlc que se lhes devia, c diz nu0, em
an::tnto nüo appareccr um goYerno patriotico, 
urra um governo que diga o mesmo que dizia 
um tyrnnno de Roma: Temam-me, muito cm
boi':!. me aborrec_:nm. mas un1 governo como o 
desse perfeito prindpc portugnez, que toma
Ya por timbre um pelicano nue rasgava o pro
prio peito para nutrir seus vassallos com seu 
san'gue; um governo, cmflm, que saiba susten
tar a dignidade do Brazil, nunca elle será at
ter,dido cm seus direitos. 
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!'.:üu J'aia.,·d, Scnhorc:•-s, conti~'lüa o or:ldor, 
<ln doutrina J1ro_palaàa nc~ta. Casa. pelo nolJre 
cx-~Ii11L::~ro Cin. .Tusti~:;l, Ce que n{.o lw. pr~nci· 

pios eternos de decoro u d~ justiça; o nol.Jr~ 

Scnndor, C!ll vc:~ de sustentar doLarina. tfto fa
ncst:l, clcvia troar cont:r:.1. el!n .. c reservar J.Jêl.l'~ 

pu!l·erisn:l-a os r1!los de sua cloqucncia. 

Bu an~cs queria dizer no fundo do m~n 
cornçi'io, como dizcz:-t os hnpío.s: ~üo ha D~:L!.~. 

de que admi~tir que· nüo Iw. principies et!'!rno::: 
c!~ decoro c <lc jastlca: nüo sei como qu~!!;·:. 

car doutrina tü.o immo;al; chamal-a-llci do 
.Anti-Christo. ~Jas eu nüo pretendia falar dos 
principias bem conhecidos do nobre ex.C\Iinis· 
tro, c fui impcllido a fazcl-o pelo que ouvi 
ao nobre Scnndor, falando sobre a Santa Sé. 

.Agora passarei a f~zcr uma pergunta ao 
nollrc Senador; quando aqui estive n:t sessfto 
<lo n.nno passado, otrvi o nobre ex:l!inistro da 
Justiça levantar uma \'07. maviosa c dizcr:
S0nhorcs. Quando os nossos concgos cnto~m 

lcuvorcs ao E:1tc Supremo, parece-me qnc cs· 
tfto cantando o officlo de finados; n. Cnpc!la 
Impcrhl está deserta de conegcs. Assim ].'l· 

mcntava o nobre Senador a f::tlta de ministros 
de culto, quando parecia querer transplantar 

I
. Devo L:m!Jrar t:JmlJN!'l n.a nobr~~ c·:~-.,1i

ni~tro que uma das c~.us:ts que :nals t.cm con-

1 

eorrido para a corrupr,fto dos nos3os costumes 
<: n. introdu~('Ü.O dn. cscrn:r~tur~ no nosso tct·-
reno; n. nnçüo deu dinheiro pn.ra quG se com
prassem Ya.sos que scn-~isscm como de bn.rrcirn. 
a este commcrcio; l~ viu V. Ex. a.1g-nn1 vaso 
aosso apprchcnàc um só navio de 1!fricnnos? 

1 Xão s:!bi:t o nobre ex-:\1inistro que all! c ~co
llCt havia neg-ros novos que se vendiam ~ f;:J;::. 

no e .~ s!cr:mo? Isto, todo o mundo o sabe, c 
só o nobre ex-l\finistro o ignora! 

Eu, Senhores, ni:Hln. hoje me arrependo de 
ter feito com que um amigo meu, o nosso fi. 
nado collega Custodio Dias, mandasse um ar
Ur;o para os africanos apprchendidos fossem 
transportados [c Costa da Afr!ca. Entfco disse 
cu: Quer-se melhorar a condl~Iío desses afri
c1lnos, c tornam-se a entregar ao tyrnnno que 
os Yc!ldcu? Isto deu :tzos a que o nobre amigo 
rlzcssc uma emcnd:!, para que, sendo ellcs 
tra!Jsportndos para a Costa da "\.frica, ficasse 
o nosso Governo autorisado a estabelecer uma 
cspeci-e ele colonb.; dcsgrQ~:tdamcntc, a emcn .. 
:h passou; c eu. cuidando que fr.liclt:.wa a es
::cs dr;sgraçados, fiz um mal ao meu paiz, por· 

:t p:.tr!::rcho.l de Lisboa pura 0 Bra.zil; e no que cs~s homens ficam aqui c nilo se civillsam. 
entanto, passou a lei elo moilo que passou. c 0 E' b2m cerro, e agora me recordo que isto d~u 
nobre ex-:Uinistro, pum mostrar que não fez h!gar a que se abrisse uma nova fonte de in
tra.nsacçües, que não queria clientela, não eles· 

1 
dustría, pois que hoje entre n<is os mortos s:io 

pachou nem 1L um monsenhor; pois então 0 no- ·:cndldos, e isto para pciorar a sorte ilos Vi· 

brc r.x-:~dinistro nfw olha para o bem da reJI
giflo ·: X <lo disse clle o anno passado que n:to 
ha.vln quem entoasse louvores no Ente Btcr
no? Como! um :\finistro tfLO piedoso esqueceu 
tudo qu~mrlo a respeito t.!nlla dito? :-<:w é isto 
uma incohrrcn c ia imperdoavcl? Se a Capclla 
assim se achava desmn.ntellnda, porque nüo 
foram providos esses lugares, ainda que cu 
ereio que o motivo porque não se proveram 
fol por não ir nessa lei um-desde já. Em 
tcmpo opportuno mostrarei se com eEeito a 
patriarchal de D. João V ;-ciu resurgir no 
Brazil com tanto ou mais luxo. Eu creio. Sr. 
Presidente, que o que d~vera examinar o ).fi. 
nistro do Impcrio era o modo por que os pn
rochos cumprem com a sua obrigação. saber 
se eles explicam o cvanp;clllo ao povo, se e;!
sinam á mocidade a doutrina chrlstã: que lar
g-o campo teria <;U para discorrer a este res· 
2Jelto. 

\'Os, de maneira que a quem lhe morrer um 
.~scr:tvo pódr publicm· nos pcrioclicos: a fuJ~,no 

de tal morreu um escra\'o, c l:'t lhe iriio c.om
ll1'1!dorcs, porque pódc servi: i:;to para ~.s tor
:'JC:Z1!S que f11ZCI11. 

Eis :~.qul o estado cm que nos achamos; c 
é essa a moral!dadc? No cmtauto, o que se faz? 
J!and:lm.sc açoitar ·esses homens que d esg-rn_ 
~:.ulamcntc cstflo com os rc!Jclcles; dú-se poder 
a um pachá qualquer para acabar com e !los; 
ot! quando ellcs se 1lJlrescntasscm, hm·iam de 
ser distribuidos pelas Provincias. 

O Sn. V.-1scoxcr:r.tos: - Tudo qunto o no· 
l.irc s~nador está dizendo 6 contra a. verdade. 

O Sn. CoRTA FEI!IlEI!!A: - A portaria do 
nobre ex-:illlnistro diz que aqtwllcs eseravos 
que estão com os rebeldes, -e se apresentassem 
{L Iega!i<lade. ficariam forros ·Cs<!rln.m conduz!. 
dos para outras provlnclas. 

O Sn. V.ISCONCEr.ws: - Nfto diz tal. 
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_0 ~l~, .?o:-;·1:.\ .F'Ei:l!,l-: 11:.\: -- ]·~U 11t1.0 tenho r SC de:~r e~;enilat• COln O (!1F~ f 1~:: ~ :H!mini:::r.::Qt::J 
i'lf!UI PI o~cHI-f) ::. porln.rw. 1nns appello parn. cl- 1 :!.nterwr (L ~ma. 

l<t, e ainun !'~ton Jlr.rsmHlido de que clla m~n. 1 F:!l:~n<lo Go t•spirilo rlc ·ordem, entende o 
di:\ IJt:e sejam condu~ido;; para outras Provia_ 

1 
nobre orador que no Drnil ha e:;:;c espirita, 

cinsl tanto que cn perguntei [L 11!11 1ncu ami~o, pois que, :1. despeito elas f.UblimC's Jdéas do re
qunndo 1l essa portn:ria, C]IHt1 seria. o fim Uc f.;'resso, propnladns hoje pr.Io 11ob!'c cx.::\TinifJ_ 
nobre cx.:\'!inistro . cm que poderia ellc ~::npre- tro. r,uc outr'om se achn.n, nas ri!ci~ns libê· 
:;ar e~scs homr:ts: cu desejava CJtle o nobre Se- r::tes. ü qn0 ago:·a p:trc·cc CJ!lf.·r;i· retrogrndn.r 
·:"!nrJor mo cl~ss0.33t~ so é :-~~dm f]ue se governa., muito ftqucm c!o ponto ele pnrt!da ela. noss~ 

O Sn. l~\scoscEr.r.os: - En lhe pP.rgunto c-x:s~cncia politica, os hl'a:dlciros clfw a. sun. Yi· 
se ,; assim que se ft!l:t a vcrdn.dc. d,t ;1da lnt~;:·id:lde do Tmpc~io. pela Constitui-

{) S1:. CosT.t F~:m:~:n:A: - Se n;lo fôr ex<t- r;ilo e pelo Sr.nhot· D. Pedro U, peJejanrlo des
d.o o f!UC di~o, nf1o me cn\e:r,;onhnrei de n.rri- calços e sem soldo. 
pbr n. earreira, porqu~ est~ é o procedimento )íns, pergunta se é neste sentido que se 
~~~ um, homem ~nc' quer :iustir:a, que quer ser \ tem dito ni!.o l~a:er no Drazil espirita de o~
unpai'Cl:tl. dcm, Sc;•[t ·CS]JJr:to de ordem achar.sc o R1o 

O nnbre orador p:1.ssa a fa!;J,r sobre a no., Gr:1.nde do Sul no estado cm que se ach:t, pre. 
mr.n(:fL:J dos des~mb:J.rr:r~do~t:s parn. :1 Reinr,fto m i:lndo o Governo até n. rapazes menores com 
(]0 ~[:trn.nhflo. obs·?npando t....:·r dito o !lObrc Se_ I Jl:l.tc;lt~:::: militarC:S, U!ll dos qua~;8 dt·Se!'lOU C 
nndor cx-:\Iinistro dr!. Justir::l <lUC cra.m ncces- j ~:;r:í. com os drsordciros? SC'r:l c!~Ilirito ele or
sarios 2·! desr~:nhí!.TP."í!.dorcf., r.nt!'C'tanto que a lei I dc·!11 ach3.r-sc Santa. Catbnriaa co!1lO se ~tchn.? 
sú n:n.!·cnYa 1·1: entende rru·:> Dbrar como o cx-1 Pü~~~ o Sr. :\ii~:istro neg-:u· qu.;, f1113IH1o :>cüiu 
)[inistro obrou. é fJUCrer fa:~rr o bem por vir:.s 1 a SI!~ d·:·:11i~süc, disse fJtiC o Brazil se ""chava 
injustas e i!!c~:tcs, rwr0cc:nclo-Ihr cpw o nobre l ~!11 c:r<:m!!stn.nci~e meluncolicas? 
(~X-'.\Iini~tro é u~ r·sco!a d~qn~l!c pontr.ficc que, I o Sr:. y_,,ro:>:cELr,os: -:;ego isso. 
qnr.r.do ~:c !!!t!"O~l:%hl :1 i~r.p:i~i~;io rm ?ort':.!~:tl ', O s~~. Cn::;~: .. Fr:l!::t·:H~.\: - Xc~::t! Ei1 r:~o 
cnn' b:11Jns faJo::·ts Ci::o~n f'Uf'l Dru,.. pnrmitt:'t i ... ~nl,, Q''l m·--:os ., d,..,'".;S".::i.O c1D rool,p·r: f'x-"\rinis-

• ••• • •. .' ••• :. • :·-.... l. - ,, '·. • •• I . , ..... ~.. .. ~- ," '~ ~ ...... - . .,. . ; ... I, .I 
rg:r. r·nm Tn('Ios lnJnstos se cst:tbelcccs:~c um i !Tn; m:-ts, ~c c.lc flt:.!zessc ter :.~ ·JOnc.~~ c- ( -~ rc. 
trilmn[!.l jus~~. 1 fc!·ir.nos o que c1issc nesse seu ~cto, fic~rJ!lc· 

0~;3~·:·,·~ ~.Ci' dito o n3brc Sc·n:tdor cx.:\Ti- ! hb =-:!uito obrig:tdo. 
nlsr~·o, qu:!ndo f:t!ou ~Cb!'Q :t Iiccnr:a. dc-sc~r..frca- i Srrtt rspirito dr orrlcm c·st:Jr ~- rn:n11::. ?:n
ela dos pc~riodicos, cgw cr:t in!~1ig-o clc.s.scs pa- ; vlncb. cmno est(L? E porque? Tenho ouvido di
c:h;~s de u·cs cn.ud.1s (]UQ :-:.ssj.s::ina":~ln~ a hc!lra [ ~~t-!' fiUC E por frn.qucze~. das noss:ts !eis; r.~1 en
elos llon~c·ns de bc-::~. que clle só qu~ri:1 que ; tendo que não. mn.s sin1 por fr:tqt:e2a. dos nos
T!lUo i'o~sc feito p.~los c::n!il~h.-J.s Icg:'!.e:s; {!, rcs- f ~~s c:..:::·cnto:·cs. Fraqucz3. de noss:~:::: le:is!! P~
J>Cnc1c::do ao :1p:1rtc ('lUC cJle nobre orndor· lhcj :·~cr r;::c o qu~: se quer é p;oYcr?ar o Brnzil 
<!i.:-h;ir:~ nc·:~.sa cccn..r.:fLO sabre o rc-Uact::n· de um I prl~t t~·rn.n .• n !:t 1~1:~is cru c), rtt!C e n. tyrannta 
J)C·~·ic~lil·o do ~r~r:tnh;-to, rp:c se ach~Y~ cn~ gra· 1r-~~1, c par~. isto se procura fiUC pr:.ssrm c~rtas 

r.~t no P..!o Gra,H1Q, ~:sset·a o ex-ministro que ! leis proYincb.cs, :ts m::tls !njust~ts do mundo, 
ral·:c:: r:ssC' h:Jmr.!l~ fo:::se t!m ,-rrdfo r1ue só as.! que nfto ~·csvcit~n1 n. mcsm::t Con~tituir:ft.a: tal 
~it~n:!S;~c de c:·uz c::;scs [trtig-os, 0 cnt:lo p0r. é css!l.. lei barbara que se mandou e:-:cc~ttar na 
gt!!nr.. s:: :~quc!lc rp:c [!.Ss:g-nou ccl'ta. oílc, ca'n- minha. Pr:'lYinci:t. crcJ.ndo prc.fchos c ~üb.prc. 
tr:::t :1. qun.l muito se gritou. nCw n tinh:l tQnl· fcitc.s. o que tcn1 d~<1o occrrsiõcs a n111itos de
lJ~m !"-ssig!lar1o de cruz c se o ncbre: cx-)finis· .s:lcnif::ac!os. c!1t:'ctanto nuc o PrcsiUcnt~ flllC n 
uo :tf:o s:t!Jc que a. miio que fez :t.CJUC!h ollc i:'!~::1uou foi prcmia.do, o!Jtcndo um despn.cho 
fo:. :1 n~csmn. fiUC fez outra. co:-~tra o !llcsn1o no- p:!ra um c!11prc;a n~ .:\lf~ndC'ga ele Prrn:tmbuco 
brc cx.c.[inistro, Tra.tn. n.!::d:t da. prisiio v!olcn. car.:o QUeri:t, ~ 

t:t [],:,~;;8 rc·llact:JI' do )!~rllnhfto, que foi man· O nobre~ orador fcr. a!g-um:1.s obsr~n.~oes 
dado para o sul, <t dcs]lcito de pro1·ar com do· sobre ter-se mand<tt1o par:~, o Rio Grrmdc, U!'l 

cu:ncntos que at{: 1!1.-nÇ~\·:-t s:tngno pela. boccn, numero dos rccru~ados. um hn:ulln. nJ.cionn.l d:l 
e que j:"t tinha servido na classe militar; por· Provincia do ::IIaranhfto, cm conscqucncla de 
tanto, entende CJUC o nobre cx-:\linistro nfto uma intriga qne honvc contra ellc. Diz que 
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Scssfto de JO de .lunbo 

s~ lntutlou li.:: ~)roccs.:;o c:oau~a css~~ gual'l!:: 
JJ:!cion::l. o qu::!,. apez:<r ~3 ;:,J :. :· justifica:!· I 
c t.cr s1do absolvHlo pelo .Tury, foi mettiuo de 1 

repcntr: a boruo de um n:tvio. ficanuo todo ol j "As' commissõcs de :llarinha, Guerra c 
seu fato cm uma caixa dentro do quartel. Fazenda .foi re:mettido o aviso do :llinistro " 

Conclue mostranuo que as desordens sflo ! Secretario rle Estado dos Ncg·ocios do Tmpe. 
en.usadas, não pela fmqucza das leis, mas Pc·l' rio, datado cm 19 de F'enrciro do r:orrcut.e an. 
los seus executores. no, cobrindo a côpia do decreto de 2:l ue C::· 

O Si!, Pl!ESIIlE:\'TJ·:: - O Sr. Visconde de i tubra dü 18~8. pelo qual o G~\'e!'llo co~1ccdc ;ls 

S. Leopoldo tem .n pnlavrn. pessoas constantes d:J. rclnçao que vmha i!J. 

clarn. te:· tomado notas para responder 
a um nobre Scnatlor; mas, como Y0 

clnsa, a titulo de pensüo, os Yr:ncimcntos r.u•' 
pe:rceb!nm, correspondentes fls sua.'j praças. pm 
consiciern~ilo nos bons scrvl~os que prestaram 
:! c~113~! da 1cg~1iclallc na Pro\·incia rlí.~ Dnhl.1, 
assim co:110 foi remctt!da r, nH:sm:~ Commio· 

por clla::1 QUe tudo qunnto dis.s~ con. 
sistiu em pcrsonnlidatles. e que esse 
nol.Jro Senador nüo cstii prcsr~nte, ac- são o aYiso de 10 de :\!aio do corrcni:e nnnr), 
crescendo 0 approximnr-sc a. hora. ce- rxpulida pela mcsmn reparU~fio. cnr:anclo 0 :::: 

tlc por ltoie da palana. tlocumen~os rcl:l!.i\·m; n este objecto. 

o Sr. }.lrcsüicntc deixa:.:. ('Uclcira pa.

1

' ~\s rommi:.:si3cs colligcn~ t1o c::nn~c dt'\s:·r~; 
ra. Lo:nrtr parte na diseussfw: mas, cc- PflP(·is, fJl!C 03 a:;rnciados não SI) foram impo:;
mo dü a hora, fie:~ com a prrlavra pa. •;ilJ:!iwdos de con:.lmw1· no scrvir;o milit:a·. 

r~ a sesr:ifLo scgnint.c. 
A cliseussíio fica adiada. c marc::t.sc 

T':tra n. onlen1 elo dia 10 a mesma m!t
r.t'l'iu i<t dadr,. 

TJeY:Jnta-se a sessi'io üs dua~ horas 
da tarde . 

mr.s :-ttL· de grnngr.nrcn1 snn.s =-~nbs!stencia.s. r:m 
congequc-r:.cia de fc.·~imcntos flllC! snffrc-r:un na 
derrot~'!. dos rcbí)ldcs na P:·o;·incia ll:t I:nhi:! 
r·~n l!~:~S: c julg::ncl~J por is::~ as mr.2ma::; cc~:-

2i." SESS,\0. E)! 10 DE ,JI::\'HO DE: 1839 o; .\rt. 1.'' l~icam appro\·aclas as pens3ro;: 

concedidas pelo GoYcrno, POJ' dec:rcto de 2~ (].o 

F.:r;ll·i/i.,·nte. - Con!·illll'IÇrlo ria ultima rliscu~;. Outu~J!'D de 1S~S. aos soldados do corpn ele ~r. 
srlo rlo rlisrnrso f"iiJ rr.sposto fÍ rnir.' tio ti1!1ari:l cxpcdicionaria, .Joii.o 'Rodrigues n T:::·_ 
Throno. tnliano Domingos ele Sant'Anna. cem réis dia-

PHJ·::-;rm:.xCIA 110 ~1:. lliOGO .\YI'il:\"TO FEJ,Jtj 

AchandO-~i.! p!·e~cnt~~ st~fficlentc nu
mero de Srs. Senadores, al.Jre.se a ses. 
silo; e, lirht a neta da anterior, (: ap. 
pro\'adu . 

O Sr. 1:· Secretario 10 um offirio do 
:l!inistro interino rto Imperio, rcmet· 
tmdo a c:ópi:t tio decreto de 2~ ele :\!aio 
p:oximo passaria. pelo C)Uai f.e conce
deu a D. Antnni:~ Bcncdici.a. de Cas· 
tro Paria :t ;'ensüo annual rl1) .J00$000. 

A' Commissüo de Pazencla . 
L~-SP o sc;;uint.c 

rios; aos soldados do batalhüo í." de c:lçado· 
res de 1" linha da 3" conliWnhin. Hibrio Fer
rr·ira e :\fanocl Prancisr:o de Olil'cira. aos tl:l 
4", Fi'anc!~tCJ Go!~r;ah·::s Pr:;.:n .. .T:~lii'l::J l1P)~·:·:·I) 

t1.1. Sih·a c .\n:onio .los( Cnrr1!n Cnnta;allo; e 
::o da ;:;u, José da Hoi·a, no.,·c~lt:1 r(•is dinr!os: 
~~o ~nspN~ar1:t du GH, Jo:lo .Lncio da. SilY3, n~-

' •:ént:! c cinco r:•is; ao soldado da mcsm~ • .Jo:t
r~P1:~! .To;;é t!c Sanr.'.:\nn3.. c no !la 7•\ 1:\I:1no~! 

~ira~E~!sco Fl't:lrc, no,·cntn. r0ls diarios; :.10 rtns. 
.,, ~··~d:i (]:, s~·. Li~i::-: :\L;,1!'C:i!·::l d(\ C~n·valho, no. 
\'cnta ré is diarios; aos soldados do b:u :! 1 :, '· 

~" de c:~r.adores de 1" linha. Domingos Anto
nio dos Santos, :1!:\noel .Tosé Joaquim, Manoel 

I Hnnorio, :ll:morl Jcronymo. Clemr.nte .Tos(, rla 
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flcssilo de JO de .Junho 

Costa, .Toso .Rodrigues tlu. Lomba c José ua Si!· 1 tnndo da saude do J:npcradot·, n:"\o ui:~ que el
va, noventa róis diarios; {ts praças aUdidas no ! 1~~ tem sn.udc: em nome ele Sur!. l\Iagcstnde, c: se~ 
batalhü.o 3u llc ca.r.n.dorcs de 111 linhn., lQ sa.r~ ria sem duvicl:1 rL;i\·pJ flUC cllc comesse, d.or .. 
;_;cnto ,~go:;tinho Xavier Snlano, duzentos réis misse, t.ivcssc s:uHlc, etc., cm nome do fmpc_ 
rl::Lrios; ~o .2·· sar~cnto .José .Antonio Lisboa, radar. A Regente f:1la em no:nc de ttJrciro; 
cento c fl1Htrcntct réis clia!·!os; ao c'1bo :uar!ano e:nitt!mos a fala c nfto usemos tle nma cxpres
.Tosé Soares, cem réis clinrios; :tos soldados srw que nfw pôde acbptar-zc ao que flUC·rcmos. 
.\lanocd .To:H]Hi:n de Souza. Hon:fr!.cio de Sant'· l~n j;l di~sa, noutrn. sessão. qt!C.'. se na. !i'a· 
.·\nn:t, .:\ntonio .losé Al\·cs. Domingos do 8s. !:t nfi.o vic;;sc este objecto alheio dcllc., S(! 0 

P~!·ito S~!Ho, .Tacint.ho Ferreii·n. e ..:\6o~:tiah::> t Gorcrno !3e Em.itassc a inform~u~·no~ ~o~re nc~ 

ll:1mos, noYcnta. r1~is diarios; aos soldn.c!os do i goc!os qur. (:Stn.o a seu cargo, n;1o !l~!i acharia.
bat.alhiio ele car:n.do!"€3 ele P l!nhn. vindos da ! !1~os no prcs811i.e cmbara~o; portanto, melhor 
Cncl!ociJ'!l.., .Jofto Jiart1ns c ~!':l:lci::;co :vranocl, ~seria fillr:: se snpprimissc (!S!:c pnr[l.grn.pho c o 
110\~r:l'l J'1•J'., (li..,t·ios· .., .,l~'n,·r.-- 1" ·Q'Il'll· ...... -0 '""r•· ;.,r·• fi" .. ~ . .,t ·'o "t"'., 1Jln '· 1., .. P•' ·• ..._. :1. "'-:i •·t.. • , ol0 ~ .... _, -,:) (,,, C J • l.":J,,:.t ( .·•LtJLl''' L !.h.: t .• ~ .. 3, U C._,,,. -11L0 {,; .. ·, ] llltl~-

acJiUO ao corpo de policia. Lourenço de !';ou~:l ~ -~;,,: cst~ :1c~:ocio é todo domestico, pcrtfnce 
Cardoso, vi:1tc c deis mil réi.s nwnsac:s; ~~o::; I aJ tutor, qur. annualmcntc nos communiea o 
soldados i~!nnoel das Xcvcs c ..:\gost!nho Ca.rdo .. J ·lllr. con·r,!m a. este ;ocspeito. Eu não proponho 
,;~. nonnt:t. r<}is lliarios. I :1 su]lpressão. para fJUC Ido se diga que o f~-

Art. 2." Ficam rcvo~arl:~s a~; 10!~ c rlispr-.j r:o por ser repuhlicano, Sr. Presidente. Nfto 
~:dr:õcs em crmtrario. l .~::·! J)Ol'QUC !;l':ttuitamente se me acha. com eu-

.. Par;o do Senado, cm G de Junho de 1S:~a. 111'a r.! c rc.pnbJ](':q!~; nfw rpJero da:· lu::;ar a ~;:J~· 
-l·'rancisco r!e Lima 1..' Si11.:a. - Jiarquez (/c pr.ilr'..s; Til~s ~;r.· a!:::;um Sí~n::Hlo; rcc:on1H:cldo mo
f',trwwozuí. - Jos(~ Sfttnrni.iw drr Gosta P'.'J'('i- i n:;.rchistr!. puro c:·rereccr a emenda, eu votarei 
ra. - ![ollanrla. Crn:al<·rmti. ·• l por ella. 

Foi a imprimir. l Sr. Prcsidenu~. Xa ltW!!Oridade c!o Impern-
,. j · · r dor :t :!:H,'~l:l I!D!ll!:·:..:. a::l C~ ~L~Ct:::J p~::·:.~ q:.:;; l':...:;L 

... "a CJ~'tlem to_ dta eont tnua it ultnn~~ ~ · .· .. , ~ ., " . '"·" ~ ,:. , :"· ·., 
t.llseus.sao do di.seurso cnl resposta a I o Imp~ll~ ~~:-1. Sl.ll nom~., ,:~.:L .: ..... :'l~~~~.bL:t .'10.,1ldt 
]~:tia do T!trono, sc~undo io! ümcnc!a· um tutot p_r.l qne o ~O.LlllC, dt.IJa su.l \on. 
elo n:t primeira discussão conjnncta- tarle, promcnt sun. t.:!dtwc.~~lw e rtdmini3l.l'c seus 
-mente com as enwndas uos Srs. l~eij<i bots. A lei que crcon :l tutori:! dcc!ar:c cxprcs_ 

c Lopes Gnmn. apoiadas O!U dh·cr~íl:-l 

sessões. 

S[l.n!cnte fiUC o tutor n~to te:nhn. !ngerc-nc:,~ po_ 
Jitie::t: o G0\'12rno devt·~ tn.mb~m c-ntendçr Qne 

o Sr. p1·csiclente ricixa. íl c:atl·:~ira. pn.· nrio drvr ·tambcm ingerir-se nn aclrninistraç,1o 
. nu c:c:ono~ni!l. da Casa Imperial. Cadn um cnm~ i·n. tomar part:c na discussfto. 

O S~:. F1·:~.1ú: - Sr. Presidente. Cousas 
!1~ n.nc•, parecendo pequena~. ti:m resultado de 
illil)ortnnci:l. LJm pequeno ct~ra ele t;>;rn.mn1~1.ti-

(':l lanr,n. üs ,·czcs uma. nodoa na rcputa~~LO JiL 
::crn .. ri:t do r.script0r. Assim a emenda que of. 
let·ec:i ao parnr,rapho :?.'' parece insignificante 
~~ de nenhumi! utilidndc publica; mas este pa· 

prii. os seus deveres. 

Devo nesta oce1si~o ~·nzet· justl(:n. :to tu
tor. 4\ providC'!lcin. nos dirigiu n:-t c:::colha cles
tP eirladflO; sua honra. probid:Hic e :~elo sfto 
ccnhcciclos a todos; (• !nncg-avel o Heu amor pn.
ternn.l p~ra com seus Augustos Pupillos. o in_ 
tercsse Q!W t·oma pelo decoro c esplendor dn. 

C•1oa ' boa adminisr.rn~ilo dos bens da mes. 
r:lt~rapho pudi~ acarretar o de:~ar, on pouca •· ··' l; ' • 

en:Jsiderar.ão ao Senado. 1 T!'!U. Não consintamos. portanto, que seJa per-
- . . .. ,. , ,., ·Hlo no c-xcrcic!o tln sua profissão. (.-lpoia-

A exprcssao CO!ll que se attrlblle a l"cliCl· cU. u. ·· . 
ia~ão pela saudc de Sua ~Iagestade o Impera.· rios.) 
dor ao .Regente com o tratamento ue Voos:1 Ola· Uma 1las :·nzões aprescnradas Nl!ltm a 
gcstadc é, sem duvida, impropria ou sem s:. emenda. foi o dizer-se que nfio tinhamos mui· 

·.. - · • .1 • S · Presidente. Propriamen-.r.:mücaç<w. Lcmbrc.sc o Senado que o .Regcn. tas .magcsta( c~. 1 · • • · 
· ta•ttrtlto s•í co•npcre ao .Regente em_ 1'.0 sún,-:mte re-presenta n autoridade do Tmpc~ , 1:C, o tra • · · · · · · _ 

!'ü.tlm· e nunca st.;us netos physieos ou ncssoacs. I ."[Unto c:xC'rcitn o supremo poder, pos.to ftlF! lH~o · 
• 1 • ~ •. 1 \ p 1.,co cm nomr. do lmn•.'J'ador: O !'il(!:;nw I~.~~g:~:ne tnnio n rcccnhrce qn~.', tr:l· : ·h' !Jl'fl!)!'JP(I.H (' ',,.) · · · · 
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Sessuo ele 10 de .Junho 

a este, portanto, compete igual tmtamento por : qr.an!lo iHsinuou ao E;spo eleito que niw a:J
honrn. por ser n JWf.1soa dnstinacla pnl'[t en1 tem. ~ ~ip·tw~R0 a retrnctw:rro; ellc irln. c:nbaraçn.r i! 

po competente cxercit:nr cgsc snpn•mo poder; I nc!,':ociaçJ.o cm que o Goven\o cst.m1 Jnteres· 
pela mesma ra1.ito ;;" tlii ign:Ll tra•amenlo a ! sauo, e que não importa.-n. mcaos do qur. re. 
Imperatriz, c dar-sc-hia a seus augustos p~ds, : cm1hcccr Roma os direitos da, Corúa. e a abri
se nrrni residissem. Portanto, essa r:tzão I r,a~ão tle confirmar os bispos, n.uantlo canoni· 
nenhum peso tem. · c,nnen:c c!cit:o8. Tanto f.oi intlcco:·osa a accei-

_:\.1Jcp;on-~c o JH'í~eeclrntr da Cnsa. Scn!1o- ~ 1:n~::1o clc.:::s:l. rcnunc!n, qun t~!lt['~S razõ0r~ fP .. zc:n 
l'L1 ~. 0:; prccC'tlent:cs er.a1 r:l.í:CLO ob::;t~lll ~ in- c~rc·l' f!l1C' foi sollícitnda; porf]ttallto u Guvcruu 
ccrtcz:1. cpwndo sr:rvcnt 'lr. rej~ra nos en~os du. acer.!rnnclo.a, deixou c1n p1~ a. quc:st~!O c r.m cs
viclosos: m:~s. f1Uando s:·Lo rcconhccil1os poucn t:H1o de p:.tr:.t o futuro tr~zc:r-nos g-rn.ndcs in. 
r:1zo:n·ci::.:, srri~ nb::mnlo conl.inua1· ncll'.:"·S, r.;(, , (]uit~t~~Õ!~S, muito m:tis quando os bispos no
porctnc ~~~sim f!C: praticou :1. pri1~1ril':l. Yc:~. s(~ ! !~lc-:!!]o~ b.bora:1~ em vcrílallciros impetlimcr.~tos. 
isto ro~=sc\ :-F;s~~n. n:!c1a. se r~ri:-1. de noYo. e o qne dar~~o hfg-;u·, c co1n jnsti!';a, a no,·as :·ccusn.s. 
n.~undo C:'ll~s·:!'Y:!~·.sr.-11 ia c:=;t.ncinn:1rio. Bspe:·~. 

pcrt:tato, qu~.: o S2n:1do. att:IHl~!ldo :1 (~:-~!::ls ~::-

Scnho1·;~~. ~c:~1tc lEiseravd llcsfeeho ficou ::. n~
r::i.o nl~ri"I~:td:t c -ri!!pLnlli:~da a Corôa. Os avl-

zLlcs. ncu-i:a.r(L a. m~1c1Hl:t pronost::t.. ! ~ü~J do r.x .. Jíin!si.ro ílos l~str~~z!;;e:iros, que ncs. 
Tr:-:tr~r~·i (~0S8t: lni'::lir. n~gccio do Bi~~1o ~ t; 1 l1i"'!~oc1o n:1o foi sr~n.-.o o OI'h~i.o do da .T:1stL 

clcit.n do Rio c~:~ .T~~nr.iro. O il1w;f.r0 S!•n:Hlcr ; r,·:~. 1:JD::;rr:~m. cmn u::Ja c~vide!1ci:~. que ncnhmn 
c~x<\Pa:~i:ro r.J1~·o•:r1to~H:iC c1o (Jn~ !1:1 JV11!en r.lis- : f·:~:~o f-~r. :~cz dc·:~tC! ollJN:to; qnc a promc:::=::-t do 

Sr' E:~ 011~1':1. C:lm~r:l sobre ser c·Ur !rrcgt!l8.r ·,; ~,~, .. -,.~_· •. ' .. :.e::·!lnr.~~.··J"·.·.~1,i~,.~ •••• :~~.;111t,:l!~-~-:_~·l···~-' ::t.,., •• ·-.. o'la.rJ1·1~'.r..,'<~:."·:·r,:,n 1'~·1·.·'3· s~.~~1ollas, "·nr~_:_ 
por rn.w.~~t (~() !l~Sei~ncnto; DOl'L•m ~:Iib~ o Sei:~- . . . - .... '- -~ ~ \~ -' 
dr• (! 1!0 r.::.:::: ~~~.C0I'í1nte. p:-!!'.1. 0 s~·!w, drJr!n. .sc·r dr· ou :i n:t~~::o, po]:=; que· 1H:n1~u:·n p:~.~:so ~c· tlc:: 
di;;pc·n:·:~l~~o {~r·na, r: o foi sem chr.-irl~t ntt0 si) p~l_i'3. o1Jtr·r n. (~onih·nHt~fw; ~LI!l.cs J1(~lo u1timo 
p;!.r:t or(1n1:~. r•o:1~n par:t o~.1i:c-r f1l!:1lrp!r~~· rl1;:!'ni- :n·:~n se cl(·fll'f·11r:HlP m~nif0'St:llll(:!lt0 rtn:: o Go
(l:-;t1"~ ~!!~q1;1.. :ir~ f'~l'f1e:t1. pols !"l:.n·:-~. ranto cst:n·n "':p:·no ;n~ndrm c1ct1:-!.l':!r ~"ií' Pap;1. (!l!C nr.;-;!:13 r: 
::!li"O!'Í~.:H.lo ~-~or b~c,·c rsp:'e~~! <1:1 Sr:.nt~ S1.·: o onrr;!~:i !~o:!~r:~t?~~..-·:-:; n~~o fnrb júm~li;S violcnc[a 
Bi:~TlO f!HC n n;dr.nm1; r pc~~ acp~i y;·-~~e f!\!f; i~-, ~t sr·n~~ t:S('t~up~~lo.:;; ~-~ eoa1o porlt•ria. !3r::r '1r on

t1 !l::o f:1i 0b:~~~C"n:o 11:1:::. ~·lí'1 ~~l(~ Hr'1.":11' Q cnn- : :r:-1. sc•!'r.f.', ~~!' nin{1:t hoj·.~ su~;tc·nr:~ o e:·:-:\lini:.:; .. 
fir.m~r:~o. r 0 Cnvt~!'!!O r1e Ontnbro ~ll~ilt:-t !n!ll~- I ~ro da. .Tust.i('!a, ncst~ C'~sn, q~w o Papa tem 
t.in p:1l'~!. r:n(~ 1:~1 clispr:n~r: sr 0hrh·c·s~í\ porqnc j {lin:li.o 11r~ l'N~lu;a~ :-t r.onfir:nar:J.o r.·m cn.so~ 
dcl8. n::r. ilL·~~:s~~:~:--:··.-~1: :13 (':':ll;~::s i0!'::.~"ll ontr;-:.s, ! ~·."·11F·lhan:.(·5'! sr, 5(• o Gil\·•·rnn, qn:uulll pro .. 
r· )n t)nr I~~im c1crl=tl':ldns ncstí~ c~-.s~. ! n~f'tlP~l fliW rmprc.:;JI'~:t 1!1c·!r,s nur nii.o r1e:ixa .. 

I 
S!·. Pr~~~d(Jcnt.;. O d!rc:i~.o l~C conf~rma~· j ria!'!.~ c!(~ f:~t.r·r ~CQUi~~;er·l' ns f~oa::c·il·~nf~l~ls. nrm 

ron~-::s:.c~ ,:'1~11 í·X~t:-:i7t:n· Sí: o C~i:i:.n (•St.[~ !h·rc dr: i rrrrisc:::.r os clircitos (1:-! (;orei:'!., Cillí:ri:l Uizt~l' C:Olll 
i~~-!fH~í1ime!1:·n:~ c:-~noniens. p:1r::t <lar-Ele as buL /isto rp~e ~~o1Ii(::.t:::.ria :'.. ~·ennnr~ia. rlo b!spo eleito, 
I:!s rl::- conl'!r:~1r!f;~o. Se ha Uirc·lto c s~: este t: 

1 
cor.1 :t qual t·n<lo fic~tria. p[!-rfclw.mt·!Hr r!.l'!'a!"l. .. 

qnc rc·~·ntt r.!n t:t\?·s n1arcrir:.s. n~:a p(H1c o Pn.!1rt i j:- do: mas, r;:: ta! i' o i o sr:ntillo da prO!llP$S:l, 

ncg:-!i.' :~s b~1!lns, nüo r.ncont.r:lnl!o in111el1!mcnto I nr·~!t o ScnLH1o nf~nl ~t nac:üo assin~ c·ntrolHleu 
c:lnnnico: o contr:trio :1nnu~I:1!'i:!. de uma T't}Z I n::~m prn.c:on. 
o cH:-rito de no~1cnr. ?\inguen1 1v:·.~:t ílO Papn o Vr:!::tmO!i, Pntrcrnnto. rm que e~t:1.l1L1 nc~wu 

d!r0ii"o dr PNHr c·:~]llirnr.õrs =-to r:h'ito sobre p~·t'l· •) :-~<lm!ni~u·:~r.:-~o ~1nssada r.str. ne~~ncio. O Go
posir:õcs unYidoons ~nc tenha prorcrlcl.o ou nrno antrrior ao de Se;embro, não podendo 
sn[;tcnt~~do; ma.s esta3 nunca for~m pedid:~:. 

O que se cxig·iu foi a r:ssir.;natnra ele um i'o!·
mnln.rio ~no ele Romn. se enviou, c ~ne inrpor. 
UtYa. \~m·dndcir~ rctractaG~lO, c retractar,ão de 
principio;; ~ne, pelo menos, muitos cathol!eos 
;;ustcntnm; m:ts• não obstante. explicações or 
ileram aqui no clc!eg:tdo tl:t Sant:L Sé sobre o~ 
.Jbjectos da. ~uest.ão . 

Com mnita cllgniclnd~ procedeu o :\IInist:·o. 

cons~p:uir :1. confi!·mar.fLO, recorreu :1. u~na cspe
eic de rrprrH:clin, clifficultando os r;,cm·sos no 
Papa, nfim de ~uc os b!spos flOclessr.m ser in. 
,.,,;;titlos elos clircit.os inherent.cs no cplscopa
tlo. pn.rn. brm govcrn:tr as suas i~rcjas, ni"Lo z·c
eusanclo recorr,;r a lloma nos nnicos casos r.m 

I 
que a rc!ig-!:1o torna tacs recursos inüispcnsn. 
nis; r o ~uc mais podi::t. fazer um I!O\'crno c.'t· 

' tltoHro? ·:.rns o Governo do Setembro dcsprcsou 
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.este meio. O Governo de Out.ubro eucelou um~'; 
concordata, que tinha por fim torn:1r vu.llos[L [ 
a nomencila do Governo, fazendo bispo ao elci-

nem o Senado, j(tmais :1pprovar.cmos. Qun.cs
qucr que seja1n os meu:; rescntimentos para 
com ::1. ·I;,ianr:.:~, r.m con::wqucncia desta injusta 

to, embora nfw fosso do Rio de Janeiro; mas, occnpac;fco, respdtrrci sempre a esse encarrega-

em cmpensação, dessa pequena cessão, eram to
dos os casos, inclepcndentemcnte de Rom[l: es. 
ta reconhccio. os direitos da. Coróa c~n notrwa:· 
c o seu dc;·cr de confir:nar, não lw.rcndo in!· 

do~ que não conhe~o, só ern attcnçüo [L origem 
de su~t r..on~c:-/:ilo. O H.c:i dos frn.ncezcs me me~ 
~ccc m~;it~. consideração; ncn1 :r..c 11crsuado que 
o Chefe de uma N~H~fw forte c podero::;a r.cnhtt 

pedirncnto eanonico: marcavilm-sc r(:g-nLs p:t!'tl.j nc-ccssi{1;-:.r1e:, par:t f::!ZC:!" vu.lcr sca~; direitos, de 
providencial· o:; rcn1cU!o:; no caso de lnjust::!./ e:npre:;:r~!· p~ra cs3o fim a intr!gn. c a calumnia. 
recusa, etc., etc., m~s o Governo de Scte:!lbl':) 

1 
Sr.1 ea ve::- r~:ziJ~.s muit:!s que a pro,·cm, ou scn1 

tudo dcsprr;sou, tudo abandonou, p:tr:t cobri::-,· ~: pt:bl!cic1~dc (1,~ fncto::i cl~:Jtr:. convcnçlio, eu pcn~ 
nos tlc vcr~o!11ln. c vil!pcndiar·S8 a si proprio. , s:1rci ~~mp:·c.: o conl'i.·ario. 

O nobre c~~Jii~1istro d[l. .Tustir.a rcf.:rio 1 O i1lu::nrc ex-:.!in!stro (!a .Justic:~ r:xhorta o 
dous faetos, nuc não sfLo in~ciramcntc corr.o j Scn:!do para. ~"!t:c !lÜo pc:·ca tempo e!n c:::a3tU:!.r 

~!lc os declaro~; mas cu n.cccito~os, c direi que I o Go-..·c:rno, p!·crcnindo i.!S~i!!l o seu juizo. Se~ 
o lle:i dos fr~1~1cczc~ era obri;.;ado a. retirar n.l u::ol'C::j, a Con:;tita:'.~Ü.o no::: obrig-a n. ,-e!n.r na 
nomea~.~~o~ po!· nüo ser c2noniea; c o Pn.pa 16l!ai'<.b. de:!~:-t; c de (Jt!e modo o f:lr·cn.ws? A 
í!Stc;VC !10 st~u clirt.:iLo, (pw.ndo recusou u coníir~ I C:~.~1~:.tr:1. clns Dt:pnta(~os ~c~n o meio dn.s accusn.~ 

nw~üo. 1..·n1 ~inha communtcado 'i/1- sacrr.:s co:n I r;3cs, c o Sc1~a.do, se [tbantlonar 2 censura, tor
pcsso:t que o P:1pa p!·ctcndia estar cxcomn1un~, 11:1-sc inut:L Poi.::; ha de o Scnu.clo V L:~ o :VIinis .. 
g;ad:t, c por este neto ficou t~mbem cxcommun-j ;_r;rio 1·io:ar [l Constiluiçüo, p!st\r ns leis, hoo
gado e inhttbi!!tada de ~er eleito Jl[ll'a !lignid:l·j U!is~u· es t:itbJ:-,cs, prol:wver a qmb:·a da !ligni
de :.d:;u:u:1. ccclcs!astic:a. Outro t!n1:n. alterado a i d:-.tle !!adG:t,!l, c r:mL~l!!'\·.ar·sc cn! sile!t::!!o~ Se~ 

biblir!. cora p:ls~:agcns hc:·0Ucas; era, portanto,~ :-:::. n~!!::tE:u· ~~ r-~spons~:.~liiictadc Uo Go-..··crno, 
'.·, ,·_-·,·.~ ••• :1":'1, 0. '1-, r,·• .. ~_-111",.-r .. '.-!·,_]·.· ~1.1e <.,".lllCII1°,.11.","•. 1'."•- n. 1·_,,.1, · · ' l • • - - ,, L- -. <I c.~ &I ~.::l!(:~ ;~·::::.~::t.!::. ~:i:' ~~:J:"~S,1,Je !!Q :-::ystcr.:n. T(!~ 

to com o Bispo c·lcitc, f!t!c nr:nhu:n i:npcdimcn~ I TJ!~í.:~~cnt::~:!Yo; p:Ji::J, no CtJ\·~:-no ab5oluto. toUos 
io c::'!.~onico ;)ossuia.? Scg-uc·::c. portanto, que o f 0 ~; c:·:!rn·c:~::~t:os rcspO!!dc:m ao :Jion.1.rchn. por 
:\!inistra ~~ rcsno!1s~~vc1 (t Xn.~"?úo pelo de~c!·cclito I ;::;cus rac~os. O:i }Iini~t:-os .. cre:'L!~do~sc t:rna !naio
que lhe c~lll~O~~, c pela, i~jnrla. que deixou saí~ i r::L 11 ~1 cilt:-a c~:.!nar:!, c:;t::.o [\TCS ele: ser n.ccusa. 
f:·c!· :l Cor'j:t no vc~·;;;onho~o clcsf·~cho deste nc~ I (:o~i. c t!c:.s:[!. so:-te. ne:rn ~o ~~cnos seremos or~ 

'~::-.acio, ~~:::~: c_.~ t~nt:::t i"l1D"1'~·,nc:., ..,-,-, Jl.,~ . .., o • - , · · · · · 1 d • ·• J ;.~~ ..... , .... L.... -~l.~ 

1
. g-;~c.:i no.s scnr.:z1~cntoz rt:J.C.lO:'l:tc~i, grnanc o c e~ 

ft:turo. 
1 
c~:.:randa seus erros c pr(:\"a.ric~~çúes. Senhores, 

I·\'..llu.!'Ci ~!gn!1'!a cousa. sollr~ o csp!rito de j c:1:~11pr~~:~:cs nosso tic,·r·r. demos sign::tl ele vida; 
o~·dc:'!! r1::·~: o !Ilustre cx-}Ii!listro, inim!go da i s~ib:!. a X:-t~:~o l1l1C! a S~!!~do é un1 muro c!ltrê o 

t·' , ••.• ;~ • ., • ·~ ,.,. 1 .., .. ,. i· ." .r. - ! rrJ • 1 ··1· mc •.•. Jl ••.. ::J·"'··· à:i:-.C .• ,urn. l •• vc .. , ;lOs ... o que r.· .. n;.c::J~ jl10VO e o .. !rono, pnr.:t que ne1n cs~c lOSd 1zc 
s~~ que n~~ h~ ordem. Os rcl:: ':!1rios dos : ::nis~ 1 {:f11.~c11e, n.~m :~quc::Ec lnv:lda n. este. 
iros e o estado inteira da Dra::'', que todo,; co-! Eu c,;pcro qao :t opposir:~,o !la Camnra tlos 
nllcc0:nos, dcp:icm nltn.mentc qu ... n:Io ha. cspiri ~ Dc:puta(~os. qt~.; u~nr~ ·.~lorin. tciu !Ucrecido, a 
to d~ ordem. excepto se se -cnten!lc:· por espirita 1

1 b · q1~ctn ta:i~a gr~titlfLo s~ dé·,·c, QUtJ sou e antect~ 
de ordem o não r,c!mr-se dissolvido o estado so-1 pat!<:I!H:ntc tmnmochr {t Xa~ão os males que uc
ci31, c ]l[!y,,r nindn quem se opponhn (L dcsar- v!n cs112:·:1.r t~o :IIlnistc·io r1ue [lCn.bou, nüa uei
dem; mas ning1!e.m entende-o assim; factos fre-j :·:ar:i de: justiric:t:r-sc, ~nn·c.scntn.udo regulc..res 
quentes contra n. ordem é que sempre provocn.m I ~ccu~nr,ücs, para dcsnfironutr os citln.d:J.os tl~ 

a útlüt de espirita de ;Jrdcm. I t:mtos netos pr[lticaclas pela :llinistcrio contra 

Direi pouc~s palavras sobre o desleixa que I seus !l!rcitos c seus interesses. 
trm havido -cm. não exigir-se a evacuação do Responderei, p;:Jn quarta 1·ez, no illustrc 
!!os~o -tcrritoria, h:tve1Hia tnntn amizade c trw e:;.11Iinistro da Justiça - que os actos da Go
hons disposições pnrn conscguil-a. E por esta nrno de Outubro nunca podcriia justific:tr os 
~rc~~:!:to direi que as expressões injuriosas que 
fo:a!'!! JJrefcridns pelo illustrc ex-:11inistro da 
.Tnsti~n. cant:~ o !\linistro tla Frnnça, nem eu, I 

seus: c até aclmlrn que, sendo esse Governo tiio 
profllg-nda pelo i!lustre Senador, seja hoje cha· 
macia para justificar o pnssnda por seus actos, 
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(~!!1 outro tempo tflo dcspl'L:Ú·vd:l no conceito; Ya du noweai-os livremente. E o que é mais, 
do illilztre ~x•}linistro da .Tustl~a. i ~1:cr-sc CJlle o ~Iounrcha escolha ~\Iinistros da 

Dlz elle que o Goverua de Outubro fez [ 
ixansacçõc;:;, mn.s C]UC transa.c~ões '! A concor· ! 
data CuJa a Snut;L Sé, -transacçáo de que todos! 
os Governo eatholico;; ;(êm lanr;ado mflo, tran
s~cç:.D.o qne nos trazia t.n.nta.s vantagens rcaes, c 
f!HP. ta1vC'z por essa causa fo.:::se regcitada. pelo 
illustr·r. Scn:tdor. Sc1·ia a transac~fto com o Go., 
n.·r!Jo da Cisplatina~) A·indn. insisto na. utilidn.dt:! 
dclh. embora o illustrc Senador dissesse que 
::qnrlle Go,·crno esun·a. vacillantc. nüo of!crc
ci:i gi<J'.~nt.ias; mas. llill'a dar-lhe cst<tbilidadc e 
!5·r-~gura1-o, 6 CJite tal transu.c~~:io era. conveniente. 
Pot inl.cJ·t~ssl! nosso dcviamos e:scora.r o Go· 
vemo leg·iLimo conLra a rebcld·ia; cllc dr:pois, 1 
JJOS JirciJtaritL sHviços. ("l.poiados.) J 

Dh;st! o nobre Senador que o GO\•crno de ' 
Outubro tamuc:m usou do systcma. do medo, 
Jl~r;;cglrindo a iluprcnsa. Sr. Prcsitlcnt.c, nfw 
11:c- IL-mbro üt.: que c~;:;u Govr;rno pcrseguissp a 
1.inprL:nsa, scn:..o qt:a.ndo pdo abuso se tinha 
dla. tornrt<lo criminos~., c c:ntíio c~.ra. t.lever pro
tll!'t:i· fii.lC J~0.3::i2 punida. Seria melhor que o 
Goverllo pnssatlo usasse dc:.ssc meio, e rnlo con- 1 
scn~is.sl~ a zi:.r tflo ultrajado impune:mcnte: era/ 
o wso, que: j;t disse, cm que dcscn\pa.l'ia qual-: 
'ltlt::· -c::·;c:::s~o c!r~ Pod(;r, lHtra punir l..'Scriptorcs ~ 
que o cobrtLm de ba.ldões e inju1·ins. E1.1 r!ntcs ~ 
pr.cfiro cõtur na Turqu:a, qu~ dcl.mixo de um 
GoYLl·~a desacatado, :;(!m rc.spcito, c que se 
dc1ixc cobrir (lü lama Jlelos :nolc:Que.s; é uma 
imlig:lid::de Jl<Lra qualqurr 2\:"::to possuir um 
Go,·e:rno rf<o vilipendiado. 

Torna.rei ao re-gimc·n da~3 maiorias, por e;;·: 
wr ainda con\'C:IH.:ido CJl"it:~ o uLl principio elo Í 
Go\·c:ruo das maiorias l; ~~!lli~co!l::;ti~ih.:ional c l 
subversivo de toda a ord;;m. Sei que o nosso I 
Go>·erno é n:onarcll!co.reprcsentativo: mn.s 1\. i 
Constilulç:to me ensina que o elemento mon,u·-1 
ciJico predomina no systcma, e r;;; Ui superior ás I 
n:::ior!as dn.s Gamaras. O imperante rem o veto I 
~oi>!'C os actos propostos 1>cln. maiorir.. àc ambas 
:1s Cumaras; tem o direito do cJlSBolv.cr uma, c 
muitas vezes a Camara dos Dcput:J.:loa, qnando 
lho parccc:r que a sua lll<LiorhL G hosLil it l\t:.~i'LO 

r;uc representa: logo, ê anti-constitucionu.l de· 
fend0r o principio ele que o ~Ionarchu. tleH~ su
gdtn.r.se á tlh·ccr;íio das maiorias. ~üo basta 
que o impe:rn.nte nüo poss:L govC"ruar por si, ::Lin· 
d:t C]UPr~se obrig;nl.o a tirar os seu:~ Jllnisc·os 
rb.s nwioria::~, annu11nnclo·sc as~im u. Pi'f:rogati. 

c·oufiaw;:t dos JJegisladorcs! Senhores, a Naçft.O 
ar:s enviou para obscl·vamos a Cons1itui·cfto e 
exercermos as at!ribuíções que .clla nos conce· 
tle. c niio Jl:ll'[L approvar Slinistros ou prestar. 
mos-llH•s nossa coni'ianr;a.: nosso dcnr é coope. 
mr com o Gon,rno cm tudo o que for neccssa. 
··in pnra. o publieo: l.lHlo o mais é conl'ussiio e 
dt~!-:ordem. l.~u st:in!ll'C csti\'e no Indo da opposi
•·:i.n; mas nppello pnra :ti;;uns Senhores Senado. 
:·es, ';ne foram mens comp:tnhciros na outra Ca
:<lant. audc me viram \'Otar prü c contra os Mi
··li.~tros, ~J{~gulHlo .inl~uei eoll\·cmientc, nuc nun
.. , tivr. a prCI:f'lH::io d'~ que o;: :Vlinlstrcs fossem 
. iJ·:t(los rlo meu ch·cnlo. A obrig-ar;fw dos rcpre
·p:;nant~~s dr.. ~:.H.~üo é rig-íurc~m na conductn. 
do Govcl'!IO, c iH:c:u:;aLo quando se Llr~•viar iln. 
:c•!: ai :o tu c·;;!tt " priucipal modificaG:1o da ~Io
;w.rcliia ubsolu'ta, t• nü.o queiramos, nem ;.:over
a•:r· o Govl!rno. !it!l!J ;;on.!l'nar com c.llc; c que 
~.,Lrigos l'l!Sult~ri~llll do eontrario·: O :\Iinistcrio 
dH:i)Bi.ra ou l'orma uma nwioria na Canwra elos 
:n·ptlLaiiOs, o (jlW nüo r~ tfto i.lifíicil, corno a cx
jlt!ril:llt:ia mo.>u·a; c:is aqui o Govel'no apoiado 
pr:1· (~s~a. :ma Iu.aioria, atacando a. Cons~ituição .e 
:~:; Lis, na eel'tcz:c lia impunidade protegida por 
-:~ .. ~•:. .mtdor~a. que, fiefende:ndo-o. (]c:fcncle seus 
pruprlo:..; aeto:;; i:-::.o fal5c:a o sysi.r~m~t. c seria 
l:lf:·IiJor gc,·c:rn;.ll' mnis a.bsolutamc:nte, .mas fis 
c!~~l':tS. 

Lcmbmu o nobre cx~~linistro que :t cxpe
!"i~!l~:la r;ra fresei..!. dcs múos resnlt.iH.los de quc
l't:r-s:~ goYCJ'lHtr ~l.l!il maiorias. Sr. Prc~identc, 

r :1 r:.~}~;.:;:J c~rtifit:~u· ao nobre St~natlur das cn.u
::~~~;;; que: :n:H.!\·a.r~lll1 l:~na I'('llllllcla 011 (}ern!ss.ão 
ci:t !"~C·6"êHí e p:~!:i~:.!.do. l~sse fac Lo r.: <:ontruprodu
(:(:nte, pü;s nini~Ucm julg-al'il prorcitoso que a 
mailJri:t quc: quer governar promova a C]UCda 
do Cl1efe rlo Estado; mas eu direi ao nobre Se • 
nadar f}lle, se ~H:aso se glorla de h~~ve:r capi
rni'!.1.!arlo essa maioria, uüo tem razn.o. Esse ci
d:tdf;o r.inhn. a t:scolher, ou um ·golpe de estado, 
ou !r govcruando com os meios que tinha, fosse 
qu:tl (CJ~'i:3c o n-:~:uHndn qu~ n. Nnçüo saberia a. 
r!urm devm~:a. attribuir, ou retirar-se. Não que
I'C!Hlo anisc:~r :\9 c.>ns<~quc·nc-itts do pri·me!ro ex. 
pe(!lcntc, n:1o i.c;Jr]n amhir;fto para o prender ao 
emprego, ape;:;tr dcs nw.les resultantes da falta 
dos meios que so lhe negavam, escolheu o ui
cinJo. r.ara. que n. !~ar;fw cuiclassfr Uc si: ma9 
iembre·sc o nobrl' Senadcr dr. qne, se as maio-
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l'Íi~s tl:úl utca::ionwlo ubdirar;õc~, ta.mbe!n a 

Pranr;.a., H!:S[Ktnha, Ponngal B o mesmo Brazil 
oi'!'crr~cém moc!·rmoo ·exemplos do golpes do esta. 
d.'J, c· a!;:!n~ bem rcli:ws, fJUü têm cuslado caro 
ao~ c:!pl:.aneadore[; dcllu.s. Emfim, os resulta
uo::; 'l:2s~~.1s pr~~teiH;ües. dcs!:ias maiorias, tên1 si· 
:lo ::::.:mpre U!~is ou 1ncnos funestos fts Nações; 
r.: por :~sJ i:H~ 7cco::1:ncnclo que nfto continue r~ 

eapit:tnc~l-os. 

D~~r.::i a6onL uma expllear:üo que na sessrw 
P:-!..~i~i~Hl~t !::c pi<liu o nobre Senador. 

Dizendo cu q:.~~ linha lido que urn dos bene. 
ficios d:t pa,sad:t ac!ministrar;ão fôra mostrar 
que era possível a .~.!onarch ia no Brazil, que lhe 
deu conddcrar;fco, etc:., c que n;i.o sabia por que 
modo ~e linha is;;o feito, porque nada via do 
novo, c;~c~~.pt o cr~rt:~ pt'3.tica fiUC o espirita clew 
vado dos lmt7.il,~iroH recltassam, isto é, ou o 
declaro, a gi.mu1'lcxflo ao }.Ionarcha.. Primeira· 
mente. é umã in.iurin rdta. a todas as adminis-
uar;iies dcsd:' 7 clé: Abril. (.I.Jiúirulos.) i\enhu-
ma (~L'b:on de ~·cspcitur 0 dar tod(L a. consiüt:· 

~· •• j~ rJ .. \'P u::~: :: ~;u::. t:or:s<:i ·:H.:ia ligai' :..:..s icléas 
prcct~l~H.i e exactas dé.L aJmini::~lrac;ão. Tem-se 
encetado umn. cspccie tle i~xamc li. administraçüo 
p:l:.iSíH.ia, e fll.!::tnto :'i. con,·oniencia desse exame, 
.:u respeito o voto do Senado, porque mal posso 
eu E'm pouco tempo segurar o meu voto pelo co
r.hccimcmto official do ·estado dos negocias; e é 
pai.· i~í.:JO qac prol!uro habilHn.J··me paru que em 
otJLras d!scussõ~s posstt tt•::tzcr ao Sr;nnclo mi
nll:!s con1·icr,iks fundamentadas. 

l;;ntretanto, um negocio se tr:Lta, a que eu 
t::nho d~do prerercncia por estarem cnvoh·idos 
n~ll:.• princípios tlc honra nacional como a in
c!r:p:c:rnei:: c!o territorio e cumprimento dos 
t.;·:ü~H!.c~. r·,a!lo Un. occupar.iio da. m.argcm direita 
do Qppor.k. Eu posso assegurar ao Senado que 
!E·~;nclí~~r;r ~; lém lWYiclo a respeito, que c lias 
continuam, c qu•" ao Governo nüo falloccm es· 
Jl2l':tJ:ç::s de ;tS ver tor:ninadas satisfactoria-
lii(~nLc:; mJ:; se csr:1s esporançns se csva.cccren1, 
,,,. ~. lc~ra e espirita dos tratados n>to forem 
. n c·'mlir.!o:; ~:o mo o Go1·crno justamente os en-

ral;:io :10 :i:cH:archr,. E' \'i:rd:~dc que nenhuma _. , _ . . . 
hzia ., "C'l f'i .- S p . 

1 
B .

1 
1 L< ill.<.,, r:nlao cu J:t rrnnunc10 que o Govcro vtrá 

,:-, ~- ~ .. ~ :, u •• 1ao .. 1'. : reslC ente, o r!!t.l com-1 l)t·(lit· :~o Corpo LeP"islativo , 1 b'l't- ... 
Jh""-~c u·: scn nore,; c <:scravos, o estes não siio I ' . ~ _ que, 
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1 
1r:~ r.onli:n.t::!l' :t ~ecl:mtae:w ror forma tal que 

u _..,'"~ ::; a. tl, • Htrem perante os scn 1ores; 1 • • • .• • 

como é poh~ pos:;ivel CJlte o senhor de boin gra- J;~:n~d5 iH:ttr. .; .. Jl~o~!o:ul~ é.: ho!1ra nacional. O 
do qul·im praticar cm presen(;a do Impera~lor Cur.:rno esp"ra que aonde a inclépcnllcncia do 

lr'r:·:t,1I'lo do Bra~il e aonde o cumprimento da 
1\~ llo;; tratados ·t::stiYert:m, csutr~tO igun.lnlcntc o <Ilh.· s~~ nüo t:xigc dn mais vH concli~;fio IH~ so· 

ciGdadc?! Senhor,;s, (JIIC utilidade ha cm quc
l"l;r tn·i:w.r·se o -r.id~H!~lD brazilciro?! O homcn1 todc~; :L; tH'!l:dle:ircs. 
\'il nf1o pre:;tu para nada. ·Renda-se ao ~Ioaa.r S!·. Prc.:ddente. Ao que deixo dito tlevo ac· 
c:hJ. toda a dcmonstrac;ão ele respeito e venera· r~·cst(!JHar C:Ll'..:! as negociw:ões politicas com a 
r;ilo, mas a:io s•cja idolatrado; nós estamo,; I Franr::L :íquolle respeito tem sido dirigidas por 
al·osLumaclos a dobrar os joelhos ll. Dcos e aos í.a! rorma, que o Governo entende que não ca
obj.:·etos rclif;io;;os: nüo confundamos 0 ilomf'!ll I 1r.·Ju ao diplomata (rancr.z nesta Côrte os épi
c:om D.;os: nüo ha disso n<:cessidallc. j íhc:u; injuriosos ql!·" um nobre .Set!ador lhe 

Persuado-me.;, vista do que tenho dito, quo i' l:u:c:cn na. sessão p:tss~da, c que cu teria l'epel
as emendas dü\'Cill passai', afim de que no3 c::- iitlo lr,;;a, s2 me achnssc presente. :!>las ou o 
pressemos bem e com fmnqucza e verdade:. útl:é• agor:.~ t:fto lanto cm obsequio áquolle di· 

O Su. C. m·: L.\ca-:s: - Sr. PrêsiLl~ntc. Prin~' l•~ülli::~a. qtw nfto precisa de n1inha Ucfcza, 
cipiarci por off::recer minhas desculpas ao Se- eomo por credito do Gab~nêtc ele que faço par
nado, pela pouca frequencta que renho tido na.; te. Lim Governo que :;c r . .:speita, e respeita a 
sessões d;~ presento discussão: o pouco témpo moral publica, nfto deve consentir junto a si 
que tenho estado na :tllministra~:io dos nego. um :t!;Cntc dip!omatico que ni'to scj:t revestido 
cio~ ela guerra rem sido todo dado :i habilitação das qu:tlicladcs distinctas de seus rcspccti\'os 
que 11roeuro ter para r<':J[Ioncler satisfactoria- Cavemos: se asstm nüo iõr, ha direito para di
mente, quando ror interrog-ado pelo Corpo Lo- zcr a esses Governos: - recolhei o orgiio de 
gislatin; O Senado. além disso conhece qnc vossa politica, mandai-nos cm seu lugar quem 
mtnha posi<;fw nfto é <li:Ol':l igual á dos meus :;" identifique com os princípiOs de justi~a que 
illustrcs col!eg-as: cllcs votam com sua cons- devem ·diri;:r.r nossas relações. - ?.las, Sr. Pre
clencia, e com o .conhccinwnto extra-officlal quG sidcntc. este não é o caso; o Go\'crno tlo Brazil 
pouem t;;r clos ·negoeios; c um ::\!iuistro da l'o- ~ntemlc qu0, forte em sua dignidade, den por 
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ena repcllh· 3.s c::nrcs~ü:; que c~mprcstarn..m [!.O' qu:::srf"~o teve c•m vista o principio ele que nag 
dipiomata 1'1·~~nccz, CJl!a1iU:u..lc~ que nfw são !ilCl- ! monarehias llcrcdit:trl:~.s o n1onarcha. nunc:t 
!e c~nlu:~iu~~;.;; e uiri,;indo-illC ag·orn. ao. nobr_::: 1 morre; o flUe constitue tah·cz n. maior van-
Scn~uior, lht~ a~:;cvct~o (lllC seu prt•tcnclHlo dl- ~ tg:."':em na monarc11ía !H~!"cdit::tri[!.. 

•·e:il.o parlamentar, para t.r.cs expressões, d·~-j O ·Re~entc só rxcrce funcções do Chefe 
nr;ê cede:· ao Dirdto mais bem fundado c ii<-~ é1o Est.acto no im;Jeclimento elo :\Ionarc.ha, quer 
eO!ltC:stavcl, que tenho de as repellir como Sü4 Jc5:!. na. menoridade, quer na maioridade. Ne· 
J•ador e ?\Iinistro da Corüa. J nlu:mn dur!da pôde, pois, ter o Se!l~clo, Sr. 

O S~t. Lo!•t·:s 0.-UL\.: - Sr. ljrcsidem.c:. /!)residente, en1 permanecer na opinifLO cm que 
Eu cr0io fiUC u~lo é um:t quest::-t.o purn...'11C11l:: csta,·n. em o anno de JS:H.i c nos (Ji.lc se sc:;ui
grammatica.! a de que se tr:tta na cmc:-nu~~ :n.m. Entrndo, portanto, que a emenda. nfto 
posta ao pcriodo, em que se cn1prega n. c~:prí.:s· dere p::tssar, nms sim ser approvado o repico 
siio Sua ~'la.gestade Imperial; é uma C!UCStil.o como csl.á. 

poliriea. e que nüo ,j iudepenclente do nosso S!lstcntarei, 'porém, :t emenda rel:l.ti\;ã {L 

Direito P1:blico Constitucional· O Scn:tdo ift occupação do Oyapocl;, como o aclditamento que 
se occupoa desta questüo cm outra Resposta 
ao Throno, na rJual, exprimindo-se a Commis
sflo no Proje-cto, que ent:"to offereceu. de ma
m~im r,nc dava a c'nt.emlcr que o Imperador 
.:~overna.vCt o Brazil. representado pelo .Rcgt:ntc. 
i!n]mgnon·sc e~ta id~a; e o Senado por sua dc
eisrtn rl~c:lnrou qn 0 era o Imp~r:l(lO!" n. quem se 
c] i l'if'i:I. a Jlco;posüt {~ F~l:t do Throno; lerei 
JJarte. c!o di~clJr:-;o que ent~lo s~ dtscut.io (7!~ 

a Rt.•spostrr. que ti T·'alrt !lo 1'hm11o rl.en o SenrHi'a 

mandei á :Ilesa, e por esta oecasião farei v~r 
;to Sc:n::do que nilo cs~ou inteiramente de ac
eordo com algumas das idéas aqui enüttidas 
;10r nm ncbre Senador, que se .refcrio r. do-
e:nllcntos c trat.ados existentes sobre essa 
l]i.te:;tão. Parcce·me que algum en~ano houve, 
qu::mr1o c1!c disse que os 1i:nitcs entro as duas 
·Juya.nas eram provisorios; na YC!"d:tde, níio 
;;c podem considcr:tr p!·o,·isor!oo, e a questfto 
:mHlJria mnito de race se assim se entendesse; 

no rnnw rle lS:lti): aqui ioi 0 Regente cm ter- oo tr:uatlos que invocou o nobre Senador pro-
c:;;r;, _nru::::::;o:1.; :1 nm tnniro drst:-t Rí'f-:j"10St:1 of. ;;am cxa.ctam~!lle o contr~:.:io do que elie a\·an· 

uma emenda que tinlw por fim :;ou. Xilo tenho presentes esses documentos 
fn~cr clirig!r o discurso de Resposta ao Re
gente, eonsir.h~rnndo Sun. :\Iagcstadc Imperial 
eomo terceira pc::;son.. .A emenda era con.cc-

Je nue se scn·io o nobre Senn.dor; porém, r·~

~o!"rcnrlo nos cscl'iJliOs rp:e pl:dc eolhcr c ql1C 
:.er!ho cm meu poder, acho rruc ~~ qucstfto é 

bid:t nestes termos: "Onde se diz ,;ü Regente" .Urer!:;:~ d:::t que fig~:rou o nobre Senndm·, qu·J 
rll· .•. l S' "o GO\'"l'Ilo ele SI•.,• '-· Io.zesr·,ade Irnpe-

.':\4- t t: - ~L ~v~.... (:O:J.~idcrou os limit::s pro\·iscrios. Dos escri. 
ria!". p~os a QUe me refiro tomei :'..lguu!:i ailOiltam~~~1· 

Foi emenda do Sr. :VIar~uez de Pn.ranc.-
~o.::; que passo a expendcr. 

~~n~!. :1. f1ua1 foi rejeitada .. afim de qne subsis~ 

Tiss2 o c~isenrso tal qu:~l estara; c quando se 
apprarou a reduc~rw. o s~. José Ignacio Bor
~c-s fez a 1'e0exfio de qnc haYln. r!.bsurdo no 
Discurso, insistindo ain:!::t na idéa dtt emenda 
CJHC ii;;-ur:n·a o Imperador como -terceira pes
soa; e o Scna:lo d~idio que neto h:wia tal ab

O artigo 8" do Tratado de 1'trccht deter-
:n!na I"lOl' limite:, em a.~1 duls Guy:l!lr.3, o C3.ill) 
<to Xortc. 

O artigo lG csLipula u g~.rantbt d:t Iugla
.:ena colll acquieocencia da J.'r:mç:t, e indicl 
rtLW csr.a g~rantia C: ele uma <.lura~ão in<!cfi· 

surdo. Se, pois, o Senado, depois de r.ão re- !tida. 
nhirl:t diseussfw, reconheceu que a Resposta Em lin2, o Govcruo l'ortuguez tere ai
era diri;;ida ao Imperador, por que ruzfw ba é~Uill motiro de receio, de que o Governo revo
dc hoie contradizer-se de semcnbant.c mn.- !ucionario da . .!"rança tramasse algum .projecto 
11cira? :-<o anno pro::imo c nos sc;;uintcs. tor- tle. inrasfto e de conquista elo lado do Par{t; 
11ar-se-ú a ventilar esta questão; c o Senado, D. .Toiio de Almcid:t (depois Conde das Gal· 
se agora assim mudar de opiniüo, podcr(t rê as), -tendo incovndo a garantia da Ingln
mostrar sempre uma censurarei vcrsatllichde ;:erra, conscgnio que Pitt rceon·hecessc estll. 
:1c principio c de palavras. O Senado ncst::t ! nbri~ar,:1o da ln~latcrra para com Portugal;, ,, 



t· 
' 

Sessão de iO de Junho 

mao o:; francczoil nntla tentavam contra o 1 do 1817 estabelece o m·1ntmum, c !Ião 0 ma
Brn.?.il. ;ÔIIIU.lll t!o direito territorial do Brazil; e este 

E:n 1800, ns tropao portuguezas, apoiada~ 111 i n'i?num é consagrado pelo titulo de antiga 
p::lo:; in;;lezes, tomaram posse de Cayenna, que 
p!'lo rest:!!Jclecimcnto da paz a Inglaterra fez 
r~stituir ft Fran~a. assim como outras colo· 
nbs francczas. de que os inglezes se haYbm 
apoclc,raclo. Isto foi estipulado no artigo 10 
tio Tratado de P:tris; mas o Conde de Fun. 
ellal diri::;io logo ao Princlpe de Talleyrand um 

po:ioe e tlc oceupaçiio nfto Interrompida. 
As3cnto pois, Sr. Presidente, que o Go

verno Brazilelro, procurando a mediaçilo da 
Iug!atcrm, dc;•i::t pcdil-a para a verificaçüo d~ 
limites, mandando nossos commissarios para 
~sse fim; entendo que desta maneira se dee!· 
diria a queoti!o, sem tantos embaraços; m<ts 

protesto que 1·eio inserido no lnvcs/'igaclor o que se pedia {L Inglaterra foi que inten·icsse 
i'OI'(u_qwz. c no qaal declaram que o Senhor 
D . .Toiio \'I não o tinha de nenhuma sorte au-
torisado pa:·a estipular :1 pretendida resti~ui

';fio de Cayenna. Clti:muncntc, s:, da B:tn· 
dcirn. ns~im se exprime cn1 seu recente djs
curso p~r:ll!tc a Cam:ti'a elos Deputados de 
Portugal, (I~): "Comtudo, JlClo artigo 1" se. 
creio de 181:i, Ponu;;al promettcu a rcstitu:· 
c:ü.o tl:t Guyann. Frnucezn, mas com a garanti.'! 
ela me(ib.c;~.o ingk:m. p:n:t a fb..::l~f!O clcfinit_h·a 
dos li mi tcs ''. 

E~sa. rcstituic;iio foi um objecto de cEs· 

para a Cl'acuaçfto tle um territorio que se diz 
nc::~o; e, con1o f:1lrn. a YCrificação, o que acOJ1· 
tcec! ~ que o Conmo Francc:z vai procrast!· 
nando a qucstiio. Tenho conclui do o m~u 
discurso, pois que só tomei pnrtc n:t discussão 
para rcpel!lr essa idéa que se nprcscn tau. 

O S1:. Pm:snn:x·m: - Se não ha mais quem 
Queira a palal'l'a, consulto o Senado se d(t a 
matcria por discuiida. O;; Senhores que süo 
dsss:t oplniiio queiram ... 

0 Su. VASCOXCEI.T.OS (pc/a. orclem): -
Pé1;0 a V. ·Ex. haja de me esc!a1·ecer se, ado. 

cuss~to até o ~~nno ele 1817: a França, rccla· ptnclns estns crncnd~s, ainda soilrem uma se~ 

mando a cntrc·ga cm no:1:c do 'l':atndo de gu::da di;;cussüo, c se nclla é pcrmittido fala
Paris de ISH, c do artigo secreto tle 181ií, c rem os ·Senadores as vezes que qulz~rcm. 
Portugal, representado pelo CaYallciro Brite, I O Sn. Pr:ESJDEXTE: - Ha uma emenda ins
nfto CJIICrcnclo assignar o acto de restituiçüo taurada que, I'Otando·se sobre clla, não soflrc 
~cnilo com a condiçlo de que os limites das mais discussfto; porém as que se offcrcceram 
Guynnas fossem dcfinitil'amentc fixados. No na ultima discussão têm de ser ainda de novo 
meio de uma destas discussões, o Duque de dist:Utidas, se agora forem appro1·aclns. 
Richclicu, l!omc!ll honrado, mas algumas O Sn. VAscoxcntos: - Porém nessa nova 
vezes arrebatarlo, ameaçou de tomar posse da cliscussiio das emendas é permittido falar? 
Guyana por meio da força, se Portugal se de- Voz1:~: - E', é. 

morasse cm assignar o acto ele restituiGft0. O Sn. V.\scoxcntos: - Pois bem, aln:h 
Emfim, a disp!Ita foi accommodada. pela assi· peço a palana. 
gn:ttura do ari.lgo 1" do Tratado de entrega de O Sn. Pr:ESTDJ::>l'J.:: - O nobre Senador 
1817; com esta clausula suggcrida pelo Duque tem a palana. 
de Wellington; que os portuguczes têm sem- O ·Sr.. VAscoxcELI.os: - Sr. Presidente. 
pre consltlrr:Hlo como n:rdndeiro limite ::.quellc Tenho muitas explicações a fazer, muitos a!·
quc reclama presentemente o Brazil, r1uc :1 gnmentos que comb:Lter; c nfto sendo possiYcl 
restituição dcl'ia effcctuar-se conforme a estas satisfazer a tudo ·em um só discurso, me rc
nnUgas prctençõ~s ele Portugal, c que a In· scl'\'nrei .para a ultima discussiio das emendas, 
glatcrrn. intClTirb. por sua lllCUia~fto, se :a 
Io'ranr.n e Portugal l'ie;;<;cm ::t contender sobre 
estes limiteH. 

Por conscquonci:l. os limites indicados 
pelo Tratado tle 1817 nf:o silo provisorios só· 
mcntP, seu c:tr::tcler scml.provisorio torna-se 
definitil·o pel:ts localidades cununclarlns no 
n1vsmo artigo; e:n1 outrns pnla\T:-ts: o artigo 1° 

A· -·13 

e .por hora direi alguma cousa destea diversos 
toplcos que tam occupado a attenção do S~· 

naclo. 
E' clifflcil contender com os ad1·ersarios 

do Go\·emo de 19 de Setembro, porque niio ;;6 
têm multo saber e muito talento, como tam· 
bem porque nüo poupam, quando a razüo c n 
>errhde o5 derrotam,,. recorrem a impu· 
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tações menos iundadas; c se alguem levanta mas nfio, .porque considere que a Monarchia 
sua voz para offcrccer ao Senado algumas Constitucional Representativa ê representada 
considerações que derribem os seus argumen- em unidade. 

tos, que destruam as arguições feitas ao Ga· ,Eu procurarei .re~ponder a quanto possa 
blnete de 19 de Setembro, emlttem mil ex· interessar a causa publica, deixando em silen· 
pressões pouco dignas da Casa; c se niio, veja· elo as invectldas e os convlc!os com que me 
se o que soffrcu um nobre Senador (o Sr. VIs· assaltam meus aciversarlos, c principalmente o 
conde de S. Leapoldo) por ter em outra sessiio nobre Senador que falou cm ultimo Jogar na 
declarado que a amnistia concedida ao R!o sessão passada; disse elle entre outras cousas, 
Grande do Sul, pelo Gabinete de 12 de Outn. Qne eu havia de acabar com o credito com que 
bro, não deu soldados, niio deu chefes fts file!- acabou :lf!rabcau. Nunca tive a estulta pre· 
ras imperiaes; que a sedição de 20 de Setem· tençiio de me comparar a tiio d!stincto ora· 
bro não te\'e por fim unico esbulhar o Presi· dor; mas não rege!to essa. comparação, quanto 
dente de sua. autoridade, mas sim a separa- ao seu ultimo termo. Parece que poderia neste 
ção da Província. que ha muito tempo se tra- sentido descobrir-se alguma semelhança. l\Ii
mava. Este nobre orador foi Jogo assaltado rabeau, vict!ma. das Intrigas da Côrte e indi
cam expressões que nfto merece um varão que gnado contra os seus excessos (e nisto não h:!. 
tem occupado os primeiros carg-os do palz, semelhança alguma). apresenta-se na Assem
sempre com louvor. Attribue-s.:·lhe al;;u:n bléa Constituinte, e, pela sua grande !nflucn
resentimento, por ter sido demittido de Juiz de cia, pelo imperio que: nella cxercic!a, cons3· 
tres Alfandegas, situadas a grande distancia guio destruir grande parte dos abuso~ que ha
umas das outras; ora, eu não se! o que houve viam descontentado o palz; mas, de r,nvolta 
a este respeito; mas me parece que, segundo com os abusos, cahiram muitas instituições a 
a politica do Corpo Legislati\·o desde 18~tl. que os francezes deviam ~ua prosperidade r. 
sempre se indemn!saram emp;·e:ados que sof· gl01·ia; bem deprcssn sentia r(quc!le distincto 
frlam prejuízo por qualquer reforma ou por , politico que da marcha da AssembWr( Consti· 
creações novas; se ao nobr;c Senador t!nh~ ' tuime n:"to podiam v.ir benefícios ao paiz, e 
sido conferido o officio da uuica. Alfandega que todos os excessos são condcmnavels, ainda 
que tinha o Rio Grande do Snl, poderemos os mesmos que sào aconselhados .pelo patr!~
ta.-.,;ar de menos razoavel esse rcsentimento tismo; estremeceu pois :II!rabeau, arrepiou 
pela creaçfto de duas outras Alfandcga.q, que carrcim c forcejou para de alguma sorte mi
lhe reduzia os seus emolumentos'! norar os males que ·havia feito. E' maxima. dos 

Kão é .principio consagrado ~HC as refor- partidos que aquelle que se separa delles é •1 

mas ou creacões no\·as, que trouxerem pre. peior dos homens; estlgmatisa.do com o tN· 
juizo a alguem, dão Jogar :l indemnisnção? retc de desertor e apostata, não ha persegui
Ora, tanto mais é severa esta censura, quanto ~ão que contra clle se poupe. Os convcncionls· 
se sabe que o nobre Senador foi dcmittido c!.1 ta.~ francezes levaram a sua !ndisposlçiio con
logar vltalicio de Conselheiro de Estado. tra o apostata ao .ponto de o processarem Jâ 

Ora, se a. um tfto dlstincto Senador r•con· no tumulo. 
tece o que acabo de dizer, sr~ nr.nh11~1a at.tr•n· Ora. cm identicas circumstanc!as .nào me 
çfLo se teve nem aos servir,o3 ~'"' fc·z ~w pniz. acho; acompanhei o movimento, que depois 
nem mesmo por ser o principal ,~utre os nos· me p:,rcccu menos regrado; e quanto mais ob· 
sos historiadores, que mo ncotH0r.er(r a mim? servava os resultados de meus esrorços e dos 
o que todos têm presenciado. Xi"lo ha impro- de meus companheiros, tanto mais conhecia 
perio, Invectiva que se mr ni"ro tliriia, talvez que era neccssario outra m:trcha; a experien
porque se persuadem qur. eu 0;;tou em un!· ela ·emfim convenceu-me de que, continuando 
dade nesta Casa ... engano manifesto. Eu Illê. tla mesma forma, o paradeiro seria o nbysmo. 
considero em unidade, porquê: niio lmvendo 'I Mude.!; tenho seguido o que a razfto c a obser-
11uem esteja. Inteirado das .parUcnl:!rid~den tia va:-fto me tllm aconselhado como mais a.p.~o
adm!nistração de 19 do Setemh:···· .nao tetn llrlado a fazer ~ -]lros.pcr!dadc do palz. !\:ao 
i!.ldo ella muitos que a defcnrlam n··~ta (';,sa: i ><•i ''' te-mos r.ntrc nós ronvenclonistns. ma~ .-, 
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que sei é que tenho soflrldo todo o genero t<e em factos vagos ·c informações .de descont<ln· 
inculpações e de insultos; ha só uma diff·~- tcs. 
rença, e 6 -que os convenclon!stas francczes, iu· ü Sn. CoHTA I•'l~um~rr..\: -Responda ao que 
sultando a memoria ·do seu grande homem, bem HC disse sobre o Presidente do Rio Grande. 
podiam ao menos suspeitar sua rnudanda, e at· O Sn. VAscoxcEr.r.os: - o nobre Senador 
trlbull-a a motivos !g-nobeln; mas os meus ac- leu hontem uns offic!os qu 0 ní"to sei se foram 
cusadCircs nii.o o podem fuz~r. nfi.o existe nCI todos dirigidos ás LLUtoriilades. 
Braz!l o mesmo incentivo a flUC os connncfo· O Sn. Cos1'A FEJmm&A: - Aqui estfto as 
nistas hwcezcs attribu!raD! a !lludança ilc :l!l· proras (mostrando uns papeis). 
rabcau. Eu ilcclaro -que G esta a ultima YêZ O Sn.- V.tsco:>c"r.r.os; - Nii.o .Posso decidir 
que respondo a tn.Gs urgui~Jcs, c .por esta y·,:~ fJile credito mereçam; mas o que é que disse 
responderei a outras, que eu pedire! liccnç::t o nobre Senador? Perguntou a razão porque o 
ao nobre Se!!acloJ· (aqui o nobre orador se Ccneral Eliziario não passou o rio Taquary. 
volta para o Sr. Cost:t Ferrcir:t) para dê no· Posso cu .ter presentes todos os factos? Se o 
minar declamações. nobre· Senador os apontasse e eu nfto lhe res-

Foi accusado pelo nobre Senador o illinis- ponclesse, teria razii.o, po!s que nfw passou o 
tcr!CI dr. 19 dê Setembro d:t pretenção de dls· rio Taquarr porque uma grande enchente o 

c1cmorou trcs dias. tr!buir pelas Províncias os africanos ou e:scr,t· 
vos que se forrassem, cm virtude ile uma prCI· 
clamação ilo mesmo :\Iinistcrio na Provincia rio 
Rio Cra:tdê do Sul; ncgue!·l·lle o facto·. dis2o; 
o nobre Senador que o tinh:t lido. E não posso 
dar-lhe outra rcspost:~ senüo que está enga· 
nado. Accrcscentou que lh<l p:trccia que se' 
vendiam africanos mortos, querendo inculcar 
que o :l:in!sterlo de: s~tembro tinha tido ai· 
guma parte em taes vcnilas; faça o nobre Se· 
nador tod:~s as declaraçõs prcisas para provar 
.taes f:;.ctos criiDinosos, porque não os prJ· 
vando, sabe o nobre Senador a nodoa a CJ!l~ 

f!c:t m-.:posto. 

D!sae-se que estavam os soldados nús: 
ma.s no mesmo off!c!o se I~ que o General peil!.1 
r;nc se mandasse a roupa que tinham deixado 
cm Porto Alegre, c isto s6 refuta a asserção 
11w o nobre Senador avançára. 

Accresce pondc;·:tr que nii.o é facil con. 
tcs::u· factos semelhantes, c muito menos res
ponder á leitura rapida de officios que multas 
vezes t?.m outr:l. significação. Se o nobre Se· 
nadar quer instituir um exame particular a 
rêspeito, peça esclarecimentos ao Governo . 

O Sn. CosT.\ Fm:nEmA: - Os que tenho 
nqni sfto do mesmo Presidente. 

0 S!L VASCOXCELLOS: - Então porque Isso 
\"cm escri v to em um offic!o, segue-se que o Go· 
verno tenha desamparailCI o Exercito? Segue
se CJUe o Governo não tenha mandado tudo 

Censurou o ~linlstcrio transacto por não 
mandar os africanos para a Costa d'Arric:t; 
ora, cu perguntarei ao nobre Senador onde 
estâ a quantia necessarla p:J.ra essa remessa? 

Falou outra vez cm embarca~ões que se fllt:Lnto era necessarlo? Quiz o nobre Senador 
mostrar, por um desses ocr!cios, que a tropa 

tinham manuauo comprar .para obstar ao .rra· 
fico elos afrlca:J.os livres; já lhe disse, cm ou
tra occ:tsifLO, que ao Ministcr!o de 19 de Sé· 
terub~o nfto se podiam pedir essas contas. qu-~ 

essa deliberação datava de 3 ou 4 annos, fli!C 
de certo se nii.o teria posto em execuç,lo por 
falta de meios pecunlar!os. Nós trat:unos 
todos os annos de a.ugmentar a despeza do E!.· 
tado, e nfto raras Yczes nossu.s leis reduzem a 
receita, de sorte que par~ce -havermos cntn· 
dldo que, tt proporÇfto que se augmcnta a des
peza. se deva diminuir a receita. 

Ni'io continuare! a re5pondor ao nobre Se· 

nf1o recebeu soldo em dous mczcs; mas o offi-
cio diz que alguns corpos tinham soffrido essa 
demora no pagamento, o que é possirel, por· 
que alguns corpos se juntaram (ts forçls !m
pcriaes na campanha; m:ts desse facto segue
se a conclusii.o que o nobre Sc.!lador tirou? 

Senhores. Outro dia disseram que eu en
tendia. QtJ.e o Gabinete de 19 de Setembro era 
o 1~~11 plus ultra da sabedoria politica; nunca 
disse tal cousa; o que cu poilcr!a -dizer é que 
os argumentos produzidos contra essa adml· 
nlstrnçllo sllo o non plus ultra d:1 insigniflca.n· 
da; cu até multas vezes tenho tido algum ln-

nador. porque as suns argu!ções são fundadas rommodo em cons!clcral-os como .argumentos. 
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en1 dar uma séria. resposta n cousas que a. nã.o 
merecem, Eu p~dl ao nobre Senador que de· 
clarassc que dlstrlbulcito foi essa de que falou 
para a Casa da Correcção; mas nem uma pala· 
vra. )Ião ba escrupulos em recorrer n factos 
tacs; c quando se pedem declarações afim de 
terem uma resposta cabal, silencio. Diga o 
nobre Senador que houve uma. dlstrlbuiçilo d c 
africanos clandestina, feita cm certos Interes
ses; clrcumstancle a sua imputação, c entüo 
será respondido. 

que mandou suspender as leis provinciaes; 
mil nonos que eu fosse :llinistro, as maudar;a 
suspender, a despeito do clamor do nob1·e S:; 
nndor, quando tacs .Jels estivessem em ldentl 
c as clrcumstanclas. Já disse cm outra occa· 
sliio, que uma dessas leis que o Presidente ln· 
consideradamente sanccionou, offcndia o Tra· 
tado co1n a Grü..Bretanha; e poderia o G·overn•J 
deixar de suspender semelhante lei? 

Tambem não tenho noticia de ter sido d~· 

portado para o Exercito um redactor do :l[a· 
Tornou o nobre Senador a falar na no· ranhã.o; mas, quando esse facto fosse verda· 

meaçfto de desembargadores; já o convenci de 
que ha lei expressa, que o Governo devia. cum· 
prir; mas, entende o nobre Senador que as 
respostas que já se deram estão esquecidas. 
Já mostrei que o nobre Senador, que entendia. 
que as Relações de Pemambuco e :l!aran1!ã0 
nito deviam ter mais que nove desembargado. 

deiro, nem por Isso daria Jogar á censura, por· 
que lei nenhuma !senta um redactor de serv!;· 
no Exercito. 

Disse mais o ll.Dbre Senador: O ex-:\Ilnis· 
tro da Justiça nos pintou a Capella Imperin.l 
no estado mais deploravel que se podia ima· 
c;!nar, c com tudo nfLo nomeou conegos. E' be~n 

res, estava cm engano; que, pela disposição pro- diffici! contentar ao nobre Senador! Se se llJ· 

visaria para a administração da Justiça Civil. mca.sscm conegos, clamaria contra o }!inistro. 
nenl!umn. Relação podia ter menos de H des· Saiba o nobre Senador que não se nomea~rrm. 
embarg;aclores; c por essa occasião fiz ver que porque, havendo muitos licenciados. o Govcrn•> 
não existia em todas as Relações este numero ordenou que comparecessem, 
legal 0 indispensavel; que, mesmo na j~t Achou o nobre Senador grande lncohcr,;n· 
Côrte, onde ha 2·1 desembargadores, já pelas cia cm ter-se concedido amnistia p:tra o Riu 
commissões cm que são empregados, j{t p:>r Grande do Sul, c nii.o para o Pará. Bastaria, 
outros motivos, não tem mais que 13, que nara responder ~o nobre Senador, ler as in. 
talvez não compareçam todos os dias de con· formações do Presidente do Pará; elle dizia 
ferencia, al6m de que a Relação do Rio de que os criminosos dessa Provincia nfto deviam 
Janeiro tem um expedientE> extraordiuario; ficar impunes; que a povoacüo não podia ver 
para provai-o, basta lembrar que tem de doei. a sangue frio os assassinos de suas famillas, 
d!r pleitos da metade ilo Imperio. os incendiarias os homens cabertos dos maio· 

Queixou-se o nobre Senador de que se tinha res crimes pa~searem no sólo do Pará; elle 
mandado ouvir o Procurador da Corôa sobre pedia leis excepcionacs para a punição desses 
leis .provinciacs, e entende, com um dlstincto homens, e entendia que o .Juizo dos .Jurados 
membro da Camara dos Deputados, que nisso nfLo era o apropriado para fazer justiça; mas 
se eo1nmetteu um grande attentado. Ora, eu o nobre Senador entende tJllC, concerlidn a 
<levo declarar que não me lembro que man- amnistia aa Rio Grande, devia tambcm ser 
dassc ouvir o Procurador da Corôa sabre leis concedida ao Pará, sob pena rle Incorrer na 
provinciaes; parece-me que a administração 
actual foi que mandou ouvir o Procurador d:t 
Corõa; mas, se cu ti I' esse mandado que o Pro
curador interpozesse o seu parecer sobre le!s 
provinciacs, tinha commcttido um delicto? :lfc· 
receria uma aspera censura? 

o Sn. CosT.\ FEnnr-:mA: Mandou sus· 
pender as leis. 

0 Sn, VASCOXCET.T.OS: Parece que O no· 
bre Senador, longe de censurar, deveria elo· 
~;iar a :ulmlnistJ•ação pela e!rcumspeeção eom 

snn. ccnsurra. 
Falou de uma rilvida de 18 mczes iL iropa 

do Pará; mas esta divida 6 da administraçfL:J 
àc 19 de Setembro? Eis aqui como o nobre s~~

nador acha censuras a cada passo. O nobre S:'· 
nadar nã.o está inteirada a respeito dessa di· 
vida, nfLo tem ldéa nenhuma della; a d!\'id.l. 
qu 0 .prlnelp!ou em 26, ~1oJe se não pôde pnr;:u· 

de uma ''ez; esse pagamento seria prcjud!cl:ll 
ao Exercito, c csEc é o mr.srno sentimento r1.1 
Gneral. 
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O nobre Senador passou a falar de um rni
Ilt.'lr qu~ foi victl.m:t de uma !ntrlga: já ex
pllqucl o que havia a respeito desse militar, 
nada occultel; nem se queira dizer que elle 
procedeu bem, se não qu!z servir debaixo das 
ordens de quem outr'ora commandava; estes 
ditos são uccusa~ões multo graves a um mili
tar, c ju~tiflcaçiio a quem o fez vir para a 
Côrte. 

0 Sn. Cosn Fr:mu,tn,\: Estava licen. 
ciado. 

O Srt. VAscoxmr.!.os: - De certo que um 
m!Jitar que tem licença não pôde ser chama. 
do ao serviço! ... 

O Sn. Cosn Fr:rmEIJtA: - Estando doen
te, não. 

O Sr:. V,\scoxcrcuos: - A principal raziio 
deu-a o nobre Senador, quando disse que o 
homem que tinha sido l\Iinistro de Estado c 
ajudante de ordens do general Elzeario. 

O Sn. Cos1'.\ Fr.rmr~tn.\: - Estava doente. 
O Sn. VAscoxcr:r.r.o: - N'flO allcguemo& 

mo!cst!as ... 
Sr. Presidente. Eu passarei a c:;am!nar 

os topicos da resposta, ou das emendas; mas, 
antes disso, devo declarar a um nobre Se
nador, que em outra sessão disse que um ho
mem vinha alterar a marcha das discussões 
do Senado, que imputn.çiio igual outr'or:1. me 
foi feita por um dos chefes da opposiçfLO de 
1838, na Camara dos Deputados; o que me 
fez suspei-tar que era plano comliinado. Ae. 
cusaram-me de perturbador da ordc-.m do Se· 
nado, assim como já em outra occasiiio se 
me a.ccusou de influir no jornal da Casa, de 
rever os meus discursos, etc.: o que posso di
zer a cr.~~ respeito é que o jornal estropia os 
ll!eus discursos, falsifica quasl todas as pro. 
posições que aqui emitto; mas nem cu recla. 
mo, porque o nobre Secretario disse, em uma 
das sessões pns:mdns, que nüo havia remedia. 
Desejo que o nobre R~nndor que me conside
ra pcrturba.dol' dn Senado fique na intelligen
cia de que sc-mprc hei de tomar parte nas 
discussões, que muitas vezes terá occasião de 
se :tmoflnar com migo: nenhuma ameaça. 
nenhuns ataqncs pcssoaes me poclerüo reclu
zlr ao silencio, embora o nobre Scnaclor de. 
clare que eu me contradigo, que inverto com 
estudada fnllacln. seus argumentos... Ec eu 
profcr:ssc s0mc!hnntc proposição, uma. giran. 
rloln. de ordens h:n·rria nesta. Casa; mas de-

vo assegurar ao Senado que, apczar de pcr
t~;rbador da sua ordem, nunca me hei de li
gar com os trovadores, hei de defendei-o com 
a mesma constancia com que tenho defendi. 
d<> a adminlstraçfio de lD de Setembro. 

A primeira emenda snbEtit:u~ .:"ts p:tln-;ras 
-Sua 2\Iagestadc-cstas outras - Vossa ~\[a-. 

gcstadc. Sustentou-se esta emenda com o ar
;;umento de que ao Regente se fala represen
tando o Imperador em objecto de offlclo, e 
não em objectos que respeitam i pessoa. do 
mesmo Imperador. Eu disse, em outra oc.. 
cas!iio, que não podia. comprehender tantas 
magcstades cm um paiz, que era uma meta
physica multo sublime para o meu acanhado 
csplrit.o. Sr. Presidente. A palavra. mages
tr,cJe deriva-se da palavra latina maxinms, o 
maior de todos; como se pó de dar a existen. 
tencia de muitos maiores de todos? 

A Constltuiçüo diz que o Imperador terá 
o tratamento de 2\Iagestadc Imperial, é o que 
eu entendo; li verdade que eu j(l ouvi dize!" 
que o Poder Legislativo competia ao Impera
dor: aqui se disse que eu estava em erro; não 
tc,nho querido occupar o Senado com essas 
questões, porque objeatos mais lmrlOrtantes 
devem occupar a sua attençüo. liras o Regen· 
t.:: nfto se póde considerar representando o 
proprio Imperador, quando se fala delle na 
segunda pessoa; o nobre Senador já mostrou, 
na lei da regencia, os casos em que compete 
ao Regente o tratamento de :\Iagcstad.e, e cu 
estenderei ainda mais o que mostrou o no
bre Senador; direi que ·em todos os casos of
ficiaes tem o Regente o tratamento do 2\fa
gestade, pela ficção de que o Regente é a 
propria. pessoa do Impern.dor; e, convindo nes
ta proposição, ·farei uma transacção a esse 
respeito, embora a taxem de immoral; mas 
peço aos defensores da emenda que me per
mlttam este dilema: ou nós f:tlamos ao Re
gente. como o representante do Imperador, 
on nfco, ou com <' Rep;ente em acto de officlo; 
s~ falamos ao Regente, o tratamento é de 
Excellcncla, c então devemos dizer: Nós nos 
congratulamos com Y. Ex. pela Saude de 
Sua l\!ngestade Imperial; nem eu entendo, co. 
mo disse o nobre relator da Commissão, que 
a . ·!nnovaçiio podia trazer desdouros ao aca
tamento devido á pessoa do Regente. Estou 
que o Regente não quer esse .tratamento, não 
qncr confundir a sua !'xlstcncia cnm a do Im. 
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pemdor; sabe acatal-11., sabe que, quando ellc 
1·ecebc este tratamento, · ú porque se pre~nmr. 
que <lHe 6 a propr!a pessoa do Imprador. 

Mas dlss~ o nobre Senador qu8 se quer in· 
dispor o Senado· contra a ·emenda, procuran
do-se Inculcar que é uma innovação, que não 
pódo ter acolh-Imento cm um corpo compos. 
t·l de anciões con.scrvndorcs ·da ordem c das 
I illcrdadcs publlca.s. Se eu não produzisse ou. 

l\tlnistro braz!lcfro cm !~rança, ao mesmo tem
P~ se cspn.lh:J.I':t:n boatos que o Governo Bra
zllclro nenhuma reclamaçfw ·havia apresenta
do ao Governo franccz, como se fosse neces. 
sario que se mandasse para aquclla Côrte um 
J~mbaixador para tratar unicamente desse n·e· 
.!;ocio. Um nobre Senador disso que o Conde 
}[olé havia asserr:rado, na d;scussfto ft F'.ala do 
'fllrono, {]UC o Gonrno do Drnzfl nfco se qucL 

tro argumento. se me limitasse a clecln.r~r que xan\ do procedimento do Gm·erno franccz. 
dcvh rcgeltnr·sc a emenda pela innova~fto, 

teri<t lugar a refutação que se frz; mas cu 
aecrescentef que era uma innovação infunda· 
da. pelas razões que produzi. Um nobre Sena
dor já d!sse que, na resposta á I~aln elo Thro. 
no de 1836, o Senado, clirigindo.se ao Reg~n· 
te, principian. por declarar que se congratu. 
lava com Sua l\!agestaãe pela reunião do Cor· 
po Legislativo. c que ·esperava. que o Reg-ente 
cm nome do Imperador, etc.; pnrt:mto, não 
H1xergo outra Magestarle. a. não ser nos C:J.· 

sos cm que o Regente se presume reprc.sntar 
a proprla pessoa do Imperador; não sei qtwm 
possa ter, além do Imperador, o tratamento de 
Magestade Imperial. 

Darei as ,razões pelas quaes regeito a 
<·menda offerer.ida acerca do negocio !lo Oya
po()k. Já. disse que não com·inha que o Sena
dl' se entranhasse nesta qucsWo antes que cl· 
ln ee decida, a nfto ser que o Governo tiressc 
<lompromettido nclla a dignidade do paiz; mas 
neste caso, cumpria que lhe fossem prcsen. 
tcs as peças officiaes. Por esta occas ião eu 
cl!sae que mo admiraYa que o :l!inisterio nflo 
tivesse declarado ao Senado que sobre isto 
n:td!l se porli::t resolver, por~ne pendbm nego. 
clações entre os doi.s gove.rnos, ·entre o Go· 
verno bro.zileiro e o francr.z. Hoje esprrun 
<eA3a declaração do nobre Ministro da Gucrr~; 
mas cm vez de o fazer, vr!u rep~llir expres· 
aões qur" .eu aqui pronuncie! numa sessfto pas
fladn a respeito do agente elo ;::onrno fr~nc~·:1. 

Sinto muito que o nobre .)Tinistro nfta es
teja presente; por isso, f!ca para outra occa
:;f;1.o a respost~. com todos os pontos c virg-n. 
bs. Confesso, porém. que. alr;nm tnnto me 
der.vlei dos meus habitos P~!·lamrnla!'P~: mas 
''" <:spero qur. o Senado me rPlcv•' rsra falta. 
a que fui levado pela indi;:na~:ic qur cm mim 
tem excitado o procedimento dn p:o1·ernn fran. 
~ez para com o governo do Braz!l: porqu~. 

n.lém do lnterten!mer.to e er;eusns p~ra ~om o 

pois que nnda havia reclnm:ulo. Ora. r,u tenho 
lido ns discussões no Jfonitcur, e nfto n~c lr::n. 
hro t~r lido essa informar.ilo do l\Iinistro; 
:nuito f:wor me faria o nobre Senador dccla· 
J'nndo em que s~ss:1o profr:rin ~ssas palavras 
o Cnnde :viol•<. ~fnito "facilmente nos en·:;ana
:ncs! g• prec!z.1 filE! tenhamos muita rcflc
):i\o, para não commctter desses erros. 

Ha poucos dias, nos nssegmarnm nesta 
Casa que os afriPnnos apprch~ndidos cm San. 
tos tinham sido arrematados; entretanto. jul· 
"(' q1:c tal a.rrcmnta~f10 não teve lugar, por. 
qnan t:o nssim .se rl~prchcndc ele uns autos de 
recurso intrrpo~to pelo Juiz ele Paz de Santos 
para a Rr.la<:fio r!r.sta Côrte, por não ter pro. 
nunciado o Juiz de Direito Interino. n. rcspci
IO tlas ordt'm do Presidente; o facto 6 qu~ 
se entrPgaram os africanos a seu dono. 

.Sr. Presidente. Bu estou persuadido de 
que tenho dito quanto e bastante a respeito 
rias àivi~as do nosso territorio com o territo
rio fra:~cez, co:~frírr.1c os tratados que estão 
em vlg-ôr: p:trecc-mc que o Governo procedeu 
acc,rtadamcntc, nfto ~tterPndo entrar cm 1\C;!O

c:!:u:fi.o nlgnma rom o Govr.rno frnnccz, sem 
Que r,lJe pr!mri!'O ~var.unssc o tr,rritorlo que 
usnrnon. Como o Governo britnnnlco (•, cm 
dons tratados. gnrnntia p:~ra a fixação dos li· 
mit;;s, cm obsen·ancla do que nesses trat:J.dos 
se estipulou. sem dnl'irla com muito acerto o 
Gnnrno solicitou a intcn·cnçfto do Governo 
britrmnico para aquelle fim. 

Xa conYcne,ão de Paris. assip;narla pelo ra. 
valhriro Brito, rxpressamrnt~ sr. decl~i·:t (/IJ~ 

o~ l!mir.o':s entre ns possessões francezas e o 
Brazi! rontinnariio a ser o.s mesmos, m:ts pro. 
v!soriamente, J'escrl·nndo-se para ser determi
nada p~r ccmmissar!os a dcsignaçiw dos J!. 
mitPs d~finitivos: c tendo por multas vezes 
r-sse c~valltriro Brlto Blxgido que tnes limites 
fo~srm consldeJ·rHios definitivos, antes da rJ)
t.J·e~:\ o Go,·e~·no francez amençou·o de qnc pas. 

I 
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' sarJa a apoderar.se do tcrritorlo da França (L Santa Sé, acerca de pontos de doutrina, o .por 
viva forca, e fD'I o que o mo\·cu a Rug-eita.r-se Isso nilo lhe imporei jámals as mhha:; :não~··. 
a ossn. condição. Ora, Senhores, vejamos se havia algum rc-

·Mas, qualquer que seja a qucstilo de di. medio para este transtorno quo havia causado 
rcito a este respeito, cu entendo que o Scnad<> li nomeação do Bispo eleito o nobre Ministro 
se devo J!rnltar a declarar ao Throno que S•1 da Justiça de 1887, digno Senador c r<:Jiator 
congratula com as communlcações que e!le re~ d:t Commissii.o ele Resposta á Fala do Throno. 
relativameut0 ás nossas relações com as po- .Eu não tenho até o presente dito quanto 
tenclas estrangeiras, c que não deve partícula- sinto a este respeito, porque ainda se não 
rlsar a parte -dellas que diz respeito (L eva- ha1·Ia diYulgado a concordata que projectou o 
cuaçiio do nosso tcr-ritorio, porque o GoYerno Governo de 12 de Outubro; mas, hoje, parco~ 
cntenelcu que ainda não era cheg-ada a occa· que sem Indiscrição posso fundar-me cm al
slão de fazer tal communicaçfw ao Corpo L.~. guns artigos dessa concordata; digo sem ln
glslatívo, para clle interYir na materia. Se o discrição, porque já foi publicada na Camara 
Governo julgasse proprio o momento para cha· elos Deputados. á qual o Governo a communi
mar a attenção da A.ssemb!Ga Geral sobre estn r:on officialmcÍJte. 
questão de limites, muito conveniente c ra· Eu entendo que o Santo Padre tinha. toào 
zoavcl seria a declaração do Senado; mas, n:1s o d ire !to para recusar as bu!Ias ao Bispo eleito, 
circumstancias actuacg, quando o Governo en· uma vez que cllc lhe não deu as cxplicaGões 
tende que ainda não é chegado esse momento., pedidas; a razão r. a Patria abonam este meil 
fazer semelhante declaração equiva!le a n<!· ;;ontimento. Como pódc o Santo Padre cer
moestar, c mesmo como que a rcprehender o I ti ficar-se da capacidade de um Bispo eleito, 
Governo por se ter esquecido de objecto ti\·• s~~fto instituindo exame sobre as suas opi
impor.tante. nwes, acerca de dogm:ts c da disciplina uni-

Agora, -Sr. Presidente, passo n. falar n·L \'Crsn.J? Se quizermos negar Ct sua Santidade 
questão r! o Bispo P.leito; c sinto hoje m:1is Qtt·' o direito de instituir est~ exame, o direito de 
nunca não me ter app!ic:J.do aos Canones. par:! I con_n:m:~r ~ic~. ele ~enhum vig()r; nenhum be
convencer ao nobre Senador ~uc .hoje f:t!o, 1 neflcw far,t ,t I~;re)a. 
nessa matcria, de que commetfen alguns cqui- Quando o Santo Padre duvida se n. dotl-
vocos no Direito Canonico. trina que professa um r le-ito (• on nflo ~r!, C!tt" 

mrios sr lhe off~rccrm p:~r.:~. formar o sf·U jn'i-
O Senado sabe que por di1·ersas de:lUnci.l : 

o Santo Padre inclinou-se a recusar ns bulia': 
de confirmnçfLo ao Bispo eleito para a Diocesf' 
do Rio de Janeiro; sabe já igualmente o S·'
nado que, por instanc!as do nosso Ministro em 
Roma, resolveu o S:tnto Padre pedir exp!ic:t
ções ao eleito; antes de chegar ao Rio de .Tn
ne!ro o officio exigindo essas explicações, o.c; 
inimigos do Dr. ~Iourn conseguiram do entfln 
Ministro da Justiça, e mui digno relator ::~. 

Commissão de Resposta á Fala do Thronn, 
que intimasse ao Bispo eleito que não rcspo!l
dessc, que sn nii{) retractasse; c aQu<·llc rr>
peitavel varão, compromettido sem duvida po:·. 
apparencias, resolveu-se a declarar ao Govrrn•> 
que não commettc.l'i:t a •baixeza c indign!dacl;• 
de se retractar. Sendo presente ii Sua San· 
tidade esta resposta do Bispo eleito, desoJvcn 
negar-lhe as bulias de confirmação: "Eilr 
(disse {) Ol!cft) da Tgreja) é um Padre qn•' 
Jnlgn. -baixeza " lndlgnidndo dn.r explicações :! 

7.0. ~enfio o d1: pedir explicações no ,-:~leit.o? En 
acr!·escento aind:L mais: niio sou ultramo?:t:t
Po. não sou italiano, n. m.inha opin:fto está 
:1:uito para cii dos Alpes; mas. entendo que 
Sua Santidade pôde até exigir -cm alguns ca
sos retractações. porque a ningucm ~stií m:1l 
reconhecer ~ue errou. 

Pediu .Sua Santidade, como cu j{t disse. 
rxplira~õcs prtr~. sr. :tssc<;urar do. doutr!na do 
rHto; foram.Jhr n~gadns: qu~! drYia ser o 
rcsu!tado? N'ão coniirmnr. Ora.. esta doutrino. 
,; tambem a do g-abinete de 1!! de Outubro, e 
(, dnutrina de rilcriptorr,s ele direito ccclrs!~.s

iieo que fazem grande :mtoridadc. l~icgcr, 

Fleury c outros dizem que, quando se llO· 

ml'a pam o bispado uma pessoa -cm quem sc
d~ algum impcdimt>nl:o canon-ico ha neste :1cto 
mais uma postnla~fto do que uma nomc::te.:lo; 
c o mesmo Ricr,r.r ou F'lrury (n:io me J;~m

hra ng-orn. qual dos rlnus) diz qtw 6 uma. ver
rlndcira postulação. 
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Ora, o que ~ontinham as bases para a 1 caso da postulação, caso cm ·que, segundo o 
concordata? Lerei o n.rt. 1", c offere~o este rccsrno Governo de Outubro, competia ao Sum
documento a qualquer nobre Senador; aindn mo Pontiflcc negar :t confirmaçfLO? O que me 
que não cstcj<~. confer!Uo pelo Official lllaior, 
é cópiado por um official de Secrcturi<L, oc
eup:tdo no meu Gabinete. Diz esse artigo: 
Reconhecendo o primado de honra c de juris
dicçilo de sua Santidade o Pontificc romano. 
entr2 os direitos que lhe pcncncem reconhece
se: 1". o rlc eonl'irmar os bispos canonicamcn
l·' eleitos prlo Imperador, sendo livre ú Sua 
Santidade o recusar a confirmnr,i\o nos casos 
dr postulaçiio; 2", considera-se um ·impedi
mento c:tnonico a enunciação -c sustentuçfto 
de doutrinas contrarias aos dogmas e disci
plin<~. uniYersnl, ou regulai-as, c compctcntc
lllC!lte eondcmnadas pela igreja. Nesse cu
s<>, c:dge-se explieaçfto do candidato. A coa
coidat:t reconhece tambcm que o Santo Pa
rire tc!n o direito de exigir explicações do 
candidato, quando duYidc se a sn:t domrina 
é OU nflO stl. 

Ora, á vista destas bas~' para concorda
ta. pôde dizer-se que não foi o nosso digno 
collcg-a, o i!lustrc rcl:ttor da Commissüo da 
Respost:t [t Fala elo Throno, r,nem ma!logrou 
toda. a negociar,iio, {JUCm l.iron o episcopado 
ao digno sacerdote, o Sr. Dr. ~I oura? 

~Ias, ouvi hoje a um nobre Senador nnHl 
proposição que me nfto parece exacta: disse 
elle que o Sr. Dr. ~Ioura não tinha impedi· 

parece, Sr. Presidente, é que o Governo de 
12 de Outubro se \'ê na dura necessidade, pa
ra credito seu, de considerar :ttó como utu 
attentado o que -occorreu durante a Adminis-

1 !J·ar.ão de 1D de Setembro, relatimmcnte (t 

ccnfirmação do bispo eleito . 
O GoYcrno de 12 de Outubro não ram.; 

ver-es se enganou. cedendo á opinião publica; 
a!'igurou-se-lhe como tal boatos infundados, 
Yc:.es Yagr..s: não foi uma só vez, como t~u 

j[t disse, m:ts muitas vezes. c em cous:ts mui
t.J importantes. Assim esse Governo nos de
clarou cm outra occasiüo que mandara os pre
sidentes do Rio Gmnde do Snl por acccder (t 

opinião publica, c ao depois se mostrou que 
e!lc se tinh:t cr,JJivocado. que não cm opln!ito 
public:t a que clie consiclcron como tal, mas 
s!m o g-rito de um ou outro partido, ele uma 
ou outr:t secçfto de partido. Da mcsm:t sorte 
aconteceu relatiYamentE: á qucstfto da con
firma~i\o do bispo eleito. O Governo de 12 de 
Outubro entendeu que o Brazil todo se arma
va, se estrangulava, dcsap<trecia do numero 
das nações. se :::caso deixasse de insistir pela 
confirma~ão do bispo eleito. Eu lerei a par. 
i•' das instrucções para a concordata, instru
ceõcs que confirmam cstn. opinião. 

A clenega~ão da confirma~ão do Dr. An-
~~:ento canonlco, que fo! ordenado por um ionio :l!:tri:t de !J!our~. com·o bispo d:t d!oce. 
Lispo ~ue t!nh:t direito a dispensar cm taes g ~ do Rio de .Tnnciro, etc., (lê) . O r::. o Sc!lu· 
imp.:dimentos. Eu cheguei tarde. e não sei do não pócle ignorar que não houve, ou não 
s: comprchcndi perfeitamC'J1tc a opinifto do 
n0brc Scn~dor. Sr. Presidente, bem que r<:s
Jleit.o muito os conhecimentos de direito cc
clesi~stlco do nobre Scn~dor, não comp~rto a 
mesma opinifLO: lembra-me que o mesmo Rie· 
gor ou Gonzalcs. . . . não estou be1n certo, niio 
vinh:t prcp~rado p:tra esta discussüo, ]J:•r,~t:':, 

n::io t<·ndo sido até hoje ncg-ndo que o S:·. Dr. 
:\Toura ti\·csse impedimento canonico. não re· 
cordel as minhas id0ns; mas l.:mbra-m~ ql\é· 

Rie):;cr, iazendo a enumcra~i\o dos impedi· 
1~1entos cnnonicos. enumera entre outros-S-i 
non si! in sncr-is. aut si illegitimo co!tnubio 
111tus. Eis aqui· as proprias palnn:ts de um 
d0stes cscriptores; c se clles núo se exprimi
r:Jm por el!as, ao menos é este o seu senti
mento :t respeito d:t matL'l'ia cm questiio. Co
mo, pois. se pódc dizer que não se d:tva t' 

s; sen·irum os p~rturbador2s da ordem pnbl!
c;~ dessa ne-goc:!n~:io con1 a curia romana. pa_ 
ra. a subverterem (o nobre o r~ dor continúa a 
1fr :!S mesmas iwn.rucções). JCt se vü, pelo 
que acabo de ler. que o Governo de O:Jtubro 
s ~ considerava c:n perigo, se ar.ccclcssc :is prc
t!?nG6cs da. curia ro~:1.nn.; tcv'= esta qur:sr.fto 
c,Jl!!O uma questfto de que dependia a ordem 
c tranquilidade do pai~: mas e!la foi decidi
da pelo Governo de 19 de Setembro, o pa!z 
aplaudiu a decisão desse Governo ... 

O Sn. F~:nr.EIR.\ nE :I[Er.r.o: - Não n.poi~-

do. 
0 Sn. I'ASCO:>"CE!.T.os: - ... porque P07. 

termo li desintelligcncia com a Santa Sé, cm 
que não lntcressan a religifto, c sem a menor 
mlngoa ou quebra dos direitos da Corô;, Tm
Jlcrlal: não hom•p uma rcclamar,ão. ningtF·m 

•. 
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C:;ll~L:lhh::u q.~·..! o t...:~rc:·.ü.o t.lnlw. ~i·~·;.l:~tnílo (~~> 

~undo .s0 d.i~~:':) :1 Corü:1, In1IF-·r:~d :~0.s p:·:.; {~·~· 

Suíl. fiP .. nthb.c!e. 
O Gon.!:no th~ 12 tlr] Ou~uiJro tk-..·c ju~:i:L 

f:car~::iC:, <lcYe f::.zcr ·rc: (jt!e ~~ rp!(~s:::i.O L: d·:.; 
alta ímpo~t~nci:L, r]nc o GOVé!'llO de 10 tlc :"õc· 
temtn·o pcsLr.~r~on os dirci:.o~; O~j 1:12L caro: 
d(! N:l.Çi'lO. C!UC l!fLO tc,·e nr:nh~Im n~cllndrc cm 
sacr~ flcnr pl·u·aga.tivns d~ Corfia; (:2YC, cm 
~nla pnlnn:·3, f!.~urar o ma!or dos C:1TOD qi!i,; 
s~ llGUia con1mcü.cr o n.ccc!tar a renuncia do 
b~spo eleito. O 1]~10 rrd!'lürn. ~ que o ~ue:sn!o Go. 
vcrno de Ülitubro, Cj!.1:ll!do f!gurnTa tods cst:;s 
U.iff!ct!li.l~tcl~f:, :1:-l!'a. f:.L?.8r 5u:::tif'!a ~~ Sua Santi· 
(laàc, n~o clt!\·!d:ti'rt :.:::-:crifll!:lr 0:3 C:~rcitos do 
bispo oleiro: e:u digo s~criflc~:· e uüo tr:1~1si .. 

gil", pO!'flUC: j:i. cm OUtl'~ GCCC.~~iào disse CllF~. 

r-:eg:un,:o o m.cu HY::i'~c-t~1a, cr:.rG <~ o systcmn de 
Ic·:;h!ar;f~o t~a:~:e:?sal, :1 tr:lnslcç~o niio nóde: 
s~::~· jnsi.~l ~::~;:::-~o f.l!l o~Jjeet:G~: duYiüoso~; c se 

p:lr:t o Go·:crno d0 Ol!tub:·o nfLO cr::t~ cluv:do. 
s,j!J c:~ t!lrdtl):: d,> Goyc:l"!10 do Drazil, r::la.tiv[t· 
~-:"!.en~;: r~ cnn!:i!"!!~::tr;:to do lJ!spo r.lcito. con1a 
~::: julgou ~ul.orisr!.do .~):1!"~ sacrifica1·os por 
mn~l r:onco!'dnt~? 

Ui"ll ofi!do que se-
n.:r.:t: u:ni::; eb:·o t1) tptr: :Ei i;"!.s~ruc~õc·s li:ll'tt a 
co~H·o:·(]::~.~~: (: r:Hc C:: ~G Q.; .T:t!lhO de: 1837 C 

di:.: ~c.::im: ';Em ~dd!r:1:~~cnto c~s in~t:·uc~:Jc::; 

que !1~ tbta t!c: hoje s:lo dirh~iclns ::t V. S. 
~~c~-::·c~. d~~: b:~.sc::; da CO"i1COrtl:~t:;., ;;te., (!0) ~·. 

O:·~. d~i ::.~ni c0mo o C:;~:c•::1;) cl:\ 1~ c~c On~ 

tt~b~·:) co!1siderou :1 co!lf!rm3c::to do b!s~1o e~el

tu; ~o mpsmo tempo que tenlin. p(llas consc. 
rr~1cnr:l~s d2 niw ser ce~nfir!!1ado, eontcatnxn.~ 

S·? (no caso c1o Snnto Paclrc nnnu:r fi. concor
''"tc.) ~nc o Sr. Dr. ~loura fo~oc ncmc::ttlo 
bi:;po !n JW1·t.-ii>us. C01no. po!s, ~8 C0!13:c1c:ra 

~r8.l!dC ~ttent:1d0, TIÜO n. C0SS:Í.O àO Go,·crno 
dr 1n de Setembro, porQl:~ c;;t::: n:1o cctlc·!.l. 
~~~~~ :>.. nc(•e:!tar:rw C:.~ renuncia do b!8po eleito? 
O CoYcrno de Outnuro cedia dcs":c confirma. 
c:;} r., o Go,·crno c! c Scte~nbr11 !lf'~o ccdell; j}!'O~ 

curn.T":L :1incln. al~u1r.. meio de a tcrminm· ai
~·o.:::~rn&nte. r.:nando ''ciu =ntspc-:Hlrr os seüs 
u~,lJ:~Jhos n. renuncia do bispo eleito: eatrc
rn~to~ o C.JYE·rno de Sc:tcmbr~. qne nflo cc~ 

dcn, r.r~o tctn ra:fío alg-n!11~, de,·-:· s~r ct"·nsu· 
~:-:.rlo. 

O CoYcrnD dl~ lD cl·:: Set0111ln·o tratou cstQ 
n~~~rr.do cem <1·:~!=:!ci~:o. Cc!no si? pcíde di~ r~· is~ 
to~ D!sse-so que :tpcn:l.~ csc~-r-::--c:a Uu:t!'i notns; 

A.-· ·1·1 

c:: l1:::·~~ tr:-.. t~:L· Ge:~~(; o~je:(!~ü~' .1~~ ~l~:J db::i.::! cu 
~..l!l c.:li:~·a oec:~::!f~o que, cm vir~rií.!::: ~~:G rJ!'ílC!lS 

:-.·j;~ r:-!.t1lctm·i:~~i do Goi'cnw tlc Outub:-o, nfto 
i!nlJ::mc!:l :.I!J~!stro cm Rom~. :.1 di:~r-.iJJ r.::n.l~ 

:::~~~:..:::'! Q:le sô ~~m ~.r~~!() cllégou ü )I~n!su~o 

ri:t·~ o Ccyo·no de Oat!t!J:·o t:i.:h::.~ nr.~:i~::~~Lit1 p:t· 
~ !';'.. P..o:i:[~, C' r:rw o vrimci:-c O!"J'i~:~io qu2 dcllc 

!".~·ec:lJc·n:os foi cm .. \_f!,o~to? Fci c;J~.:·J ([li!\ 1~0::1 

c::.cbl'CCi~llio:: nc!:sn matcri~; demo:-; !)JS:Jos, 
p~sscfj C!UC me parece que podcrlz:.Jn prcHlu:.-:!r 
o que· ~c desejava, ~c nc~so nf:.o houYC'S3c cr:r
t~·:a. de que o bispo eleito :··::!1U!J cin.l'~. 

Eu. pois, nfw posso C0!1Cebcr a r~úio cm 
que se fund~ a. censura fsit:a ao Cn1Ji::cLí; de 
J ~' de Sctcn1bro, ctn t~.1· :acgocií~c:ãa; de uma 
parte. 1~1c plrcce incontcstr~xel o direito de 
Sn:~. S[tnt!cladc, direito fmH1~do nos r.anonc~ e 
:L:conl~ecido por mui di.stl!lccos c~;:;c!'iJ.'ltOl':.·~~ de 
Dire:Ito Eccll:sin.stico. r: pelo mesmo G:::Ji!letc 
tlc: 1~ de Outubro: c][!. otn:·8. rr~!"'t(l, n:i~~ ap!)are .. 
::::, scc1ucr o fucto d(~ c:oss::o cl:~ ]l~'·~·t·e llo Gnbi .. 
r;ct..: de: lfl ele Setembro. E.s:;~ Gr~~)i:1\;:::: ~cccL 

~:nu :'t l'(l!!~i!!cin, ~o fit1~: n:to !=-:·:! !1·)di:t rcc~1~;3r, 

; j{~ o noJrc ScY'~~H1or. llllt'' foi c!lcic clfl Estn
(]O nesse tempo, recGlihec;:•n qnc· niJ!g;.~::·nl po. 
'.lJn. obri~~í'..r a 11m e:cdt:~sla~:t.h:o a a:·~(:C:iUil' o 
~piscopaclo: qu:-J é. pois, n. f~lt~~ c~:.::::so Gabl
!1\~Lc'? Ora., e:n nr~o qncro fn.:~(·!' m:;::-; ob~;c:Ta... 

~õe:s sobre es~·:1. conca:·clat~; r.u n~o ~~:r·L pJ;,~-m. 

romo, no m0smo tc!11PO flUe o G~:.J~n·~t: dr~ 1:; 
~!r! O~t:nbro p:·ocU!'8.~.·~ fazor un·~::~ coi:cci.'c1:-~ta 

r:om a Santa Sé. trn.trrrn. de nssoci:n~~::;e aos 
que, dizia e!le, qucrimn estnbdecc--r uma disci .. 
;~lin:t comnnnn para ns igrcjls de Portugn.l. 
~-fcspr:.nhn. c Brn.zil; não pof.:so cuncc·b·.:r con:o 
tinh::t tn.nto cn1pcnho en~. nac v:n~:tssc essa 
:::<soci<tçi:.o, mandando co~d:iuv~l-a com escrL 
:;!:os p0riodicos, e sendo um objecto que, com 
!~lltitn cfficacia, rccommend!lY~ :tos n_ossos n~i.. 
nistros cm Roma e cm Portugal, e p~rcee que 
~:nmbem em Hespn.nh:~.. Senhores. Eu não des
cubro rnzilo ::tlgumn. n.ttend!vel para t~l cr.n. 
SUt'rl. 

P~~ssar,,j :l.~orn. :1 outra C11ln!d:1, emenda 
que trntn. llo espirito de ordem. 

.Tul:;a-se um tanto mei:a)lhysic:t n. minhn. 
dlstinc~fto entre e~plriro de ordem c ordem. 
·~ catent!c.sc que nilo póde existir t'ma c~u~n 
sem outra. Eu lambem nilo ncho fundada es
t:• conslllorarftO: o que scrfL orcle:n na mn.t~
ria ~njc!t:t? Parecc.mr que se diz que um paiz 
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goo:t rlil ;;randc beneficio i.la ordetu, quando 
1wllc s•io guardadas as leis c ns autoridades 
obcrledrla~; -eis o que é ordem, de maneira que 
pritlc r!m·-sc ordem, ainda cm nm Governo ab
:;olt;to. E~pirito de ordem, porém, é a tcnden. 
ela que t0 os habitantes de um paiz a gunr
dar as leis, e a respeitar c obedecer as auto
ridades legitimamente constltnlrl~s. Em um 
gc.1·emo absoluto, cm um go.-crno da espada, 
muita:; vezes existe ordem sem o espirita dr. 
ordem; a tendcncia da povoa~:1o é p:tm n.n. 
nullar as leis c para derribar a adminislra
c;:io: mas a força de quem governa a obrlg~ 

" :;un.rdar as leis c obedecer {ts autoridades: 
eis a ordem, sem ser all!nda do espirita de 
ordem. I-Ia paizes, mesmo com governos li
nrs. cm que nflo existe c·spirito de ordem: 
aindtt ltojc, vemos alguns dep:trtamcntos da 
J~mnça sem a guarda nacional. c isto porque, 
desconfiando o governo da tendencia de seus 
habitantEs, não se anima a entregar.lhes as 
a r mas. 

Para mim, pois, nfi.o é metaphysica tal 
rlistincçfw, é muito verdadeira, c a cada pas
so encontramos muitos exemplos que a con
firmam; .a ordem está estabelecida e muito 
arraigada quando a obediencia é facil, quando 
ningucm ousa desobedecer: por exemplo, na 
Inglmcrra rst{t arraigada a ordem. porque ai. 
li. r!o menor aceno do mais insignificante dos 
officiaes de Justiça., obedecem os mais pode
rogos do Estado; conseguem com uma vari
nha os officinês de Justi~a o que na Turquia, 
)ln!' exemplo, custa muitos golpes de alfan. 
,•n ...... 

Or~. estabelecida esta distineçiio que é 
exacta, podcr{t duvidar-se de que no Brazil, 
bem que a ordem ·esteja muito arraigada. 
existe toda\·ia espirita i.lc ordem? I-Ia ou não. 
em toda a parte tendcncia cm cumprir as leis 
c obedec.e.r íts autoridades constituirias? Se 
em um ou outro ponto nflo é, por exemplo, a 
justiça. bem .administrada. sc~ue-se que nfto 
haja ahi espirita de ordem? Nfto se pôde, por 
Ycntura, attribulr esc padecimento publico a 
algumas de nossas leis? Não se commetteu 
l!!lla grande parte da administmçi\o da jus. 
tiça criminal a juizes electivos que represen
tam, não o paiz. mas uma frac~ão rlelJ~. e 
uma frac~ão que :multas 1•ezes é mui rllminu
ta, ou se compõe de poucos membros, relnil. 
Yamenw nos outros que a clla não p~rt0ncem? 

(,!uaes são os disturbios que têm tido lugar 
entre nús, c que atestem que -o espirita de or
ucm nfto curacterisa ao brazllelro? Eu não 
se! de um. Portanto, se é inncg-a.vel que e~ls

tc espirita de ordem no Drnzil, bem que ni\o 
cstei:t ainda a ordem multo arrai'gadu (o que 
tcr(t lugar quando as neccssillndes publicas tL 
verem sido satlsl'citas pelos legisladores), co
mo diremos nós no Throno que o Senado de· 
seja que o espirita de ordem se arreigue cm 
tocln. a parte? :-.'ão se confundam assim eou. 
sns diversus, isto é, a. orde:m Cfrlll a tcndcn
cia {t ordem. B' por esta r. outras muitas con
siderações que eu não posso approvar a 
emenda que foi oferecirla nesta terceirr; dis. 
cnssfto. 

.Sr. Presidente. Eu nfto son de opinião 
qne o Senado nflo deve ecnsnrar, c que, quan
do clle se sinta com cssn. autoridade. nfw 
convém qne a exerça: o Senado é o juiz dos 
ministros; e se clle pnblic~. o sen voto antes 
da sentença, ha de ser considerado, segunrlo 
todos os principias dn. Jegislaçfw do mundo 
eonl!ecido. como juiz suspeito, e multo suspei
to .. censure.se, pois, a. Admin ist.rar:.ão d~ Se
tembro! ?lias, quando vie1· alg-uma accnsar,iio 
contrn. eln perguntarei· aos meus noll!'F:< rol
legas: Vós podeis julgar-me, vós nflO s~is sus. 
peitos? Ora, provavcl é que appareca qnalqtWI' 
clin. esta accusnGão, por(]uc já o noln·r Srnn
rlor a quem mr tenho referido na maio:· par. 
te do meu discurso. o illustrc Chefe do Go
verno de Outubro. disse nesta Casa que es
sa maioria da Camara dos Deputados, duran. 
te a Administraç:1o dr: 19 de Setembro. era 
rphemcrn r que por isso .i<1 tinhn. d~sapparr
cido: sendo assim, r, muito provun! I]UC, so
brecarrcg:tdo o Governo de Setembro com tan. 
tas accnsar.ões. por isso mesmo que commct
ieu muitos crimes. essa maiorb nov:t, que 
snpplRntou aquella qur: sustentava o ).finis
terio de Sete111bro, forme a sua nccusnção; e 
o que ha de o Senado fazer nesse caso? Co. 
mo ha ele deferi!' a Camara dos Deputados 
nesta accusaç•io'! Eu pedirri lirPJ!~a no Sena
do. par:1 dizer como o velho magistrado que 
defendeu na Co·nvenção Franceza no Rei Lulz 
XVT: .Lanr,o os olhos para todos os bancos 
uesia Casa r não rlepa.ro scnila com acrusn

rlo!'CS. 
Nno se rlesconfle ta.nto d~ lnstlt.ulçôlo'!'l 

1lo palz, nne so julgue impossível H accl!S:t. 
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c;iio no ca.so Ue que trataJnos! .:\ .. uutiorh~ Uo 
Ga.binete tle Setembro desappnr:•cen: assim o 
attcst.ou o illustre Senador, nosso digno Prc
sidcn te. Orn., tenrto desappn rccidn essa maio
ria. hal'cndo.se formado nma nova que csti
gmatisn. os actos dessa Administração. prom
vel é que se intente alguma accnsação; c en
t.;io, Ido se inha.bilita o Senado pJr estas cen. 
suras de julgar esse Gabinete? !\fi.o era mui
to mais razoavel que rescrvnf:.ocm para então 
o seu espirita justiceiro cssr.s nobres Senado
res, que querem condemnar a Administ1·ação 
de Setembro? 

Sr. Presidente. Eu invoco ainda cm fa. 
vor desta minha opinifLo a theoria de outros 
membros desta Cnsa. Olhando para a orga
nização rlo Senado, ellrs entenderam s0mprc 
( ~ cu não sei se tambem esposa esta opinião 
o digno relator da Resposta á Fala do Tllro
no) que, attcndendo fi organisn~ão do Senado, 
r]e,·iam cvitar.sc as quest.<3es que tcnhn.m al
r;um rcsaibo de c:;pirito de partido; que to !ln 
o Senador amantr de sua pntria devia traba
lhar como um jui~ imparcial, porque. no ca
so de se desenvoh·er alguma facção no Sena.. 
du damnosa ao paiz, não havia remedia al
gum. Com effclto, nem a Corôn. p6dc dissol
nr o Senado, nem p6dc n.ur;mcntar o numero 
dr seus membros; uma facç;1o. pois, nesta 
Camara 6 !nvencivel. Dizia, portanto, um no. 
bre Senador, que nfto está presente. (c era 
apobdo nesta consideração pelo nobre Rela
tor da Cnmmissiio) que se deviam evitar to
das as questões que podcssem formar parti. 
dos na Camara dos Senadores; que a organi
saçiio desta Camnra. ern. sui (leneriS, c que, 
por conseguinte, o Senarlo não devia proceder 
c·JJJJO a Camara dos Deputados, contra a qual 
hal'ia o remedia da eleir,fto c o remedia da 
clissolução. Esta doutrina aprendi- cu com va
rias nobres Senadores: entretanto, o mesmo 
illustrc Relator da Comm!ssão, parece.mc que 
a. tem hoje renunciado; hojr ó mui dh·ersa 
snn opinião ... 

O Sn. A. BnAxco: - :\'fto ha tal. 

teria receio algum pela sorte do paiz, porque, 
se appareccssc um partido numeroso que for. 
masse umn. maioria eontra os mais caros in
teresses da patria, teria o remedia na mino
ria que governasse, appellaria para clla, pe. 
dir-lhe-hia providencias; mas este principio 
ainda não tem a s~.ncção do paiz. Entrctan. 
to, a marcha rias cousas me não parece colle
rentc com estas regras que or[L foram aqni 
proclamadas. 

Sr. Presidente. O nobre: Senador insistiu 
~m attrilmir a immornlidade, que elle consi
dcruva com grande escala no Brazil. ao Go. 
verno de 19 de Setembro. Ora, cu não sei 
como se possa attribuir semelhante mal a es
sa AdministraGão, senão admitindo-se no po. 
vo brazileiro muita tendencia á immoralida
rle, porque. rio contrario. como era possil·el 
que clla promovesse em tão pouco espaço de 
tempo a immoralidade no paiz? Onde estão 
esses actos pelos quaes se possa convencer aL 
p;ucm que o Governo de Setembro se quer con
tribuiou para essa immornlidade? Citou-se a 
demissão de um Juiz de Direito que não foi 
para o lugar pn.ra que tinha sido dc.~paeh~

do. 

Ora, Sr. Prr.sidcntc. parece-me que o no
bre Senadot· se referia ao despacho. de um 
.Tuiz de Direito p:tra o Par{t: verdade é que 
o Governo não permitiu que esse .Tuiz de DL 
J·eito fosse para o lu'gar de juiz do crime. ou 
ele juiz rio civil do Pará; mas, porque? Por
que, para s2 accommodar esse bacharel, tinha 
sido removido do Pará para o Rio Grande do 
Sul o Juiz do Civcl que acabava de ser alli 
empregado a insl:anci::ts do gencrn.l Andrén. 
quando tratava de pacificar aquclla Provín
cia. Esse Juiz do Ci'.·!l representou contra a 
rcmo~iio, pediu a snn. conscrYa~íi.o. nl!cg-ando 
que havia poucos dias que tom{tra poss0, c 
que o dcsp:tcho q111~ o removia nlio podin. ser 
fundado cm n0nhuma razão de utilidade pu. 
blir.a, .mórmente anendendo-se a que elle ti
nha sido despnehndo a instancias rlo general 

Andréa. 

Orn. t>óll<• eonsidcrar.se um crime, umn. 
0 Sr.. VASCOXCET.LOS: - Elle quer que O 

Senado tome tanto. calor. t.anr.o empenho nes-
tn.s discussões, como a Cnmn.rn dos Deputados, pre1•nricação f como lhe chamou o nogre Se
Pmborn scjn. mui dl\·ersa a sua organização. nndor) este neto do Gonrno que acccdeu h 
s., ~caso podesse vingar entre nós o principio reprcsontnr,ft0 do juiz removido? Crein que 
rlo reinado elas minoria~. que aindn. hoje apre- n~o: r.sperc por ontrn oecn.sii\o o bacharel des
g-oon nesta. Casa nm nobre Senador, eu n:io J pnchado pawt rRsr. luP::ll·. mas não firJUo n.ssim 
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prirado t!o iugar que occu!l!t o Juiz de Direito 
:lctua!. 

Era iu::uoral::l:uL: dc-n; itti r . .r:o ·CI11)JJ\'g·::

Co~: pi:b~ic;Js 'lue 11~iu ljlfl:ri:tll~ snjc~iwr-ne tt 

nc·m C!]!l g·i~r~l púdc ser admitlid~. O Gorcrno 
:na.b ra;~o~l·~·c~, ~u:\h 2us:n c pntr!ot:ico, pth1:! 
ob!·ir;:tr os .~n~!l!'t::--:-ndos t! ca~li'orm:lr:-;0 co:11 ~1::: 

su;l~i opin;0i:.-:. C.:"l!ll a ::::P:L \'Gtlt::c!n; nr:-m c·n 
~c:i q1~~~ !~:criplo:· :~.Jguin t:~nh:: c1r!~;sif1c:ldo POl' 

im:liD1'::Uc1:!dc d:-n:l::!=-::l::s ,;.~d.::s :.1 cn1:nz·rg~~!o.: 

to. d0 certo demoraria o Senado por rnn.is 
dnn~: 01I tr0~J hor~-:.~; por !s:::;o, tcrrilino aqui 

o ::H'U !dSCUl'80, l'C!JC:r,·r~:HL~~!11C p:~l':t l'(Si)::l!l. 

{:(:!', na nlt.lm:t 1li::cussfto ct~s c::ncnd:l~;, ao::; 

O 81:. ~·.,i·:í.?iJ: - :f.lcf.E :t ;>D.L:.iTJ. S1·. Pr.:. 
<!·~ ··T:tc, JY":~'l!HC. p:-::· hanr:1. do Sc:nuio, CJllC'O 

.:·:·:pl~r.;::· 11~11 f:tr.ta, ~:--.rn. qnc ~;:; :J::n pcn~.;c· !"JUC 

.-,1\' ;·_Ji :u!n~::.:i'~ttl1J ;:~ L::p~-;:Ji(;i!.::~ GI!O c..qPi f!z: 
~:!;·~r~:s i:l~.)~..::L:lr.Du: po~b. c:n 1'~~:::8!' a. c.s.~0. C.:-

:nnovli·c-ls; nos T~:.;::-:.:lo.::; 1·ni::ns {::.! .• \:!!:·;·>:·, ::1;·!.-.-!.~' qn0 :t~:lb!"l1~; J)Or~-::i!, t.c~üw sltlo ~nnilo 
f11lC di::•·:~1 :~~"'!' cr·: :~:~:is :·;:t~)!o.J, p:1r l.::~~J ((1.1:':' ~~(':'.n!·;:!~u10 a cs;:r: !'C:~)!JCit\), c n;i.:) tc·~~ho dito 
:;~~l o:; n::<:~ 1>::.,~:;. ~i:-;1 prc:.dc~~ntc :nncia to- :··:~:~o :~r:1;i~~o (~!IC! (· ~:-::~ci:r). ~i~;S(! o nobre Sc-
(1tJ:1 0::; .::~~1:·:. .. -:-:r!c~ot; da ;-,(:::·:in!:~::r::r;:~o :1~1~.c-rio~· ~:.--::~cr ~;!::"~ ~;~ ~!:1!::~ ";i:Jdo ~:o Sr-:1::.do cnlll!nn. 
e :1~:::::~:~ "::·~:C.:i !!:lo ~:r: ]ir,;ii.:"! :~ó :1 :·e:n~:rrc:· 03 a:,:·:::· um f::.cto s-~h:~ o::; cE:cr::.·.-o~~ ~P;-J!'cl~.""~~!(!!

c·~!:pi·f'.P:·:r1c-:_: (:~:e :_1 ~-it:~~n (! i.c:/!::1. c1·~ q:t:-!!rp:c:r d~)~; !1',:~0 :;~~!:~ (~:::' Dir~:t:J ele s:::~11LO~:. :!.Cf::·:~l:l:l~ 

r.;,t:~~~,;f"J ~1::;ili!'~. ~~·~l!íl:l nt.~: n··i dr!~'!'~~(;l<ro~~ tL::> (~.~-=:-: r!r;;~ ~:l~~:~~ 1'o:-·:i~l :-~:T~!l1:·:t~:,:0~ r.c~~~:J :-:.lri .. 
=~~. Oi':·, ~ :·:~:::~() (1h~:f) t-: c:1::.i.':!: r. T>O!'(!llC :::.) (·:.·:-:-:i li·,·:·-~. r;;.~::::···~ :~:;:~J!J~l ::.~:) ~~P~ntr\'t.U; c 

~;~.·:; '";:1~~:·:: .. :~:~.>.:; :~!:~t:v~·v~.·!~; ::r::v·:c.:~; r;11c :'!~ !r~~·; :~.-~'.:'. ~··,~~lr!;-_mc~:Jt;.:!· rJ f11JC r1c~;.:';i:.l, o nciJ~·-~ Se-
e,-:::::~~::-~·:!~~~ ;·.--:r:~ ;l r:Y.j)l'C::::::i"~o ~~~ i'Cnl::-:.d·: flo :·.··::::,·: :·ni'::r111-:~:·~ :-~ 11!~-j :l.Ht:J.~:. E~~ :J:J~;:·::\ P:l~ 

~1.-::!. f'~"·::-:-~·:·i·:--.1~~~:'>-!1:~? D:z.~r·: Em l!lil:l Pro- ·.-!:~ di;.~·;:::~ !"~!::!1í':ito :"~ c:l!;-.:.:t~.) ;::1. r; .. =:~..,~~~.::-.~f
yi~!ri~. r.;;·~~il {!~~:~it!".Jt1ti~j (; 1"Jl::0 .; ~~!-:.tCS c:11!)l'C~ 1:i~;:d;:: C:l"f:in f!ll·" (• i:::1"0 (~1~:· :·'"'!·(~ :"":~::: ~1:: 

~-~:~fi:j. i>u1i~~n ~~·~· íl:··~-:.d:.i.lr1~.:; tc.:1o~. ~tm:1. rc.:: Ct,J·h·~ n~r- :1nrj~:l!::.t;.:.:~; n~:t~:; !~:;~:·:~~ r:~·:!.--.r:: de 
í!i~,. , .. l~::~i 11~,D :':.~ t;t!lZ·~::cn! c:0!1rt~~·m:1i' cc;~: :~ !';·.-·.-;i~!(:·n\0 rl~~ S. P:Hlln p~~·~ q~!o ::~~ cni:r·:

f")ia!0n L1:l C;;.,·r.·:-íio: ~op;~H~-::.:· f!HC: ha :-t~u~ li~1- ;.~~:.~c-·:1 r.:::.s(··~: c-sí~r:~·ros: t~:·,r:l~n c-~!cs p:-r:~. a! li; 

I~:or~1!d~Hlc:? O 011e h:1. 110 nroecdim·.~nto con- ~ , .. :~-··:nH~o ~~; orc!c·ns ela Côrt('. :nr·~;~il~~::-::·:tm. 

tr:·.rio. é !;l·l' n Gi:r'.·:·rn0 ti:J D.J"..iCO cl!'CU~11spc- ~:c os sC!'Yic;ns: 1~m clc:~scs cz.;cr[tl·os c·:::t:'t cm 
r.~o. t:.o pr1:1r:-> r·nickdoso de s1. que conflr!. cnsn. c1o Drigaclriro G~ly:lo, e os c:~nr-.1.-:; r~~ 

C·~-:.1 qn-:m :::'1!~. !~~:-> C:":!~f:~. C!UC :-~:·:~1:'.. OS SC'l12 TL1dr~~· ~~~ o:lt.ro.::; f:ii.l:ugo::;, j::;to 1.! ~11~1 f;-::::i.~') 111Ui-

i~~!::l:~;cs p:-::-n o p.::rscp:uir. t:~ vc:-t!;uJr.~:·o, e r~na~H1o ;!I!Hl~ b:1j~ fi~E:m o 

~:'.f;ls r·~·l·:l. t1ontrina. nr~o :1os rl:;\·c~ O·~cupnr; rnntc.stc.', C~l podc:-ei :t!)r-Cs0n1::1!· d~cumc!Hr.'s . 
o r!n~~ ::;-: tle,·~ ~~o~·::t "":2L1U!~4' ~~ ~;2 o Co·;cri:o 
!HO!l:GYC;l! n. Ln!:lnrrt1:rl:1clr.: :.!C', p0~o cnntrar!o, 
nf:.n tr~;h:1.1~ll"!ll jl:l~·a r~:.tn.lv~lrcr:r o:~ hons costn~ 
l~~c:; :w p:'.i~:. Or:1., n:1.r;:r,; que o C::>rr:rno ele 
~C1:í 1 :i:~~ro. Ci~1!l:··~!h~!:ch-c;•. :1n. in:~~n!l~;-:;io dn. mo. 
cir1:u1n pt·oe:rrm qn 0 r-11~ b:1.st.ant~ ~-.:::l:!tcln~sc 

::. rc-:i;-.;·lfl.o, sc·m :1. qna~ nfi.o pGrlr~ h~n·rr !~~ornli. 

d:tdQ. L0ia-:.n-sc os c-stat.lll0s elo collc.~io Pe
dro TT: 11~ nlli oito ílnnos r.c cstl!<lo d0 ~e!L 

p,-::1o; c, c·ntrc·t:tntn. n:~o 5C:i co:i~o se d!~~ que 
e~;sc ;!nb!nctr. p:·or:lo,:cn a imm.ornlldtH1c: cu. 
h:: poncos rlins. ll nm projecto tl0 lei e1:1 qur. 
se 1.l'í!t:'1. dr, 11i1l8. rducf:.<":ào r.ommnm :1. :-;-,c1o o 
cid:1dü0, (I ni'i.o "':'r.in nr·llc :-1. ir:r.n111J:F''1:·!1c::io 
ele c-nsln::r-sc ti mocidade ,'\ ;,;l!gi:~o r1o .E,;
tnda. 

Sr. Presidente. S<! eu responcb;ê n. 1n_ 
dOII os arr,l!mfnto~ rlr qne tomei npn:;'"·';;:":· 

Po!'!:1!1tn, clc .... ·o c!!z(·r :1:> Sca~u!o íJH-:), qu11!d"1 

(·:t .Tt":l!l~:-:r n1·g~tm:t propo~ic11o~ [1r:;·,~ ,_rrN1l
t~~~-me, JlOl'rJllC te1! h o vcrgonh:l rle ~r r :110n. 

!:iroso. 
O Sn. V .. \;:cnxrn.r.ns: (para r.:;JlliC:l!') :

Sr. PrC'sitlcnlc. Ea n~i.o asscY·:::!'c·l o Cllllt.r:t

rio do que :tc:n! r1:!:' .. ~c o nobre Scn:1dor; cn ~6 

disse rtuc cxisl:ian1 110 r.artorio l!o ::~} :.:~~:.'L 
,:~n uns nni.os d;: respml~:tbiliclndt:! ~!o .Tt~lz de 
Di1·dto de Santos, po~· t·~r cnh·c'.!?:~do cs::;(;n 
[!fr!canos no flUC se di:~in. c1.'J!1J d.-·11r:s; n::si~

·rcro o que 11, c n:io c1i:::;~~~ íl~1e o nnhrc- SPnn.
ilcr J'n.ltnx:t ;-, nrrktlc; tnlw:z n:cmo podt'3. 
::;"' is~o ncontr::ccr post0riormente r:. ~~~r;r! vro
C(S)O. :nas o que r.u n.rn.ho rle dizer ~~ t:l7nhf'.Y:'! 

nma vcrtln.rl~. 

·TI::vla n hor:1, fk~ adiad:1. :! :1i.scu.~

s:\~: o Sr. Pr.~sidcnt.r. t!:l pnr:t :t O r_ 
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de!n do Dia a3 materias dadas :pa:·'l 

bo!e. accre:Jcendo a discussào dc3 pa
rece~,e.s que f~ca;?o..!'.:.l s-obre a 1\Iesi? .. eill 

'' do corrente. 
. 

GE•=:·J.'3.., e 
.:· :.zenc1a) requerem q1..~e o G·c7€rrro S8j9.. ouvL 

c~c sob:"e a p:·2tsnç3~o de Franc~scJ ·~o:~:t~a de 
C2st:1o. major I'efoTlnado c.:~ a1·tilharia c1e po
siç.S.o; qu2 para este efeito se €.1rrie a respe
~~1YJ. rêpr2se:rrt2.ç5.o ao 1Víini3tro e SecTe;:a:do 

d2 Ectrrdo c~os I',J'eg0cios da Guerl~a. 

'~?2ç:J elo E:!2nado, 3 de Jun:1o de 1833.-
Gon1?niss5es c!e JJfar--~nhcr, Gt~erra e !la- .;_-;'."c:·~·2c1:sco ele Li1na e Si:Z"va. - ~;c.::J 3at1tTni·no 

ze~1da. soJ-:A.:' e prete·:~Ç\:Io elo 1najor rc- c?rl Co.;ta ~er-?ira. - jJJctr(J.·Ee::: ele ?a~··:tnaguú. 

for":nacl.'J Frcnc:i'sl'o G0rrêa ele Oa,s~-ro. - - .Ll!Ct-']'ZLC''Z de Baràacena. - JlJc·n.oe3 .t-l.!veJ 
Gont[:: nL:çt'lo de -:.dti:r::a. cliscí.tssão do c~ i.;- B rene.']. 1

' 

cl e Const·ftuiçc1o, 
guardar na S :;cre-iarlu, c7gun3 ;;GpeiJ q~r? 

não âeve1n ter· a.nclG~~tento .; ela Oont:n·~Js6o 

de 'Leg~::?c~ção. sct1·c ·UJí? .. offiC'io cls 2:3 cL: 
Ja~-:.círo dr: 133-1 clrt necr.'3taric ela Conse
lho Gere:,1 (~e S. Pa-;.~Io, que GCO?i12)flJ:!7v-: 

un1,a re:-:1ecen:·a .;cTo· elo 1nesnto -Gonzel7~o 

sobre rcjoTn:c~ elo S?J'.Stc?na ele e19·içã.'?s.; ela 
?l? .. eS'ma Co7;'nnisséo, inclejerinclo o ?~C,?1.l·'?

rimento ele li!a:c,ce? .A.ftonso llnllar:o; rlct 
Comm,is,Jão ele Ccn'stittti9ão, sobre a pro
]Jostc. tla ilsse~nõiéa PT'J'!Ji·ncial el.'3 Gerg!
pe, pC!.ra cla1· crora em .. cZ·ia.nt2 mais clois 
Deputados e u~n SenacloT. 

PTIESI~E~CIA DO SR. BIOGO A~TONIO FEIJÓ 

12~3. c1i.SCl18SilO do _diSCt!.!.~SJ 21!1 ~"?Sl)CS

t~ é. Fala do TJJ.::.~c:~:lo~ segundo foi 
:=r(1en.dado Jls~ussão, 

coujL!ncta.IGr::nte C0!2'l 2.J 2mend:Js elos 
SJ.\3. Feij.S e Lcpe,s G2.1:.1J.1 al)Oi.?wda.z 
el:l di7ersas sessCe-s. 

O S1~. Pre.siden t2 ::-l2i::.a a cadei:,8. 
:ps.:-a tomar parte DJ. discnJsão. 

H a 
~:·::uc0s 1:.;.ot2.12nt:;s recebo ?.qui o c!iario da Ca
.s3 }Ja:ra~ i v5st.?J del~a. responc12t á i1TI-l)l16TICL 
çfi.a quG lUTI ilO!Jre Senado~c f3.3 ao meu dis
ci.::.:~:::o; ::~a.ss:1:t2i- aos pontes 2ssenciaes, e co
J.:::> elle clsseja que a su~ i221~ugnação corra 
tcdo o m'.mdo, pedir_llle-l'.el Ec!"UÇ3. para CJU" 

') lTit?'J discurse) na phra3e de a:r:.11 poetn.. 

"Cc.r:1o branda vide que se a::1·i:::t.!.a a u:!:n tron-

Aclland0-se preser:te numero sutfi- co", 
cierrti; de Srs. Ser;~dores, abr.·· se a "T::t:22~em vá diaccrrer pelo uuivuso." 

sess2.c; e. lida a ac:'. da anter:: -·,·, é 
approvada. 

O S1. 1 o Secretario ·,~ um oí'ficio 
do iVIinistro Interino do Imperio, em 
resposta ao que lhe foi dirigido po'r 
parte desta Camara em data de 5 elo 
corrente, participando que, não se 
tendo recebido communicaç5es algu
mas do Presidente da Provincia da 
Bahia, sobre factos que dizem ter aL 
li occorrido ultimamemte, se exigem 
agora clelle todas as informações 
acerca do estado actual da mesma 
Provincia. 

Fica o Senado inteirado. 
Approva-se o seguinte 

Dei::remos a franja sob•·eposta de-apoi?..· 
elos-de - risadas. 

Pl·opõe_se o nobre Senado;· combater 
anniquilar um discur,so meu. que mal pen3"i 
tanto o incon1n1odaria, não sei, porém, se ou 
por não a~har brecha praticavel, ou por outr<L 
razào, rompeu em sediços escarceus, con'gratn· 
létndo-se de não haver P'=recido na tempes
tade, d-iluvio. incenâio, ou nãCJ s2i mais que 
se lhe afigurou: meu fito foi exprimir os i ue
tos receies dos que em muito prezam o deco
ro do Senado, vali-me da mesma comparação 
qtle, pars. inculcar o choqu-e das paixões, U3a
r:J.m Ganning -e Chateaubriand nas mais dou
tas tribunas da Europa; em meu tirocinio 
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parlamentar. procuro estudar Eoste,s modelos 
abalisados, persuadido de que aqu·elle que por 
elles se guiar marchará em :·cg;ra: logo, foi 
ridícula e miseravel a censura. 

Não embalde receava eu algum excesso 
ou exorbitancia, inserida em um discurso que, 
so h pretexto, levara tres dias para apparecer; 
convidei-o para de bo:::. fé irmos ambos á ca
sa do impr-essor, para o corrigirmos. ao que 
o nobre Srnador se negou; com effeito, com
parando-o hoje com o· discur.so impresso, no
to que se deu mais latitude, estendendo a 
toda a Camara quatri·ennal os sentimentos de_ 
mocraticos que eu limitava a um pequeno par
tido. isto é, provocava-se, desafia.va_se con
tra mim, a generalidade. Para obiar a essa 
innocente equivocação, r.eclamo que se res
trinja ao estreito circulo que eu prescrevi. 
Mais abaixo exclama elle: "Não queria que 
C;Xistisse uma opposiçio, um partido na Ca_ 
mara dos Deputados, o que é da essenda do 
systema constitucional!" Convenho. mas nem 
por isso me seja vedado calcular pelos effei
tos de contínuos e violentos vai-vans do arie
te cvntra o Throno, das declamações, dos la
ços armados a.o Govermo, da viruJ.enc-ia com 
que em crise arriscada se enfraquecia a ad
ministração. se despopularisava a g-uerra da 
Provinda Cisplatina., se desac::edita.vam os ge
nera.es, e é impossível ouvir decifração e de_ 
manstração satisfactoria da bocca de quem 
não estava no.s arcanos; apenas com o es
calpello da analyse perscrutei e observei á op
posição. e assim formei· uma opinião que a 
Constituição me garante tão livre como as 
aves do céo. A facção, que não direi onde 
morav:a, mas que todo8 sabem, gal'gou ao 
c-omplemento dos s·eus desejos: desceu do 
Throno o immo.rtal fundador do Imperio; ho_ 
je ninguem duvi-da de que desceu por que
rer por grandeza d'alma, para não verter-se 
uma gotta do sangue brazileiro, e por ldéas 
que o tempo revellará ; espav.oridos os fac
ci-osos. encovavam-se e só tratavam de esca
par; se nesse moment<l apparecesse. . . . . po_ 
rém, elle tinha dito, e atirou-lhes oom despre
zo a palma: oh! que maravilhas não saberia_ 
mos, se o nobre S·enador nos fi.zesse certas 
revelações, elle que esteve á testa da empre
za! Neom comprebendo que, na celebrada re
presentação dess·e.s dias, assig'llil.ndo_-se. 11ão 

SP persuadiria o nobre Senador q11e ellP. unico 

representava o Senado, mas sim como repre
sentante das idéas do seu partido! elle que 
tantas, vezes tem sido saudado neste recinto 
por mestres. de certos sectarios, reconhecido 
como principal agente da revolução, por es
crlptores tanto nacionaes como estrangeiros, 
como nos refere auto·r moderno, segundo di
zem. copiando as notas de Deputado influen
te, que já não existe; e da sua mesma boc
ca ouvi em certa occasi-ão que não abnegaria, 
e era ao menos chefe de uma revolução que 
progrediu! 

0 Sr.. VERGUEJRO: - Não é exacto. 
0 SR. Vrsco~tnE DE S. LEOPOLDO: - Amar_ 

go é, mas o disse com ufania. 
E' irrisorio como o nobre Senador, ae.-ia-

mente e lá a seu saJbor, dá por demonYtrwla 

I 
a falSidade <la o1·ige:n elo republicanism~ qu,a 
ergueu o collo nt! Rto Grande, e pulvensados 
meus raciocínios; e logo. com sua costumada 
versatilidade, barafusta por um daE causas, 
de desgosto geral que assi'gnei naqud]a e uon
tras Províncias, pelo immenso num ... ro ue em_ 
pregados probos e proprietarios Que -Je re
pente fvram destituídos sem culpa formada. 
muitos d,o·s quaes ainda jazem em miseria; e. 
esmerilbando d'·entre a multidão innomina
en., lá me interpreta e me pucha a terreiro, 
me .atira. dons baldões, canonisaudo-•me Juiz 
de tres AJ.fandegas,e outras quejandas. 

Mas adoça o mau trato, fazendo a graça 
de persué!dir-;ne que eu e outros nesses em
pregados probos, apezar de desgosto3os P maL 
tratados pelo Governo central. não coopcr,:._. 
damo,s paca a revo1ução!! 

Sr. Presidente. Não darei mais desen
volvimento a este assumpto, não .;ó porque 
não é airoso trazer par.R este lugar CQUSflS de 
meu particular interesse, mas porque não po. 

I deria produzir melhores razões em minha. 
;;Jstificaçl\_o, e demonstração d.~ meus direi
tos. do que ~:q_uelles que hontem um distincto 
S onador ;e)lerosamente produziu; eu não po
dia ar,pirar :á maior gloria do que ver alça.. 
de• meu pobre e humilde talento por uma das 
illustrz,ções rlo Br.a.zil: ·P'errnitta-me aproveitar 
este ensE-jo para. render-lhe a homenagem pu_ 
r:l dos meus agrac;c,ci::lle!ltos, socretudo pa
ra. da.r.lhe p&rab;ons pela nobre resclnçf.'1 rle 
hastea.r a bandein da Monarchia. " dB. re1i
gH3_o; por· outra-s fjU~esquer 111ãos (JlH~ o fos~ 

se cr'2~to :11ais p~r essBs tão valentes. a ella 

.... 
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llil! feU!!0 1 

a aiwa. 
:«:<ll0 " juro dcl'cndr.i.a atü r.xhalar • rccluu;s:ulos, depois de Quatro ltrmm d~ Mm. 

Torna ~i c~Lrgn. o nobre Scn:Hlor com u 
seu esquadrão do sophlsrnas, em · snste11tar;~o 
ele que foi milagrosa, o de que sú bastou pa· 

ra tudo accommodar, a amnistia que daqai 
se enviou; cm vez de demonstraçües, que n

jo pouco convencerem, porque tudo engrolam. 

coordenarei seccamentr) uma synopsis p~ra v<·r 

~c melhor ~alta aos olhos. 

O Sr . .Tos~ de Araujo Ribeiro, nomeado Pre
sidente da Provluci;t cl.: S . .Pedro, chegou ü C:l-

pita! de Porto Alegre cm G de Dezembro tle 
1885, acompanhado de Br.nw Gour.::.lves: estan. 

reunida extraordinariamenre a Assembléa Pro-
l'inclal, á qual apresentou a Carta Impcrinl: 

açulou-se á canalha, aparentou-se desgosto no 
povo, para pretexto de não se lhe dar posse. 

nutes do deferimento de uma petição que a 
Assembléa dirigiu ao Governo Central, co::1 

t·r:t'las rerJnis!ções (proclamação da AssemiJ!é:t 
Legislativa Provincial, datada de 28 de Janeil; 

elE 1836) .Dcs~nganada o Presidente, voltara pa
ra. o Rio, quando encontra no porto do Rio 
Grande a p:·oclamaçiío do Governo, com se-
guranças de :1mn!stia. datada de ·! de Dczem· 
bro de 18~5; com éllc ent ron o Presidente cm 
novas tentatira~ de conciliar:iío, ~~ posso ar:111. 
çar que poucos nttrahia, emrc os qu:::es apro
veitou Bento :\Ianoel, que Hahiu para a fron· 
tcira a. reunir gente. Receautlo ns Cnma.ras 
das cidades do llio Grande, PeJoras e Vil!r, do 

IJu.t.c. X o dia 20 de .Tu lho seguinte foi rep3ti· 
do outro com Igual sorte. Avisado o Pr~sl

dt:nte, recolheu.se por mar ii capital. A H de
Agosto tlvcru.rn uma entrevista Bento :\Ianool 
e Bento Gonçalves na varzca de Porto Alegre, 
por espaço de cinco ·quartos de hora, e nada 
decidiram. Tendo Bento Gonçalvc:; o sctt· 
~.rampanJ·cnto ú distancia. pouco mais ou !lle
nos de uma le;;ua, ú vista da cidade, deJ:
berou o Presidente mandar propor-lhe pcln· 
Coron·cl Cunha, c pelo Secrcl3:·io do Governo, 
:•ccommodar;ões com as condições seguintes: 
"As i'ot·ças rebeldes acampada:; nas immedia
çJcs de Porto Alegre deporito as armas, retl
randosc-sc parn suas C3.sas; o G-overno Im
periill promctte inteiro csqueci·mento de suas· 
passadas op!niõcs politicas, salvo cm prcjulzo 
de: h"t·eelro; 2.h, os fortes de Itn.poft c barco~ 
:!rmaclos com todos os sf!us pc:rtcnc0s scriio en
tre:;nes dentro de 2·1 horas no commandante 
das forr;as nm•acs .r. P. Grcenfcll; 3.', as for
r,as rebeldes, que se acharem cm qualquer pon
to da campanha, ser:lo desarmadas no JlrasCJ 
d0 quinzr: dias. c entregues ns armas a qucnt 
n Pres!(lc~nL~' tl:t ProYincln. detcrmir~.ar; .r.~~, c 
lin:~.lmcntc, os principncs chefes da revolta, 
!·l~,n~o Gonçalves Onorre, Coelho, José ;vra~ian
r.r de ~[attos e major Lima, receberão passa
portes do Go,·erno d:t Provincia pn.ra sahlre:n 
fiira elo Imperio ··. A resposta que deu Dento 
Gon(':llVPS foi que seria r.onclifio sine qwr non. 
uemissão c expulsão do Sr. José de Araujo p:t·· 
ra fcíra da Provincia. 

Continuaram as lwstllldades: pt·ojcctou 

a~ Presidente nomeado que romas~c :tlli p:n. Dento Gonçalves ganhar a campnnha c por·s·~· 
se, o que realizou-sr.. A A~scmblé:~. Pro1·in· r\O alc:mce dos recursos; mas, cortado na ilha 
ria! procurou ltttrahir, por meio de ueput:Jçücs, do Fanfa, c depois de um combate que durou 

0 
Presidente para que fosse ncl!a r:ai fic:tr a trcs dias, rendeu-se no dia 5 de Outubro de 

posse além dada: mas dizem 'llll' conlleceu.sc 1836, ainda teria escapado se não fôra a actl
a cilada, B.cnto Gonça!l·cs niio l~rgou as ar- I vldadc do commandante do mar Grcenfcll c :t 

mM, conservou sopeada a c:tpita!, cuj;t impor- prompta presença do Presidente eh Provlncla; 
. . · os detalhes das acções pertencem ft historia e 

Norte. continuarem accphnlas. rcprcsentnrnm 

tanc1a e!le reconhecia, até que. em un1 desviO 
I sfio Impropries deste lugar. 

que fez para o lado do .Rio Pardo. ~pro1·c ta. A' vista deste rapldo esbor,o. que p6de sol' 
ram-se os lcacs imperialistas cl~ Porto Alegre 
e fizeram a lu.'roica reacr,fw rl" lf• <l•' Junho ele 

18~G. 

liio dia 3(\ do dito lllCZ foi o primeiro ata.· 

que da cidade. com as forçu~ reunidas de 
terra e mar, e Bento Gon, •.lvcs ft testa de mll 
o quinhentos homons; foram gloriosamente 

carroborndo com o testemunho ele cenwnares de 
Jlt'ssons QllC aqui se ncham, de todn.s as clas
ses, niio é irrisorio pretender sustentar-se que· 
!!. amnistia de 4 <le Dezembro de 1835 produziu 
o~ mais sautlavels e promptos eHeltos? A Quem 
e!la apro\·eltou foi a Bento .!\!anoel. c a pou
cos mais, c estes mesmos abusaram do indu!-

'.• ., 
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te, porque, perdoados uma Yt?. torn:tTn.ül ~t r:t-,' l'iljí~t:v, jú u'c 1tlli·u-lr:uu/i~:'l:, jú a~· J.letrr:irtl e rc· 
i~~i~l .. logo fJi.IC tinhc.:l! prcpo;·~i.ic~, c h:-.,:!~~~:~! ~'-:':!!(.7 0 _P~'!Gs n:i]:l:r::; -;JcrrlGs, f:;caau (,':, l:.;,nta

Jl~l'de;:~clo dtws c trcs YC~cs, t:!l co~uo es:::c Jo:~c, / !110 ele w:o?~·.~·c:n•.:ta, .~ ele auc os m~.:i:.r; ;'G 1:!oci· 
_:~_::UJ!llo da Silvcirn, a CJtH:m, af~o r.:ci ~c· p:Ji' nios c /f!do.-; -iar!.lu!rlos or.:;cntam :;~-!Ji'c l•ríScs 
:i'c!lsas jn[Crl1HlGÕC~, OU 11::11' c:::ca!'eC::l, C:~i:~!"i..l~~- ft:h·a.<: (!:!•.' Cú.Ji~ /l}i! DO)JJ"O ~C f!:.-.~!tú•·,;:, :-~:~() l!lC 

I'tLm-c·st;·(:na que c:-thiu elo e;.~u. e <.l~!1i Yl!.:J! í!l~dx:1rci. 

C! UE:, <~nútstütdo~ os prt:silkn !:12.::; c:o~n ta~ ::i r·0I::

é~l!t.::l~t!as, o:.; Ucportavam. 
f\~rgiuH:-~r-~;c-:~: o cxc:·cir.o da le:p;rdil1:~h· 

ní~o ~~ formou desses :tmni.s::.ludos'! ~:to; C:D!:l

panlt:L-~.:c íle puros Jc.;-alistas e notc-f:C! (}UC, 
rí:hC:I!L:!lHio a sc:di~ão, na extensão iml~~c·ns~ 

p(·la rru~d s~ ~chl d!sscminacl~ a PJ!Hrl::.çf:.o, fi
ca~·~lln corwd:ls as conll1Hinica~~0e:s. e; te:ndo lics
ap;nu·ccida de !'(,pente o centro de rcuniüo llil 
pc·:::~8í'., do Prcsidcn~0, ficn.!'an"! isolados, c :::nu:-
7c.~ i~::.::: rcrcn t<'::l pai:cr:1.m-se cm ob.set"\"[!f;r~o. 

G1!r:.~1c!o appti!'0Cl.U li.Hl r.he:i'~ lí:~·:l~ q:~:-! tle:u 
:~J~oio, fül rac!l c prom]"Jt:t a re:1~ci~~0; surdir:.!!l 

r;~:; L!'~i.~·o:.:; G~~hri·.·1 Gomc~i c :~::u ira1f'~o s;r~::~ 

C.\·mcluo in~~LUndo na rr::H!Ja t:rli~~.:o. C::,
(n:·:--.. dí1 cm =:b::1i::;[!.t~os p~:~Jl.!c.:!~na.:;, 1;·.:~· J:1ít!lifl:~i

I::!'Oi a q:1c!n dc-:::iCj:tr, de qnc. n~~:; r;·.-,·;·J1nf;õcs, 
:·::; :1 :~~n!;;;~hs clcxcm rccahir sob: c O!.i ''L•ncidos, 
cn::n o fim de cgw n pnn!~fto nüJ s~ i.ornr. vin
~;~nC?~L c r~xterminallcra; tCnlO::i Uijl exemplo na 

b:t~~l!~rt tlc F:tnf:..t: con1 a. viclorb. e: pris~t::> dos 
e:~~J·::r;:ts, l1isp~~rsc.~·am·sc os rcbe1àc-s; foi então 
CJ\IC \·crc1nclr~lrrnncntc se ncantoar:1n: !)C..~'::t o Pi
rr·.tinim, c tah·cz cm b~·crc se: t.or~ninD..rin. a lu 
r.~n, se n[to fô1':-!. a. t:Oi:.i~r~o c10 D~ni.o ~ranoel. 

I:~:;~o 0 o CJUC f ·:: c1i7.::!r nn St. b!·Ign.c!c!ro Ante .. 
~';j, !!:l.quc11c :.:;:.:i.l n~· f~·cul~~J mi~iLr.r, c nr~o em 

í>lll':lSc rcbu~:-cci::t c ~::;:;ur.:l.rnd:t, rm officio que 
Tr~">"~rcs, Lour(·i:·o! ).!c~~c.-ir;~s, Ca!·lcs c m:tro:.:, cli::·57h~ :'"i Cúrtc. r: n:t.o c~n pi·i;C~;-1:11~~;~.0 .. eon1o 
co;11 :.~c::t:-: r;;nn:~l:t po~· e:!lcs e: f;C:us Llgg~·r:~:ic1o.~. .~:·~ (!ni:~ :t(!ni ~:ttrihu~r-l~~r: c p:~1· :-:-J;11::-:.(ic~; co!1-

c: ü!o z-:·lo.s.Js c~.1 ::::·u pu~·itr~n~s:i:o, que ]):Jl' 1·c-:~r-s sc:h0.?": rjno ns i'.~·h.~Jd::s dn nb G~·.'l;~d:\ 1~0 cs-
~:r:: r.~.l Gi:t:-c l::::r:~J:~ l··~n r:;:3~~ ~: -~~i:!li.o :\b.1~oe:l r::c1o de Ucpr:t,·::c:":.n c!;; qt~c ~;r: nt-:1:!\·::,~n. s6 
(it: rr~r: ~:Wl~i i':l!'d::~.= n~io l i11~~~un :'.. ncdü:t c:~ 20 ;~wrcr:i:un k"~·::-tr-~.~~ (L p:.h·o~·;t r 1.~~1:1~ . 

de: Se:tc:Jtbro. 
fJir:·~ ~~1~-·;uem, ú visr.a disso, qnc ncnhu~il 

(.o n~e:rcci1nento Uc De:nto :.r~~no2l? ?.;"~La. E::i
~e: :-~. in:p:trci~l jusliça que se eG!"!i't·ssc que r:l~ 

1 ... • fez serv!ços, bcn1 que alr;un1rls vezes c·r1u:-

.-\ppc~!o p~q·:t :: p.Jsfr..:·i(~::(~:: r2n·: r.:0 jus
tific~r:·~. 

O SJ:. ~.I.\i:rrn-::-: iJ!: D.l.i::::.< ::·.:.~.: - E::;pe:ra
\':1 hc;;í' que ~:!)p:!l.'cr.c•.::::o i:r::;l'c::=n o discu1·.so 
d~.~ no~·~:·c Se::1~rla!· r;u2 hnrtc·::l r~Jen c:~1 ulU .. 

Yoco~. c~ !lClll f:!.zcr o bem que 11odi~; míls pe:- i1!o 11: .. ~·:-!.r, par:t l".~:s;Kn:clr:~· r.. a1~!t!!:l~~~ dn suas 
];:1 3ri~t t:Hima. tral~;~o. clc:ixot!-:iGS cn: gr::!l~:~ ~~~zc:-r;;ic~; !~:ls, como sCJ ·.·c.iu il:í;~adí:. C:.3t:vc 

risco, dc:Jconcc!·tou tduo; se- cu ti,·essc ele dar em clt~'\·icla ele petlir a p:1.lrrrr:1. Cor:.1n. pnrén1, 
umn. OJ1inião sobre e!lc. rliria o r:u~ o amcrlc~-
~o in~lc:z disse n. :·e~::~2i:fl c1n ti·::-..!ür::- 1~0:'!1(~:·:!~ 

.Aroulcl, poncL~1·:-;.t~do-~::: r:;t!~ c1l~ li:-.. vir:. ~~iiin ~<lT

Yfmcnt~! i(~rlr:o nn. P·~l'n::t t:m nm:: h:~ta!ltr~: 

que .~~~ !hc l'or:assc Jlrimdramcnte essa 1>r!i·nr!, 

r. sr, ierassc a lnfcrnu· com tvdw: as honta,•: 
mUi.!(:rcs. ?iia.r: que ao dcpots sr t•nforcas~e co
mo lra:rlot. 

Co:1hcccrcif., Sct>horcs, as difficuldaues 
r,uc cu arrosto para me fazer comprchcndcr 
l!O ilJlOrtado circulo de nm discursa, c falando 
cm uma Camara já cansada por tf1o longa dis
cussão; desejaria que só se ouvissem os bonfi 
r assjsados impcrial!stas. c nflo il um enxame 
de 7.r!ngões que aqni vivem e se introduzem 
;para seus fins, cnred:1m e perturbam. Assaz 
tenho padecido e me sacrificado por tfto bel
la cilusa, c vós tendes onYitlo os sarcasmos os 
impropcrios, que a mãos cheias se me tGm ~r- 1 

Tll'E:cis0 de ton1ar alguns !'r~:ucdios depo:s de 
:~~~l:tnh:'i, fOI'C03o 6 d!~:cr j:l n1.~umn. cous~ zo .. 
~:rc :1 part0 vnhlicacl:t. ~\ch~!~(~O Li!ffc·rc:n(::t en
tre :!s notas que ton1ei hontr:~:~l c o cgw cstrt 
pulJlic-ndo no Dr.r:per/a(lor. rcco!.·re!'C·i (L rt.l!tor1-
d~c1e do mc~;n1o nobre Sc·nndor, c :trn~:no que 
cllc dis::;2~· scrú D:tra n.:im o Y0ric1ico, o genuí
no. Eu tomei esta nota: "·nunca hêi de lig-ar
!l~C r.os conspirnrlorcs coni.~·[' .. o Scn:tcl:l"; no 
Dcspcrlaclor porGm Ycm: ·'nnnca me hei de li
r;~:r cem os tro1:arlorcs". Desejo pois saber elo 
n0b1·r. Senador ClU:ll elas cxprrssõrs é c~~n.ctn. ... 

0 Si:. VASCOXCEI.T.OS: - E' a nota qne to
l1101! o nobre Scnilclor. 

O Sn. :IL11!Qr;Ez DE BAnn.·.cr:xA: - Princi
piare! pois. O nobre cx-:IIinistro, como era de 
c~perar de nm Senador circumspect.o, c ele to
do o homem de bem. quo eslfL prorupto a repa
rar o mal que involuntariamente fez, dou a 
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comp~tl~n \.e: ~atisra~ito da:-; p:davr!tS offensivas 
que lhe haviam escapado no calor da discus
são sobre um agente diplomatico; mas, longe 
de agradecer-me por haver fornecido occasifto 
de reparar o -mal lnvoluntario que fizera, lan
çou sobre mlm accusações bem mal!gnas, c 
até improprias de quem sabe tanta logica, por
!JUé tirou conscquencias que não estavam nas 
premissas. 

Analysemos seu raciol'inio. Elle. que cm 
seu discurso fez graves offGnsas ao diplomata 
estrangeiro. G levado "JlClo sen patriotismo, é 
agitado pela Indignação de ver estrangeiros 
occupando o nosso tcrritario. Eu que prc.u:o a 
mo1Ii:~rnr,fLD, que insisto pelas negociações di
plomaticas, segundo a maxima torti ter in 1·c, 
suuvil<·r 'i./1 mor/o; eu que lembro a guerra, 
qnnnr!o élllfim niio haja outro meio de obter 
a enwuaçfto do noRso it'l'l'it:orio. r,n n:io tenho 
parriot:!smo, lrnho srzu.rlrulcs rios fnsu/los !lo 
Caml/riO!.' i.nsu/los f.!c'ilos no 1/lPU. JTinistrrio! 

Al(: onde cheg-a a animosidade do nobre ex
::\íinisiro! 

Qn~ se possn. dizer ~ne cu desejo n•nova
r;ito dt~ insultos estrangeiros G um facto, por
qnc o ouvimos ao nobr·r.. rxJ~!iui~tro: m.as qnc 
possa kl\'cr no TlllJJt'l'io ~nem !ai acredite, é 
o que afoitanlt~ntr neg-o. A imputaç:1o a al
;;twm de desejar, de ter sanc!ndes pelos insul
tos outr'ora commcttidas r:ontra o Brazil, é 
tão baixa, tão horrivd, que niio merece per
der tempo em refutai-a, mas direi ::ilgnm::t cou
sa. por ser ·no tempo do meu J\finistcrio. 

XfLo cabia nas f~C"nldades do Go1·erno, nem 
c1c pc:~isoa algnmn, r.,·ita!' o dcsgríl~:ldissimo n 

í:!..bomin~rrr.l .acontcc:im~nt.o Uo CnvalliLo: mas 
rra dn. obrigac:ão do Governo exigir irnmcdio.. 
r.ament:e, e com a maior energ-ia possinl, a 
cc1HJKtentc rrparar:üo, a. entrega e castigo do 
dr-linqnente. Pcr,a o Senado a correspandcnc!a 
a r.str rr.spciro. c Ycr:"t que o nobrr l\Iini::;u·o 
dos Est.r1ngeiros de cntfw (sinto não ver na 
Cas:1 a:n dos meus nobrêz eol!egns) desempe

nhou rndo nu::tnto cabi:l nas faculdades de um I 
:11inistro zeloso !la honra nacional. Nem o :ITi
n!st.erio dcscnnr,on cm sn~ts dclig-r.nclas at6 o 
moment.o de sna demissfto. Creio mesmo ~u~ I 
têm ~ido éontinunclns aqnr:llns cl!Jig·encias pe-

Jos seus succ<'ssorr:s. Dnsta dcstr topico. I 
O nol.Jrc cx_:llinis1ro lambem <.lis;;c• rrn0 :t 

m!r~ha :tllns:in n um homc·m de· mnis -nesta C:t- I 
s.1 Pra de combln~r;ito com 1~111 r!F·f,• da O)'lllC'';_ . 
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çi.i.o do anno de 18~8. que tinha feito a mesma 
ln crcpaçiio. 

Nfto se! ~nem é css0 d1c1'c de opposiçilo, 
nem soube que algucm usasse de taes palavras, 
mns creio agora que hou>e uma ;; outra cousa, 
porque o nobre Senador o diz. Entretanto não 
duvido declarar mui francamente que aq,uclla 
itléa me veiu do banco immediato, quando o 
nobre cx-::\Iinistro, com seus apartes, com seus 
dialogas perturbava a discussão: não foi. pois 
combinação, foi mero acaso. Depois de tfw 
malig-nas insinuações, accrescentou o nobre 
cx_,:IIinistro: l\unca hr.i de ligar-me nos conspi
radores contra o Senado. Onde estão clies? 
Quem são? Eu não os conheço! Que houve -em 
C"crt<L época muitas pessoas que desejavam c 
que procumvam conseguir a dcstruir:ão do Se
nado. como C'Onseguiram a ·do Conselho do 
ERtado, isso sabemos nós todos. Hoje não creio 
que •tlgnem mais se occupc deste projecto. E:u 
chamarei aos illustres Deputados, que cntfu1 
f:tlantm contra a instituiçito do Senado, c en
tre os ~uaes multo se distinguiu o nobre e:;
);iinlstro, inimig-oc: da instil.uiç~~\ mas inimL 
gas de boa fé, c nüo conspiradores. Aonde fi~ 

/':UI':t o nobre ex-0.rinistro nüo príde haver re
eei o de conspiraçfLo. A verti ade é que a X<t
ç:io cstrt dividida em partidos, como aconteCi) 
e:n todas as nações onde ha essa forma de Q.o
nrno. O;; partidos não arlmittem razão; quem 
d!ffcre de sua opinião é estlgmatisado. As
sim, segundo a. côr do partido, () Senado é re
gressivo c caminha para o absolutismo, ou 
progressivo c quer a Republica. Ora, como nos 
p:trtidos ha muitas clcserçõcs, acontece que as 
mesmas pessoas classifiquem o Senado em um 
a1mo de um modo e no se·guinte de outro. 
:ITns qual é a verdade? Eu a direi em poucas 
pala nas. O Senado é sempre o mesmo: que. 
r,imos a Constituição tal qual existe (apoia

rios), 11:io admii:tiroos innovaçõcs de um Indo 
nem do outro. O resultado de nossa indepen
d cncia de nosso aferro a certos principias, 
(· dcsngrndnr a. todos os partidos extremos; 
mas ::L Nar,iio nos fará justiça. 

::l!u!to me admirou a proposir,ão que ouvi 
ao ultimo nobre Scnndor que falou nesta Ca
sa, de que crn o nobre cx_:\Iinistro o unico 
homem que empunhava. o estandarte em dcfc-
7.:1 da ::l!onn.rchia r ela relig-ião ... 

O .Sr.. Yrscoxm·: nr. S. Lmpor.uo: - O uni
r.:l nito. 
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o SJ:. i\tU"1~icZ JlE n.,Jw_,c!:S.\: - Qnü lhe 
davn. o/:i pari1.hr.ns 1)01~ SPJ" o l1omcm qu~ cm
punlw.va o cstanda.rtc da ll1on:lrchia c da r0. 
Iigião! Eu creio (com. 1:elw-meuc:ia) (]llP cn 
tambcm empunho o cstnrHi:ute da :IIonarclrl.~. 

e da rcl igião! ( npoiados) ... 
O Sr:. V.lsco:-;rEr.r.oR: - Mas não me rotr

bc o meu rstnndnrf:c! 
O Sr:. '~L\l:QrEz DE RII:B.ICJ-:s,\: - Xüo rou

bo; cada nnr púdc ter o seu (apoiados). c 
nesta Cí!S:t todos têm a. nwsn1a ln .. !ldeira.. T~m
bcm nos deu o nobre cx-}Tinistro certr:zn. qn:J 
JrnYia de tomar parte em todas as discussões 
e teria occasUlo de me amof!Iwt n1uitns Y~\. 

zes. 
A 1lso~~r;cita. pr01nessa de tomar porte !."'i!1 

todas m; discussões, rn muito ag-radeço. po~

(!tw nin;.~urm fnJa mclhcr do que o nobre rx-
1\Iinlstro, ni:1~~l!Cl11 co:n mn:s c!oouc:nc!a cem 
n-:.ab var.;Ut crncliíJw; ~~ se f,iS.S~ po.ssh·el ra
lar sc!~l tnnto vng:!!', e se nfta estcn(1cs:-;o por 
t.flo lm1g-o tcmno seus t!iscursos. c-u r1irl::!. qnc 
~t t.oc1os os rrspdto;., c:rn. o primc!ro o:·:Hior. 
.-\grndN:o, torno :1. dizer, n. lisongcira prr.:11cs .. 
sa de f:1.l11r ~cmprc, mn.s n:J.o lhe posso pc-r
do;:,r :1.. nmc:v::t de que~ 1110 h:t ele :unofin:-!r. 
P~:·a. que t::nt~l sn.:1l1~! XüC\ era. bastante Ví:r
nH~ humilhado c aff!icto na.s oce:nsiõ0s r~m que 
me dir1r;issc tnes ataf]1H?S? Qniz de m:-ds a 
1~~nis ::tu~n~cntl!' r1csdc hontc:m o men susto. a 
n1inha :lfflir,:1o'! 'I'rl~11'.~~ J'a~!.:1. t:(~ C:l!'id:!r!~ ~"i!'t 

Quem é tilo orthodoxo! Per.o-n1r se r.o'l1prr(! '
~d. da nJinlln incr~rncidn.dc, ou que pelo men:)s 
me nfw faça sentir desde j:í os at:tnucs fu
turos. 

VozEs: -- Votr.s! Vows! 
O Sn. \"Enc:t;m!:o: - Nii.o t.o:11a1·i:-! p:l.!·te 

ncsL:l. discns~3ilo con1 qne o Scnntlo j(t. c~!':·t c:in
sado, se um illustrc Senador (o Sr. \'isconrlc 
de S. Lropoldo) nfLo empregasse a meu res
peito t:mi:~s pcrsonalida drs. a v; invertendo fa
ctos CJUC con·vém 1?xplicar, c :1 isto :!1C !imi
tarei. 

Argniu-!nc o illnstrc Sc:-:nt1or de 1Ht\·('r r·~t 

comcr.n.c1o por um chuvr.iro dr. sarc2smns . .. \. 
este rc:;pr!to, sei drs•'.io que se leia. o cxnrdio 
(]O discurso do illnstro Senador. a n.nr. rr.spon. 
di. onde fn nnparcccr o rri dos vcn1·o;: 0 o;; 
Etnas Yomitando fo.c;o, c, ycr-sc-ú .quc:n emprc·
·gou ID[lÍR s3rcnsmos. i'~ ainda llojc prc:tr~1H1~ 

justificnl-os com C:mnin_t; c Cllatraubrian(J!! 
Argn!n-mo de r.n rlar m:dor extr.ns:io ;~ 

uma. sua proposi~fw, sustentando que elle niio 
attribuir:l repnbi;c:urbmo u. toda a Camara 
dos Deputados. Tambem eu sú disse que o il
h:st:rc Senador attribulra a origem do repu
blicanismo do Rio Grande (L opposir;rto da Ca. 
mara dos Deputados, c isto !(L csi:Ct bem cla
ro no seu discur;o. :1-Iostrei-lhc que nfto tinha 
razf~o de rrtciocinar assim. nilo produzindo 
uma só pro1•a do seu line dito; :t(:ercscentei 
que eu não podia descobrir frrcto algum r1ue 
produzisse tal impressão no animo do illustre 
Senador, a nfto serem as le\'Cs censmas que 
c;,sa opposir,ão lhe fizcrn. Qunnclo ~Iinistro, c o 
desgosto que foi publico lhe causara a lei dn. 
responsabilidade, como correu nesse tempo, e 
não sei se era exacto. 

Tambem o nobrr. Scn:Hlor mo arguiu de cu 
ter dcmornuo o meu discurso, r.m resposta ao 
scn (!natro rlins, pn.ra nsHim ter tC'i11IJO parl!. o 
organisar melhor, ou nilo sei para. o que ..... 
porén1 r.u ~ppeJ!o pnr~ o Scn:1.do; ~llc sn.be t-JC 
est:'t cont'órmc com o qnc pronnnc:ci. Po:·ém 
o 11obrc Senador abusou da conficlcnci:1 qnc eu 
lhe fiz c dn. conversa Pi.lrt.icular nnc tivemo::;; 
o que me obriga a occnpnr ~ ::.th:!l~Jo elo se .. 
nado com a relnr.iio rio que se pnsson. 

Sabbado. ;l sn.hid~t desta. Cas:-1, cnconc·nn .. 
do-me com a. pessoa. cncnrrGg-nda da. l'Nlnc~fto 

do D!'s;u~rtailor. perguntou-me S·' me não cr:t 
lacommodo o eu rr.dig1r o nH'il rliscnrso, por_ 
rp:e , ... tachyg-rn.pho qur~ h:t\·ia tomado as no
:~s se ac:·;,;·::t Incommo(Jado, c clifficil lhe se
ria fn.:~ct· a c1C'ci~r3.Giio C.'Ú1 tempo de ser publL 
cada o discurso; :to Qnc c:u nnnui. N'f'Lo mr: 
foi, por<:m, possiycl fa:~cr a ren!r.ssa no s:tbba
!Io, p:1ra f!ilr. o dis~nrso ~:~.hiss2 hontcm. man_ 
dei-o no '1oming-o de mnn hfL. (~0!110 sabe o no
bre Senador pel:t inforrna~üo que lhe dei, e 
assim 6 claro que nfLo levei quatra dias a fa_ 
zel-o, como se pretende; tambem o nobre Se
n:tdcr me escreveu um bilhete dizendo: ":I 
vist:1. eh demora de ap;Jarcccr o seu discur. 
so, suspeito que ellc ~-PP:tnc:a cc•n altcraçüe~~ 

:ttaeantes do que cu disse, c por isso o eom•i
dc a irmos ambos (L l:ypographia Ycr o dis
curso". Ao que cu respondi: :mtcr!so a S. E)·. 
r.ara !r 1t typoé:r:tplli::t fazer ioda3 as ::.rcri;:"" .<L 

r:õcs c n.ltcraGÕCs fltlC julgn.I" con\·r.~1icntcs, :)01'· 
qn0 o :11eu discurso rsUt frito rlrsde hon; rm 
(domin:r;-o). Ora, :í Yista disto. r,uc é a pura 
wrrl:!c!e, o nobre Sr:na(]Or, em rr:spcito ~- su:-. 
prop!'~:t r1ig-nidacL:, não cl0vJn vil· cli7.C'l' nn Se-
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nado (JUJ cu levei quatro dias a J:azcr o clis. \ está aqui .a ol'fc:llsa? I;~ accrescQntci que ~'!cm 

curso: isto pouco vc:_m ao caso; porém, como clle, nem os outros omprcu~dos probos demit. ti
o noorc Senador nao foi Jxacto, n1!ster rol dos, se ll:t"l'ia mais alg-uns. concorreram para a 
contar a l!i~toria tal qual se passou. l''e;l.Jclllüo Qniz dcsvanec"J' "ss1·m . . · . · '" ~ o seu argu. 

O Illustrc .Senador dJssc que ou lhe conta- mcnto, c parece-me que 0 consegui sem offcn-
ra ter sido chefe d:1 revolução de 7 de Abril, I sa do illustrc Senador, ou de outra al"uma 
o que n:!o é verdade. O illustre Senador in-~ pessoa. :\üo me occuparei de outros obJectos 
verte as r:xprcssõcs de uma com·crsa ami.~·a- para nfw demorar a discussão. 
ve!, para llffirmar o contrario do que cu di~- VozJ>S: -Votos! Votos! 
se. Falando nós da historia de Aruntage, dis- O S1:. Vrsco:mE DE S. LEoPor.oo: - Limi-
se cu que niia era exacta a meu rcspe!lo .. ra. tar.me-hei a explicações. Disse o nobre Sena
zcndo-mu representar um papel f]l:C me niío dor que cu reparei no longo intervullo de trcs 
cr,mptia, muito uc!m:t do que podia. tocar-m~ dias que mediou entre a sessão em que o' sou 
ncssl's st:cccssos; que, fJUando a !êra. me pro. discurso foi pronunciado, e aquelle cm que ap
puze:-n escrever o que lwxia de vcrà~Hlc a meu pareceu; parece que alguma razão tive, por ... 
re;:Dcito, p~r~m. que por prcguir:a deixiíra de que, no rlia em que deveria apparccer. annun
f::::el-o. cioucsc, não simplesmente, como é costume, 

O St:. \'tsco:--:uE m: S. L..:oPor.Do:" - A po!a- mn,s dando-se-me logo por derrotado, sem ha-
rlo: Yer.se dcscripto o combate; todos os dias os 

O S1:. y,:;:r:crm:o: -Então o illuslrc Sena. Srs. Senadores se estão aqui queixando de 
drj!' ~!l~~t011 ~~omn!igo que cscrcrrssr. parf'.. sal- inversões, c no meu discurso verifiquei as am
var-mo cl:t i!ll])Ulnção q:10 me fazia Armit~gc; plia~ões que notei. 

Quanto {L questão que suscitou, de que eu 
c·x:Jgernxa o que J11e ouvi SQ!n r:-"houço, e ante~; 
blasonando, como concorda no essencial, não 
r~ni~:trci n1nis sobre o ponto. 

n. isto r:::spondi que por t:-~1 mo~iYo nfw {~~c:rr!_ 

ve:ría, p:"lrf!:!r; ncnhumn. off2nsa havln. ::t rep:~l
lir, p:1rq:u~ o se:· chc1'e de llil1ít revoluçrlo nt:c 
tril:!":"!r.~J'l1i, 1.., f'li :thrnr::-t.rln. r.~1 tor1o:1 o;:; pontos 
de Tn!~K!'ÍO, :ttí~ era. glorioso; que, se cn lr.m
brflr:.~ c-s8:cve:r sobre isso, era sõmcnte pelo 
l'L'B!)elt:) :~~ n~rd:!rlc da historia. Por essa occa. 
s:t:.o lliC' C"omnltllliquci qnc nc~~1 eu estava n:t 
cil}at1c: r.a~1 primeiros n1ovirncnt.os, c sú rece
bia notieir:s alteradas; que, vindo no dia 1G 
ou 17 st~1Jc:~· o que havia, achara. o espirita pu
b~ie~ cm ~rande exaltamento, dcclamn.ndo .. sc 
cc~!H~·:~ oi'i':·:1s:1.s ela nnclo!l!tlid~Hlc, c ;iú S!; pro
jcct:n~a rantpjJ~lcnto; os que CJUCI'inm ac~tlmn.r 
csla c·rfcrnsccncia, que estant a ponto de rom
pe:·, lcmbra,~anl n. rcprcscntnc;:LO n.o Throno, 
flllC c~u r..s:·:lgnc!, c de f"}UC tatnbcnl 1nc argúe, 
p::t!·cccnc~ê·-:lle que por meio clclla se poderiam 
npzi;:o;;:::.:· os ::mimos. E' isto o que o illustre 
Scnr:::or ri c mim ouviu; mas cllc alterou a 
vcrd::c!c, t.rJnsformando os meus pensamentos, 
p:1:·a rJf!'ir:lHtr o contrario do que cu disse. I 

O illm;trr Se!Jador tambcm .mettcu nas cau
R:-!~1 t~n r:-~publicnnismo a dcmissfto ele cmprc
gar1os probo;.;, t: agorn. qucixa .. sc fJUC cu ~nu
disse a. c1J.:. p:trn. dcprimiLo, havcmlo muitos 
do qnc ;lct1ia fahu·. ::\'üo sei cm que o depri
mi: r:: l:lY<L-sc do Rio Gra:1dc. c cu só s:t\iia 
que tJ-..·c:;;:' ;;itlo tlemitt.!do ahi esse cmprcg-atlo, 
f\l!r· nc~:Jhccia muito probo r honrado. Onilc / 

L:ltima.mcntc, farei uma rcflcxf:o sobre o 
~:·;;nmcnto fnvorito que produz, de que tanto 
:>. opposição da Camara dos Deputados naqucl
J,, tempo nllo nutria icléas dcmocraticas, que. 
;>.pparec2nclo um movimento, Jogo depois do 
sõtc de Abril de 1831, nese sentido, foi ella 
f!llC lhe oppoz barreira; sabe-se que as rcvolu. 
Giics parecem-se com Suturuo, que acaba por 
clcvor::tr seus filhos. Tendo galgado ao cume 
do par1cr. o CJl~e querem 6 gozar. ·c por !sso 
Ilrég-n.~~1 n~odcrac:ão c c1ammn que se aquie
tem; tenho ouYido aos sensatos que é dessa 
época f!UC datn. o syste!!la do rep;rcsso. 

O Su. CosTA FE!tni:TI:A: - Sr. Presidente. 
Desgraçadamente, o discurso que proferi, ha 
dous dias, sahiu no jornal da Casa com algu. 
mas inexactidões que o desfiguram: reconhc
r,o que nilo podiam scr.me nttribuiclas de pro
posito, ·c que sfw devidas á rapidez com que 
pronunciei ::t ultima parte rlo meu discurso, o 
C!UC fez que não fosse bem pcrccbirlo. 

Eu nfw appliquei- ao nobre ex-Ministro a 
p::~ssagem ~uc citei de Homero. quando refc
r,, que os sitirJdos de Traia se insultavam mu
tuamente: o Senado sabe o que cu disse; c 
por esta occasião tenho a requerer ao nobre 
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ex.·:II!nistro que não me attribua o intento de 
ol'fendel-o, como o fez houteru, queixando-se 
de' cu ter-lhe dirigido semelhante hÍsulto. O 
nobre ex..ll!inistro é muito poderoso em argu
mentos; além de que, a sua eloquencia lhe dá 
outras arru<es com as quacs póde combat0r-me. 

Tmnbem ouviu mal o tachyg-rapho, quando 
emendou que eu dls:;e que Neto sitiava Porto 

,\legre. 
Quando eu disse que o Presidente do Hio 

Grande con t'r.ssára que a tropa estava monta
da em csr,ucletos, nrLO me !'cfcri a um offieio, 
eomo se diz no jornal: essa cxpres:-;fi.o se lê 
na resposb que deu aquelle Prcsid~nte ao no
bre SPnador. o Sr. Conde de Lages. 

Tambrm ~u niio disse que o Presidente tL 
nha-se retirado pn.ra mandar dnr armas, mas 
sim para. arma.r o coronel Loureiro. 

'l':l!Jlbcm houve engano cm dizer-se que o 
Presidente dtl Rio Grande .. desde o di:t 12 tlr• 
~'larr.o até: o dia ~3 de Abril, niio sabia do 
exercito; cu disse que, desde o dia 1~ de Abril 
:1t.é ~3 do mesmo mcz, o Presidente não tinha 
tido noticia do ex•~rcito. porque no dia 12 de 
::\Ia.rtjo esteve no exercito. DeYo fn.Zt1r e,gtas re
etif!c:1c:lies, p:1.ra C}tt-:) nüo se di~~~t f]UC :lYancí~i 

r:ws proposir,ücs. c para que dellns se n~o de. 
duzam motivos de combater-se-me. 

Lltimaruemc, quando cu disse que o Pre
sidente do )fa.r~.nhfto tinha sido Uespnl!hn.do 
para Pernambuco, o nobre Senador negou es
te facto; c ent:i.o àisse eu que talvez estivesse 
•:n:;anado ou que esse Presidente ao menos 
J;rtendeu esse lu:;ar: esta é a wrdaàe. 

Um:: cousa acho de muito peso; é objecto 
ft;:. honr~: trat:t-se de um Prcsitlcnte que e:;ta
v:•. :'i testa das tropas do Rio Grande do Sul, 
trata-se de lhe illlllntar a derrota do Rio P:tr_ 
do. Eu desejo ser circumspccto a. tal respeito. 
e examinar os !'actos no seu verdadeiro ponto 

cópia, pelo seu Secretario. os offlclos que o 
general Barreto lhe tinha dirigido cm divcr_ 
sas datas; ao QUe o Presidente deferiu, man
daado que se lhe p3ssasse a cópia, que foi l'el
Ü! por Antonio Felix Lobo, major ·gradu:tdo. 
A' vi.st11 do que, parecL~me que não se pôde 
contestar a auth0nticidadc de taes docnmen. 
tos. 

o\;ora JlrO\':trei. Sr. Presidente, o que cu 
disse noutra. oceasiüo, lendo nm officio data
do de 23 de Abril. 

O nobre orador lê o sc;:;uintc ol'fl
cio, datado de 23 de ,\ bril. e dil'igiclo 
pelo general Elzeario ao g-eneral Bar
reto: 

"Tllm. e Ex. Sr., etc.- .... Xfw obsta.nte 
a fnciliriade de eorr0>.ponr!rneia Pntrc r:;;r.a cL 
dado e essa. \·iJla, não tenho podido obter a 
menor not:icilt dahi. desde o rli:l 12 do cornm-
tc ....... -\ tranquillicladc !los rlistrictos tem 
sido ina1U·rave1. e p1·omettc o mai5 1isong·eirü 
porvir á Pro\·incia .... •· 

Pergunto eu agora: Onde esteve o Presi
dente. desde o dia 23 até o dia 30, cm que foi 
derrotada a columna da direita? Sete dias an
li~s dn <I erro ta lia g-t.•neral Barr·eto, con frssa Y:t 

0 general Elzen.rio que havia. 11 rlics [!tF: não 
~r:.bia desta. c:olnmnn.; ~~ note.sí~ fillt~ :u~crt1Sren

ia nesse :nesmo oft'lcio qnP. a tr:J:lquHlidade 
de municipio tinha sido inaltern.vc-1 e: que pro
r.let.t.i::t o 1"!13is Iison.;e!ro pr.~Tir, c:o:nmu:l!ca.
~tto esta. bem ~lot:Lve!, po.r ser feita por um 
Presidente, g:mer:l.l d:\s armas. :1 um soner?.l 
f'!UP clnhi a 7 di:1s (· c1·?!Totn!Jo. E se!'{!. isto prP
;·idrnri:1 deste. ;.:rnr.ral presidente,? Quem a.s. 
sim l~ra :~1P!'rcerrt o ti-tulo 1le u:~1:t. 'lns ~lo!·i:ts 

militares do Br:1:dl? Eu snhm(·t~o-mr no jut7.o 
dCI SE'nado, e CSJJero que o taehyg-1·apho esr.re
Y;j as darns r~~:aer.a.n1cntc, afim de qnr. ~(l fr~c:a. 

justic.a a rplêlll :•. te:n. 
<lc vista. Vejamos ap:ora o que di7. o ;:;cnr~ral i3;Jr-

Tenho allepdo, p:m._ r,lJnnnr :1s minhns ret.o, no dia 29 de )Iarço; tenhn, o Scnut!o pa_ 
asserr:õ.:;;. um orrido de 29 de ).!ar~o de 18~8. eicnC'ia. eu vol ler (lê). 
do ::;c:1eral !>arreto no Presidente Elzcario; fiz 
men~ão de outros officios do mesmo gcncrai 
ao mesmo Presidente, e do Presidente no ge
nern l. 

Dissr o nobre Senador que nfw sn.bia. que 
~:redito nwrcciam estes officios: eu lhe res
P<mderei. 

Um individuo requereu ao Prcsidenw do 

,; Illm. e Exm. Sr. - Di rersns notir:ias 
tc·nho tido de que o rebelde Xcto projecta Jl,ls
s:'-1' o Jacuhy p~.r:t as immcdia•;õcs de .Santo 
.~maro. com uma força. de 700 homens. afim 
d1· cortar a esta divisão a commnn ic:u:fio, D:"l' 

terra. com :"! cnj)irn.l P. disrricto::; r1n in:.!·.;·!·~:·. 

hloqucai-:t nt~P~n. posiçfw. c at.::tc:u· ao l!!;.;;JJ~o 

tc•mpn Ql!A Do.n1n ~ranocl o l'iu:r, Iwl;; ,·::r·'·'~ 

Hio Grande do .Sul qu•~ lhe mandass~ dar por ' do Rio Pr:ruo ... ; r'''m o rnm.l/nrin l)tt•· to'!;•< ...... 
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r•··!u1 ('.·H!'j:~ r.:'l c~it:~d o tle ni"to podCJ' ~e r util 
, .. í·r~!~~~·,•;.;:~:·-:.:~.! L·~~~ cp[;:·:.i:.iüc~. pm· i::;so so torna 
t!··. t.c:~~-~ :: n·~.-:.,··~.:!~l~~lc :L pra:tJpti:t rinda d~t (]UC 

''nyu;::i:. f!:·.lsw na tlistric~o d~.!ssa cidn.Lh~. tra. 
;~~d:t p(·~Jo cr1pit~u A::jo. I~'sln rcmes~·a nüo é sú 
i/11/i .. IJWnsam.:l pelo motivo que aponta, c:>ll>:J 
rJr:mnis é conveniente, porqmulto. mclhm·:1.ndo 
:~'~:d :!c p~_;;r:os, ~(~ CO;l~Cl'";am bons os ca.vallOs; 
P, quando o não estejam, cm brcrc ficarão, e 
:instnmcntc no Iu:;:J.r onde tüm de sen·ir: pelo 
t;ne, fico cspe:r:>nr.ado de que, sem demora. 
Y. l~x. far(t Br:guir p::tríl. este !JOnto, nfLO s6 
cs ditos C'avallos, como quantos mais se pot!o:· 

?'i:m. j11ntar. ainda me.m/0 magros. para. sr: iu· 

IN'tnar. 

"T;ualmcntr. me p:1rcce convcnir.ntc c con
st•ntnnco com as dísposir,<ics de V. Ex .. que 
t:>mbem marche com brcvid:ule o S." batal11iio 
dr· (~:u.~nr1nrrs rt reunir.sr a. rsta divisão, afim 
í.!f.; que\ ea.~o o projccro n.nnuncin.do seja leva· 
dn a c!Teito, se ache ella em r.stado. nilo só de 
rcpcllir um dobre ataque, como de bater e nn
niquilar os anarchist:ts, ~uando se apresen
tc·m .-Deus ~uardc <L V. Ex. - Rio Pardo, 2!1 
dr: :\far(;o de 1838. - Tl!m. e Exm. Sr. An. 
tr.nio E!zeario de :\I:irn.nd:t c Brito.- s~~brtstifio 

J:arreto Pereira Pinto." 
r;m outro officio diri~i u o general E:u·· 

reta ao ;;eneral E:lzc:::rio. cujo contcítdo con
firma c rc!ten~ as reflexões e exi;;encias con

~i~nactas nos precedentes. 
Este officio é de 1• de Abril, c .foi diri;;i

<1(• no general presidente. que, tendo rcgres
s~do para Porto Alegre em ~Iarço, se~undo 
o que acabo de expôr, nüo deu depois disso 
provlllencia alguma. Accresce lembrar que tJ,,. 
t:orrc:ra:u 18 dias antes da derrota do Rio Par
tio. E o que diz no citado o!'ficio o generrrl 
Barri'to ao general Presidente? Eu leio. 

"rum. c Exm, Sr. -Acabo de receber nc
ticia de que Joilo "\monio e Evaristo se reun:. 
r:un a Dento l\Ianot•!, com suas respectivas for
c;as. O abandono cm que se achava o distrieto 
t\(, Sa.nto A.m!l.ro. onde me informam llawr 
:lous passos lle ví,o, e o ter ha poucos dias 
c•:;rado alli 0 anarchisttt Antonio Joaquim, me 
obrigou a mandar para ttllí um destacamento 
de cttvallnria. So hospital se a.cha.m 70 c tan
tas )J!'a('as doentes. além de outras que cxh:
.tem fóra. k~ prac;a.~ que viaan~ do Faxinai 
/{!'JJI. desertado a maior parte. Assim, a força 
rlesta divisüo c]p(•rc5c~ diaria.mcntc, quantia o;; 

rcbeld~!:;l cngrofi::;n.m a sua., r: ncccssitn.ndo_sc 
por isso maior attcnçüo, o estado dos ca·val
los ô tal, como V. Ex. bem. sabe, que dijficul

tn c quasi impossibilita a vigilancía que, por 
cs!a.rcm os rios 1Jaixos, é indispcnsavcl haver. 
Em taes circumstancias, é do .meu dever reitc
r:::r a requísiçii.o que a V. Ex. fiz cm mr~u of. 
;:icio de 29 elo passado, da remessa da. cn.va!la.
àn. que ahi se acha. que trouxe o Capitii.o c·~n

jo, e a vinda do 8" batalhii.o de caçadores; 
pois tanto esto como a.quella, sendo aqui de 
muito grand,~ importancia, me parece serem 
de nrnhuma utílicladc e precisilo nessa capi
tal. At6 ao presente nenhuma noticia tenho 
do Cnpitfto José Ignacio da Silva Ouri.-cs. 

.;F'ieo esperançado que V. Ex. attcnderá 
minha ·exposir,ão, e providc::lciar{L cr.n1'órn1e 

l'f:(!Ueiro, afim de evitar qulquer ucontccimen. 
to men0::; vantajoso {1. caus~L lí~gttl, ou des~tiM 

roso ús forças que se gloriam de ter a V. Ex. 
por rhcfQ. - D~us guarde a V. Ex. - Rio 
Pardo. 1." de Abril de 1838. - Illm. e Exm. 
Sr. ,\ntonio Eliziari:J de ':\firanda e Brito.
S•!ba.Stíâo Barreto Per.~ ira Pinto." 

Quem diria que, tendo o General Elizitt
rio rc·rd>ido C::itcs offic!os, cscrcYcssc .~1o r!ia 
23 de Abril que nilo sabia do exercito! Ser{!. 
isto presideneia~ F'aço estas renr.xões. ;JOrqne 
ot•.,·i dizer ao nobre Senador ex-:.\f.inistro que 
não sa1J!:1 que gr:í.o de credito mrrcrü::;c;em es~ 

tes fnctos, sobre os qu:tes desejaria r.u Rrthí~r o 
que p6d e objectar-se. 

A' vista do que tenho cxprysto, pode-sr: d•'
cidir se o ~eneral obrou bem ou mal; por<Jnr 
factos incontestaveis dilo lugar a que sr. f<í:·::H' 
um juizo acerca deste objr.eto. 

O nobre orador leu atais t:~:! e o~· 

ii cio: 

"Illm. e Exm. Sr. - Tendo os bat:t!i~<~···'~ 

de: caçadores dcst::L divisão marchado d:t c:<;>i
tal, 11n. mn.is de mn mcz, tra;~endo unic;a.mcnv·. 
con rónne as ordens de V. Ex., os bonw·:~. 

deixando ahi a roupa toda, acham-.~ .. : as JF••.· 

ças do.s mesmos c01llJJlctameutc rlestit~tirlas <Z,· 
r<".stnario; e por isso, tornando-se de absoln
t:t nec,;ssidade que, quanto antes, n;nha :t lx~
g·agcm dos ditos corpos, cu o supplico assi:l~ ::. 
V. Ex, e com tanto maior ínstancia, r1uan:o 
a estaçilo im•crnosa se approxima; c j:'t :tl· 
:;uns dias r.tlm sido bastant.omcntc frios. J:\,'s
ta divisiio h::t corpos que •Jsllfo com tio::.<: 1:,,.. 
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zt:s de (/i1;ida. e esta jaltr: (: ?Jndto ~u: .. 'ift:.~·l tis 
)lra~·a8, que se ac/zam carecid-as de 'llestnario c 
l!c artigos ind-ispc-ris'a'llci.s ao seu arranjo, c 
n1esmo para alimentar seus vielas. Aqui nfw 
~c eJ;eontra pessoa que tenha dinheiro, para o 
dal, e receber nessa; apenas ~tpparcceu um 
negociante, que entregou um conto e oitocen. 
to,; mil réis, de que saquei letra: c como est:t 
vllla estin~5se Qtw.si deserta. tcdo o negocio 
c;uc se tem feito tem sido por meio de, per· 
111uta do gencros, pela falta de nun1crnrio; e 
.assim j{t.mnis ser[t rcalisaYel o escopo ele qunn
tin. sufflciente p:~ra um mez de pagamento. 
st m que dr,ssa tenha vindo dinheiro; c então 
p~ra o futuro talvez nenhuma difficuldade ha
i1' Portanto, cspero que V. Ex., conf<irmc me 
assegurou, mandará com brevidade fazer pa. 

~:·~a.s, t' IJU" era nceé·Ssttria :1. maior vigil:mci:;. 
[JfJSS!Ycl, pn.ln. que o general !:iü con~crvas;:;e 

l!':~sa critica posir;::o. 
Disso-se, S1·. Presidente. que não se mau

dou a amnistia para o Pará, porque o Presi. 
c~•nte dessa Proincia informúra ao Governo 
f.,uc os habit:~ntcs não podiam p:wluar com ho· 
:"uns ferozes, etc.:. Ora, perguntarei ao nobrt~ 

:uínistro sr: não é na::!.is escandaloso offerece!· 
'.\ amnistia a homens que tinh:~m perpetrado 
;1;uitos attentados no Rio Grande. e que ain
~:.1 esttwam com as arm:ts na mão. Por vcntu
r.t, os hab!t~ntes do Rio Grande podiam pa. 
ctuar com esses homens, e os do .Pará não? 

Disse o nobre .Senador que cu o hnvia com
p:undo a i\Iirabonn, etc. Qu:-:n1 primeiro campa .. 
ren o nobre, ex-l\Iinistro n esse orador !nsi. 

gr.mcnto a esta rlivisrio, remettemlo·se dahi a .'"!'<· ioi o autor da historia do Brazil, Armi-
svmma necessaria. 

Até hoje nfto tenho noticia do Capitão .To
'"' Ignacio da Sih·a Ourives. nc:u do 8.'' b:~t:~
lhão de caçadores; c persuadido que Y. Ex. 
tem recebido os meus offic.ios, de 29 d.: :\Iar. 
Çc• c 1.' do presente, limito-me n repetir Qnc 
t:m narla ft:m. âiminuirl.o as cnusas que poncle
rc: a Y. E~: .. e por ~s qu~tes ind i~pcns:1vc1 se 
far. refor~;:'..r e:sLa àivisão. 

"Tn.mbe::n os caxallos que en1 os ditos of
ficios pedi a V. Ex., e qu0. sentlo alli. inutci:: . 
.1c fa;:r.;n ncst.~ 1lOnto âe rmmrle utiliâar:c c 

)i:'CC:isiio. até ao presente ncio t•'m c:l!crJu!lo. e 
qu[!nto m.1is se drmorc:r o 1:;lich1 d:~llr:·s. mairj
rcs obstaculos offerecr:I'ft a viag-em, l'OI: x.\o 
SEJt POSST\'EL DAP.-L!H~ llESC'.:\:.\"1."0, p~ln.s 111U!ÜtS 

attenr.ões que G nccessario ter-se. 
';Espero que Y. Ex. p2snndo bem qu:lnto 

expuz naquelle.s officios, c o que acima r:0i:;,) 

rli~o, f:tcilitarft qn::mto tenho sollicitado, pn;3 
acredito assim sr:r mistér ao bem do se:r;·:cn 
:zu:cional .e ú ~!or-la de V. Ex. -Deus ~lld:·J.~ 
a V. Ex.- Rio Pardo, 12 de Abril de lS:;~.
Tllm. e Exm. Sr. "\ntonio Eliziario de :\Tiran
c~a Brito. - Sr'bastirio Barreto Pcr.!?'ira Pinto." 

Passarei, Sr. Presidente, a obscrY~r qnc, 
qmtndo este general escrevia a 12, já cst~.-~ 

B~nto ~Ia:!loel reunido a Neto. de sorte que já 
cr.nta1·a:n os anarchistns com 3.000 e t:m:os 
hnn1cns c as nozs:-~.s tropn.s npcnas chr.~~"'"iliil 

n 1. 000 e tantos, cm campo aberto, sendo para 
!'.atar que a cavallaria se ach:1vn no esiallo 
C!Ue aC'n.bo de cxpür, tendo de guarnecer c vi. 
~!n!" o rincfw nnc!onnl, que tem cerca dr G le-

t.J~e. X:lo me pertence .pois, essa. comparar;üo: 
c demais. niio posso decidir dis;;o: para qur: 
2l~trassE-!1lO.s nesta questão, seria ncccssario que 
c·:otrc nós hounssr uma h:i como houye no 
tempo de> Phelippe III. rei ele PoYtugal, de que 
tcdo o r:::npregac1o publico, quanc!o entrasse.: n~1 
~-r.Yr:riio. ~prr:sentn:=::se um~ !lsta dos bens que 
~.:aha pn.~~a Ucpo!;; s~r julgado, se accnso se cn
:·iqt!ecr:ssc r: o r conct!ssõcs ou pccuia.to. Poit:Pl. 
ru. se houwsse cst:t lei, poderi~mos discuti:· 
c·stc panto: m~ts, J~ão existindo, nflO posso Unr 
rc·8posta, nr:m cu considero o nobre Sendlll'11' 
por este l::ldo de <~Iirabe:tn. 

D:ss:.~-.sc CJlh? o Ce:nernJ Elizi:trio ;;astlira 
!.r2s dias cm IHlssnr o jio por e!'!.~!S:t da f'!l

r-hcntc; !nas o mc·n .n.r.;t!lllcnto é: como h:l
!T!ens CJUC' não it~m prestrrnte m[lrinh.'i pas:::am 
r·nm m:~is brevidade do qt:c ~r,ne!Jes q:1c· !<!m 
r,stc :melo? 

Insistiu o nolJrc Sc!lador cm defender a 
!'.Oillcação que l'í:Z d.e d<'.iC·mb~rgadores; c eu 
rq. i to (]ne, se eram nc-ccssarios, mais compe_ 
:h :10 Corpo Lr.g!slnt!Yo dcciciil-o. 

Disse o nobre Senador q:w o :ITinistro fez 
!:luito ban cm mandar suspender <!S leis pro· 
.,·Inciacs: que hc:i de r~~.spondcr! No meu ~n

tt::ndrr, sr) a .As.,Hnbll:a Gcr:~l o pód0 f:tzcr: 
:nas o nobre Senador não qnr:r que s2i:l assim. 

.Uf:rmo11 o nobr2 cx.:\Iin!stro, qu:~nto nos 
(,ini:g-os, que haYi:t nut!tos licenciado:>, c que 
1mn~:r:m1 ao serviço da c:!pella; nH\s nüo pre
Y1n isso quando propoz no\·n.s nome.ar,õc3 o :tn
~o Jlnssal1o'.1 

l.:n! nobre· Sí·:n:tdor qn:!lii'ieon dr cspelunea 



I 
.. 

Scssfio de ii de .Junho 

n Sor·it'tlrrrit! n.·f~~n:.;OJ'n. cn:·1;o outra~:; scri~un. .. 1 1~ nLo p:H]i~!. ll':.!.ZC!e n~ahn·r1 iJt·nc~.!cio ilO p~üz. 

ck.s qnc cst:aY:!lil nc n:o Gtaadc: !'! !!ceess:l.rio Par!"!. explicar algumas cxu.gGraçücs que houve 
rt~.1i.::~ ca.ull'1a eill :~o:.:ml:iha.nt~.~~ r,~·opúsh;0c·::.; t-:i.l drL pnrt.c de a1gnns homen~ õ.essn. oppo~fr.ão, 
fui membro dessa soeictJ;ulc, e muito~; homens h.sta lembrar o qiJC dizia o celebre Dldcrot: 
i!Justradm' o for~~'J: :lOte.se que u:n de~ m:ds basta um.a ill!Ja flllsrt prrm tornar o homem 
inflncnt.es era o ::~cr.t:í:!J P:"C;sident~· f!:J R~c mo,lstro. Ora, se ac:ontccc isto a respeito do 
Cinnclc; c, sen(]o :1..ssi1~·!. C]ue concGito f3ri!..o homem, que acontecer{!. ~-'· !'1~spc~ito de um par .. 
t1!:·11e os río.~rn.ud~~!".!sc=:? Co!-!1 rnuita :·:t.?:ft::> tli- t!do? 
r:i.o que o CO"l.'Cl'!":O 1h~~s m~x~tla u~!l. P::c.sid"~ntc Ent:1o :t i<lGa fundn.ntental do partido do 

!~ 1.!0 foi !1~en~b!·o d:t ~·oc!edruh: n~·f'-'i!sorrr. coa- ministerio era fn.Isc, G i"!. idéa fundamental 

~=iGci·ad[L pe!n ~10bi·;~ .scn~dor con~o :!. c~pelun_ dn. opposiç<1.o nüo o era menos; aQuelle cha
C:!. llcnde s:~!1h: ~ n:1ar::l1~:!. Bem ~cr:·!. que 0 l mava a ess~ opposiçfio republicana. e est!l. 
P.(J~jre Senn.r.lor d::n:cnstr'C! ~:~:::..!. :tr.E:cr.-•f!o. ch3.mav:::. ao m!nisterio de a.bso1utistn.: eis 

O SI: . .-\Ln:.:.: hi:.i:'\l·o: -··· Dw:s ·r·:1z6cs m·; aqui as duas id~as C]Ue vogavam, (]Ue pediam 
obri~t!.Ul ~dncla ~ :::~z(:r al·~·!,.m~~1 '":::p1ir!a(:i:ií.;s :t converter os dons partidos r~m verdadeiros 
~·u-:p(~]to da <!!s~~n·~~-:::: J (!v ,·c. to de :;:-~~c.:n.s . ..\. monstros, mas que felizmente QS nfw con
r,:·i:,:·~im (, tPr el! :.amb·'~n f;;!r.~o n.2. oupo;;i(;ilú I 1·e.rteram. Alr;nns homens eles clous par~.idos 
c:u~ te,·c In~:n· ~~ntr.~: t1o (1::": "; c~· .·\i:r:J, nn. C~l- foram levados a .grandes exagerações, mas 
\j•~:.i'í!. de.:; :8t:piit:O:.l!n::: .• \L ::::·.:·;;:e1;~:: .:· :. :1ot~~·;cl nü.o chegaram ncn1 tinham em vista cheg;a.r 
~~rr-:~:ir:f~o cn:r~ o nobrr. S·?n:tdor (:X-~\:inist 70 c!a ao ponto inc:nlcado pelas !nutuas arguic;õr~~~
.Tw.=~.ir::. n1c I:::.;1~c:,. '}Uc:·e;:1do i:1c:u1c:t:- qno cu Rcpublicn ()tl Poder ~bsoluto. 
,.~:= r~ p~~~~~~- !'t~~pon;:;n.vcl ,.~lo l1~sfc·cho que tt~- O mesmo digo respeito elo iavor, que ;:;e 
v::· ~~- qn.:·s.tC:o Uo G~J,'CJ"!lo eom a s:~ntu. Sl'·, a affirmou, ter dado o gcverno. d;;pois de 7 <le 
rr!..:J)eito tlo bi~po eleito, o Sr. :'.Ioura. Abri1, ao partido repnblic:-!.no no ~ul; o nobre 

S:·. Prcsidemc. Ur.1 nobre Sên:J.dor, faJ:m- Senador, n<:sta parte, tan1bem bortotou ch~.m. 
mns, mas ·perdoe-me ctnc me diga flUP. ellas fo
ranl envoltas cm denso f~nno; o r:ue f1epcis (]I? 

7 de Abril foi o contra:·io absolnlamentc: foi 
um homem corajoso, e em tudo dip:no do Bm
zil. metter-se entre o Throno ~ cs -punhars ela 
n.narchi:1., e que é c será scmJ)rc o corts~3.rltc' .. 
sustentador do Throno. 

~·::'":o, a mir:h~ :~::.í!:lc:::·:t de ::-:.:r!;:!J· t: :::~ :·•v'.-:
4 

Passarei a. responder a.o f1l!C se cH~;sc a 
:<:.:;, respeito do bi~po eleito. Fui ~,·~u!rlo de ü!r 

:ic :!:.:::; c.:!i.I::\~S t!~~ :·~:·.·a!t!C1o do :-!:c C!'.1!ltlc ~..., 

Sul, dis::r:: qt!~.' c:l!:1. ti!"!ha Udo o!·igcn1 nn. ep
TJt;siç:.~io do:\!l~Or!rrJie~. /iU·? te;.~ ~n.~·:1:· ~m :!7 c~ 

~2. c t!:!hi po1· cU~nt.c. 0:·:-:., t:-~:1~bc:n f:1h:i n.cs. 
~,D r.pposl(;,!o. r! j):Jde:!·ir .. cntr::1dcr-s~~ q:te ca :::c:n
t!~. :1. re:.:pr::t(l (Jr~lJ::t. o 1ne:;mo ~uc o nobre Sr-n:l
r~c~· àL\rl~~!'nU; pO:' i.~SO, c!~V·~ 0!1:tT!.cl:l!' () ~-:lPU 

O :~abro s~n::!~Ol, :·c~1onta:1c~n á.~ c~ 11 ~;r~i sido quem deo causa. é"i rcsolnr,.lo ni:f::~:t fll!í~ 
t!a r2~;ol~.!Ç~~n elo ICo Grande, par~ mim d~- teve este negocio; c iui a.ssin1 arguido, c:i\ .. j,) 

monstroa tlarun,cnte qu~ não é muit;1 incon- que pelo motivo incontcstnvc\ Sr. P1·csirlentc. 
u:st~vc1 a or1ini:l:) dos que consideran~ a 111:::- li <1'? :c~~· n·:-ttado ess3. llUesUlo como devi:l.. isto 0 
toria como mestra U:t vida, c que r..~. ~:-tl·t~·~ sustentando os dirc·itos (]l, Cc. "''~:l --: ~=: d::t c;:~!~l·;l. 

sé. Quando cnt~·ci pr:,rn. o ministrl'io r.m ]~.1;; 

j(L ha.vin. dons annos credo cu f!lW se T.i·a.tav:l 
desse negocio, j(t. elle h[l.Yb. tido Ulila. disr.!l~

são; StH"!. H~ntidacliJ jfi. hn.virr i1l~.~~uirlo o hhmo 
eleito de vícios CJUC e.llc Tcalmr>ntc n~.o tin!~:!. 
c que eram calumnias sng-erida.s n. su:t s:lntid:!. 
dc pelos inimig-os da reg-enri:1. e p~ricflir.r.~ st·'n 
credito no juizo; isso foi f:.u~n r"!·:s!.rldr. r n:~

recln. que não havia mas im:J<'Ilirnr.::tos, qu::n
uo apparcceram novos ·prntcxto2, ~u;_· for<J:n a. 
lrregularidnrle de n:1.s:"imrnto e ~s do~nr!nas 

~ue prof0ssnm o eleito ·cst·nmp;!.l!ns em uns 

n~:d~ srgn!'a. :~ de \Valpole. qun.ntlo 110 leito rm 
qnc soffr!n. l't:!=iponc1!n. :1 51~lls ~~ir,o:::, qn:: P~.c~ 

~c:rgnntrrr:un r::.u~ livros queria que lhe lessem 
P~-:·:."!. tlstr~!1L0: !Oclos. HlCilOS OS •"71: hi~lfJti•T. 

0~ f.1ctos, de ordinr..:-io, soffrenl !"!"~n!t!lS duvi
c!:!~. (!uanto mais n~ su:!'3 r.~usas, sempr·~ mL~.!s 

rbsc:nr:-ts r cmn;llic~r1a-:;. Eu cnten~ln, •.!111 v.:r
da~l':, qu2 a oppo~dt::!.) :1ntr.1·io~ :t :~1 tcyc cx:-~

~Cl'!:f;õe;:;, mas n:1o qu-~ fosse d("!Jlocratic:t; a-:4 
~:rnto !l"ilC os homens f!I.!E: estavan1 :'i te:-;ta de11~ 
~.·onhecialn pcrfcitcmi~nt:~ que ~ TiepubHc3. (:1':1. 

i!!1l :1nar.hron!s1no, t!nh~m ha.=itr1.nt~~ conhc··t· 

' I .'~I 

~. ·: . ,., 

•r: 
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Quanto :~o nascimento, ~n,mbem foi roc:J I França os princlp!os orthodoxos; clle diz (Iii). 
·desvanecei· essa duvida, ·Porque o bispo ·~leit:) O:a, (L '\'"!St:J. disto, podl:J.-:;e ttuubcm dizer que 
tlnli<L ôbtidn dispensa desse impedimento :ift rsl:es outros projectos eram heretlcos? Não; 
muito a.nt€riormente ú sua nomeação; e, <!lU- por conscqucncl::t, os fundamcnts offereeido~ 
fim, só ficou a questão a respeito da doutrina p~la santa s~ não podiam servir de .base para 
que o eleito csta.mpám nesses projectos, os n:"to confirmar o bispo eleito. c o goYerno do 
quaes assign{Lra. O ministro em Roma tinha Br:tzil não podiu. c~der neste ponto; se tal fi
tido ordem do meu :~ntccessor que. ~uando ::•'Ssc, cedia de um direito seu, c cu me julga. 
su<;. sautidad,, não ~uizessc ceder. viesse para rio. certamente indigno se acaso não sustentas
o Rio dr' Janeiro, onde se sagrarb o bispo. se <lstc direito da. corõa, embora ficasse a Igreja 

Achei o negocio neste estado rtuando en~ 

trd pam o minist.rlo. e tinha nccessiclacle ele 
me r;,so!l·cr. Oil a sustentar .a que Mé entito 
se havia sustentado, ou então :t ceder; mas 
para isto. er:t necessario que eu examinasse ~l 

naturcn e força do direito de non:ear cm 1." 
lugar, o que fiz, oJh:mdo para o art. 102 ~ 

2." da constituiçfLD; ·e, em 2." lug:n·, a narurcz~ 
do direito de confirma.r segundo os cannoncs e 
a esl.e respeito não podia cu consultar a nin
guem melhor do que a um escriptor por onde 
estud<·i na universidade de Coimbra. unico -que. 
por ser approYado ·peJo governo portugucz, 
que tnmb(~!ll gosa elo direito àc nomear os 
bispos, que :1õs consignámos em nossa consti
tui~iio, S<' podia considerar autllentico sobre o 
objecto. 

-Nfio FC podia d izcr que esses proj2ctos ai· 
teravam a disciplina geral, que é a unica es
sencialmente ligada aos dogmas, porque o pri· 
mciro estabelecia uma caixa parochial, par:1 
que os parochos, em lugar ele rrccbercm ela 
miio dos fieis as csportul~s que .hoje rcecbcm, 
reccbP~scm dessa caixa as qu:m tias que todos 
os firis deviam alli depositar; noto s.:i que ha
ja Jig~ç;ão csse!lci:l.! entre n. p1·imcir:t p1·atic:t 
e o dogma, ·C. .mesmo ~omo soffra o .mr:smo 
dogma. sú porque ha uma caixa parochial. pa
ra n qual os catholicos romanos entram com o 
necess<lrio para decente sustentação dos curas. 
o mros:::n .:tcotJt .. "cc com o projecr.o a rc·~pc·ito 

d-o prc>sbyterio. c o outro a respeito elo;; !m· 
pedirr.entos matrimoniacs, os qu·aes todos con. 
tinham idéas ·e doutrinas r,ue já ·estiveram c~l 
'l'igor na i·.~rcja sem lnconnnirntc, e nada tem 
com a diseiplina geral. c mcn0s com o dogma. 

Eu até trazin. aqui uma p:1rte do que uiz 
Lamartinc sobre os !\Iaronitas. po,·os do :nontc 
Li bano. r: tw per, o do Senado !icen~a para ler. 
dcvenilo notar que Lamartinc Í' um esrriptor 
mul:o rc r,JJolico. entlmslasta d::t santa r.:. r::J. 
flt11. h:J::;,•m quP tem ·IJok !."!ni~ sn~r.r·ntarlo nn 

!'lumiuensc sem o seu pastor: o gGverno do 
Br::tzil tinha feito quanto deYia fazer .para que 
tal não acontecesse; sua. santidade, cm ver· 
rladc. era. a causa de não haver pastor na igr.:·
ja fl.umincnsc. 

A' vista disto, rcsoh·i sustentar a nornca
ç::io do bispo el~ito, mas procurei tambe::n mo
r!ifícar n.Jg-urna cousa o rigor das ordens an
:·.c,riorcs; o ministro, :t que succct!i, hr.via or
ri~:JJ.do no nosso agente c·m Roma que. no caso 
de continnar su:t s:-tntic1ade a insistir na mf"LO 
coufirmaçfio do bispo eleito, fizesse o seu ulti· 

mafnm. declarando que o go1·crno ia fazer S:l· 

;;rar o b!spo dentro do impcrio, n:t forma d~ 
~mti.~:':'.. disciplir.a. 0. se retirasse pn.ra o Rio :H~ 

.T:meiro. ·'Eu deixei esta rcf'.oluc:Cio ft prnrlen
ri:l do ministro. dcclnrando·lhr que só o fi
zr•sf'e no c~Ro de entender que tal intimação 
p!'H]cssr servir ao fim cio g-overno, rctir:-tndo-sc: 
neste caso. on n1udando :1 !cg-:t~ilo p:1:-a X:t
JiOlcs, onde devia esperar ulteriores deter· 
r:linar,ões do governo imperbl: eu creio que 
o meu procedimento foi muito moderado. Pou
co .:emp depois, apparcccu nesta côrt<> o filho 
do minist.ro do Brazil C>m Roma. o q:tal tronx0 
.:1.1 ~o,·c·rno nm officio de l0g:u~ílo, rientro rlo 
q!l:ll vinha .urna copia do ~ur u:1s cha.mam dr
elara~iio, on cxplicar:ão c outros, como eu. vcr
(::>.dcirn rci.ractaçfLO; c no qnnl f'C dizia qnr 
.:Hlncl1a era a copia elo QUI: na oeco~ifto cxi~ht 

f:lla. santidade do bispo eleito :O.!oura, por via 
r1<' seu encarregado de .nr~ocios (rrfiro tudo 
do' memoria) para o qna.! ta;nbcm trazia of
t'ieio o dito fill10 elo ministro Pm Rom<L. Foi 
ioto que deo occ:1siiio :ta officio que dirigi log:. 
:t .Sr. :Dr. :O.Toura. c que o nobre e~;-minist ro 
d:t justiça disse que cn mnndan. antes de ter 
L'<)nlwcimc·nto official dn. cxigcncia. ele Roma. 
por sollicitar,::io dos inimigos do Sr. :Moura. 
s:>bre o ~ue ·ha de pcrmittir·mc que assever.: 
qnr nã foi exacto quem o informou. 

Dc,nt:o do offirio t1 Sr. Rocha. rntão m!-
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nistro em Roma, vin1m, como disse, a copia ,. Importava uma .retractação, não seria isso 
do quo exigia a santa s6 pelo seu encarregado agradavel [, Rcgenc:la, porque nüo só ellc mio 
de nc;:ocios, c eu já di~sc aqui a maneira. por tinha nos set.s projectos idérL alguma que fos
que tinha procedido nesta occasião; exigi do se cc•ntrarüt aos dogmas c disciplina gerai da 
moço, nlho .tJcsic .ministro. que, logo que en- igreja, como tambcm porque o governo do 
tregasse os officios que trazia para a legaçftO Brasil se julg·ava com direito de alterar a 
de sua santidade no Rio de .Janeiro, me commu- disciplina exterior, o que j{t por outras vezes 
nicasse imnwclin.tamente. c elle assim o fez no tinha feito. 
dia seguinte, ou ·pouco depois, ·C eu esperei 
muitos dias por alguma communicaçilo do en
carregado dos negocias de sna santidade; ·ma:; 
esse encarregado de negocias não se me apre
sentou. e foi então {111e, receando que se qui
zcsse .fazer por via direc:ta com que o Sr. Dr. 
::\Ionra assignassc esse papel, que eu reputo 
uma rQtractar,fi.o, cscrcYi ao Sr. :Moin·a. di
zendo-lhe que scrin. ·clesn.gradn.vel á regencin 
que cllc asslg11asse um papel que importava 
cm uma verdadeira retractaçfLO, pois esse ne
gocio já era mais publico do que particular, 
etc. 

Ora, cu tenho aqui a fo~mula e côpia eles 
se papel; vinha cscripto {]e Roma tudo quanto 
o Sr. Dr. :>!oura devia assignar; e basUL .is
to para mostrar que a cousa importava ·em 
muito mais elo que uma simples explic:u~ilO, 

porque uma r:xpiicação pcdCl·SC sobre um pon· 
to dm·idoso, e aponta-se:-vós disses.teis isto 
em tnl projecto, r.xplicai-n1c o vosso s~:ttimen
to; - explicações pedem-se por perguntas, e 
dão-se por respostas livres; quando se .manda 
um:t norma para se nssignnr, não ha cxpiica
c:r~o. hn retracto.çi!.o, pois que r12-stringc-sc a. 
liberdade do pc•nsamento e consciencia. Ora, 
o m<'n ofiicio :lÚ tinha por fim sustnntnr d~

vidamcntc os direitos reconhecidos da corôa 
brasileira, r i~nalmente a1'astar uma idéa que 
me pn.receu pouco airosa ao governo, que com 
tan.to nl'nnco l1avia, por quasi dous annos, 
sustentado a nomeação do bispo eleito, co
n1o perfeitn-mc•.TJte canonica que era; parecia
m~ qnc a exig-cncia de uma rctractnçoão, nas 
circumstanci:B cm que cstavamos, importava 
tanto como d~clarar que o governo do Brasil 
qu·rria nltcrar dogm::s rir disciplina geral da 
i-p;rrin, ou que nüo tinha direito de alterar n 
disciplina p:uticula1· c externa. Eu .nfto orde
nei, eomtudo, ao bispo l\Ioura que nüo a as
si;;nassc; quiz neutralizar um pouco n in
fucncia que pod!<·• ter cm um ccc:lcsiasi:ico a 
opiniiio da ·Santa Sé, e r!isse-llle que se elle 
as~ig-nnssc a. norma vinda. ele llomn, o qne 

A·- ·16 

Assento, portanto, qcu fiz o meu dever cm 
sustentar isto, c. que o Governo do Brasil não 
podia ser arguido pela vacancia da. igreja flu
minense, porque clle tinha nomeado um pas· 
tor para. ella com todas as qualidades cano
nicas, e a 1·acancia contfnua,·u por causa da 
sem razão da santa sé. Eu .mostrei que o Im
perador do Brasil tem direito de nomear os 
bispos, e que Sua Santidade só tem o direito 
de confirmar; e que, seg-undo n intelligencia 
dos escr!ptorcs approvado~ a respeito da in
telligencia ·do direito de confirmar. o governo 
rio Br<lsil tinha obrado conforme devia, ·e 
Sua Santidade nfto podia impugnar essa con
firmação. Assrento, pois, que nilo fui eu que 
cooperei p·ara a C'J'nclusfw tlest:"~ negocio tã.o 
tlesgrar:adamentc como acabou. 

Qu~t:-ttlo isto chc;;ou a n.o~nn, chegaram 
t~mbem ao mcs~1o tempo as discussões das 
Camaras Legislativas, e por ellas Sua Santi
dade viu um partido levantar-se como em fa
vor de quantos ·desejos Sua Sn:ntidade tivesse, 
a respeito da confirmação do bispo: a pri
meira prova disso qniz a Côrte de Roma achar 
r.m um facto que nada prO\"ava a respeito das 
Camaras do Brasil sobre a questão, foi a re
iei~ão in-liminc do projecto indiscreto e ab
Gurdo de um Deputado, para separar-se a 
igreja brnsilcira., etc.; a segunda. prova, a 
mais decisim, foi ver que o Corpo Legislati
vo nenhuma mediua iniciára para preparar 
competentemente o governo, para a devida 
contestação dos direitos da corôa, e que, pelo 
contrario, muitas opiniões se mnnifesta,·am a 
favor de todas as suas pretcnções, sem a.tten
ção ao governo. Foi isto que deu o primeiro 
golpe ft questfto. Eu, porém, estou persuadido 
que não ha homem ·esclarecido no pniz qur 
pense de outra mane-ira que eu pensei a res
peito desta questão; não podin. com mais pru
dencia obrar, nwlhor entender o que ern. di
reito ele confirmar e direito de nomear senão 
cc·nsultando os escriptores approvndos pelos 
mestres cln. sciencia, em Portn·gnl, aonde dcs-

T,-IV 
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de o principio da 1\Ionarchla se estabeleceu 
este direito, e esse autor que é Gmelner, ú 
muito claro; eu rejeito mesmo todo c qualquer 
out1:a autoridade diversa da sua a respeito 
desta questão, por não serem approvadas pelo 
governo de uma nação que ·ha multo usa des
se· di·relto, ·e que, portanto, não Ignora a sua 
extensüo c limitações. Repetirei que quem deu 
o primeiro passo para que a. questão tivesse 
mlio exlto foi o Corpo Legislativo, que fez 
crer a Sua Santidade que havia muitas pes
soas no Brasil que sustentavam todas as suas 
pretenções. 

Eu não quero agora figurar aqui de cam
peão ·contra a ·igreja, para an·ora.r c::walleiros 
da 'fé, cruzados, etc.; •não cu sou catllolico ro
mano, a respeito de negocias de ·religiüo não 
sou innovador e desde a minha mocidade sem. 
pre reprovei eses livros contrarias a ella, sem
pre entendi que a~uelles homens que me fa. 
lavam cm taes livros davam.mc ·a maior opl. 
niüo de loucura e pcdanteria; mas direi que 
quem principiou a perdr:r a questão foi o Cor
po Legislativo, que não sustentou como devia 
os actos bem fundados do govcn10, a quem 
depois perdeu de todo tambcm a ques.tfto foi 
o governo de setembro, nfLO qulz, mio 
sei porque, sustentar os actos bem fundados 
do governo a.nterior, nem ao menos a concor
data que salvava a nomca~ã~ do bispo elcitJ, 
·ln partibu.s, sim, mas era bispo, c acautelava 
para o futuro muitas pretençõcs exageradas, 
fixava direitos que talycz para o futuro dêm 
ainda occaslüo de novas luctas . 

Pôde entender-se que a concordata era 
uma transacção mas não sobre cousas duvido
sas, como (]isse o nobre Senador ex-~Iinistro 

da Justiça; e eu não sei se foi isto o que o 
anno passado o nobre Senador sustentou, mas 
eu assento que as transacções tambcm rcca
hcm sobre ceder-se parte de um dirc!to pa1·a 
se obterem outros, etc. 

Ora, agora, Sr. Presidente, (]irei tambem 
alguma cousa n. respeito da amnistia. Eu te-

ção ú um principio absoluto, que .cu só acho 
comparavel no que dizia .T osú II ao general 
d'Alton - que mio se eleve contar alt!U11tas 

got:as ilc sangtw de mais ott de menos, quanrlo 
se traia ele apa::iguar revoltas. 

Não se trata de exn.mlnar o estado do 
pniz, suas -circumstn.ncias, -c avançar~se ao 
principio que a amnistia só se deve dar quan. 
do os partidos estilo ·derrotados, quando pe
dem miscricordia, 110r esta maneira, cm ver. 
dade, não ha meio algum de justificar esta 
amnistia de -1 ele dezembro de 1835, que cu 
julgo que foi justa c salutar. Eu entendo que 
ha épocas cm que a severidade, o rigor só de
ve ser empregado quando ú de absoluta nc
cc5sidade para manter a ordem; que, sêmprc 
que se pódc dispensar o .rigor, deve aquelle 
que executa as leis deixar de {) empregar nes
sas épocas, que cu entendo que são aqucllas 
c:m que as doutrinas, sobre a soberania e os 
direitos sociacs cstüo ainda incertas, vacillan
tcs na acbcça de um gr:mdc numero de pcs· 
soas; nessas occas:õcs, fts vezes, ha muito boa 
fé, c facil é a muitos homens metidos cm 
partidos commettcr crimes, que, se silo cri
minosos, ao menos ufto têm relo.çfto algmna 
com os perpetradores de outros crimes; nes
sas ~poct:s o !'irror cl:: m·llir:.:"lrio trnz um pro
testo terrível do p~1·o contra o gonrno, e ~u 
:1pres~nto o ext'!J~;r 1 ~ ela cidade ela Bahia; o 
rigor al!i trouxe o protesto elos jurados COtntra 
o procedimento do gonrno. absolvendo todos 
os rebeldes, c isto é sempre muito m(to. As 
(•pocn.s, .pois, dm·cr~ sC'r !'C'~:~~a~ls p~rn. qunnclo 
o governo se qub:f:r rcsal\·n.r a punir, casti
r,ar, perdoar ou amnistiar. 

Eu não quero tum bem gencralisar estas 
consi(]erações a todas os crimes, mas cu trato 
sómcntc dos crin:cs politicas, c então digo cu 
que, se isto é assim a respeito de crimes con
sumados, o que ser:, a respeito âc crimes ainda 
não de todo consumados? Xo :mno de 1836, 

]lOUVe nquelln. desordem do Rio G:-a•ndc, que 
ao principio não tbh:t outro caracter senão J 

nho ouvido aqui dizer-se que amnistia só se · de uma sedic~ão eontr:l a primeira uutoritla-
deve ·conceder qu~ndo estilo os partidos ven
cidos, quando pedem misericordia; se isto sa
hlssc da bocca de qualquer outro nobre Sena
flor qtw não .tivesse avançado certas propo
sições, bem; mas da de um nobre Senador 
que declarou-se contra todos os princípios ab
solut{)s, é uc cxtra.nhar: semelhante proposi-

de; não havia cd:nt!S, o curso da revo1u~fLo 

ainda não tinha coberto de sangue a Pro\·in
c!a: ora, o que ]HlYi:t de fazer o governo que 
então estava, c que nf,o tinha tido mais de 
sei~ soldados para mandar para o Pará, mezc:; 
antes? Fez ellc mal cm mrundar uma amnis
tia, nessa occasiiio, C'l11 r]uc a scd ição nüo 3~ 
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tinha ainda convertido cm o monstro que ho· 
j,) devora tudo naquella Província? 

O g<Jvcrno mandou para alli a amnistht, 
porque entendeu que ella podia fazer parar ._. 
carro da destruição, c ella chegou em uma 
occasião em que tornava-se muito necessaria, 
cm uma Gpoca cm que a assembléa provincial, 
depois de ter resolvido dar poss~ ao Pr;;sidc,n. 
te •nomeado, .suspendeu esta deliberação, atG 
representar ao governo, exigindo apenas al
guma segurauça; viu-se perfeitamente que o 
que desejava então a assomblôa provincial era 
uma segurança a respeito !lo procedimento on 
dos actos de 20 de setembro; essa segurn~a 

foi dar posse ao presidente, para o que o con. 
vi dou a ir ao seu seio; mas o presidente, de· 
pois de ·estar em Porto "\lcgre, na roda dos 
homens que tinham communic:tdo da scdiçfto, 
1lfLo quiz parn. lá ir, talvez porque n1uitas C~t. 

maras :\Iunicipaes pediram-lhe que tom:t:;oc 
posse no Rio Grande: cio aqui nnt principio 
de desconfiança que trouxe depois a guerra 
eh·!]. 

Por r.ssc mesmo tempo, ccl";J pouc:t uiffe· 
ren~n., houve a rcacçfw de Porto Ale;rc c:n 
que os sediciosos forn.n1 lan~ados fó:a; istn 
mais confirmou a dcsconfian~a. c ahi com cf. 
feito tr~mou-so a desordem. 

Oríl, digo cu, emqunnto ú. an1!listia, qu·) 
ella foi confórmc aos principies que deyem 
regular a todo o homem prudente, isto é, na 
época que conv:·nha dai-a, c os seus ertcitos 
foram bons para mim; alguns nobres Senado
r0s dizem que nüo foram bons os effcitos, c 
uma das razões que apresentam é bastante ce
lebre: dizem cllcs que não podiam os cffcitos 
da amnistia serem bons, porque ella nfto fOra 
dada pelas regras. E' o mesmo que se um me
dico dissesse a um enfermo: ''é impossivel flUC 

vós tivesscis melhorado, porque não fostêis 
curado segundo o meu systema". i\Ias o facto 
é que a amnistia rompeu a u•nEio cm que es. 
tavam os sediciosos, deu soldados {L Ic:;alid:t
de, que naquelle tempo o Governo nfto podi:t 
mandar de prornpto, c afinal rleu triumphos, 
os quacs nüo podem ser <!Ontcstados, c trium
phos que chcp;aram a reduzir os rebeldes a um 
pequeno ponto da Província; tendo Bento 
Gonçalves pelo menos dois mil homens, ficnn 
reduzido a seiscentos homons, e talvez n0.m 
t:t.nto: isto. pois, -alguma vantagem é. c cu nfto 

sei como se pódc negar os effcitos salutare: 
da amnist!n.. 

Quanto ao principio, parece que a amnis
tia foi perfeitamente casada com os interes. 
ses do Estado, nessa occnsiüo; c, quanto ao~ 

cffeitos, parece-me que el!a os deu bons; mas, 
cmfim, por uma dessas casualidades que nin. 
gucm espera, porque ninguem póde livrar-se 
de um i·ncidente tr.I como o de uma traição, 
perdeu-se alguma cousa, c nem porque houYc 
essa traição se péde falar contra a amnistia. 

Eu ni:.o direi mais nada, Sr. Presidente, 
a respeito deste negocio; desejo que se vote 
.ift, ainda que eu tenha aqui muitos aponta. 
mentes a responder; mas assento que a Casa 
está cançada c é necessario que acabemos com 
isto. 

Dú-se a matcria por discutida; e, 
pondo-se a yotos, approva-sc o pro
jecto da Resposta á Fala do Throno, 
com as seguintes emE'lldas do Sr. Fei
jü c sub-emcnda do Sr. Lopes Ga
ma: 

·• Ao * ·l."-accrcs~cnte-se no fim-espe
rr,nuo qu~ tfto felizes disposições muito con. 
corram para a bren cvacuaçfto do nosso ter
ritorio. - Fcij6." 

'· Accrcsccnte-sc ú cmcnd:J. offcrccida ao 
* ·1. 0 a seguinte c1csign~~fto - n~ Oya.pock.
Lopes Gama .. •• 

"Ao § 7.", em lugar de- para o que, ete.
diga.se para o que muito concorrerá o espirita 
de ordem que o Senado ardentemente deseja 
ver firmado cm todo o Brasil. - Feijó." 

::-Ião passando as outras emendas do 
Sr. Feijó aos §§ 3• c 5". 

O Sr. PresidC'nte decl:tra que as 
emendas que contiressem materia no
va teriam ultima discussfto na pri
meira sessão. 

E' approvado o parecer da Commis
são de Constitui~ilo de 3 do corrente 
mez, mandando guardar na Secreta
ria alguns papeis que nüo devem ter 
andamento. 

Entra cm discussfto o parécer da 
Çomrnissfto de Lcglslaçfto sobre o ar. 
ficio de 23 de janeiro d~ 183-1, do Se
cretario do Conselho Geral da Provín
cia de S. Paulo, que acompanha uma 
rcprcsmta~fto do mesmo Conselho Gc-
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ral, sobre a reforma do systema de 
eleições. 

Julga-se a materia discutida c é ap
provado o parecer, para que se re
metta á Commissilo de Lcgislaçilo, com 
todos os mais papeis que existirem a 
respeito de eleições. 

Sfto .tambem definitivamente appro
vados os pareceres da Commlssilo de 
Legislação, indeferindo o requerimen
to de manoel Affonso Vallado; c d~ 
Constituição, sobre proposta da As
sembléa Provincial de Sergi.pc, para 
dar d'o:<a cm diante mais dois Depu
tados e um Senador. 

O Sr. Marqucz de Barbacena per
gunta se este parecer foi ·impresso, c 
responde-se-lhe que niio. 

O S1:. VEJ:Gt:Emo: - Corno o nobre Sena
dor nota •nfw ser impreso este parecer, direi 
alguma cousa só para cxplicra o facto. 

O requerimento para se aügmentar mais 
dois deputados na representação nacional pela 
Provinica de Ccrgipe vem documentado com 
o mappa da população daquella Província, que 
a faz montar a 11~ mil pessoas livres; a Com
missão entendeu que o conhecimento da papu
laçiio da Província por si só nfto era sufficien
te, sem ter o mappa da populaçfto de todo o 
Impcrio. O requerimento dá por base, para o 
:mgmcnto da rcprcsentaçilo daquclla Provín
cia, a populaçfto que ella tem: ora, isto niio 
se p6de fazer, sem ter o mappa geral da po
voação de todo o Imperio; e a Commissil.o Es
pecial que tratou de eleições reconheceu a ne
cessidade que havia de estabelecer esta base, 

para o que requisitou do governo o rnappa da 
população do Imperio, e o governo mandou os 
de algumas J?rovinc!as, faltando ainda de ou
tras. 

As primeiras eleições que se fizeram no 
Brasil para as Côrtes de Lisbôa foram regula
das pela base de 30 mil almas por cada Depu
tado, c por esta base o Brasil deu í2 Depu
tados, que correspondiam a uma população de 
2 milhões 160 mil pessoas !iHcs; mas é sabido 
que desde então para cá (isto é, do anno rlc 
1820 para cá) a. popula.çilo tem crescido mais 
de 50 por ccn.to; c para ·que a repr~setn.taçfw 

.nacional seja ·composta de JOO ou pouco mais 
de 100 Deputados, ha de ser neccsRu.r!o r.om:.n· 
11ma. bnse ncfma. de ~O mil ·almas. e mc:~.mw :1~·. 

sim nilo cabe [L Província dr Sr.rgipe dar mais 
de 3 Deputados. ;\;Ias emflm Isto silo conjectu
ras, e niio se póde .fixar um numero de Dcpu
t;;dos sem um:~ base d::~ popular,;lo toda do 
Imperlo; c isto niio se pó de fazer s~m ter um 
mappa geral; eis porque a Commissfto enten
deu que o requerimento da Pro\'incia de Ser
gipe niio p6de por ora ser tomado cm consi
deração, emquanto se não verificar a rcqu!si
çilo fci.ta pelo Sm1ado o anno passado, pedindo 
este mappa gera.! da populaçilo de todo o Im
perio, sem o .que entende ·ella que é caminhar 
ás cegas. 

O Sr. Presidente dfL para a. Ordem 
rio Dia a primeira discussfto do pro
jecto A deste anno, sobre erlucaçfto pu
blica, c as materias dadas para hoje. 

Levanta-se a sessão lts duns horn.s. 

29." SESS,\0, E~I 12 DE JC).l-IO DE 1839 

Bxprclicntc. - :tpprovaçrio das m;wnclas fr:itn.~ 

e apJn·ovadas na ultima. rl.iscns.wio da Res
J!Osla 1í l"o7a tio Throno, c i!fua.lmen!c a 
mesma rCSJJOstn conjónnc fôra erncnclacla. 
-Primeira. rNscusscio do projecto ,t, sobre 
educação publica. 

l'I!ESTDEXC!.\ !lO SR. DIOGO .\XTOXTO FET.TÓ 

Reunido numero sufficicnte de Srs. 
Senadores, 'abre-se a scssfto; c, lida 
a .acta da n•nterior, é approvada. 

O Sr. 1.• Secretario lê um requeri
mento de Jos6 Lopes, continuo do Tric 
bunal da Junta do Commercio, pedin
tlo anr;mcnto de vencimentos. 

A' Commisslo de Fazenda. 
Constando haver fallccido o Sr . .Se

mtdor Seb:tstilo Luiz Tinoco da Silva, 
sfto nomeados para a deputur:ilo que 
tem de assistir ao seu funeral os Srs. 
Pn.cs de Andrade, Costa Fr.rreira, Vis
conde de Co•!lg;onhas do Campo, Rodri
gues de Andrade, Lopes Gama ·c Au
gusto Monteiro. 

Xa .primeira parte da Ordem do Dia 
sfw definitivamente approvac!as as 
emendas novas, feitas " approvadas 
ll<t ultima disr:ussão da. nPsposta ÍL 
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Fala do Throno, c igualmente ii. mes
ma Resposta, confórme fõra cmt'ndn· 
da. 

Passando-se ú segunda parte da 0!'·· 
dem do Dla entra cm primeira di:o· 
cussão o seguinte projecto de lei-A. 
de 1839, creando em todo o Im!Jrrin 
cursos de estudos elementares, cm 
circulas para esse fim desti·nados: 

"A Assemoléa Geral Legislativa uacrcta: 
;, Art. 1.' - Haverá em toe! o o Impcrio 

cursos de estudos elementares, ·cm circulas pa
l'n ~sse fim destinados 

"Art. 2." - :-restes cursos ensinar-se-hão 
elementos de historia natural, physica c chi
mica cm uma só cadeira. Elementos de geo
graphia, mctcphysica e logica, n'outra cadei
ra. Philosophia moral, contendo a theoria 
desta sciencia, o direito natural c politico n'ou
tra cacl~ira. 

"Art. 3." - Havcrii. um substituto parn. 
estas tres cadeiras. 

"Art. ·!." - !\a capital de cada Província 
haverá tres cadeiras, uma de latim c francez. 
outra de arithmctica c geometria, outra de 
rhctorica c poetica. 

"Art. 5." - Os presidentes marcarfw os 
circulas, tendo em vista a commodidadc elos 
estudantes, comta•nto, poré:n, que cada circulo 
comprehcnda trinta a cinccoenta mil habit:m· 
tes livres. 

'' Art. G." - O Governo determinar{t pro
,·!sori~.mentc aos mestres ordenados propor
cionados aos dil~ferentcs circules. Ordenm·á 
estatutos e mandará formar compendios, tendo 
cm vista o plano junto. 

"Art. 7." - O Govrmo, na seguinte !C· 
;::islatura, participarft ft Assémblea de tudo is
to, de que fica cncarrcg;::tdo, com as obscrva
(:lies que ju!g:-tr c.onvcnicntes, para ser defini~ 

tivamentc rlc!ibcra.do. 

"Art. 8." - Tod::ts :ts cadeiras de l:ttim, 
()ra rxistentcs fõra das capitacs, ficam aboli

das por mor·tf' elos profeRsorcs ou pela pas
s::tg;em destes :1 :tl;;umas das novas cadeiras. 

"Art. 9.'' O Governo, pela primeira. vez. 
nomeará professores naturacs on estrangeil·os. 
para as cadeiras crcadas pela. presente lei, c 
nas vagas cll:ts providas por concurso, n~1. 

t'o:Tma até n.qni prat.lc:tcla. 

"At·t. 10. Nas capitacs mais populosas 
poder{, . .o Governo, se julgar necessario, crcar 
e3.dciras separadas para. cada uma clns artes e 
scit~ncias aqui déclarad<ts. onde devidamente 
se hn:bllitcm os candida.tos para as cadeiras 
creadas pela presente lei, e arbitrar-lhe suf
fi ciente ordenado. 

"Art. 11 . Os professores serão jubilado5 
depois de 25 annos de bom servico, com o or
denado por inteiro; c, se tiverem bons serviços 
e se inhabllitarem de continuar a prestai-os 
p:o:ra completar os 25 annos, serão jubila·dos 
com o ordenado correspondente aos nonos de 
serviço que prestarem. 

·• Art. 12. ~enhum cidadão menor de H 
annos. que residir no Jogar em que estiverem 
;n·ovidas as cadeiras aqui declaradas, poderá 
para o futuro occupar emprego algum, quPr 
de elcir:iio popular, ou de nomear,fLD de qual
quer autoridade. sem apresentar primeiro ::i 
autoridade, a quem competi-r ·reconhecer o seu 
diploma ou dar-lhe posse, certidão de idade e 
attcstados dos professores de haver frequen
tado o curso completo, embora sem notav3! 

provci'to. 
"O Con;rno. nos ~statutos que der. mar

cará o menor praso passive! em que se fin::t
l!scm os estudos das materias que se devern 
ensinar cm cada uma das cadeiras com pro

veito. 
"Paço do Senado, 31 de :IIaio de 1839. -

DE~go "1n!onio F'eijâ. - Jlanocl Alves Branc:ú. 
- ,Jorlo ~trrtonio Rodrigncs de Carvalho. -· 
Francisco !le Sou:m ParCl'iso. - Jfarquc;: (/i' 

Parmwgwí. - .Tos(! Satunl'ino (/a Co.~ta Pe

reira." 

Plano.~ (h' est.uüos c!cmcntarcs tf.o i:: r. DqJU.
tado F'eijâ 

•·caminhando-se a par da natureza. oh
serra-se que na acqu!sicão dos ·conhecimen
tos tem o ·primeiro Jogar os sensivcis. o~ 
quacs. ao passo que acccleram o desenvolvi
mento da sensibilidade. subministram os pri
melros matcriacs dos <:onhecimcntos ltumu
nos. Occupa o primeiro Jogar neste plano a 
historia n·atural, a qual, apresentando C'll1 

classes os ·diffcreutcs objc~tos que rodeiam ao 
homem e que com clle têm relação, consegui' 
que seus sentidos sejam saciados, sua curio
sidr.clr ~ntisf~it~. sua. nH'nlOria ;lrscmbarar,.nch 
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c su:t r:lúio prinCIPlE- a t·mprcgar sen1 obstl
culos os primeiros esforços de sua actividade. 

"Qccupa o seg-undo Jogar a physica, qu''· 
por ~,1eio de uma classificar,iio mais apurada. 
app:o::im:L objectos que pareciam dlfferentc~. 

c qt:e peln explicaçfto dos principaes pheno
meaos 1la natureza fará conhecer ropriedadcs 
incognitas c que me:·eciam uma cega admira
ç;lo. 

"Occup:L o terceiro Jogar a chimica, que, 
pela decomposiçfto da materia. tlescobrir(L os 
seus .vrincipaes elementos, pondo o ·homem ao 
alcance de muitos segredos d:1 natureza, .r!:L 
f~l'Ç:t de ncus principacs agentes e da sua fe!lz 
app!icar;üo ús artes. 

"Quando o dominio dos sentidos parece 
cnriquc·eido pelos estudo;; dos precedentes. 
convér.: salt:n· a limitada CS!lhera da propria 
observaçfto c aprender pela autoridarlc. com 
o soccorro da imagi1Jaçfto e dos mesmos sen
tidos, novas verdades qu.:, denm servir d~ 

~;upplemcnto á propria cxpcrir.ncia. A Gco
gra.phi3. portanto, na []U:tl se dê stímentc a 
idt':! g·eral do globo c de suas dil'fercntes par
I:~~. õt divisão dos principaes cotados c rio qu.: 
ha de mais raro e admirnvcl cm car1a. um 
delles. uma breve noticia d:t origem dos po
VOH, rias religiões e governos, farú rrue o ho 4 

mcm, conhecendo o mundo que habit~. romp.l 
o rost:eito circulo de suas idéas, adquira uma 
r.rrt:! cxpansfLO d'alma que o torne concidadão 
rle todos os habitantes da terra. 

"Ir.struindo o homem até aqui do que se 
passa fúra dclle, convém tornar suas vista;; 
sobre si mesmo. e a. primeir::t e princlp:J.l 
questiio que o deve occupar é a ori;;em de scns 
conl:ccimentos. A observação sobre a alma. o 
desenvolvimento de suas faculdades, a mani
l'estaçfto de suas leis, os sentidos e a rcf!cxii.o. 
cmfim, as verdades primitivas que servem de 
base a. todos os conheci:nentos humanos, ana
lysa<!as. classifi·cadas ·2 notudas com o seu 
valor respectivo, lhe offrrcccrflo dados sufii
cicntcs para resolver tftn import[tntc qucstftú. 
A sciencin. das sciencins, ou a sciencia dos 
princípios, isto -· a !\Ictaphysica, far{~ o l!tJ. 
rnr:ro cc:to do que é real c p!tcnomenn.l. do que 
r, ~.bjecti'Yo c subjectivo, c. collo~:uulo-o no 
mais alto gr(to dns abstracções, lhe cntrcgar:l 
:~ ~have dos conhecimentos humanos; c, ~c 

fôr ajudado do genio. podr:r(t fazer progrcs

~·::' ::o descmrolvimcnto e r!pp!icaçfw destes 

p1·in.e,ipioH a toda outra scicncLt Jlarticnlnr. 

Esta. t! a occnsiiio r.m qne o homem j(t 

exercitado cm refi cctir deve indagar das re
gras fixas c invariaveis rJUC o conduziram 
c o devem conduzir na lnvcstigaçti..o da ver
dade. 

A analysc do pensamento lhe ofrerccerá c·s 
mais fcllzcs rcsulta.llos. 'Uma. logica, portantü, 

que apresente o quadro das operações do en
tendimento. para. o fim de raciocinar, as dif
ferentcs fórma.s do raciocinio, os differentcn 
methodos de observar, de classificar, de medi
tar. de conjecturar, emlim de rever seus co
nhecimentos pela applicaçüo da. critica, do.; 
signacs, dos sentidos, da autoridade c da ra
zão. e algumas regras de disputar, dcsempc

nhar[t sem duvida os fins da. grande arte de 
pensar. 

''Parece que com estes estudos clemcn
tucs se achará dcscnvol\•ida a capacidade 1m
mana c subministradas as primeiras m:tterias 
de seus conhecimentos, c habilitado, portanto, 
o homem para. nppl!car-se a.o estudo que me
lhor lhe convier. Sem duvida. nenhum outro 
é de lflo absoluta necessidade como a Philo
sophi:l :IIoral, a r.nnl, lbndo a conhecer a na
tureza moral llo homem. iar:í nellc rcvi\·cr o 
sentimento de sua. di;;nidadc. pela nobreza do~ 
motivos que devem dirigir suas acções c pcb 
fim elc\·ado a que o destinou o autor da na
tureza. O sentimento innato d:t justiça o con
duzirá a crer na necessidade de nn1 Juiz Su
premo, recto e imparcial, bem como de uma 

vic1a futura, onde. postas e!n harn1onia suas 
inclinações, lcnhn a virtude a necessaria re
compcnr::t. Xestc estudo aprenderá o homem 
em detalhe seus direitos c seus deveres, c na 
t:hcoria ela fe!lcidade sabcr(t distinguir ·a falsa 
d[t vcrdnrleira. Pela applic::r,fta da lcgislar;fto 
natural dr, estado social. conhecerá os vicias 
c. :l perfeição das rlifferentes constituições; 
porqnnnto. o direito politico se cncarregar:í. 

de mostrar n origem das sociedades legitimas. 
o seu nrdadciro fim, os meios de promover 
sua prosperidade. as differcntcs fórmas doq 
governos. snas vantagens c inconvenientes, 
emfim, as garantias neccssarlas para preser
var a. sorir.dadc do flag·eno da anarchia. ou 
despotismo. 

"Com este curso parece completar-se a 
r:daenP;ii.o commum de todo o cidadão. 
Dior1o .lnlonio Ft:ijô." 
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O Sr:. V.\sco:-;c~-:r.r.os: - Tendo cu. hJ. t:Ldo com cs:~e csclarcciml'nto; é esta a gar:m
pouco, deix:tdo a lle-paniçiio a que pertencia lia !utti~ importante do:; Corpos Legislativos, 

a Instrucçiio Publica, c havendo feito não pe. c a que altc·sta a cxecllcncia do Governo Rc· 
qucnos esforr;os para me Inteirar de toda 1. prcsentativo; c, adoptada umn. tal praticu. a 
legislacão a este respeito, c sondando o cs- discussiio pa.rlamcntar se toma inutil. 
tudo do paiz. afim de propor os meios que me Passarei agora a e)::uninar o projecto, e 
pareccEscJn mais apropriados para o apcrfei- mostrare! (sr; me f·ir po~sivr:i) qw: r:s!:c pro
c;oamcnto de nossas escolas, m:~ravilharít que jcc:.o, que 8C diz co!ller u:n plano de cducu~áo 
cu venlm hoje emittir opiniões pouco favorG· r:ommmn. n:io pôde preE:ncher o fim que se 
veis a este respeito, mas é por isso mesmo quu propo:; seu illustre autor, c que tal plano de 
cu me empreguei neste ramo de administra. cducar;ilo commum se nilo pódc rcalisar nos 
çilo com toda a solicitude de que era capn, c termo~ em que o projecto está concebido; mos
pelo que tcnl1o obscrmdo c lido. que eu não trarei depois que elle é defeituoso nas m:~te
posso dar o meu voto a este projecto. Estou rias que ·manda ensinar; que na b:lSc da cdn
connncido que a mini! a opposição ao projc- caçiio ~ impr::üicavel; que é, fin:tlmcmtc, pr~
cto nfto produzirá o cffeito de o melhorar em judicial ao publico c :~os ·particulares. 
nada; mas, cm matcria de tanta transcendeu- Sr. PrcsidcJJtc. Eu entendo, c mesmo é 
cia, toda a discussão interessa. Além de que, umu. verdade, que hoje ningucm contesta, que 
vendo cu assignados em tal projecto tilo dis- um:t cducar.fio commum é passivei até certo 
tinctos membros desta Casa, natural G que pu. grfto de idade c ele conhecimentos; é possível, 
reça ~ranclc arrojo o vir cu combater idéao. I ~ lndispcns~vcl a edn.car;fw commnm, quaud'J 
que tem de ser sustentadas por tilo abalis,~- i se trata dos conhccnncntos que o Go·:crno 
dos Senadores. Eu nfi.o se! se o Regimento I ptidc exigir que possuam os sr.us subditos; re
da ~asa ou os estylos .do Senado admittcm a riro.mc fL instru~ção primaria simples: ler. 
prat1ca de ser um proJecto assignado por ou- , r.sercvcr c cont:tr. 
tros Senadores que nfto sejam os seus auto-! Os ricos e os pobres elevem possuir estr,s 
res. 1 conhecimentos; c, bem que os pobres não POH· 

Vozes: E' do Regulamento. I' sam despender m:tito tempo na educação ele 
O Sn. Y.\ScoxcEr.r.o~: - Se 0 Rcgimcn~o SHlS filhos, todavia podem cm tc!ll':t idad~ 

admitte essa pratica, cu pedirei em temp,, dispensar a sua coadjuvaçfw, para que s~ for
competente a rcvoga~ão desse artigo... 

1 
mem na inst.rucçfw primaria, c depois possa•n 

O Sr:. CosTA Fr·:rmErnA: - Serve só cic com o seu tra.balho concorrer par:t ::. s:!!Jsis-
apo!amcnto para que um projecto se julgn~ :cncia da familia; entendo, portan!:o. q~:e é 
objecto de de!lberaçfto c vít a imprimir, c [Jis. possiyel um plano de educação com::1um. :11as 
pensa o interstício. 

O Sn. V,\scoxcr:u.os; - Tenho eu como 
uma verdade que este systcma prejudica mui:o 
a discussão; se cu usslgnar um projecto qnr. 
não fôr obra minha, hei de por força vot:tr 
por elJc, porque recearia que qualquer pe
quena motlificaçfto em meu voto putlessc sor 
consider~da como falta de palaYra. Não acon
tccer(t por-m outro tanto, se o nobre autor do 
projecto fcir convencido pela discussflo de que 
deve modificar as suas id~as; cntiio eslon 
certo flUC as modificar[t. PorGm admittir a pra
tica dos projectos serem assignados por ou
tros que não sejam seus autores, me parece 
que é inutillsar o debate nos Corpos Legisln.
tlvos, c que clle não produziríL o que suppõc I 
que deve produzir. isto é, que o debate cscJa. 
ycr,a a nwt.eria, c que a vntnr,.fto srja o resul-

que esta educa~fto só se pó de realisa!· nos pri · 
meiros estudos, na instrucr;üo Jll'im:~;·ia :.im
plcs. e n:ta em conhecimentos mais ~ubidos. 

como os de que trata o projecto. 
Exige o projecto que todos os cidad:-1.0s 

frequentem estes cursos elementa-res ele scicn
cia, que sflo -co1npostos de !.1·cs caclc·ir:ls; qac: 
que na primeira se ensinem os clcmentog da 
Historia ~::tt.ural. Physica c Chi mica; na s~

gunda, elementos de Gcognpl!ia, :t>Ictaphysicn 
c Logica; c n:t terceira, Pl!ilosopl!ia :l!c~n.J. 

que deve comprcl!cnder, n:w r;ó esta scicncia 
propriamente dita, mas o Direito ~atura! •: 
Publico. 

Ser[L possível que todas as classes tlc eid;I
dftos recebam do Estado esta C(lucrtçfw? Qu:mto 
não G difficil e custoso adquirir a simples lns
trncr.ilo primaria? Ha de o pobre, que nfio tem 
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meios de subsistencia, dar-se a .este estudo? 
Qne futuro o espem? Não posso pois, cm visW. 
de taes inconvenientes, admittir o systoma ou 
plano [fe educação commum que apresenta o 
projecto. 

Não duvido de que conhecimentos ·taes 
conl"enha diffundir pela população ·do paiz: 
mas estes ·conhcci:nentos. estas escolas dc•·cm 
ser accommodadas ás necessidades dos diver
sos pontos ·do Imporia. 

Xão ha cousa mais perigosa em a scien
cia cla cclucaçflo" do que os principias geraes, 
de que a pre1;cnçiio de formar todos os homens 
pelo mesmo modelo. Eu espero nesta parte 
:;er apoiado pelo nobre relator da Commissfto 

. da Reposta {L Fala do Throno ... 
O :Sr.. 1\r.ms Dn.\Xco: - )i'fto rcpresenca 

aqui nada. 

O S1:. 1',\scox"~-:r.r.os: - ... porque já hon
tem clle reconheceu quf:o perigoso era o afer
ro, o afinco fts id é as absolutas. 

{) projecto offcrece a instrucr.fto nestas 
sciencias a todos os cidadãos; nem os admitte 
aos car:;:os publicas, ou electivos. ou mesmo da 
nomc::tção d~ r,u:~!r,uer autoridade, sem que 
clic~~ tcr:.han1 sc~uldo um curso dcs~c.s conhe
cimentos. 

Or::t, Senhores. que utilidade resulta par:t 
o paiz dest:t medida, desta providencia? 

"\ mocid:ule tem de instruir-se nestes co
nhecimentos; nms a maior parte clos moços 
que frcqucn·ta:n estes estudos tem depois de 
se applicar aos ramos cspeciaes da industria, 
porque a ninguern fôrn. dado ser eminente cm 
todo o ,gcmro de conhecimentos. Assim pois. 
o lop:m· agricolo ficava bem dotado, bc:m sa
tisfeito com um:t c:tcleira de ·:IIineralogia. Bo
tanica. e Zoologia; o lagar onde prevaleça a in
dustria f:tbril se satisfaria com uma cadeira 
de physica; aqu~lle cm .que prevaleça a in
dustria commercial, necessitará de Gco:;raphh 
P.hysica, Chi mica, etc. Se o ·projecto fosse 
concebido ~este sentido e não se esqucces;;J 
do que actualmente existe, se elle não omitt:s
se o exame de estudos ·de nossas scolas pri
marias, alguma u·tilidade poderia ellc produ
zir. .J\Ias o projecto tem por fim dar a todns 
os brazlleiros a. mesma somma de conhecimen
tos nestas scienclas, quer tenh:tm de so ap:o
vcltar dcllas cm toda a sua virla, quer ten:har:1 

nfto serem necessarios ás profissões especiaes 
a que ~e !lUotiam detlicar. 

Torno a dizei-o, admitto o plano de edu
caçito commum, mas no sentido de uma edu
CttGfto que nüo deva comprchcnder mais do 
que a. instrucr.ii.o primaria. Cumpre ao Es
tado offerccer aos cidadftos as diversas esco
las que sejam frequentadas se;;undo as neces
sidades publicas. 

O rico, o pobre estudarfLo as primeiras le
tras; o menos abastado. ainda que se não de
dique ao estudo das sciencias superiores, vií, 
instruir-se nas escolas primarias superiores, 
onde só aprenderá o que convier aos deYcrcs 
e necessidades do lagar que occupa na socie
dade; os mais abastados, que podem dedicar 
todo o seu tempo ao estudo das sciencias. frc
quentarfto as universidades, as oscolas das 
sciencias superiores; eis como se deve formar 
um plano cle educação para o paiz. 

::\'üo ha hoje mestre de educação c escri
ptor publico. que se tenha occupado deste 
g-rande ra~:o das scicncins socincs, que nfto 
reprove .. que nfto proscreva a uniformidade de 
estudos. "\s escolas devem ser como as offi .. 
cinas de prodUCGfto; assim como nestas só .;e 
produzem os ;;eneros de que ha necessidade, 
c só os de que ha necessidade, assim as es
colas só devem formar os homens precisos 
par::t us necessidades do palz; c s6 para as n~
ccssidades do paiz, porque o mesmo numero 
nccessario dos sabios pôde, nfto raras vezes, 
transbordar, subverter a ordem publica. 

Parece-me, pois. que o projecto nfto póde 
ser approvado como estít. e que o Senado, pelo 
menos, o deve rcmcttcr a uma commissllo para 
que clla o examine. Eu proponho o que con
viria, c ·devo declarar que não impugno a ma
teria. isto é, ·a instrucçfto publica; o que me 
parece pouco razoavel G a m~tneira por que s~ 
pretende fornecer ao publico esse alimento es
piritual, c, além disso, acho o projecto muito 
n.canhtHlo. 

.Senhores. t'm projecto de r.ducar,ão deve 
occupar-sc [Jo desenvolvimento de todas as fa
culdades, as faculdn.des physicas. !ntellc
ctuaes e moraes; a!lús, não merecerá jámais a 
ucnomina.çfto de plano de educação publica. 

Ora, nenhnn1a só palavra nos diz o pro
jecto sobre a educaçfLo physica. e noto o s~
n.'l.dn que esto ramo é parte essCllcial de tlm 

de abanclouar alguns dos conlwcimcntos. por plano de educação eommum; todo o homent 
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precisa, para sua felicidade, desenvolver a:l ' consldern.vel innovação cm nosso mellwdo do 
suas faculdades pbysicas, illustral-as com o ensino local? 
~xcrcicio da hygicnc c gyn:nasticn; mas o pro- O mesmo nobre Senador al!cga que ,;; maia 
Jecto nada nos diz a este respeito. facll a fraca lntelllgcncia do menino farui-

I;ual defeito se no La quanto (L !nsmrcçil.> liarisar.se com objectos scnsinls, c que por 
moral; e. bem que o nobre autor do projecto Isso dc1·e a instruc~üo recabir sobre esses ob
coruprehcndcsse na paln;rra "moral" não :;6 jcctos. li-! as, Senhores. nestas mate1·1as as 
as scicnci:ts flUe têm propriamente eatc nome. thcorias nem sempre nos levam ao fim clese. 
mas tambcm o direito natural c publico, nem jado. Os professores os mais cml>lcntes da 
PO!' isso satisfaz :is grandes necessidades pu- Europa tGm reconhecido que o estudo das le
bllcas. O nobre autor do projecto não ·trata tras deve sempre ser preferido ao das seicn. 
do ensino da religião do Estado; eu reconheço clns na educação da mocidade, embora se es
quanto a moral influe no homcm quanto a tabeleçam tambcm escolas de sclencias, com. 
moral universal Influe na educa~ã~ c marcha tanto que essas escolas sejam consideradas 
do homem; reconheço Que cllc foi gravado cm eomo espcciaes e não como bnse de !nstrucçfLo. 
nosso coração pela mão da Providencia; ma~ E!los têm observado que a propria lingua se 
não me parece que cllc seja sufficicnte; em nr,o aprende cabalmente senfto pelo meio do 
uma ou outra nz, basta para as nossas rcla- estudo de uma Ilngu:t estrangeira. e que, se 
r,õcs domesticas c mundanas, nem sempre clla esta língua fol llngua classlcn., conto da sabia 
n:inistr:J. todos os preceitos c crcn~:1s que são Roma ou Grecia, mais se desenvolverá o cs
necezsarios a um pa!z; e tanto é isto ve1·uadc, plrito da mocidade. Ellcs analysam o esforço 
que, possuindo essas noções moracs. muitos da intelligcncir" para traduzir qualquer :Dro. 
povos têm vivido em erro, e por longa sGrie posíç;1o escripta nas llnguas so,blas, observando 
de seculos; é neccssario, além dessa scienc!:t a significa~fto da phrasc e dos termos, j:l pela 
moral de que trata o projecto. E' necessario sua posl~ão, j[L pela sua deslnencin.; c o es
lr beber os verd["tdeiros preceitos da moral n~ tudo c1c::s:1s lin.;u:ts .se cousiUcr3. como .o exer. 
rcvelar,üo escripta, nos codigos sagrados e na cicio da gymnnstlca intellcctual. 
mesmo. disciplina, o flUO o nobre relator d'l ·:>.Ias, pondo de purtc estas razões que tal
Commissão da Reposta 11 Fala do Throno hon- vez podessem ser taxaclas do algum tanto me
tem collocou acima do dogma, quasl que fa. tapl!ysicas (c cu de certo nrto tenho multa ar
zendo dogma como uma excresccncia rungosa; feição fL ::'r!etaphysica), bnsta lançarmos os 
não sei se desta vez ficou isento de um resaibJ alhos p:tro. a Europa c observarmos qual 6 o 
de menos catholico, c se será motivo ele não mcthodo c a marcha das ::1ações que parecem 
col!Jmun!ca:· com ellc in sacris. ter iú tocEldO a m6ta da c!YIIisaçi!o. A França. 

Xão 6, pois, só clefcituoso 0 projecto nil.G. a Inglaterra, a I-Ioli:::Hla, a Allc:nanha, admlt
uoutrin1!s I'JUC manda cnsina.r nessas escola~ t~m em todas as suas escol.1s publicas. como 
elementares; pecca tambcn1 em excluir as 1,3• base da edncaçiio, o estudo daa letras classi
ir::s do ensino ela mocidade, estabelecendo cas; e poderemos dizer que esses paizcs sfto 
como bnso unic:1 da instrucção 0 estudo c1,13 IJOllrcs, que c:J.rccGm de homens illustrndos, 
scicncias. Se 0 nobre Senador quizess~, ao níto só no.s letras. mas tambem nas scic!lcias? 
menos, fazer um ensaio. deveria dividir a tns- Onrlc se C!lcontram maiores eminencias scíen
trucç;1o em duas secções, uma em que 0 estuclo tlficas e littcrar!as? 
do.s letras continuasse a fazer 0 Drincipni Se se consultasse a lllstoria, vcriamos que 
fundo dessa Instrucção, e outra em que ess:t todos os povos principiam a sua civ!IIsaçfto 
prefercncin. ou primazia fosse dada t\s sc!en- pele estudo elas letras, com prefcrcncla ftq 
cias. sciencias; estas vêm depois, s6 vivem. só ap-

Eu não far!:l. mais rcf!cxfLo alguma; po. pa.rcccm com o auxilio das letras; não ]la U'Jl 
r.m obsen•o que 

0 
nobre Senador estn.belece facto hlstorlco que dasminta est:~ verdade. I-Ia 

deflnith·amentc estas escolas de lnstrucçfto pn- ex!lcrlcnclas feitas ua Europ:t, experlenclas 
bllca commum, as qunes, pelo menos, mon- m\litc bem calculadas sobre a quem compete :t 
tarão n. setenta cm todo 0 Imperio. Ora, que prClfcrencia, se ~s letras. se t\s sclencins uo 
razões so poderão produzir para Justificar esta ensino da mocidade. Todns css:1s cxperlen-
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cias feitas t0m conYcncido aos utopistas que 
:'is letras cabe; a prcfcrcncla na illuatração uo 
paiz. 

lEu rel'crirci um facto, um pauto uiscutidú 
por dous insignes sabias que ainda hoje vi
vem. pczct de la Logcre c Dubo·is asseveram 
que na cld:J.dc de Jtelun, onde havia um co!
legio de grnnile l'i:put::tção, c cujo Reitor ou 
Director era tnmbem cnthusiasla das sclcn
cias e desejava ver proscrlptas as letras do 
Imperio que exerciam na instrucção publlcrt, 
tentou fazer o ensaio; c, para esse fim, divi
dia o collegio t:m duas aulas ou secções; em 
uma se ensinavam as sc!encias. e na outra ~1.s 

letras. Depois de alguns annos de estudo~. 

observou c n:ttcstou esse mesmo Director en
thus!asta da prcferencl:l das scienc!as na r.d u
cação publica, que, apezar das duas sccçõe:s 
fazerem estudos communs. os que se tinham 
iicdieado ao estudo das letras sobresah!am 
muito e muito aos que se tinham appl!cado 
]!articularmente ás sc!encias, aluda no estudo 
das mesmas sclencias; c confessou que a thco
ria q.uc lhe ·parcela tão bel!a não era outra 
cousa mais .que uma utopia, ·que era nccessa
rlo renunciai-a. 

Todos os povos que conheço, e que a I-Iis
torla menciona. seguiram sempre esta mar
cha de estudarem uma lingua alheia como 
base da educação. !\a Europa civllisada, se 
vê estudarem .as llnguas classicas de Grecia 
c de •Roma, como base da educação. 

Emquanto a Roma, sabe-se o que alli s~ 
praticava; não .havia all! educação completa 
sem que o romano tivesse vertido os escr!
ptos dos -gregos; e estes tambem estudavam 
as outras llnguas para depois se applicarcm 
ás sclenc!as; é este o accôrdo universal de 
·todas as nações; e este instincto tiio poderoso 
nfto ·com·encerá de que esta marcha foi mesmo 
prescr!pta. marcada pelo dedo da Providencia? 
Gomo pois havemos hoje, sem mais exa.me, 
sem nenhuma outrn consideração. Insurgir
nos contra a sabedoria dos scculos, pagarmos 
tão mal a nossos pais, sermos-lhes ingratos, 
bem que e!Ies com tanto trabalho formassem 
a rica herança que nos legar.am generosos? E 
eomo nos havemos de rcbellar contra a sabe
doria dos secn!os? 

Por mais esta cGnsideraçilo, não posso dar 
o meu voto ao projecto que se discute. 

Examinemos, por&m, se é .possível este 

projecto, isto 6, .se se pôde realizar j:i o esta
belecimento destes estudos . 

.Senhores. O ·Corpo J"egislatil'o tem, rlesue 
a sessão de 1827, dado particulal' attcnção [L 

cl!ffusão das luzes por todo c paiz; muitas leis 
têm sido fclt.as, c muitas têm gravado consi
deravelmente o thesouro publico, c ninguem 
P<>clr.r;í asseverar que os bcnefieios delas re
sultantes tenham sido, se quer, proporciona
dos a esse accrcsclmo de dcspeza. Se exarn i
nasscmos o numero de alumnos que frequen
tam hoje as escolas de primeiras letras e o 
cDmparassemos com os que outr'·ora as frc
qucntaYnm, se fizermos um exame do que ou
tr'ora se despendia c do que hoj~ custn. a ·edu
cação primaria, rcco·nheceriamos que g-rande 
defeito existe na nossa legislação c rtue uma 
P!'OI'idcncia ·e.fficaz G necessaria. 

Se ás aulas de primeiras letras addicionm·
mos as escolas secundarias, curson juridicos, 
escolas de medicf.na, etc., etc., ainda mais nos 
convenceremos de que não temos atinado com o 
Y·crdadeiro remedia aos males que estilo r(}Cn
dc a nossa civilização, e será baldado, .no lll<lu 
concrito, todo c qualquer estabelecimento lit
tcr:trio, se não procurarmos estabelecer uma 
admi•nistrnção fiscal, uma inspecção que se en
carregue de gazer observar os regulamentos de 
instrucçfw, de inspeccionar niLo só os que en
sinam, mns tambem os que mandam ensin:tr. 
Eu tinha concebido um projecto de u.niversida
ile onde me seria facil estabelecer todos ·os 
meios necessarios para a boa administração, 
para a boa Inspecção; ·eu queria mesmo cercar 
o Jiinlstro de Instrucção Publica de algt:•ns 
ag-entes (niio direi de um conselho de Instru
cção Publica, porque, tendo-se ·persuadido .:~1-

guem de ·que o Conselho de Estado devia scr 
abolido quando se tratou desse artigo da Con· 
stituição do Estado, .hontem um nobre Senador 
pareceu algum tanto Indisposto a esse rcsDelto, 
c por Isso não usarei da pala na - C011Selho) 

queria crrcar o •lii!nistro da Instrnc~ii.o Publi
ca de agc·ntes que fossem os depositarias da 
execução dos regulamentos, que embaraçassem 
mesmo ao Ministro quando elle quizesse fazer 
da instruc~ão publica um instrumento para es· 
pcculaçõcs pol!tlcas. 

Ora, os que .me accnsam do Inimigo das 
liberdades publicas verão a sem razã.o com que 
o ,fazem, observando que eu quero limitar a au
toridade dos ministros, quero ~?bstar a que e!-
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le:; empreguem a instrucção public:t cm cspe-, tos de r6is e t~mos que o c;;t"-bclccimcnto d:s
culações politicas. Estés agentes, particular- trs ·cu r:; os clemc·nta.J•cs, só no pcsso:tl, tem do 
mente dedicados ao ramo da cducaçrw publl- c1::;tar ao pai~ fJUinhentos contos de réis. 
c:t, serão multo proveitosos ao dcsem·olvimen- ?lias eu nüo faça conta de reacs quando se 
tu rla instrucção e de grande auxllio n.o minis- trata da instrucçrw publica (rtpoiarlos): os 
tro. Hoje, porém, o que faz o Ministro da In- bc·ncficios que dclla resultam compensam com 
strucção Publica, qual é o auxilio que elle tem? mito larga quaé•squcr sacrifícios CJIW se façam, 
Ca.bc-lh·o dar provldt:•ncias sol.Jre as escolas de por mais oneroso;; que cllcs sejam ou tenham 
medicina, sendo preciso que tenha conhecime:J- sido. Porém, perguntarei cu, erro quauto im-
to nesse ramo das sciencia.s, e bem assim so
bre cs cursos jurídicos, escolaR primari~R, etc., 
e cada uma destas materias ~ hoje objecto de 
largo estudo c de muita meditnçfw; os presi
dentes das Provincias r.stfto cm !g;u::tcs cir
cumstancias; cllcs .nfLo podem inspeccionar, 
não podem administrar este ramo de adminis
traçi.i.o que se acha a seu cargo. 

Eu quizera que, antes de n<ls montarmos 
·nossos estabelecimentos litterarios c scientifi
cos, houvesscmos de instituir a P.dministraç:io 
ou inspcc~fw apropriada á instrucçfto publica; 
sem esta preliminar providencia, nüo podere
mos j::imais desvanecer-nos de h:t\·crmos feito 
n.o p~lz os scr,plços que cllc tem dtrc!to a cx!
gir de nós. Eu de proposito omitto cmpn.raçõcs 
das leis organicas das escolas de medicina c 
rios cursos juridicos, para não ser demasiada
mente longo; o que tambc:n hontcm reprovou 
1•m nobre Senador membro da ·Commissão da 
Resposta á Fala. do Throno, mas que •não ~ o 
relator dclla. 

Figuremos agora o csta.belecimento destes 
cursos rle instrucção elementar. I-Iontem, um 
nobre ,senador disse nesta Casa que, quando 
se procêdcn á eleição para os Deputados pelo 
Brasil ás Côrtes Constituintes de Lisboa, foi 
n nossa populaçflo aYaliada em dous milhões e 
cento e sessenta mil almas: não quero ser tido 
por exagerado, e p~ço qeu se admitta neste cal
eulo que, nos li ou 18 annos que têm decorri
elo desde que teve lugar essa eleição .'lté ao 
pres~n te, tem a população crescido sómen te 
Rr.lsccntas mil almas, c assim teremos hoje 
clo!s milhões e oitocentas mil almas. 

Ora, o projecto estabelece cursos elementa
res cm todos os lugares que tiverem de trinta 
a cincocnta mil almas: .temos, .por conseguinte, 
pelo mc.nos, cm virtude deste projecto, oitenta 
e!rcnlos de estudos elementares; ·C cada um dcs
i cs circ.ulos deve ter, pelo m<-nos, trcs profes
Mr~s C\ um substituto; c, por conseguinte, niio 
p(JdD montar a dr·spcz~. cm mrnos de ~eis ron· 

portarfL o materia1? Teremos esse m:::t.te·ria1? 
Poderemos havei-o facilmente~ Poderemos 1m
ver os liYros c professores neccssarioo? Eis no 
que encontro muita di!ficildadc. 

Silo nccessnrios oitenta musens que conte
nham productos de historia rnatural, geologia, 
botanica, quando não possa mostrar a cspa
cie Ycrdadcira, ao menos para as cxpllcaçõ~s 

dos gcneros. 

Temos, além disso, necessidade de oitenta 
gabinetes ele physica, laboratorios d~ chimica 
e os diYcrsos cursos de instrucção elementar; 
e lit y5o oitenta gabinetes de physica c oiten
ta laboratorios de chimic:t: nüo falarei na 
dcspeza a iazc·-sc com globos, csphcras, :n~p

pn~, r.tc., p:1ra as anlns ele geographia. 
!\Tas estes calcu!os ni!o mc:2cc:n a 2.tte11 

ção do legislador quando trata de dotar o seu 
paiz de u!ll bom systcma de i:nstrucção pu
blica, não podem sc!Tir de obstaculo a que se 
adoptem ainda o estabelecimento mais dis
pendioso; mas, pergunto, e os livros, e os ho
nwns? Eu, de ordem elo Regente, cm nome dv 
Imperador, fundei nesta Côrte o Collcgi·~ de 
Pedro II; por&m, encontrei as maiores diff!
culdndcs nesse estabelecimento, c th·c :t for
tuna de encontrar habeis professores. E no
te-se no quam.to este estabelecimento poderia 
importar na Côrte; mas, se rllc .fosse estabe
lecido cm outro ponto, encontraria ·o Governo 
quem se quizessc encar.rega.r ncll~ do ma;i~ 

t<:rio? .Seria, por eerto, d!fflci!. 
Em 1833, foi discutida, nas Camaras fran

cczas, essa lei de lnstrucçfto primaria, fL que 
0:1 francezcs chamam com u fania a sua carta 
do instrucçiio publica; c, em um projecto, 
propunha o GO\'erno que os cl.rculos de Ins
trucção primaria superior só tivessem lugm 
nas po\·onções de mais de ·cem mll nlma.s. I•n
terrogado o ·~Iinis.tro sobre a razilo porque :htL" 
via limitado a esse ponto o estabelecimento 

I 
de escolas t:"Lo indlspensaYcis aos diversos Tn

!~IOS da industria, respondeu que n Frnnçn. nfin 
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Uuha t:mtas pcr):,ow:i iu!Jtruiü~.s que por totia 1 tenc.;ilo dos rmbios, o ver o melo de se pre-s .. 
rr parte cnninasscm bem c sa.tisfactorl:lmcnte crev,,r alguma r:-gra que cYitc este r;rn.ncle nu-
os diycr;:;os ramos de intrn~r.iio primnrl[l su· 
fJC1'10r, C por ÍSSO !,C via, cllc lnin!stro, 1U:t ll!J 

cessidadc de lim!tar o r:ztabclcci:ncnto dr:s 
sns c.scoln:::: a essas povoaç;õcs. Ora, cu noto 
n.c s~nado que ostn. c:;pos!~ã:) Uo ministro n~to 

foi coniesuuln por ncnhr~.n dot.: l~~~lc~J d~~,. c~

m~l·~; foi ruc:a~hr:c!do cc!!JO ;-erc!i":c!c qt:e: a 
Franç;r!. n~~o pod!~t :liHcl[!. GCne:rt~li~:~!' to..uto os 
citcu!os d:t jn.::tr!tcci:o prinl:!:·!a 2~1I1!:·:·iol'; po:· 
f:1E:1. de p::·sscíls q~c os b:':n :·cgc.sso~n c clir!
;;,:~JGC~f{~ :t E'lOe:idadc no ~cu cas:·nc. 

O!·~. ill,s cttn· vi\•omos h::'.. I)Gt!c:a;: !ll~~~j. ntJ:, 

qt'ie h:!Y~;·.mo::; Ue 1:'!:' j(t ú Dlão tre:z0ntos c 

r:ntc homens i-::~tru:Llc:·:. IF:::.te:~ mui~ipEr~~~:~:·: 

r:-~mos de ~c1c!1C:ias, c nüo só !n~;!·!·:!if.!('JS rn~s 

rnr.ro de n.spir[!ntcs :'..03 c:upr;::~;e;~, pGrque n 
cxpcric·ncia tem Jncstrado que grande parte 
delks, nfLO poclcndo conseguir o C111C rle:s8jn.m, 
intrJgam, agHmu, pronlo\"cm d2sordc~ns para 
.s:.:ppln.nt,~rem os que possuc1n empregos; e, 
<l~J~!~rlo c.stc:.1 mr:io~ nJ.o basta~n parn satlsfa· 
zc:l' ~;a~ a:!~i>i~.:Io, Gl!ss rccon·c1~ a toflos o::; 
l.Tl.l~::~.:;. nilo cr;:t~:n mesmo em snbv~r~cr a O'!. 

r.1cn1 scci~l p:.rt'.. que IJO~.~:!.m mcihorar cl::: con· 
tl~r;;l.o; ~1.;;;-nns, pnr6m, de meihcr indolc. aui
i!!~~clos d·3 sc~1~:!:i1entos pn..trioticn~. iriJ.o pro
tunn· a vida. l3:.Hwicsa c brQG~ll. ),lns que t!~~ .. 
gr;l~:~:r:.~ (·:~1.stc·!iel:t n:1'.l f~z o rrc,.jcr:to r~qu01le 

ho~-~~r~r~1 CJi.H) ~(':!.1 :l.dqulrldo ll~.:1:tos i:11IWopr!os 
P~~·~t [.:. Y!c1:-.. r~u2 ~c yt: for(:~c1o ll [l :'!opt:tr! \'"c-

:J.l~!·u~·~~:1. cou~ia'? 1 1~~7'~ n~:~:-:, !"o·"=~t~·,~:r~ :~~·~·~r~~:l:- 7'·::.~:~·::-~, u·~lJ~Ili.n:::· 

T'~r2CI:·~11:, port:~:d.o, pG~· e:s:·~·.; :.:::cc::r:t:!s ! r::~l ~.l:n:l 1~·!ln~. C.(!. Or·~. n::o (; ua!~~ t:::-ail1nin. 

~:r:.~:~~~~~·~~·J~;~·~:::~~:~~·l.t<'l'h" Dloc!l·~do. ~n·" o j ~~~~::1
1~ ;!;;:ii~:~:~~c;;:~~\~l~I~~~;~r},~~:~1~ ~~~~~~-~~~-~:;, 

.DcmD:: TJO"t!TI lle lJorolo r. .. o "'"Ph'J'll" I !.:'·:r:·:-.r·l::•;, ;.~:·,1 :l•·!]oi;; Illê !":~·:·:nos t~:>..~:ll' o 

~ff;!~~·Â;~~J~\:fi·t:,~1~\ij/,~~i \ i@it~·~;if::~~i.Di;I::~T~~~; 
c~oncmir~~ q~~·:) 1J.:c 1~~~0 P:-1..1"~'~C ~.:~:~·.crr.ti·:c1 (~(: ~n l'C·n:•::LUc!n c~ C'C.P.l!r.is2.~~0 tle Inr.t;'t!r.r:~~o Pu
contcs:::v:fto. D:7.irt rn !1~!.; :!.s r·~·(:o::ls ~:~lhli::!~::: JJ::(·~~ .. ;.;(· c;!st..:, Clll a :1~11:-.. r~:1~:11i:::::~~0 c.::l)0.cl:t!, 

r1:·rd~:.l~1 Y:::::r r.o!:.:o :1s o:~nc:in:-::; {!.:-_. prn,~nc:.;:;.o l:t~ 

~·cnc: os, :1s r!u::c.:; cln<!"!.:~l !)l\;cln:.:r 1':1.nto CJttfl,.n
to b~1stz:;jsc: pn~·n. sn.ti:~fn:::::cr :!S nccc-ssi{!:v1cg r1o 

um nHme:ro (].3 pczso:~s t:1l q1tc o ;nliz ;-,reei· 
s::::so p!~!':t t·!~!pr2~~1-o: c.si:c pril~c!;>!o l~ YCT

cll!.(}e:iro, !,101'~Jt:c se -r:s1.(\ nt~me!.·o de pess~~~s 

c·::ccdcs::;c cts necc~s~d~l1(':3 (!H::! dc:llas hou~:er, 

g:randc;:; n~n!es rcsu1tarir!.m r:o pr:.iz. 
E co1r. cflcHo, dcdi(!nc-.=•\ camo quer l, 

nobre Senn.llor, roda a moc!d~~lr a cst~s sdc71-
c1n.s, 1w.hitut:-se n. mocitl:Hlc [t ,.id~ rctir~iln e 
de mcdi~aa:io, JlOr muitos que sejam o5 cn1 
prcr:os do pniz, nunca serfLo tantos r_n![llltos os 
candidatos que este projecto vai pôr cm crrn, 
po; nunca, dizia ·eu, sc-rfto tantos o~ empreg-os 
~ne ·cheguem p[!ra satisfazer ::tos dh· ·rsos p:·c. 
tendentes. Um grande numero d8ll?s tcr;í qur 
~scolher, ou entrar· ·em uma vldn. J'[!bcriosn ou 
hraçrrl, ou no pnrtldo elos ngitadore,'J elo p~iz. 

E' um projecto ~ue occupa muito a at-

p;·:r:--~ q:~e r, {::~:--~~!Ll'!1:ts-sr.: c apro\·ei::~;·::~·' :!!.~~uns 

p1·!ncip!r;~; bon!~ í:·!~l r.uc c!!G .c~ firn~~, p:tr~ r.n.
tl'~!· c1(~J~~::j n:~ l~i~.c.-nss0.o. Este ~ o n~':::a voto. 

~ .. ·e!·-~r.·c4~H~i for~~·~lo :t ~rr-jeitn.r o projc.c:!.o. 

O S1:. 8.\TC!::-:I:-.:-c: - O ·nc:b,re S-2n:-t.dot c;ne 
:l('3b~. de f::tl::tr prin.c:piou o ::;e:u d:.~;,~Hl'.:.io, in
C~1!C(l..:ltlo que o S0n:tdor qu~ as;~!gnr~vn. um 
projcc:o (·r:t forc::u1o :1. clcfend.cl-o: tu :1.iio si .. 

I 3:n r.~s1 op!nifio, ~2s:sn('.i es~c Drojc·cto p:tra 
:1.:10i=tl -o, porqt~c :1. m.~tr.r1:! <.Ic1lr. me pn.rect:u 
im:nortnntc; tod:tvi:1. nü.o me c::lnl!Jl'OT'.H:tti n. vo
tnr J)O!' todo.s -os sr?us artigos, porque talvez 
n~c :1.partei cm alg-uns P01l1tos d.r.. doutri!la. que 
cllc contém. 

,\.tten:Jendo, pois, r, transcc·nde:nci::t c uti· 
liclade da m~t~.r!a, hei de \:ota.r para qu8 o 
proj0cto passe ü sep;uncla discussão, porque os 
argumentos produzidos co.ntra clle, pclo nobre 
Senador, nrta mfr pareceram con\:incentes. 

Principiou o nobre Senador por dizer ~ue 
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Slmhores. O homem que nfl.o tem melo~ multiplicar as aulas'! Quando passe este pro
para habilitar seu filho a seguir os ·estudos e jccto, qual será o resultado? Gasto sobre gas
carrclra das scicnclas nfto o m~nda (;s rsco- tos, c resultado nenhum: eu julgo .do futuro 
las, para não J'azel-o desgraçado. pelo que vejo do presente. 

Disse o nobre Senador que se tornavam O nobre cx-:llinistro disse que nilo podia 
conspiradores aquclics que, tendo uma educa- (sendo aliás talentoso, o sem duvida dotado 
l!ttcraria nfto podiam uti!isa.r-sc llcllas, por de muitos conhecimentos) v!.g-lar essas aulas, o 
•não acharem emprego conforme 03 hnbitos que que grandes dlfrlcu1dades h:l.Y!a para o fazei. 
haviam adquirido; mas na maior parte das Seia-me li dto perguntar cntüo ao :Sr. e::-:lli· 
conspirações sú n. canalha tem flgurado, movi· nistro porque, -se lhe nilo restava tempo para 
da por alguns discolos e espertalhões que lt isso, se encarregou de duas pastas? Niio have
ludem n.s ultimas classes, n.s quacs, se fosscu. rl<t no Brasil outro homem para a pasta do 
mais instruídas, talnz, não se deixassem levar Imporia, para olhar ]>ara as escolas de mrr!ic! 
por clles. Portanto, o risco das conspirn.r,õcs •!ln, etc., etc.? 

não vem da generalidade dos conhecimentos. o Si:. v ... scu:-;c:m,o~: - o nobre Senador 
Calculou o nobre Senador a. despcza que não cstú inteirado de cousa uenhuma. Se quer 

este .systema de ensino exige; mas confessou 1rp;umentar, informe-se melhor, que eu oro· 
ao mesmo tempo que nenhum ;;n.sto seria ex- testo que o hei de confundir. 
cessivo, se dcllc resultasse ít •nar,ão um ?em 0 Sr.. CosT.\ F!mtmmA: _ 0 nobre ex-l\;li
de tal magnitude, como o que pódc produzlr a I nlstro, quando lhe parece, diz: "Isto não ~ as-

instrucção. sim, cu hei de confundir o nobre Sc·nador que 
Disse tambcm o nobre .Senador que eram . , 

necessarlos oi.tentn. museus. Com c!fcito, {; cnuncin. tn.l facto"; c no outro dm esta cn.ntan

multa exageração; 11111 cx·emplar de cada elas 
se mostra o caracter della, um exemplar de 
cada ordem mostrn. o caracter d:1 ordem: r, 
portanto, não sfta precisos oitenta museus. 

Tambem muitas noções se podem dar s3-
brD pilysica e outros ramos dn.s scicncias natu
raes, sem que se.iam ncccssn.rios oitenta j:t.r
dins botan!cos e oitenta laboratorios cllimicos: 
cm alguns gabi'llctcs de physiea faz-se uma ex
periencla, .sem necessidade da machina respe
ctiva,' 

Concluo, finalmente, que o projecto me 
parece util, digno de delibcrn.çfto, e por isso o 
apoiei com a minha ass!gnnturn.; voto para que 
passe á segunda discussão. 

O Sn. CoSTA li'Eltlmm.\: - Tnn1bem voto 
contra o projecto; nem mesmo sou de opinião 
que c!le vâ á Commissflo, porque, Senhores, 
não gosto de continuamC'nte n.ndar com thcorias 
vfts, não gosto de escrever na arêa, c eu ap
pello para o que existe. Pergunto cu: deixn.
ruos nós de ter aulas de rhctaricn., grarnmati-
ca, francez, latim, etc.? E ·como se n.cham es
tas aulas? Como se acha o ensino mutuo entre 
nós? O peior passivei: c porque? Por falta 
de mestres. Cada aula de ensino mutuo neces
sita de um conto de ré!s de despeza; estão el-
las bem montadas? Ora., se nós temos observa-
ele como tudo isto n·nda, parn. que havcmoR de 

dc a palinod!a. Não om•iu V. Ex., h a pouco 
tempo, dizer o nobre Senador que o Conde JI;Io
lo! em. homem sabia c com tino diplomatlco, 
mas que infelizmente sua escolha rccalüra so
bre um homem que lança mfto da !ntrl:;a c da 
calum•nia.; c no outro dia não lhe ouviu dizer 
que fôra levado a este excesso pela impressão 
que lhe causou o procedimento do Conde ;\Ia
lê, pagn.ndo assim o Conde :IIolé o rcsentimcnto 
do nobre Senador? 

Não sustentou que Ketto não se tinha uni
do com Bento :IIanoel, e que se confundiam 
datas? E quando cu lhe apresentei os documen
tos c as datas, que disse elle? Duvidou tia au
thcntic!dadc dos officlos. 

Voltando :10 assumpto, direi que que não 
nos devemos occupar com generalidades: o ou e 
devemos fazer é apontar c -examinar os factos 
e deixarmo-nos dessas generalidades. 

Ora, como eu vejo todas as nossas cadeiras 
de instrucção mal vigiadas e no pcior estado 
e nfto vejo remedia para isso, entendo que, ain
da que passasse o projecto, ern. imposs!vel ter 
clle bom resultado. 

:Senhores. Estou longe de partilhar a don
tri•na do nobre Senador sobre a diffusão das 
luzes -e sobre os perigos que dc!la possam re· 
sultar á ,-erdadeira sn.bcdoria: nuncn. fez ma.l 
ao mundo, nem cu creio que no Brasil possam 
pro;;pernr as artes sem que floresçam as sclen-

t 
f 



Sessão de i2 de Junho 377 

cias; mas, no estado actual das cousn.s, vota
rei contra este projecto, porqUQ n!io tenho os
pcran~a que possa melhorar a nossa situa
ção, c a minha convicção estli fuudad!L nos ,fa
ctos. 

O Sr., v.\sco:->cEr.r.o~: - :-<:lo responderei !L 

muitos argum~:ntos ~ue tenho ourído: o •no· 
hre Senador que em primeiro lugar falou per
deu o fio do meu discurs.:>; por Isso não pQdc 
responde-r aos argumentos que produzi. 

Quanto ao Ilustre Senador qne acaba de 
falar, de\·o declarar-lhe ~ue perde o seu tem
po, se pensa que lucra com essas invccti>as tão 
frequentes: se o nobre Senador quer saber do 
estado de todos os ramos da administração pu
blica a meu cargo, procure por mim, e verá se 
estou do tudo perfeitamente inteirado; rnas o 
nobre Senador não entende as proposições que 
se -enunciam nesta Casa, ;;uppõo gratuitamen
te que se tem dito despropositas, e se empenha 
em co:nbatel-os, e como?! . . . Porque não ha 
de <l ·nobre Senador produzir factos ... 

O S11. CoST.\ FF.J!r.Em.\: - E o estado das 
escolas do ensino ·rnutuo7 

O ,SR. VAsco:>cE:r.r.os: - Muitas vezes nfw 
sei o que hei de responder. (Lcrcmtando a 
vez.} O nobre Senador ~,ào sabe o que é en· 
sino mutuo; não sabe o que é neccssario para 
estabelecer urna escola de ensino mutuo, e en· 
tretanto, pergunta: -Onde estão estas escolas? 
Qual • o estado dessas aulas publicas? Que 
cuidado tem o Governo da instruc~ão ·publica? 
-Pois não está. ahi o collegio de Pedro II 
que adrnlttc vinte alumnos pobres? Apezar de 
que o nobre Senador multo forcejou contra 
e55c co!leglo, elle vai prospern:ndo; e o que ,~ 
ae notar 6 que o seu progresso foi devido a es
sas mesmas razões com qu·e o nobre Senador 
quiz atacar o estabelecimento. Senhores. Se 
se: quizer instituir um exame para qualquer ra· 
mo da administração a meu cargo, o nobre Se· 
nadar ficarâ inteirado de que eu não tomei pc· 
l'ú tão superior ãs minhas forças. 

'O Sn. R. DE ·CA!l\"ALTIO: - Vejo que as rlis· 
tussõcs do Senado se tornam em dialogo: pela 
oarte que me toca, peço a Y. Ex. que prohi
ba tantos- apartes, que ·produzem novos dis
eursos; melhor é l'€~ponder uepois de termina· 
cro o discurso. 

Pedi a palavr!L para ler o ar.tigo do Regi
mento e ·mostrar que aquelles que allsig-aam 
um ptolecto nlí.o têm ollri·gaçã.o ~cstrlcta de <l 

defender( lê): a asslgnaturo n'o . -... u e senao para 
apoiar o proJecto. 

Não reio razões para que se gaste tantu 
tempo nesta primeira dlscussilo. O moomo no
bre .Sen:dor que impugnou o Projecto disse 
?ue ello continha cousas muito ·boa3; portanto, 
Isto _basta para Que cllc passe ú. segunda dis. 
ct:ssao; então se emendará o que se julgar con
veniente. Quanto á su:L execução, Isso não per
tence ao Senado: o Senado uma vez que acha 
utll, trata de o discutir c adoptar ás necessida
des do paiz; o Governo dará as co;wenientes 
instruc~ÕL's para a .~'l:t execução. 

O S1:. CAP.XEll!o DE C.ntl'os: -Tambem ,:;. 
:ou. nas mesm::s ldéas de que o fundo do pro 
Jccto é bom, posto não concorde em multas par
tes delle. Digo que o essencial do projecto G 
bom, por Isso que se afasta da mar~lla ordina. 
r la da educação, que me parece ser ,falsa; o 
fundo do proje~to .:onsistc ern fazer com que 
o homem em sua eclucação siga a marcha que 
a naturezo. lhe ensina desde os primeiros mo
mentos aa razão. O objecto da educação qual é? 
E dar mais extensão aos conhecimentos que 
nós mesmos temos adquirido no ·principio lla 
\·fel:\. A impressão do~ objrctos externos nos 
dá na infancia as primeiras sensações; é na 
casa paterna que adquirimos as .primeiras 
noções; a observação dos modo~ de cxistencla 
dos seres lndlviduacs nos dâ ldéas dos obje· 
ctos sensíveis, as quaes são depois de~nvolvl
.das !}ela instrucção. Isto é, peJa. comparação des· 
sas ic16as, pela percepção das suas relações e 
pela sua classificação, que faz com que o espl
ríto se eleve ás idéas geraes e abstractas, ba
se de todas as theorías scíentificas. Sendo pois 
o melhor systernn de educação nquclle que vai 
de accordo com !L marcha natural e de:scnvolvi· 
rncnto do espirita humano, e, nHim disto, sen. 
do certo quo no Brazll nilo ha systerna deter
m:•aado nem methodo fixo de instrucção, o que 
torna mais faci! a adopção de um novo plano, 
par~ce evidente que se pôde aproveitar o e!:· 

sencial desse proJecto; e tanto rnnls que <lS que 
têm observado o estado do nosso paiz hão do 
concordar que nos 6 mais necessario aprender 
cousas do que palavras. 

Se nas nossos escolas aprendessernos a 
nossa llngua, se a"Prendessemos a ler sentenças, 
se •nos ensinassem ·a historia. grega e latina 
mesmo em portuguez, qua.nc!o lá chegassemos, 
decltrarlarnos melhor Tito L!vlo, por exemplo; 
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mas, pelo :mtigr> pl:mo tlo estudos, roulm-sc (L 1 ministro mostrou que I!&o era incontr,stavél a 
mocldado um tempo dilatado quo emprega no I doutrin:t de quo a i.)opulação quo sabe ler e es
latlm, c fatiga-se, dando-se-lhe uma tarefa que crever não commetto tantos crimes como a que 
não p6do bem dc3cmpenhar, a de entender li
vroB latinos, sem ter noçfw alguma anterior da 
historia; muitos :mestres atG queriam que os 
meninos entendessem Horaclo! Como póde Isso 
ser, se nós mesmos não enWadcmos bem, por 
exemplo, Fmncisco i\Ianocl do ;-;:~.scJ.mento c ou
tros lyricos? Como é que a um menino quv 
prlucipii!. a trarluzir se n1n.nda logo a aprender 
não s6 Tito Livlo, mas Horaclo? O resultado 
disto era ser o menino massacrado com palma. 
toadas, e depois ficar acanhado do espirita, mc
dro;;o e timido, o adquirir um horror ao estudo 
das sciencias o á acquislçfto dos conhecimen
tos. S~•nhores. 'Cm rn.paz, ollw.ndo para si de
pois de cinco ttnnos de estudos de latim, pcr
guntar~i: que mais se! cu? que cousas utcis 
apre-:1di nestes cinco annos pn.rn. minhn. con2c1~. 
vação, para minha felicidade c pam felicidade 
dos outros homens? 

Por estas considerações que tenho feito, 
par<'c~·me ~no é preciso arrepiar cn.rreira, pa
ra entrarmos em outro plano de estudos, cm. 
bera soffra cllc difficuldadcs, porque •nada. se 
faz sem trabalho. Or~. o plano de estudos do 
proiccto em discussão niio reJeita absolutamen
te o estudo das letras, mas restringe-o; c as
sim àcvc ser. Eu sei que no meu tempo ha>·ia 
na minha Provinda quatro cadeiras de gram
maticn. latina, c nnda se sabia nem estudava de 
physica c das outras sclencias. 

Talvez que nf:o scjn.m necessarios tantos 
conhccinwntos como os que pelo projecto se 
mandam ensinn.r nas nossas escolas; mas nós 
poderemos deliberar na discussão que não sejam 
mntos, c não me parece conveniente que seja 
clle reg-citado absolutamente; que mais é pre
ciso cm cadn. Provincia haver do que uma c:~
de!ra de grammatica latim:~? O latim nfto scn·c 
para as artes, para os industrias, serve só pa, 
ra quem se cledicn. á carreira ccclez!astlca ou 
án <1ltns sciencias; e, portanto, não convém es
tender muito esse estudo, e;;sa alta educaçii.o; 
convém sim diffundlr amplamemo os conh~· 

cimentos uteis, para fazer quo a mocidade te
nha uma razão clara, e que, entrando nas oc
cupações da vida socln.l, }lassa cada individuo 
tratar da sua fellddade o da ·dos outros. 

Ha pouco vi eu que, em uma dlscl!ssão, 
lllll F!"l'.nça, sobro :!. estat~Uca dos crimes, um 

nii.o sabe. 
Por outra pn.rte, este projecto, nn. minha 

opinião, cst!t tfto longe de produzir os ·cffe!tos 
quo o nobre Senador apontou, isto é, que au
gmcntaria o •numero dos homens turbulentos, 
que, sustento, produz o cffelto contrario, 
j{t !JOrQuc no seu systcma não entra tanto pe
dantismo dn. cloutrinn. classlca, como porque 
e:dge os conhecimentos que entram no seu pla
no com umn. especie de habilltacito pura eu. 
trar nos empregos publicas. 

Até ag-ora todos os homens se julg-am ca
pazes de toclos os empregos, talvez alguus mes
lno sem saberem ler; e que faz o projecto? Diz 
-Nfta; para obctr estes empregos, haveis de 
saber mais alguma cousa do quo snber ler c 
eBcl·erer. Passando, c cxecuta·ndo-sc o projecto, 
Iw.verfL menos homens persuadidos de que eram 
dignos dos empregos, que se deram a outros. 
E pergunto e:u: por venturn. tem havido tur
bulenein. para se entrar ntt carreira da magis
tratura? :-<"ão, porque a lei só admitto a os te~ 
empregos os bacharcls. A respeito de outros 
empregos, têm ll;wido mrbulencias, porque as 
habilitacües silo muito mais extensas. Creio 
que tenho demonstrado que as razões apresen
tadas pelo nobre Senador. aliús tfto illustraclo c 
tão grande logico, não convencem de quo o 
proJecto não deve p:tss:tr. Obscrre-sc quo um 
genio multo illustre, Smith, notou que a nossa 
educação era muito falsa, que não se dn.va (t do 
povo conhecimentos appl!cavcls fts artes e j, 

industria. 
De que serve o conhecimento dn.s llnguas 

sabias para. um homem quo houver de ser 
ma.chinlstas, seralhelro, o mesmo :tgricultor? 
E que co= 6 n1a!s neccssarln. do que a arlth
metic:L? Eu desejaria que este estudo nilo fos
se dado só nn capital, mas sim cm toda a 
parte, porque a arlthmetica ó indispe~J.savel 

para guiar os homens na gcrencln. dos seus 
ncgoc!os domesticas o 6 a base à e tudo; 1i 
umn cousa ligada com n. felicidade do homem 
social, com a exlstencia e com a economia iln. 
vida. Smith aconselha muito que ao povo ao 
ensine a geometria e a mechanlcn. appllcada 
ás artes, deixando esses estudos de multo Jn.. 
tim, multo grego, etc., aos homens quo se 
destinam ás altas sclcnclas, pois são desneces-
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&Dil'i()S .varA os outros. Ji ee disse na trlbu· 
na fr::.nccza - (!ni nous rlclivrera àes Grccs 
r:t àc.9 Rornai11s I 

Em França, sfLo já vulgares estas idéas; 
j(, -o celebre Dupln as onslnava aos domingos. 
Lr·mbra me que um Deput.:1do, ereio que 6 o 
Sr. Amaral, quando l'elu de França, trouxe 
umn. porção conslderavel de cousas necessa
rias ~'' artes, quo scrvi:J.m pa~a estes ·ensinos, 
(L lml·tn.r,fio do que se praticava em França. 
O mcni?IO, filho de um pobre, se souber (além 
de ler c escrever) doutrina christã e o m:tls 
que c::.tá no projecto, sa:be quanto lhe basta 
para f:t7.cr a sua ,fcllci-dadc c a de s;ous iguacs. 

V.E'I'da:dc é que o projecto não faln. -em 
doutrina christã; mns fala de aulas de primei· 
ras letras, e ahl é ·ella .ensinada. -Emquanto ás 
outrus ·disdpli•nas qu~ inclue o projecto, não 
se deve entender que os meninos hão de fazer 
um estudo· Igual ao àaquelles que querem sa
ber as altas sciencias. mas sim um curso li
mitado, mas sufficlentc para lhes dar os co
nhecimentos qut> são necessm·los para cami· 
nharr.m .mais facilmente pa.ra a sua felici· 
dadc. 

Quanto li. àcspeza, clei'C se notar que ha
ver:í. tnmbcm a differcnça das cnàeh·as de 
;;rn.mmatica latina que se hfw de supprimir. 

Lembro-me que, pedindo a Provincia do 
Plauhy multas cadeiras de gra:mmatica lati· 
·na, eu me oppuz a isso, dizendo que seria 
m<>lhor que tivesse alguma dessas cadeiras e 
outras dú mcchanlca, etc.; e ainda hoje estou 
t~rrsuad!do de que mais proveitoso serli. aos 
do Piauhy saberem capar bezrrros, fazer quei
jos, do que ter um cento de cadeiras de gram
mati<:a ln.tina. Portanto, assento que o proje
ct~ deve p?..sar li. segtl'nda discussão, na qual 
pnclerá sc-r mnndaào ou remetido a uma com
mi:;são. A.J~m de que cu acho quo a melhor 
commissii.o 6 a Commissão Geral -desta Casa, 
que é a. que apura melhor os projectos. 

O Stt. Cosu FE!lnF.IR.\S - Não sei, Sr. 
l'res!-àentc, porque o nobre Senador ex-MI
nistro à a Justi~a se :tssomou: seria por cu 
dl::er que, quando um ministro tem duns pas· 
tas, não p6de vigiar bem sobro todoo os ra· 
mos? Eu creio que isto 6 mult.o certo; e tan· 
t<J isto é assim que os ramos dn. publlcn. admi
nlr.traçãn ústfL~ -dlvic!ldoR por di.Yrrsos minls· 
ter! os; se não ·fosso por r.ste motivo, ~scusa· 
dr era a divisão: crei•o, po-rtnnto, qnc n~m 
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levomente offendi ao nobr-e ex-Ministro. Que
rer,\ ú nobre ex-1\Hnlatro que eu -dobre o joo
lho perante clle? Não me será licito ao me
nos falar? Sr. Prosidente. Dobre os joelhos 
quem quizcr perante qualquer Senador desta 
Casa, ou perante .qualquer pesson. f6ra della. 
Os Egypcf.os adoravam até as cebolas (risa
rta.s) c eu ten.ho visto adorar viboras; mas 
consintam ao menos esses adoradores que ·cu 
não dobre o joelho senão ao Ente Eterno. 

Eu pergunte!- ao nobre ex-Ministro como 
estão as escolas do ensl•no mutuo, e rcspon
deu·me elle: Ora, o Senhor sabe o que é en
sino i:nutuo? 

0 Sn, VASCOXCELLOS: - Apoiado. 
0 Sn. COSTA FERREI!lA: - :\Ias sei que a 

escoln. estava escura, que -em certas horas não 
se podia ensinar nella.; sei que a um dos in
nocentes alumnos aconteceu um incidente de 
que podia morrer e que não se lhe acudiu; e 
este facto mostra que estas escolas estão mal 
montadas. 

Xiio allego este facto com mais clar~za, 
porque não quero que o nobre ·ex-:"i!ftnistro di· 
ga: ;,Venham provas!" e faça o mesmo que 
fr.z quando -cu apres-entei provas contra o pro
cedimento do General Elizlarlo, dizendo que 
nfLO tinham authentlcidade. 

Bem é que o nobre ex-Ministro se conte
nha e respeitf os outros se quer ser respei
tado. Eu não offendi ao nt>bre ex-Ministro, 
nem levemente, em d·izer <JUe, accumulando 
eiJe duas pastas, havia de enfraquecer a sua 
attenção cm algum dos ramos a seu cargo. 
Eu poderia produzir como prova o ma.ppa que 
nos remetteu -da popula~ão do Rio de Janelr;J, 
contendo 97 mil almas; pergunto eu: Será 
exacto esse mappa? Nln-guem o dirá. 

{) meu argumento não .foi outro, Sr. Pre
sidente, senão ·que a ma:ior parte ou a 'totali
dade dessas a.u!as de .que fala o projecto existe 
já. mas sem resultado utll. 

O nobre Senador sabe bellamente que se 
tem gasto multo dln:helro úOm c;stas aulas; ~ 
se: isto assim ~. para: que s·e augm.entam ellas 
sem que se tomem medidas pnra as tornar 
proveitosas? Queremos os mesmos resultados 
que temos ·tido at6 agora? 

Se as nulas de ensino mutuo, com as quacs 
se tem gasto sommas eonsideraveis, na.da têm 
produzido (porque eu entendo que uma aula 
de ensino mutuo não p6de produzir bons ei-

T, -IV 
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feitos sem que se gaste um .conto de róis pelo 
menos com os seus aprestos); se nós, com 
effei-to, não temos ainda levado estas escolas 
ao pé em que devem ficar, para que augmentar 
o seu numero no estado e.m que nos achamos? 
Não existem já tantas cadeiras de latim, 
francez, arlthmetica, geometria. rhetorlea c 
poetica? E eomo estão ellas todas? Não se 
ensina já Geographia, :!\lecanica e Optlca, Di
reito Natural e {)Utras scicncias? E como estã' 
todas essas cadeiras? Como estão os cursos de 
S. Paulo e Olinda? Para que havemos de au
gmentar cadeiras sobre cadeiras? ,::-Jão é me
lhor aperfeiçoar e tornar utels as .que exis
tem? Eu creio que. se passar este prol ecto 
do modo que está, nada mais faremos do que 
augmentar a divida .publica e caminhar 
para uma banca-rota. Eu, Sr. Presidente, pro
testo votar contra toda a innovação neste ra
mo, uma vez ·que ·não veja :tpcrfeiçoar as esco
las de primeiras letras, porque é nellas que se 
ensl)la a mocidade a ler e cscre\·er. 

Quãntõ á m!ngoa do onslno de religião 
que ha neste projecto, eu creio que nós temos 
mestres vigilantes para isto, que são os pais 
de familias. Eu ·entendo que só existem duas 
escolas de moral, a easa dos pais, e os tribu
naes publicas, nos paizes em que não reina a 
impunidade. Estas são as escolas que podem 
morallsar o Bras!!; não vejo outras. 

O Sa. VascoxcELtos: -Nilo sei, Sr. Pre
sidente, como o nobre Senador se julga com 
direito a dirigir-me itnterpellações como :\li
nistro da 'Corõa! E' cousa até inconcebível! 
:Muitas vezes julgo que o nobre Senador está 
confundindo o mcz de junho dii 1839 com o 
mez de janeiro ou de fevereiro. Eu não tenho 
cbr!gaçiio de informar cousa alguma ao nobre 
Senador, e agora direi que, para evitar !ntr.!·
pellações taes, nilo lhe informare!· mais cousa 
<:~lguma, porque eu •nilo sou ministro, para !lH• 
1nformn.l o que ha na. aUminlstrnçfto. )·Ias o 
nobre .Senador nilo p6de ceder ao dcs~jo de f~
lar c, esquecendo-se de estudar a matcria, que 
é de :tlta importancia, lembrou-se de pergun
tar cousas ao ex-!}Iinistro dn. Justiça, talvr.~ 

suppondo que, como ·o ex·"-'Iinistro da Justiça 
é alejailo das pernas e braços, pôde ouvir tudo 
quanto se lhe queira dizer sem dar respostn. 
digna delle. Eu, Sr. Presidente, declaro que' 

wnho ;~.!g-umas vezes dó d~s propo~ições que 
cm!tte o nobre Sctnador, porque, por exemplo, 

fal:ondo eu algumas observações, ·em uma das 
sessões passadas, sobre um agente cstra.ngeJ. 
ro, observações que .foram notadas pelo nobre 
:.\I!n!stro da Guerra, que estâ presente, ao qual 
em tempo competente dare! cabal resposta, 
disse o nobre Senador que houve retraotaçilo 
r.Jl.nha; pois, Senhores, por fazer a declaraçiio 
de que n.lguma cousa me tinha desviado da 

minha pratica parln.mentar, retractei-me? Eu, 
pois, .peço ao Senado que me dísponsc de res
ponder ao nobre Senador, porquanto não tenho 
forças para conter-me. 

.Sr. Presidente. Nenhum nobre Senador 
quo tem sustentado a doutrina. do projecto pa
rece-me ter compr~:hendido o r;nc, cu oppuz á 
sua adopç:1o. Eu nita disse qu-~ se estude s6 
lu.tlm e só g-re·~:o: n. primeira rcfl~·xiio que fiz 
sobre o proJecto to! dar elle a todo o cidadão 
umn. educação scit"ntlf!ca commum; não poder 
um homem ser meirinho, alcaid~. collector, 
etc., sem saber logica, direito publico, direito 
natural, physica, ch!m!ca elementos de geogra.
phia motaphysica e o mais que diz o proje
cto. 

Um nobre .Senador, que me pa.rece multo 
esclarecido nestas materias, não entendeu o 
que eu disse a este respeito: cu nüo disse que 
niio haja educação commum, c sim que a edu
cação commum s6 p6de ter lugar nas noções 
primarias; se disse desproposito, disse-os com 
os maiores homens do mundo. E como de
monstre! eu isto? Queira o nobre Senador 
ouvir, e depois decida se o projecto vai esta· 
belecer um systema de illlstrucção publica que 
seja invejado cm todo o orbe, que vá fazer 
baquear os thronos absolutos, que mude a fa
ce de todas as cousas. 

Eu disse que, por este projecto, todos eram 
obrig-ados a frequentar as aulas, uma vez que 
se propuzcssem a ser empregados, porque o 
art. 12 diz expressamente: "Nenhum cidadão 
menor de 14 annos, que resida no lugar em 
que estiverem providas as cadeiras aqui de
claradas, poderá para o futuro occupar empre· 
go algum, quer de elelçfLo popula.r, quer de no
meação de qualquer autoridade, sem n.presen. 
tar primeiro á autoridnde, n. quem competir 
reconhecer o seu diploma, ou clar·lhe posse, 
certidii.o de Idade e attestado8 de p:-ofessores 
!lc haver frequentado o curso completo, cmbo
rn. sem nota.vel proveito". Log-o, at~ para ser 
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meirinho é necessario ,ter estudado todas as 
malerias de que fala este projecto. 

Ora, Senhores. Poderá toda a mocidade 
appllcar-se a estes estudos? Disse cu: nfw. 
A !l.~strucção primaria 6 indlspensav~:l u todo 
o cidadfw, a Constituiçiio até determina IJ!l>) 

ella seja dada gratuitamente; mas a. instruc. 
ç:lo sup~rior não está ~m identlcas circum· 
stancias: aquelles I]Ue se destinam a essa ins
trucção devem pagai-a, se não ~m todo, ao me
nos ,em parte. Eu desejo que o nobre Senador 
tome sentido nos meus argumentos, e que 
queira in~tituir commigo u:nn. discussão sobrr 
a nccessirl:Hle de s0rcm estes estudos pagos pe
la Fnzmda Publica. A Constituição, j[t cu dis. 
se, '36 impõe !! .:\sscmbléa. G-eral n. obrigaGfLO 
de dar a instrucaão primaria gratuita; mas a 
outra instrucção, a instrucção mais elevada, 
d?vr s;r pnga pelos p:~rticularcs, c não pela 
Fazenda Publica. 

:-;i; o quero cn trar agora nessa muito lurga 
ct·iscussfto sobre a diffcrcnça da civillsação 
moral c da clvillsaçfto industrLal, só mostrar 
que :1 civllisaçfto moral no mais alto grão deve 
ser p:!g~. pelo Governo, e que a civílisação ma. 
teria! ilevc viver á sua propria custa; que o 
Governo -apenas deve ter estabelecimentos que 
s!rvum de modelo. que façam concorrencia com 
os -estabelecimentos particulares; mas que faz 
o projecto? Pr.incipia por declarar qne todos os 
cid:~cliios hiio de estudar :15 sciencias aqui exi
;;id:~s, sob pcma de não 'J)Odcrcm ser emprega. 
dos; vai dar -esta instrucção, que eu não s8i 
como o Jlodcrcmos conseguir, porque, por mais 
csforr,os que fizesse o nobre Senador, o -Sr. ·1.• 
Srcretarlo. pn.rn. explicar o projecto, clle se viu 
cmharaçn.disslmo. -Nüo se truta de dar por cs· 
u objrcto uma instruc~no primaria superior ou 
f.uperfici:tl, como chamam os escriptorcs de 
eUucar:ão publicn.; umn. cducnçií.o que consiste 
mais na applicaçiio dos principias e regras das 
sdcnclns, do que no a:profundamento desses 
mesmos principias e re;;-ras. Talvez houvesse 
o descuido de se não mandar imprimir o pla
no a que se refere este projecto. 

o Sn. Fr.r.r(l: - Está impresso no rne~mo 
papel. 

o Sn. VAsc<>xca"J.o~: - Como o nobre 
Senador parece que r('fcríu que cm de dlver· 
sos cscriptores, .cu .entendi que n1í.o era este o 
pl~.ro qnc n.comJltUnlHtYn o proj2cto. ~Ias, ad· 

mit.timio que sejam conhecimentos eiement 
res, ·ainda ha. a notar que o projecto dá um 
educação commum a todos os cidadãos; nã 
manda accommodar a Instrucção ás dl.-crsR 
localidades; pelo que, tanto lia de aprender 
habitante do circulo agrlcol:t, como o do ci1 
cuJo com-mercial, do circulo industrial. Or; 
sendo incont~stnvel que as necessidades O• 

cuparão a mocidade •no ramo de industri• 
cujos productos a poderem satisfazer, cvldent• 
6 qu·e, preteridos os principias -e ma:dmas ne 
cessarias a outras I-ndustrias, que num circul• 
darlo não predominam, ·forca li que se Ycnhan 
:t esquecer desses princípios, dessas ma.."\ima' 
estudadas, e -que, por consequcncia o aprendi 
menta dellas só será uma pura. perda de tempo 
Silo necessaríos ao agricultor, como já disse, 
conhecimentos de mineralogia, de zoologia e 
dp botamíca. Que necessidade tem ·ellc de !r 
gastar muito tempo no estudo da physica, chi
mica, direito natural ou publico? Se este pro· 
jccto 6, na linguagem da sclencia, um prole· 
cto de instruccão primaria superior, então dê
se-lhe diversa redacr,ão: é por istn que cu peço 
que v(L ft Commissi"tO, e autorise-se ao G·ovcr· 
no ::t estabelecer, por .~:xemplo, no círculo agri. 
cola as escolas neccssarias para ·esta industria, 
e assim nos ou~ros circulas. 

Citei em abono rlesta opinião o exemplO 
i! E- todos os paizes elo mundo: qual é hoje o 
paiz ch·i!isado qu~ •n1í.o :tcco:node os estudos 
lill diversas localidades, !is diversas prcclsÕ8S 
publicas? Se esta instrucção é Instrucção pri
nlari:t. superior, então escusado ~ o estabeJe· 
cimento do estudo das letras: estou na opi
niüo do nobre Senador, se é assim; mas cu não 
sei qual é a sua intenção. Se quer estabelecer 
escolas para aqucllcs que não se destinam a 
estudos superiores, então o projecto, com pe
r.uena ulteraçii.o na redacçfto, p6de ser appro
,:aclo, c faz um serviço; mas 6 preciso autori· 
sar o Governo, cm caso tal, a estabeler.cr ns di· 
v!'rs:ls •necessidades elo paiz; é necessn.rio ac
crcl;ccntar nesas escolas mais ulguns estudos, 
como .nrltl!me-tlcu e alguns ensaios de geome. 
trín., mórmente nos lugares cm que se tivcr~rn 
de estabelecer as cudeirns das sciencias que 
se não parlem bem compr~l!ender sem o auxl· 
lin rlnr. mn.thematlcas: autorlsc-se o GoYerno ·a 
.!~:lQr estes cursos de estudos elementares, 
coml:anclo de taes e tacs c:~dclrns, s~gnndo ns 
precisões do .pai!. 
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·Entendido llSslm o projecto, nio 6 •ncccssa. 
rio entrar na questão da preferencia das letra.s 
sobre as scJ.enclas, porque cll~ só trata da lns. 
trucção primaria superior, Isto é, daquelles 
conhecimentos que convém que adquiram os 
que se destinam aos .diversos ramos da indus
tria. A questão pois da preferencia das letras 
sobro as sclenclas, ou das sciencias sobre as le
tras, nã.o é proprla deste proj()cto, se assim se 
entende, e eu nã.o duv.ldarel dar o meu voto 
em favor delle, no caso de que se façam as 
emendas que me occorrem, .e que eu aponto . 

Um nobre Senador não acompanhou o men 
racioclnio, e por i·sso não pôde refutar.me. En 
disse: o projecto é defeituoso, porqu~ enten· 
dia eu que clle se referia a uma educaçfLo das 
letras; e os meus argumentos se fundaram 
todos nesta hypothee; disse mais, que o. pro. 
jecto tinha, além disto, alguns defeitos a quu 
era necessario remediar, •não continha disposi
ção sobr.e a educação physica, não expunha 
doutrina alguma sobre a religião, omittlu al· 
guns outros estudos que convém que existam 
em cada uma destas aulas; apcmtel a necessi
dade do estabelecimento de cadeiras de dese
nho linear ou geometria popular, que tanto 
contribue para que o menino grave na idéa os 
objectos da natureza sem cansaço, ·e atê com 
prazer . 

Notei outras faltas mais; e c•ntcndl que 
o que o projecto devia ir á Commlssã.o, para se 
fazer alguma.s alterações, ouvindo-se nclla o 
seu autor, que isto ·era preferlvel a tazcr.sc 
emendas sobre a perna; mas o nobre .Senaclor 
entende que a melhor commlssão é a Geral da 
Casa. Entrando na questão da preferencia das 
letras, disse elle que o nosso actual systema de 
estudos era mio, que nã.o se seguia a -ordem 
da natureza, porque a instrucção do men!•no 
principiava pelas cousas scnsiveis, e que o la
üm não desenvolvia o seu espirita, como os ob
jectos das sclencias naturaes. Ora, o nobre 
Senador dá por •provado o que está em ques
tão porque nfto mostrou que as letras nii.o 
desenvolvem mais o ·espirita do que •as scien
clas; mns o nobre Senador suppõe que ·csti de· 
cldlda, porque diz que a expcrif.'!lc.i:t .tem mos
trado isso: e qual é essa ·experle:ncla? EJ' a de 
um ou outro professor; c fará. c !la ca !lar :t e::
pericncla dos seculos, a experleJlCi:l. cb homcn~ 
Jtte multo apaixonados desse systemtJ, ilns 
~;ckndns, oomo a. bas!l rln lnstrucr,llo publica'! / 

O nobre Senador Imagina que o menino 
facilmente se familiarlsa com os objectos que 
tem em cn.sa. Senhores. Ainda se .qur.stlonu. 
~uaes são a.s faculdades do homem que 1.pp11r 
rr.cem em primeiro lugar; duvida-se multo se 
npparecc primeiro a memoria, se Q entc•ndi
me.JLto, etc. O que fazem os :professores habeis, 
que têm experl•encln., 6 Ir o~ferecc:ndo alimen
tos ao cspirlt-o do menino: ú. medida qus 
se vai .desenvolvendo. elle ensina.ihe a histo
ria, o desenho linear, latim, .etc. Hoje não se 
estuda já cm parte nenhuma ·do mundo c! vi · 
Iisado ·exclusivamente o latim, já nã.o se f'.lll

prega ou não se gasta nesse estudo cinco ao
nos; hoje o systema é diverso; todos os sa
bias têm observado que a simultaneidade dos 
estudos é o methodo mais apropriado para de
senvolver a um tempo todas !IS faculdades do 
menino, para poupar-lhe o tédio que lhe causa. 
o estudo continuado da mesma lll.'ltcria, fa· 
zendo.o passar de um a outro estudo; nã.o ha 
hoje, como suppõe -o nobre Scna.dor, o estudo 
exclusivo da !ingua latina, nem ·eu defendi 
c>se methodo. 

V.er.da:le é que algumas Yczes figurei 
exemplos que se referiam só a essa llngua; 
mas o que cu disse dellcs deve.se estender a 
todos os ramos de que se compõem as letras. 
O nobre Senador, 'J)orém. disse que as letras 
não produzem os beneficias desejados, que o 
estudo das ll.nguas nã.o era mais do que es
tudo de palavras. Ora, senhores, ha palavras 
que dizem .multo, que encerram em si multas 
ldóas, muitos sentimentos, ·que tra1.em toda 
a vida ao espirita grandes recordações; essas 
palavras de - generosidade, elcmencia, amor 
d:L patrla, - que se l~m .no orador romano e 
noutros philosophos politicas da. antiguidade. 
ficam gr:J.vadas na memoria e no coração; a 
palanas taes e semelhantes muito deve o 
desenvolvimento do espirita, com que se aper. 
feiçonm ns scleneias; e lembro-me nesta o c· 
casião de dizer ao nobre Senador Q que um 
orador francez, em circumstancla semelhante, 
respondeu ao que deprimia a.s letras, dizendo 
que as julgava de pouco Interesse ao espirita 
humano, ao que appllcou.lhc a resposta que 
Voltaire deu a João Jacques Rosscau, quando 
mmbem so empenhou cm rebalxnr o merlto 
das letras: - Ingrato! serves-te da.s armas 
qne a.s letras te !leram para as hosotiUsarr -
r~ rsta observação, eu não a ri!firo sr1 ao nobre 
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Senador que falou, mas a outro tambcm que 
multo o apoiou ... 

0 SR. Ar.\'ES BIIANCO: - Apoiado. 

0 Sn. VASCONCELLOB (continuando) : 
porquanto ambos devem a sua grande IJ. 

lustração ás letras, ambos lhes dev.em as ar. 
mas que empregam !laje para as hostll!sar. 
Eu mostrei que as letras deviam ser n base 
!l:1. educação, embora :houvesse uma excepção 
para .a sciencia; m·as a parte ·principal na 
educação da mocidade devia caber ás letras; 
eu disse que .muitos sabias distinctos (mas 
pcrtencentos á escola d:J. ldealogia) entendiam 
que as letras não deviam ter á prccedcncla 
de que até o presente têm gozado. Procedendo 
esses sabios com todas as precauções que a 
lmportancia da ·mate ria exigia (e não com a 
precipitação prescripta. no projecto). tentaram 
alguns ensaios, c em todos clles foram mal 
succcdidos; dividiram collcg!os de grandes re. 
putações em duas secções, a uma dando só a 
Instrucção sci·entirica, e á outTa só a instruc
~ão Jltteraria; quando estas diversas secções 
foram raz~:r estudos communs, observou -se (:: 
eu peço ao nobre Senador que queira contra. 
dictar esta ·experiencial que os que se .tinham 
dado :10 estudo .das letras, que comprehfnde 
mais as linguns classicas, faziam mais pro. 
gressos do que os outros que se tinham appJi .. 
cada ás sclcncias, ainda nas mesmas sc!cn. 
elas que enes já tinham estudado; tanto é o 
desenvolvimento que ao espirita fornece o cs. 
tudo das letras, e principalmente o das Iin· 
guas. 

Ora, que atte.nção não é necessario que 
fixe um menino cm uma proposição que tem 
de traduzir? E' necessario analysar a phrase, 
ver a posição c desinencla de cada termo e 
cmprega.r a mais forte attenção para ligar ás 
palavras que traduz as noções que com cllas 
quiz exprimir o autor; este trabalho nfto pôde 
deixar de desenvolvei' .muito o espirita do ho
mem. l\Ias, n:J.s ·escolas mod.ernas, como eu 
já disse, nfto se limita o estudo ás linguas 
class!cas, li geralmente adoptada a simultanci. 
dade dos ·estudos; e a expericncia tem mos· 
trado que não ha mcthodo mais provcito~o. 

porque, estudando diversas materias, para 
cuja comp'l'Bhensão é n.ccessar!o o emprego de 
todas as faculdádes do espirita, vêm os .me. 
ninas a desenvolver muito, e nté a manifestar 

qual li a sua vocação, porque. postas em <!xer. 
cicos todas :ts suas faculdades, conhece-se fa. 
cllmentc qual é a que predomina nelles, além 
dos outros resultados deste systcma que ficam 
ponderados. E' esta uma das •rJz6cs ·pelas qnaes 
so ·.tem admittido a simult:J.n~!ila.de de esm
dos; não ha só este ·estudo do latim, como en
tendeu o nobre Senador. 

)l'ão sei tambem a que veio <L tirada do no
bre Senador sobre os governo> absolutos da 
EuTopa; foi sem duvida ·para ·mostrar que ·L 

educação não estava alll aperfeiçoada; entre
tanto, cu muito folgaria, que no Brazil a cdu· 
caçfw estivesse a par da educação da França, 
da Inglaterra, da P·mssia, da Allcman h a c da 
Hollanda; ·C se ·O 11o!Jrc Senador quer inteirar. 
se do estado da educação dessas nações, con
sulte os escript()res que se occupam destes 
objectos. consulte Cousin. Cuvier, c outros, c 
ahi verá como é dii d:1. a insr.rucr,ão á moei· 
dadc. 

Eu .não descobri nas reflexões do nobre 
Sr:nador uma ·razão que enfraquecesse estes 
meus argumentos. Fundou.se .na experiencia; 
disse ellc DUC a expcriencia mestra que os me. 
ninas comprchc.nd<;;n .mais facilmente os ob· 
jecto~ qnc tôm cm 1•ista; por ahi pois deve 
principiar o estudo. !.Ias esta experiencia ,; 
uma o!Jserva~iio do nobre Senador, c de certo. 
bem que o nobre Senador me mereça multo 
credito, todavia ha d~ pcrmittir .. mc que cu 
prefint a cxpcricnr:ia dos seculos. 

Disse o nobre Senador: Todos os dias se 
clama nesta Casa que muitos dos nossos ma. 
!cs sfto devidos ú adopção de systemas estr,l· 
:1hos. Ora, cu tenho sido um dos que attri. 
hucm algum:t desordem na nossa legislação a 
esse ·espirita de .naturn.llsar as instituições cs. 
tranhas; mas por que? ·Porque tenho obscr· 
va·do que m·m sen1pre as estudamos cabal. 
n:cntc; muitas vezes as admittimos entre nós, 
só pela sympat:hht rJUC temos com o nome, eis 
a razão pcln. rJn:tl cu .me tenho consta.ntc. 
mente opposto a estas lnnovações. 

Senhores. A hora é dada, e cu desejarei 
muito que o projecto passe, mas que p:J.Ssc 
emendado ·de sorte que poss:J. fazer alguns ser
viços á Instrucção; o bem :não .está só na 
crcaçüo das escolas, é preciso que se eslabc· 
leG<l n. administração c Inspecção, eu já o 
disse. Como 6 pos~:ivcl que .lum .ministr•• 
possa fiscnl!~ar por ~I só toda ·a escola da,; 
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altas sc!enc!as, possa acompanhar o progresso 
que essas sc!(mc!as fazem, para introduzil-o 
nas escolas, sem que te11ha quem o auxilie? 
As sclencias tílm-so. ramificado ao Infinito; 
qualquer dos seus ramos ·oecupa hoje u:n ta. 
lento, por multo grande que elle seja; se, pois, 
nós qucremoo progresso3 em nossas ·escolas, 
den.mos ctabeleccr a administraçfLo -e inspec
~:lO. )16s temos escolas, cuja cxiste!1cin. se 
ufto sente no Brazll senfLo quando é neccssa· 
rlo p:!g:tr os ordenados uos zcus professores; 
não têm cllcs tlcpcndc:ncia alguma do governo, 
ú uma verdadeira federação ou scparnção; 
commettcu.sc.lhc ·ensinar a mocidade, adml· 
nlstmr as ·escolas e inspeccionar-se a si mes
mos. 

Ainda. os cursos juritlicos niio soffrcm uma 
legislação tão despropositadas; mas as esco
l:!s de medicina estão a!Jsolutamente indepen
dentes do govcmo; até ·cream empregados pu· 
!Jlicos, quando entendem que isto é ncccssa
rio, c particip:~.m ao governo para que os 
m:tndc •pag:Lr uo T.hcsouro. Leis feitas sob a 
ini'luencia de um systema federativo, que não 
se pó de comprehender. f<1ram federando tudo; 
federam as ·escolas com o governo. Quem 
j ulg:;.s~ um professor tem a sciencia neccs· 
saria, se elle desempenha o seu dever, se as 
materias que ensina são as que se devem en
sinar, silo os jurados; ora, se os jurados fos
sem .tirados da classe mais sabia do paiz, tal
vez não houvesse tanto inconveniente; mas 
elles são tirados da massa d-a população, e 
vêm decidir se os professores ensinam as ma
terias que devem ensinar, se as sabem e se 
seguem o methodo mais apropriado. 

üra, poclQmos ·esperar algum beneficio de 
qualquer estabelecimento scientifico, sem que 
se monte uma universidade? Eu julgo que não; 
as escolas separadas uiio produzem quantos 
benificios podiam produzir ao paiz, a adm!
nistraçfLo e inspecção torna-se diff!cll; e lem
bra-me que cm algumas dellas ó até prohibido 
que as viio dirigir pessoas estran.has. hiio de 
ser !:iradas da mesma corporação. Eis o que 
me parece um obj~:cto de grande consideração; 
p:trecin-me ·que o Senado, querendo fazer um 
gJ•andc scn·iço a·o paiz, devia refundir as dl
vc.rsas escolas em uma universidade, dar-lhe 
um regnhmento .apropriado, niio sõ na parte 
que diz respei.to ao <:usina, cDmo na p:~,rte da 
:1rlll10lnisLrn~'io c inspecção~ para que .lJJossa I 

coadjuvar ao gove•rno. Emfim, jlí deu a hora, 
e eu me tenho demasiado estendido; flna.!!ao 
pois aqui. 

30' Sii:SS,'i.O, EM 1-l DE JUNHO DE 1839 

Expediente. - Continuaçlio e1J.1 JHimeira d·is. 

cussão do proj.ecto de lei A., deste anno, 

sobre cducaç<'i'o publica. - Pri?neira c se. 
ounda discussão das resoluções: 1 •, de 
1838, que mand'a demarcar novamente as 

terra.& que julgar convcn icntc incorporar 

ú fabrica de ferro de S. João de Ipanema; 
2•, do mesmo anno, elevando a S!Jte a nu
mero ae <lcsembargadores da Relação Jlie. 
tropolit.a.;w. do l1nperio. - Primeira dis

eussíio da resoluçíio que au!Jrisa a fab1'i
m (/ft matriz ele Sa.nt'~tnna da. villa do 
Principc, )Jrovinci.a rio Rio Grande do 

'JI."o1'.~c. pa.ra p~ssuir o terreno, que lhe 

tara r!Oael:> em 1785. - "lpprovaçrio do 
parecer da comm·issao ele marinha c 
guerra, propondo que se a.rlic a discussão 
rl<r, 1·eso1uçrio que approva a tença. conce
aida ao cor:Jnel Carlos José ele Mel!O. -
Primcim c seou1ulet rliscussõcs das reso. 
luções: 1', deste anno. clesfa.:cndo o en

gano (jltc hou~·c no nome de uma eL~.s fi
llzns rio coronel Luiz Maria Cabral de 
Tciu, l!'J rlccrcto que lhes concedeu a 
pensrio rle G00$000; 2•, clc 1838, a]Jpro

vanrlo a. pensão de 300$000 conccdiela a 

D. J'Jarinnna Emília de -1lme·iela Guati
mosi1n. - Primeira discussrio à.a 1·cso1u. 
çcio clispensanelo do lapso de tempo, para 
)J:!(lCr transitar pelas repartições compe. 

tentes as cartas de sesm.arias concedidas 
a. JJ!anocl Innocencio Pires Camaroo -
Primeim discussão eln.s 1'CSoluções ap
P1'07Htnelo as pcnsõc.1, uma. C01!ccdirla á 
D. Maria l[/!l('Z ele Souza Barroso, c ou· 
tm ao Visconde ela Praia Gra.nrlc 

l'llES!IlEXCJ.\ IJO Hl:. Jl!OC<O A:\''!'OXIU FI·:I.'f6 

Reunido numero sutficiente de Srs. 
Senadores, abre.se a sessão; e, Ilda 
a acta da anterior, é approvada. 

O Sr. 1" Secretario d[l conta d'> 
s~'guinte espediente: 

l •. 
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Um officio do ministro Interino dos 
negocias do imporio, remettendo os 
~utcgraphos sanceiouuàos de quatro 
resoluções da ns~emblén. srral, tres 
autorisando o governo a conceder 
cartas de naturnllsaçiio a Antonio 
Gomes Coelho, Antonio José Pereira 
Duarte e S!mpllclo Gomes Nogueira, 
e uma appro••ando a tença concedida 
ao .coronel José Olinto de Cai"Valho. 

Fica o Senado inteirado, e manda· 
se participar lí Camara dos Sra. 
DC'J)utados. 

Um requerimento do bacharel Cle
mente José de Mendonça, offerecendJ 
esclarecimentos que demonstram a 
vantagem da memo;in. e projecto que 
apresentou a esta Camara, sobre a 
demolição do morro do Castello. 

A' commissão de fazenda. 
~a ordem do dia cont!núa a pri

meira discussão do projecto de lei A, 
deste anuo, creando em todo o im·· 
perío cursos de ·estudos elementares, 
cm círculos para esse fim destina
dos. 

O Sn. F~rJó: - Sr. Presidente, eu de 
algum modo previ que este projecto teria de 
soffrer alguma opposição, mas esperava que 
não :tosse muita, se se attendesse ao fim que 
me propuz ne!le, o qual não é dar um plano 
de estudos superiores, para formar sabios (• 
homens celebres, na historia, physica, chi
mica, geographia, metaphysica, etc.; ti\· e só
mente em vista habilitar o cidadão para po. 
der desenvolver a sua razfw, e fazer com que 
possa proveltosa.mente exercitar n.s suas fa
culdades nas diversas profissões da vida c!
Yil. 

Devendo n. primeira discussão do proj~

cto limitar-se ao conhecimento da sua utlli
dade ou inutilidade, cu creio que ninguer.1 
contest:tr[t que em um go\'Crno representa
tivo é d.; summa importancla que os cida
dãos tenham n.qurllas no~ões !ndispcnsavels 
para o desempenho dos cargos publicas; di
Ycrsos escr!•ptorr.s têm reconhecido que úH 

governos despotlcos abominam a diffusilo das 
luzes, porque sú s"n·c para que os povos te
nham conhecimento de seus direitos c devc-
1'cs; cllcs acercsccntam que os governos dcs
poticos sll dcvc,m proporcionar o estudo da 

religião cat:holica, porque dia rccommenda a 
obcdicncln. passiva r,s autoridades; porém 
não acontece assim nos governos representa
tivos, por isso que nclles os cidadiios têm 
multa ingcrencla nos nq;oc!os publicas o 
que nno se dá no rcgirrwn absoluto. ' 

Aprc~cntou-se contra o fim do projecto.>, 
como primeira objecção, que em todas as na
ções c em todos os seculos nunca se adoptou o 
systcma cm que o projecto se basêa. O sim
ples enunciado desta proposir;ão mostra quanto 
ella é absoluta e exagerada; para. que ella fosse 
verdadeira, seria preciso in.stituir um ex.1me, 
cujJ resultado fosse que todas as nacücs cul
tas estfto de accõrdo sobre a i·nefficacia dJ 
systcma de ensino que proponno. Por6m is•;o 
é o qne não se demonstrou, c em matcrias plli
losaphic::n.s pouco serve e~:pcndcr a.rgurnento3 
desta ordem, idéns e3peciosas que nuncn. po
dem ·enervar n. forr:a d!IS rnzõ~s em que ~2 
fundo, ])Gra concluir que este projecto é ex~

qu;vel c Yantajoso aD p~.iz. 

Deu-se uma outra raziia contra. o projecto, 
n.llcgando.sc que uma das suas Imperfeições 
G principiar a educação da mocidade pc·l<ts 
scirncias e nrw pelas bcllas letras e humani
dades; i1~lvocol:-se a expcriencia feita num cal·· 
lcgio na Franç~. dh·i<lido cm duas secções. cm 
uma c!~s quaes a. mocidade foi dedicada cxclu 
sivamrnt') ás sci.:ncias e ·em outra se appl!c0u 
:Is letras, reconhecendo-se, no fim de alguns 
annos, que os ~lumnos que haviam estudado 
as !in~uas e bcllas letras tinham feito m:1iorcs 
progressos no desenyol.-imcnto da sua intcll!
gencia. do r,uc os que se tinham applicado ií.s 
scicncias. ::\'iio posso admittir essa. conclusrto, 
c seria necess::!.rlo, pnra que o argumento q11c 
este facto subministra fosse procedente, mos
trrrr que as scicncias se aprendiam nesse cone. 
~io pelo metl1odo que cu proponho no projecto. 
:\'ós temos, nas proyincias, aulas de gramma
tica. rhctorica e philosophla; e observam•Js 
que os que passam ela grnmmat!ca á philoso
phl:l fnzem menos progressos nesta sclenci.a elo 
que aqucllrs que j:t sabem .;ra.mmatlca e rh2-

torica. 

Em certas profissões da vida se desenvol\·c 
mais a razão do .que em outras; um caixeiro 
de uma casa de negocio, no espaço de dous ou 
trcs n.nnos, adquire mais aptidão c dcxtrezn 
·nos negocies do que muitos homens que têm :t 
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facilidade de conversar com muitas pessoas que 
possam illnstrar o seu esplrlto. 

uma questão muito debatida, Isto é, se ·CDil· 

vém mais a .ignor.anciu do que o saber. En, 
porém, decido a questão de outra maneira. Já 
eu ·disse que no systema representativo o cl· 
dadão toma grande parte nos negocias publi
cas; cllc, porém, nflo pôde ser util ao estado 
nem a si mesmo, sem ter n sua raz:to desen
vo!Yida. 

Tambcm se observou que na França, na 
Inglaterra c na Allemanha não estes estudos 
que proponho no projecto; para que este facto 
fosse applicnvel na caso vertente, soria ncces. 
sario que o nobre Senador mostrasse que ·OS in
divicl uos dcs~ns nações, que vGm ao nosso pnlz, 
s1io todos homens de uma illustração tal, que 
nos convencesse da efficacla dn cduca~flO littc. 
rarin. que o nabre Semulor preconisa, e que s~ 
lhes de\'e suppor; porém o que nós observamos 
é que dos paizes cultos vêm muitos homens 
cuja razfto é tão pouco desenvolvida como a do 
comnmm dos nossos cidad;los. O meu fim é 
pois .d.ar nos nossos patricios .uma instrucçfta 
que lhes desenvolva n razão c melhores a sn~. 
condição moral, de uma maneira muito mais cf· 
ficaz do que •nos pa.jzcs chamados cultos. 

D!sse·se tambem que não convinha que QS 

meninos começassem os seus estudos pelos 
principias abstractos e absolutos; para quem 
11ão reconhece pr!ncip!os fixos .que cDJ!Stituem 
as bases da· sciencia, nfto se pórle duvidar qnr. 
o conhecimento delles nos é necessnrio, pO!'· 

que os principias nfto sflo senão a collecção rJ,) 
muitas verdailcs. 

!as 
Observou-se que no projecto faltnv:un mui· 
nw.terias que ·deve comprehendcr um bom 

plano de instrucç;io geral; mas eu jft dlsstl 
que na segunda discussão do projecto é facl! 
remediar os -defeitos que possa ter, .nflo per
dcndo·sc de vista que este plano é destinado 
s6 a formar n. raz:io da mocidade. 

Disse-se tambem que ·este projecto nilo ·~r~ 

adaptava\ a todas as classes da sociedade, ma;; 
cumpre observar que ne!le só se tratn. da in~

trncç>w necessaria a todos os cidadãos, que, de
pois de adquiril.a, podem ·applicar-se aos conl1r~· 
cimentos superiores .que mais le5 convenhr:m, 
c para enio estudo não lhe scrfto inutcis 3S no
ções prr.p:tratorins, como, por exemplo, a hy
giene aos agricultores. 

Insistia o nobre Senador em que a ins. 
trucção que se de1•ia dar á mocidade ern. ler, 
escrever c contn.r; cu não nego isso. mas não 
é Isto instrucção propriamente dita, e sim 
como noções preliminares, porque um homr,m, 
quando sa.he da r·scoln-, sabe s6mcnte dar ns 
definições de certas sc!encias, e dah! não 
passa; r. Rc 6 cr,rto .que apenas se adquirem 
esses conhecimentos, seria melhor que nfto 
se adquirissem, porque é o mesmo que dar 
muitas Iguarias .a um mc·nino .que se acaba rlc 
desmamar, mcsclarlas com substrencins vene
nosas que elle não snbc separar. O homem 
que sabe ler c escrever, simplesmente. acha-se 
cm ·uma pos!r,ão embaraçada, quando se quer 
desenvolver, porque não sabe ·extremar as 
boas das m:'ts doutrinas que se acham em di· 
versas ohms c periodlcos. 

Disse-se mais que a Instrucção mui gc
ncralisn.da (: p!'cinrlicinl nos mesmos cidadãos, 
porque, tendo todos instrucçi'to, todos aspira· 
riam a()S empregos publicas, e o numero de as· 
plmntcs t.0rin de ~ohrepujar ao dos lugares. 
Dcstr. modo o nobre SC"nndor tem resolvido 

Outra falta foi •notada. a do estudo da r;;. 
ligifto; mas todos sabem que a rcligiflo se 
aprende na infancia, c que a igreja é .a ver
rhdeira mestra dos dogmas c dfl. moral reli· 
glosa, que os bispos c ·os parochos são obriga. 
dos n ensinai-a; e se estes ministros da igr2ja 
não cumprem com este dever tão !mporta.ntc, 
a culpa é de .quem estâ {t testa dos negocias 
publicas, que deve advertir-lhes seus deveres, 
para cujo desempenho o estado faz grandes 
despezas com os ministros do culto. 

O illustre Senador ex.l\Iinistro da Justiça 
mostrou-se tfto avesso a este ·plano, talvez só· 
mente em attenção" ii sua origem, que não vio 
que •no projecto impresso se acha esse plano 
desenvo)vido; r. talvez ·que o não quizcsse ler, 
só porque eu o subscrevi. 

Concluirei, pois. Sr. Presidente, !em. 
hrnno que esta rliscussüo deve limitar-se ao 
exame da utilidade ou inutilidade do proj0-
cto; jul~o ter demonstrado que cU e deve ser 
adoptado, porque a sua materia é d:~. maior 
'transcenrlcncla e se funda mo disposto na 
Constituiçflo. 

Discutida a m:~.ter!a, é approvado :> 
projecto para passar fL segunda d!s. 
cu~siio. 

Tolntra em pr!1110ira discussão a l'C· 
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solução de 1838, que manda demar
car novamente a.s terras .que se julgflr 
canvenlente incorporar á fn.brica de 
ferro de S. João de Ipanema. 

1E' -a.pprovadn. a resolução em pri
meira discussão, para passar á se· 
gunda, na qual entra. !mmed!a.ta.
mente. 

O Sn. VI;nm:mmo expõe que a. justiça. e n,;. 
ccssf.da.dc deste projecto são evidentes; aquelle 
estabelecimento formou-se no melo de espessas 
c grandes mattas, logar cm -que parecia. que 
nunca haveria. falta de lenhas para a fabrica; 
porém, Indo-se povoando aquclle Jogar, reco
nheceu-se a necessidade de se demarcarem os 
terrenos que pertenciam áquel!e csta.beleci
meo:tto; e, comprehendendo essa. dema.rcaçã•J 
muitos dos terrenos occupados, pedia a. justiç:t 

sete o numero de dcscmba.rgaclores da 
Relação ·Metropo!Enna do Imperlo. 

Entn cm prim0!ra. discussão, pn.ra 
passar ü segunda., a resolução do ·Se
nado, deste anuo, que autorlsa a. fa
brica da. matriz de Sa.nt'Anna da vl!la 
do Príncipe, p:·ovincia do Rio Gra.ndr, 
do Norte, .para. possuir o terreno qü.e 
lhe fora doado em 1785. 

O S1c. Ou\'Imt.\ vota contra. a resoluaão. e 
:1ão concebe o caminho que se pretende seguir; 
aboliram-se os morgados seculares, e agora 
vão vão institulndo-s~ ca.pel!ns c dando bens a 
corporações de mão morta.. O que quer dizer 
doações em favor da fabrica de uma. matriz, 
para que se lhe dê o privilegio de possuir bens 
de raiz a.tG a quantia de oito contos de réis? 
Tem-se j1í. concedido isto a irmandades, ~orno a 

que fossem indcmnisados os possuidores de do Sacramento, no que o nobre orador consen
tae.s terrenos. Nota que cm 1819 se fez a pri· tio; porém não póde an•nui!· a que tal graça se 
meira demarcaçiio; porém tem hm·ido a esse conceda ás fabricas das igrejas; continuan· 
resp2ito um desleixo tfto espantoso, que, se fos- do-se nesta marcha, n.té se concederá. aos sa
sem indemnisados em 1819 os possuidores dos cllristftes, etc. Se foram extinct0s os morga. 
terrenos, custaria isso á nar,:LO doze mil cru-~tlos seculares, que eram mais utcis ao pa\z 
zados, c -era um terreno extcnsissimo. H o}\ do que os ecclesiasticos, porque os seus po~
comquanto a dcmarcar,;lo .iCt seja mais limi· snidorc~ srn!am (L naçfto c era dellcs que s~ 

tada, talvez se nfto faça a .indemnisaçiio com 
120 mil cruzados; c quanto mais se demorar 
c·stc negocio, cm maiores embaraços se porá 
este estabelecimento, podeondo chcg:Lr-se fl.O 

ponto de se perder uma fabrica -que tem todas 
as proporções para. ser grande. para abaste
cer todo o Bra.zi! de ferro; ainda hoje' se nãt) 
tem descoberto uma. mina. tão rica e de tã~ 
fncil laboração, porque alli ha. pedra para. s~ 

extrahir o ferro por espaço de 100 ou 200 an
nos, pedra que se encontra até na superficic 
da terra, sem que seja. preciso procurar os 
vlciros; porém. se lhe faltarem as mattas, de 
nada valerá. Julga. pois, ter demonstrado que 
a necessida,de urge a. este respeito, e por isso 
deve passar a resolução, ·C cun1prc que o go
verno quanto antes dê as precisas providen· 
ci:ls ·a tal respeito. 

Dá-se por discutida a resolução. (' 
approva-se parn. passar {L terceira. dis

cussfto. 
O .Sr. Presidente torna a occupar a 

ca(leira. 
E' .. a.pprovada em primeira e se

gunda. discussfto, para.. passar á rer· 
ceira, a resolução de 1838, elev:mllo a 

,\, - 49 

lançava mão para. as embaixadas c outros <m
cncargos, porque o ;;ovcrno não podia. dar 
nara o desempenho <las -funcções desses empre
~ados ·as quantias •necessarias, como agora. 
fazer concessões para. -patrimonios de fabri
cas de Igrejas, quando os vigarios têm o ren
tlimcnto dos benezes c a.s congruas augrnen
tadas? A assim proscgulr.se, diz o nobre ora
dor, talvez venha a ser nccessa.ria. uma. nova 
lei de amortização, como n que fez o J\Iarquez 
de Pombal. Para. tJUe, pois, -isto não aconteça, 
voto contra o projecto. 

O Sn. BmTo GummA diz que os rendimen
tos das fabricas ·nfto são appllcados para. o 
que o -nobre Senador disse; e, achando-se a~ 
iacto das circumstancias desta matriz, dirá. o 
que a .este respeito sabe. Observa. que. tendo 
''isitado Igrejas de sua :província. (o Rio Gran
de do Norte), tem observado que a fabrica de 
algumas nflo rende mais que 5$000 ou 6$000, 
c outras hn que nem esse rendimento têm, e 
estão cm total desamparo pela. sua. 'PObreza. 

ObsCJ'\'a que a mat.r!z de Sant'Anna., desde 
1785. tem recebido de seus fund:tdorcs c des
CC'ldcnte~ destes, algumas por~.ões de terre
no, o qual, porém. em extensfto nrw chega. tal-
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vez a ter 40 braças. em o qual se tem fun- mas entretanto essas Igrejas subsistem e fazem 
<lado algumas casas que JJagam o fóro de 10 os sacrificlos nccessarios; que razão haverá 
réis por palmo, o que •no seu total não chega para que se dê o caso singular do uma só ma
a render 8~000 por anno. Ultimamente, a doa. triz gozar este beneficio em favor da sua fa
ção tem crescido mais alguma cousa, poriiin brica, despcnsa:ndo-sc para Isso na lei ila 
é muito limitada; o parocho, por ser lntcres. 
sado na igreja, tem consagrado algumas es
molas ·em fazer uma rampada de prata; e 
como as doações podem alguma cousa mai3 
augmentar, por Isso se pede o bencplacito até 
oito contos de réis, o .que talvez até nem em 
duzentos annos se venha a verificar. Emflm. 
o que actualmente esta Igreja tem de rendi
mento não chega para vi·nho e h os tias; a fa. 
zenda. publica não dú nada ás fabricas; c 
os benczes pouco ou nada rendem, porque 
hoje ningucm quer pagar nada, c dlfficll se 
torna o poder-se sustentar a dece'Ilcla do 
culto, porque essas tlevoçõcs antigas acaba. 
ram-se. O argumento dos morgados não vem 
para o caso; se se concediam esses vinculas 
para ostentação secular, com mais justiça ~ 

preferencia elles devem ser concedidos para 
o culto sagrado. 

Tambem o nobre Senador disse que já se 
tem feito outras doações; se ellas se têm 
feito a corporações ldenticas, é de justiça que 
tambem se confirme esta, afim de que nfto vc. 
nham estes bens a cahir em commisso . 

Fazendo do nobre Sc·nador a idéa de ellc 
ser muito pio, devoto e orthodoxo, admira-se 
da opposicão que clle faz a esta resolucão; 
poderá ser que tenha algum fim a que o no . 
br.e orador não attinja; porém espera que ellc 
votará pela resolução. 

O Sn. Or.n·EmA declara que o estado tem 
obrigação de concorrer com o que é neccssario 
para a deccncia do culto divino, porque hojo. 
:Percebe o dlzi.mo que outr'ora pertenceu á 
igreja; observa que, no arcebispado da Bahia, 
palas rendas da fabrica geral do arccbispa(~O 

são soccorrldas as fabricas das igrejas co111 
algumas quantias para os ornamentos, e julga 
que nos demais bispados o mesmo se praticn.; 
entende que para as despezas de hostlas, vi. 
•nho e cêra, não serão necessarlos oito contoo 
de réls, e crê que nem no maior conventn, 
onde todos os dias se dizem muitas missas, 
se gastarão oito contos cm taes objectos. 

Nota que o nobre Senador que defendeu '· 
projecto confessa que visitou muitas igrejn,, 
(]Ue apenas tinham seis mil réls de renda; 

amortlsação dos bens de mão morta, ~ntre

tanto que igual favor se não faz ás outras' 
Conclue votando contra a resolução, c decla
rando que, se ella passar na segunda dis· 
cussfto. ha de se fazer extensiva a todas a~ 
igrejas, porque não póde adm!ttlr que na 
forma de governo constitucional haja uma 
igreja privilegiada. 

O Sn. FEmtEmA m; M~>r.r.o: - Sr. presi
dente, o illustre Senador que impug•nou o pro
jecto laborou em um·- equivoco; cm primeiro 
lagar, -clle confundia as cungruas dos paro
chos com as fabricas das igrejas; uma cousa 
é divcrstt da outra. As · congruas, a fazenda 
publica é quem paga, para a sustentação dos 
parochos, e os rendimentos das fabricas são 
pagos pelos povos e são applicados para a 
compra dos ornamentos c alfaias, hostias, vi
nho. etc. 

Disse o nobre Senador, cm segundo log:!r, 
que os bispos destinavam quantias para a 
compra dos ornamcon tos, ou que se distr!
buiam; essa distribuição, porém, nfLO é gera!; 
na minha provincia (Minas Gcraes) e em 
grande parte da de S. Paulo, lia muitas pa. 
rochins qnr não têm participado dessa distri
buição; e igrejas ha nimiamente pobres, e que 
não têm os paramentos necessarios para se 
celcbrnrem as funcçõcs sagradas nem o sant.1 
sacrifício rla mis~a. P muito menos para as 
festas mal~ pomposas do cult0 divino, porqu'" 
silo neccssarios paramc•ntos de diversas cô
res; e por isso cm algumas igrejas se nãJ 
pôde celebrar. como já disse, os officios dh·i. 
nos conforme o rito e a disciplina da i.!;rcj~ 

determinam; c se algumas os têm. é mais pelo 
zelo dos padres e pelas esmolas dos fieis do 
que por essas ·quantias que se dizem distribui
das, mas r}Ue a~Ms não chegam a todas, das 
quacs é exemplo a igreja de que se trata, como 
acaba de afflrmar com pleno conhecimento de 
causa um nobre Senador que me merece to1la 
a confiança. 

Disse-se: para que alto contos de ~·éis? 

Será para c~ra, hostias c vinho? Ci!f~o são par.l 
isso os alto contos de róis, nem oito wntos se 
pedem; quer-se .que aquella igreja possua em 
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bens de raiz até oito contos de réls, para com 
o ·rendimento delles obter-se um fundo pam 
esses objectos, -e, sobejando, ser empregado 
cm paramentos. Diz, porém, o uobre Senador 
que, se se faz este beneficio a esta Igreja, C!!-

Throno, porque essa •bandeira nunca deixou 
de tremular nesta sala, p~rque estes prlncl
pios nunca deixaram de vossuir e encher to
dos os nossos corações. 

Voto pelo projecto, csümdo convencid.l ela 
trto se deve fazer a todas. Nfto é essa a pratica su2. utilid2.de, porque talv~z com 0 rendlmcn
que se tem seguido na casa, quando se faz to desses oito contos de réls se possa em par
uma resolur,ão desta espeeie. Quando qual- 1 te occorrr_•;· ús indispensavois rlnspcz~s rll'~S(t 

quer pretendente quer cousa semel!Jante, i1ns-~ igreja. 
true seu requerimento -e junta os documento~ o s1:. B~:ITa G1.:1~J:H.\ dec!~ 1-a oue sabi:l
r informações nccessarlos, como os que ac:tb~ :~1 cntc ::cabon d··! cJcmonst:r:1.r 0 n;brc Sena
de ministrar o nobre .Senador. Ora, á vista I dor, que vem de falar, que 0 projecto da doa. 
dessas informações c documentos, cu entendo ção não é só app!icado para vinho c hostlns, 
que, no caso actual a resolução deve passar. mas sim para ornamentos -e alfaias; e observa 

X:i? implor~rei pnr:t -e~t~ fi~ A santicln-1 que, para se completar essa doação, nada se 
de, ~- •mpornncw. do cahollctsmo nem a n:- I exige do Estado, clla é feita ha muitos annos, 
c:.·ss1aadc de se su~enar o esplendor d~ reli. ~- c_ a que_ s~ pede é p~ra evitar que e7sa doa· 
;;Hio do Estado, ar,umento -este que ~!,.,um~.s 

1 
çao calna .cm commtsso, c espera ainda do 

vozes se n.prcsenta na casa: eu, porem, nao 1 zelo catho!ico no nobre Senador que se não 
o julgo nncessarío, porque o Senado todo é I oppor{t a esta concessão. 
cr.tholico romano c sente a necessidade de se 
sustcnt~r a rclip;ifto rio E~t:alo rcconhccidn 
!l~Ü Cmlstitui~;io. 

Em uma outra sessiio muito me mol~·stou 
o ouvir a um nobre Senador, a quem a]i{ts tri· 
~ulo respeito c consirlct·a~ão, dizer que se 
prestava diante de um outro nohr.c s~n::tdor, 

porque ellc tinha hastcndo o csta:Idartc da re
li;;i:lo c do Throno! Ora, Sr. Prêsidcnte, uma 
tal cxpr:ssfw é summ:1mcr.tc ofl'cnsiva rla llon· 
r:>. e ela dig-nidade do S~n:tcln! En pcrliria im
mcdíata.mcntc n. palavra para rcivindic:tr r: 
honra. da Casa, tiio injusta e atrozmente lnsul· 
tada, se, conscio da boa fé do nobre ·Senador, 
J<êto at.lribuiss~. ao calor rl:!. disputa uma tal 
asserçflo! Quando, Sr. Presidente, deixou o 
Senado, ou qualquer dos nossos nobres cone. 
g;as, de acatar c ·reverenciar tflo augustos co· 
mo sagrados objectos? (A poiarlos.) Quando 
s~ podõrit dizer com justi~a que a rcl!gifto c 
o Throno deixaram de ter nesta Casa tantos 
defensorc9 zêlosos, (c nüo hypocritas) (apoia
rios) quantos são os ruem bros que nesta Casa 
Wn assento? ("1poiados.) Esse estandarte, 
opois, que o Senado todo sustenta, c sempre 
sustentarâ, não precisa ser hasteado nesta Ca· 
s:L por al'guem; e -essa singu!arida.de, a não 
ser a santidade do objecto, só poderia. se fos· 
se possível, arredar de rod:t dcllc defensores 
al'iii.s zelosos e circum~pectos. ("1poia.r1-os.) 
!i!iio se diga, pois, que um nobre Senador has· 
teou nesta Casa o estandarte da religião c elo 

O Sa. Rom:r1:rEs m; C.\rtr.\I.no diz que vo
ta pela resolução; .e observa que, ainda que a 
Fazenda Publica tenha obrigacfío il.e dar pa-
rnmentos ás igrcj:•s, porque rccc0e os dizimas, 
isso se torna inexequível porque Províncias 
!Ia que nüo podem prestar nem mesmo oito 
mi! réis para essa <lesper.a de l!ostias -e Yi-
nho; em algumas Provincias se tem attendi-
do {ts nec~ssídn.d ~s da igreja; por~m outras 
ha, como a do Rio Grande, que ·nil.o têm meios 
para isso, porque até, para occorrcrem ás suas 
dcspczas, recebem supprimcntos de outras 
Províncias. Quanto a haver uma disposição 
?era!, nfto a julg-:1 conYcnicntc, porque, se as 
dr.mais frcguezias nr~o tiverem doações, 'a <lís
!)osição de nada lhQs aprovcitarú, o que não 
acontece com esta, porque já l!Ie deram al-
;uns bens. O que desta medida resulta é fi. 
car a porta aberta para outras igrejas virem 
pedir Igual graça, -quando tenham essas con-
cessões; c julga que não havia necessidade 
de se fazer esta insinuaçüo. Porém, -cm uma 
Província pobre, que nfto tem meios para pro-
mover a -dcccneítt do culto divino, nQcessario 
é lanGar·s~ müo de al'gum recurso; este é fei
to por fieis, o Estado nada dá, e em taes clr-
cumstancias deve-se attcndcr a que é um caso 
especial. 

O Sn. Vm:cuwlO: - Opponllo·me ú resolu
ção. Creio que se trata de ·dispensar a lei· da 
amortisacfto, em preganclo.sp um meio especial 
para dar uma renda :t essa paroch ia, porque 
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os meios da sustentação das parochins não es
tlio hoje mais a cargo da Assembléa Geral, 
c sim das Províncias; portanto, o que se ped!e 
é uma dispensa da lei d!t amortisaçúo, e nc. 
nhum dos argumentos que se tem produzido 
vem para o caso. 

A questfLO é, p·ois, se é util dlspcnsnr "· 
lei· da amortisaçfLO: parece que a sabedoria 
com que a lei foi fundada e que a. tem sus· 
tentado desde tempos remotos nilo permitt8 
taes dispensas. Estamos no caso das loterias. 
Assentámos que ellas ern.m immoracs e pro. 
hibiram.sc, e de:pols entramos a dispensar na 
lei. Agora quer segulr..ge o mesmo a respeitn 
da lei da amortisação, quer-se dar uma dispen· 
sa. que n'outro tempo só roi concedida á Sal>· 
ta. Casa da :\1iser.lcordia. )Ielhor é d'aqui ha 
pouco revogar esta lei da amortisação, do que 
assim continuarmos; nós reputamos multo 
utll esta lei e nenhuma conveniencin. \'ç,jo de 
dispensar agora n'ella só porque se diz que 
a parochia é pobre; -desejára saber qual é a 
fabrica da igreja matriz que seja rica? Dr. cer
to são raras, quasi todas as que conheço são 
pobres; é o zelo c a. caridade dos fieis quem 
as sustenta. Se a razüo é por ser pobre, ella 
não pó de accumular sobras; .c se esta razilo i" a
le, então, como em gera.! todas sfw pobn,;, 
dispense-s~ na lei para. todas. 

Senhores. Xão ha cousa que mais tire o 
respeito á lei do que estas dispensas não bem 
fundadas, e o Corpo Legislativo deve procurar 
não ser o primeiro cm faltar a este respeito 
com dispensas; se a lei não é boa, revogue
se; mas, se é ntll e sabia, sustcntemol-a. 

A igreja, ainda que pobrô, pôde, no caso 
de doações. la.n~ar mão dos bens, alienai-os 
dentro de um anno, e pôr esse dinheiro a ju. 
ro; o eis aqui um rendimento. O de que se 
tl"ata, torno a dizei-o, é de uma. dispensa nn. 
lei, e não de dar meios para promover o cul
to catholico: isso não vem para o caso. Voto 
contra a ·r~~olução. 

O Sn. CAssuxo oppõe-se á resolução, c ob
serva que os nobres Senadores que sustentam 
a resolução devem ter muito em vista seme· 
lhantes concessões, para que não sahia Ul"l 

acto legislativo inteirnmente contrario ao es
plr!to -de toda. a lcgislaçfto. Está .]lromDto ~

votar, na occasião de se tratar do credito das 
despezas, quaesqucr supprimentos a ~ssas p3. 

'TOchias. como do Rio Grande do Sul, m:J.s nfi.o 

~- vorn.r uma concessão contraria ao direito. 
Portanto, encarando o negocio debaixo deste 
pont.o de vista, não póde votar pela resolução, 
porque não entende que a fabri<!a das paro
chias esteja na razão de corporações de mão 
morta, para ter lu'gar a dispensa ua lei. Pe
de :1.0 Senado reflicta bem que a igreja não 
est(t neste estado. 

O Srt. S,\runxrxo: - Entendo que o Cor
po Legislatii"o Dódc d.ispensar na. lei, quando 
o jul:;:ue necessario: é uma das suas attribui
ções. Disse-se que, se a igreja é pobre, como 
auer accumular sobras; ora, não é para ac
cu:mtl:tção das sobras que esta Igreja poderâ 
constituir um patrimonio, mas pelas esmolas 
que -houver, ou por doações de alguns bens de 
rai·z, ou mesmo com .dinheiro que possa. con
verter-se em bens de raiz; mas, accrcscenton
se: !Jóde alienar <'Sses bens, e terá um rendi
mento. Senhores. Quem estâ disposto a fazer 
esmolas desanima muito pela incerteza do des
tino do dinheiro proveniente desses bens; por
tanto, não posso cony!r na opinião do nobre 
Senador. 

Trata-se d.e remediar a necessidade da
quella paroch!a, e nfLo ha outt'o mdo ~enão 

este de dispensar na lei·, porque a justiça as
sim o pede, porque as esmolas dos fieis não 
podem ter lugar senfto na certeza. dP que a. lei 
lhBs é favoravel. Se houver outro parochia 
que esteja nas mesmas circumstancias, tam
bem se dispensará na lei; mas susDcnder o ef· 
feito da lei, sem se mostrar haver necessidade 
para isto, é o que não posso convir. Voto pela 
resolução. 

O Sr. R. de Carvalho insiste nos 
seus argumentos a fal'or da rcsolu· 
ção. 

O .S~t. :1!. nc: Rmnos: - O fim d~sta rc·>>n
lur,fto não é sómente a dispensa da lei da 
amortis:tção: mas ella ainda Inclue outra a 
respeito d:t insinuação da doação, porquanto 
diz a lei geral que se deve fazer a insinua
ção da doação dentro de dois mczcs da data 
da cscriptura da. doar,ilo; c, tendo decorrido 
mais tempo, é necessario dispensa, porqu~ 

nenhuns dos bens dados podr·m snbs!st!t· sem 
n. insin uação

1
• 

Disse-se, a ~e~peito da dispensa da lei da 
amortisa~ão, que sem injustiça não se deve 
dispcns:tr. Esta ]c,i de amort!saçfto das corpo
rações d0 mi:o morta é multo antiga, é ant~-
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rior f!S ordenações phlli~pi-nas; ma;;, w o le· 
glslador conheceu a necessidade dessa. lei, 
tambem reconheceu a necessidade de dispen
sar nella em certas hypCYth.eses, v. g., neste 
easo, porque já se mostrou que a freguezla da 
Jlarochla é :muito pobre, e por <!onseguinte não 
era mister provar ma.ls a necessidade que ha· 
via desta dispensa. 

Disse-se que oito contos devem fazer uma 
renda grande; é o que não admitto, uma vez 
que sejam empregados em bens nessa. Provin
cia. Aqui no Rio de Janeiro não dariam rcn· 
da liquida de cinco por cento; ·C que poderão 
produzir no Rio Grande do Norte, onde o ren
dimento é tão pequeno? 

O de que se trata. não é cousa nova; já o 
anno pa.ssad0 se concedeu o mesmo ÍL fregue· 
zl.a do Vassouras, muito mais rica que esta, e 
por isso nfto vejo razão pa.ra que se rejeite a 
resolu~iio. 

Dando-se por discutida a materia, é 
approvada a resolução, para passar ' 
segunda discussão. 

Entra em primeira discussão a re 
solução do Senado deste anno, dispcn
sando do lapso de tempo, .para po' 
rem transitar pelas repartições com. 
petentes as cartas de sesmarias con· 
petcntc• as cartas de sesmarias con· 
cedida.s ·a :~-ranoel Innocencio Pires 
Camargo. 

O Sr. Olivei·ra. suppõe que este ne· 
gocio já foi tratado na. Casa, c per
gunta o que tem lJavido acerca dei· 
!e. 

O Sr. 2• Secretario informa que o 
que se acha. nestes papeis são as car· 
tas de sesmarlas e o requerimento do 
supp!icante, que foi á Commissfto de 
Legislação, a qual deu o parecer que 
se acha em discussão, e que nenhu
ma nota consta dos papeis. 

O Sr. Oliveira descia saber a. data 
rm que foram passadas ess.1S sesma· 
rias. 

O Sr. 2" Se<!rctario informa que as 
tres ca.rtas de sesmnrias tõm a data 
do 1829. 

O Sr.. CosTA J'i'ERP.F.JRA nota existir uma lei 
que manda qne se não confirmem datas do 
sesmarln.s, sen1 que e !las sejam demarcadas: 
julga que as d.~ que sr tra.ta não tiveram aln· , 

da. demarcação, quo e:n idfrntica.s circumotan
cias cstü.o muitas outras, e então parece-lhe 
que se devo .fazer uma lei geral, afim ·de pau· 
par o tempo que se gastará. com c~tas dis~ue· 

sões sobre intereses lndivlduaea. 
0 SR. :\ID:I!TEIJLO DE BAP.llOS, d~ndo uma e:t· 

p!icação ao precedente (lrndor, reflecte. o pre· 
~.,nrlente ao que .Ja tr~,a. aprc~~entou :\6 cartas 
de scsmarias, faltar..d:> unicamente trt:!.nsita~ 

rem na chanccllaria, para o que pedia !lispen
sa !lo lapso de tempo. 

O ·SR. CoSTA FmmEmA observa que. a:lt1ga. 
mente, quando se davam cartas de datas de 
terras, confirmavam-se logo, e a demarca~ão 

tinha lugar quando os seus proprieta.rios b"m 
queriam: depois passou uma lei, ordenando 
que se nã(/ ocnfirmassc carta al;:;uma de data, 
sem que ~asse demarcada. A' vista d;sto, se 
firma ainda mais na opinião de que este ne· 
gocio depende de uma medida geral. 

O SR. CoNDE DE V,\m:-;ço~, ~:;plicando .Q fa· 
cto, diz que, segundo o alvará de 1808 ot: 1809, 
que ·estabeleceu re·gras para a concr:ssiio, me
dição e .confirma~ão dns sesmarias, o proces
so se reduzia a medir e demarcar, e, depois de 
julgada. a demarcação, por sentença., com is· 
to se requeria a confirmação ·na mesa do de· 
sembar;:;o do Paço; c o titulo passado por este 
tribunal (que era. a carta de confirmac;fw) ia 
transitar pela chancel!aria; uma vez que tran· 
sltava, estava concluldo todo o proce;;so; e 
como o pretendente de que se trata, tendo fei· 
to todas as demais di!igencia.s, não tinha ain· 
da feito transitar o titulo de confi·rmação, vem 
hoje pedir dispensa para o poder fazer. Quan
to á supposlçã0 do nobre, S~nadur o Sr. Oli
veira, responde que o que appareceu na Casa 
não foi este negocio, e sim outra da mesma 
natureza, mas de um bispo ::'~. S. Paulo quP. 
requeria licenr,a para poder demarcar. 

Julga-se a matcr.ia discutida, ~ :'Jl· 

'J)rova.~se .a. resolução para passar 11. s~~ 

gunda .discussão. 
E' igualmente approvado o pa~<CCl" 

da Commissão de Marinha e Guerra 
propondo fJUe se adie a discussf:o dCJ. 
resolução que approva a tenr,a conc0· 
dida ao coronel Carlos José de J11cl· 
lo, até que se apresentem os docu:n8n
tos exigidos. 

São approvn.dos, t:~~ prlm.C'::-c. P ~:~ .. 

gundE. di~Cil~siío, ns rNwh:.~.Dt·;:: -pr!-

L 
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me-ira, deste a:J.no, de.c;fa:llendo o en. · 
gano que houve no nome de uma da.s 
filh;tS do . coronel Lulz Maria Cabral 
de Freire, cm o decreto ·nue lhes con
cedeu a pensão de 600~000; segunda, 
de 1838; appromndo a pensllo de 300~i 

concedida a D. Marianna Emilia dr, 
Almeida Guatemozim. 

1Igua!mente são a]}prov:l.àJ.õ em pri
meira. discussão, r. pa.ssJ.:!.l ü segun. 
da, a:; resolu<;ões appro•:andc :~.; !len
sõcs con~didas, uma a D. Maria. 
Ignez de Souza Barrozo. e outra ao 
Visconde da Praia Grande. 

O Sr. Presidllnte -dft oan a O~de"T. 

do Dia a -discussão de ~:,:;oiuções so· 
bre pensões e tença.s. 

Le-vanta-se a sessão a> du:ts horas. 

ACTA DE 15 DE JUXHO DE 1833 

Pll,;SIDESC!A DO ~lt. DIOGO ANTON!O mi,JÓ 

A's onze horas da ma.n.hii, fei~ a. 
chamada, acham-se prosentes os Sra. 
S;~nadores Rodrigues d~ Ca:-ralho, 
1\Ion~•;!r<> d.: Barros, Fe::T~irn. de M~l
lo, Conde dê Val~nça, Mel!o ·e Souza. 
Saturnino, Oliveira, Vergueiro, :Mar
quez de Maricá, Feijó, Rodrigues de 
Andrade, C. Vasconcel!os, ~iollo :.ru. ... 
tos, Lima e Silva, Brito Guerra, .Pa. 
raiso e Augusto :\!outeiro. 

O Sr. Pre5!d.;ntê declar:;, uii.o haver 
Casa, e convdda os Srs. Senadores p;:-e· 
sentes a occup:t::e:n-s"! e:n traba!ho.; 
df: comm.issõea. 
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