
'A NAES DO SE ADO
 
no 

B 

SEG DA SESS: O DA PRI IEIRA LEGISLATURA
 

DE
 

29 de J uI ho a 6 de Betenlbro de 1839
 

TOMO TERCEIRO 

RIO ,DE JANETRü 
1913 

~---





.. , ····. 
· .. 

·".'··<'._.:'; 
-··. ~:: :-~ :-:~;.-: .. ~:-;' 

; ·_., 

.. ~ .. · ... ~ . 

SENADO 

r,2• SESSÃO, E~! 2) DE JULHO , !!.' ''A com missão de constituição e diplo-
. . . . 1macia vi o o requerimento de João Hutchens 

E:r.J)crl&ente.- L.:il:tra ele pareceres.- Prose. ' na•urnl d~ In~lr.t~rra no nua! alie ' • . _ . • - - o • , ., ga, que re-
guzrncnto_ ela scgwula clzscztssao do p;-ojc· , sidindo na provlnci:t da B.ah.la desde 31 de 
elo qzw uztcrp·rcta a1:tuus arli[JQS !lo ActoJ : Agcsto de lSZO, na proxlma passada sedição, 
..:J..tlclicional. ~ na. capital della, ll:e !ôrn. confiado pela a.uto· 

Pm:SIDE);"CU DO Sr.. DIOGO .\);"TOX!O FEIJÓ 

: ridade legitima o comm.ando de uma. canho· 
J ncira; pela. certidão 3.Ilnexa mostra. haver d-e

clarado perante :t ca.mara municipal da mesma 
Reunido numero sufficientc de Srs. cidade, em cbserv3.Ilcia do artigo 3' da lei de 

senadores, passa-se a trabalhar nas 23 de Outubro de 1832, que professa a reJi. 
commissões. gliio protestante, e que pretende fixar sua re

Ao melo dia, aberta a sessão, l<l·sc sldencia no Brasil; c bem que não haja ainda 
approva-se a acta da anterior. decorrido os quatro annos ·depois da dita. de· 
São lidos os s<guintes claraç;i.o, ach.an.io·se já dispensado esse pe. 

P .\RECJ:nES 

rlodo na Cama.ra dos Deputados; a commissão 
(• de parecer que o projecto de resolução vindo 
da dita Camara, entre em discussão, 

"Paço do S·enado, 29 de Julho de 1839. -
Visconde de S. Leopoldo.- Vasconcel1os." 

~-· "A comruissilo de commercio pensa. 
como a do fazenda, que não são as loterias o 
favor com que se deve proteger a industria 

1." ''A com missão de constituição e diplo· 
macia examinou o requerimento de .Toão Diogo 
Sturz, cid.adão bavaro, residente nesta cidade, 
pela ce;otidfto annexa mostra haver declarado 
parante a ca.mara municipal desta cidade, em 
observancla do nrt. 3• d.a lei de 23 de Outu
bro de 1832, que professa a religião protes-
tante, e que pretea.de fixar sua residencia no nascente, e flUC, ra-ra qualquer <:oncessão, de
·Brasil; e bem que não haja ainda decorrido vem preceder exames c!rcumstanclados; en
os quatro annos depois da dita decl;J.rn.ção, tendendo, porém, s~r outra a opinião praticll 
achando-se j!l dispensado esse periodo na Ca- do Senado, não se occupnrá em \!'ar maior des· 
mnra dos Deputados; a conuuissã.o é de pa- envolvimento neste sentido a negocio já adinn
recer que o projecto de resolução vindo da- tndo, que vai entrar em terceira discussão: 
queJla camar.a, ent'.'P. em discussão. Hm!ta·so, portanto, a fazer ,algumas observa-

"Paço do Senado, 27 de Julho de 18~9.- ções especines sobre cadn um !los objectos do 
Visco11de <le S. Lco~lãiJ. - 1'aJconcell98." projecto de resolução que se discute: 

.. • 
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Sessão de 20 de Julho 

"1." O projecto concede a André Gallllard 1 
oito loterias para a conserva~ão e melllorn
mento dOl. sua fabrictL de papel. A comru!ssão 
reconhece que estil fabrica é digna de faYO\', 
runs exuborantr. llle parece o producto de oito 

2,'\ 

loterias, que deve~t dar a sommOl. de oitenta 
contos liquidos, quantia que seria de sobr.a 
para leYuntar n fabrica de novo; e parece-lhe '·Igual fnYor seja concedido Ct fabrica de 
que bsm :.<qulnhoada ficará com quatro lo- papel de Zeferino Ferrez. 
terh1s. "Paco do Senado, 2n de Julho de 1839. 

.. 2.' O mesm0 tem a dizer ,a respeito !la 
fabrica de galões c sedas de Fructuoso Lulz 
da :\Iottn, a faYor de quem passou na segunda 
discu;;s~o uma emenda conczdendo igual fa
vor. 

"3." Zefc,rino Ferrez ni,!lresenta·se e:11 
igunes ci:·cumstanclas ás dr. Gaillard, com 
amostra do soffrlvt! papúl por elle fabricado 
de diff;relltes pl~ntas indlgenas, c por isso 
a commissüo en~~ntle CJ.Ue não deve ser tra
tado com menos favor. 

<; -l.' :VIu i to dfifcrcntes s~o n~ circumstan· 
elas d8 Jo~cquim José da Silva, .a quem, 1\ú 

an. í'' do projecta, se conccdP igual favor. São 
diveroas as circUinstancias, porque iá lhe con
cederam loterias sem onus algum, que, se
gundo a conta por elle a.presentad_a, deviam 
rfnúer liquidam<:ntc cento e oito contos, o 
qual lucro se reduzira a. e!ncoenta e tres con· 
tos e oitoc.:ntos mil réis, .por nfto haver ven
dido todos os bilhetes. Parece (L commissão 
CJ.\le, se a fabrica. houvesse sido bêm empre· 
hendilla e bem dirigida, teria chegado _a com
pleto andamento, depois de soccorrida pelo 
governo com tão generosa. ·a gratuita dotação, 
sendo ao mesmo tempo sustentada. por opu
lentos cupitalistas, que se rctirar_a.m por llles 
fallccer a esperança de bom ri:sultado. Que 
esperancn, pois, pôde ter o governo para ar· 
riscar novos sacrificios, que, appllcndos .a ou
tros object(IS, poJem dar melhores resultados? 

"5.• Ainda appnrece outro pretendente de 
igual beneflcio, sobre o que a commlsscto de 
co:umercío se confonna com a de fazenda. 

"Em vista do exposto a commlssão offe· 
rece as seguintes emõnd_as: 

1.' 

"Xo a.rt. 1", em lugar ele - S - (\lga-sc 
- 4 - e modifique-se este e os seguintes nr· 
tlgos nest" scntJ·-;o. 

Xicolau Pcrcim tle Cam)JOS Vcrguciro. - Jfat· 
qncz de Jlarictí. - Comlc ele T'ale11Ça." 

P!cam sobre a mesa o primeiro 
segundo parecer, c o tere< iro vai a 
lmpr!m!r. 

Lê-se o seguinte 

JU:Q !:!;!lll!EXTO 

"Requeiro que se peca ao gv\'erno infor· 
mações sobre os artigos seguint·:s: 

1• artigo 

';§ 1." Em quanto cst(t ou foi nra!iado o 
•:inculo l!e J~gu:1rú. 

"~- 2.• De quantas fazendas se compõe o 
mesmo Yinculo; o nome de cada uma, sua 
extensão, assim como o numero de escraros 
0 cabecas de gad?. 

2• artigo 

•; § 1.• Quantas fazendas naclonaes ha n:t 
proYincln do Pinu!tr. 

'; §· 2. • Qual é a. extensão de cada umn das 
fazendas, e qu~n tc,s escrm·os c cabeças de gado 
existem cm cada umn. 

;'Paço do Senado, 29 de Julho de 1839. -

Jfart]IU'Z tlc Bm·oaccna." 
O Su. );!Er.r.o 1: );1.\TTOs:- O nobre sena

tlor qnc apresentou o requerimento terâ a 
bondade de m~ dizer se o que ne!l~ -exige ú 
relativo ao projecto que foi r.ffecto ft com
mls~ào, ncerrn iln dolttção cln. sercnlssima prin· 
ceza lmpcrlal. 

O Sn. :IÚnQul:z m·: B.\nn.\CE:S.\: -E'. 
O Sn. Mm.r.o 1' :i\L\TTOS: -Se é sobre um 

negocio de tanta magnitude c de politica da 
primeira Ol\lem, desejo, por Isso mesmo, qu~ 

teilha nquel!e cnrnctcr o nnnamen to que cl"\'e 
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Sessão de 29 de Julho 5 

ter. Eu ouvi ao nobre sen.ador que estas ln
formações não embaraçavam o andamento dos 
trabalhos da com•JJ!ssão c a. sua discussão; se 
assim ~. eu o ·estimo multo, e rogo ao -nobre 
senador que concorra par.a que quanto antes· 
a commlssiio apresente o seu parecer, porque 
é nrn objecto sobre que devemos ter os olhos 
multo fitos: o nobre senador niio púd0 deixar 
de reconhecer a. consideração que merece um 
negocio que nos foi recommendado pela corôa. 

O S1:. 0Lli'EJHA: -Pedi a p~.JaYl'a par~ fa· 
zer uma otserva~ão sobre o r~qucr!mento, e 
dar n!gumas informações sobre a. materia de 
que elle trata. C1 eio que o governo nfto pó de 
rt:~;ponder de pr.:~mpto; 6 p!õclso que elle es
pere ns informações do presidente ela provin
c!a do Piauhr, o que exige multa demora. 

O que sei a cEie r:speito G que essas fa· 
ZfJHlas eram 3G, todas de gado cm sua or!
;;em; ciepois, tres cu quatro foram dadas pelo 
r~l D. José a oWciacs pobres, com a condi· 
~ão de nunca passarem a collat<raes, e dessas 
já uma ou duas fnendas, por falta de descen-

O Sn. ~r.~.HQT:J~7. DE BAms.\CJ>~''· declara gue 
a conun!ssão está penetrada dos sentimentos 
do nobre senador que fallou ·em primeiro' lu
gar, c boje toda a manhã se dedicou ao exa
me da. matcr!a do projeto. Se o projecto ti-· 
vesse, ao menos, sido sujeito ao ex.ame de uma 
sõ commissão, w IYez e lia já t!Yesse apresen· 
ta do o seu trabalho; porém, estando c!le af. 
fecto a duas co:nmlssões, diffic!l é -essa bre
vidade, porque rf,ras yezes ellas se reu!lem 
3 o n1esmo tempo. 

O Sr.. CosTA Fmumm.\ lembra que seria. 
rouvenient~ que se exigissem iguaes 'infor· 
mações a respeito de outros proprios que ha 
na pro\·i:tcia. do )!aranhão. 

O Sr. )!arr.uez de Barbacena man
da {t mesa o seguinte additamento: 

"Que iguaes lnform.açõcs ás do art. 2' se 
peçam sobre as fazendas nacionaes existen· 
:es 110 )!arnnhão." 

O Sn. ::\Inr.o 1-: )L\TTOS insiste ;,m que as 
c:omm!ssões dém quanto antes o seu parec,,r 
;;obre o projecto, Yisto serem as informações 

dentes, re1·eneram para a corõa.. objecto de matcria secundaria; e o decor,, elo 
l:ltimamentc, rram trinta e tres, tocando ' Senado, como camara mais propria para ·;.ra

dez a cada inspecção, as quacs são tres: a de tar deste negocio, exige que delle se trate 
L~nuicodé, onde todas as fazendas são boas; .promptamente. 
a ·de !\nzarcth, onde a maior parte dell.as é O requerimento e acld!htmento são 
boa; e a do P!auhy, que está no mesmo caso. approY.ados. 
O numero dos escraY.Js chegam a no\'ecentos Xa ordem do dia contimía a se-
,; tantos, mas a 1naior parte dellcs já ;tlli nfto .t;tinda discussão, adiada pela hora na 
exlstG; creio que têm Yinclo para o Rio de ultima s~ssão, do art. 1• do projecto 
Janeiro cento c tantos, que se acham na fn,.. ,le lei, Yindo da Camo.ra dos .Srs 
hrlca de pol\'ora da Estre!Ia c no Jardim Bo· Deputndo1:, que interpreta alguns n· 
tanico. Todos sabem que essas fazendas sfto t!gr.s do Acto Addiclonal. conjuncta-
mnito ·~xtensas, pois comprehendem todos os mente com as emendas dos Srs. ~íar· 
J:astos que o gado percorre; por~m nfto !ta. quez de Barbacena, Alves Branco e 
tombo da demarcaçi:io dessas terras pelo qual Vergue!ro, apoiadas em anteriores 
se possa fazer a sua ayaJ!ação. Se eu re1·ol- sessõ:s. 
;·esse pap~is anligos que tenho taJ\·ez a po- o St:. ~Icr.to r, Sot:7.,\: -Pedi a palavra. 
clerla fazer. Sr. PresicleiJte, para dizer ainda alguma cousa 

Quando cm outro tempo se tentou fazer a sobre a intcll!g~ncia que se pretende dar 11. 

nrremataçfto <!essas fazendas, cu não concor- ~1a!ana - policia - Disse-se que a polic!.a 
dei nisso, porque nfto se clava valor nenhum qu~ compete (ts cnmaras munlc!paes G a poli
fts terras, e sõ se tr:ttava das cabeças de gP-do c!n admin!strnt!\'a. sómcnte e não a judiciaria. 
ou~ cada fazenda tinha; observando, poróm, 8X!llicon·se que pol!c!a ;tdministrat!va era a 
~u~ Isto nada valia, e que a naçfto se des· prcvençfto dos c~imes, e judiciaria a pesqu!z:t 
nproprla1·n de umn cuusa que para o futuro ~os crimes t:Jt!stcntes, a apprchensão dos réos, 

1·irla a ter grande mlor, não concorde! na ar- '' o ajuntamento das provas do crime Cllle se 
rcm.atação. r-ntrcgnvam i\ autor!dnde ju<l!c!aria, afim de 
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6 Scssuo de 20 de Julho 

·ser proccss.ado o réo. Esto. intclli~;encia de 1 llda.dc publlt:a, :.. prop~!c:!adc, segurn.nca e 
policia é na \'IJrJo.rle muito restrlcta para po liberdade lndlvldual, ·c ucb:l.ixo desta consi
dcr. applica!··sc (t policia lllllnlcip:<l que com- dcraçf<o, a prcvcncúo dos crimes, a rcprcasi'i.o 
petc iís cmuarns; nffirrua-sc que a estas só e castigo dollos. E como os objectos declara· 
eon:pctc lH'êYC!Ü\' os crimes, é privul·.us do. dos c su:!.S subdidsões podem tocar ao geral 
faculd::ul0 :lc íaz~r posturas ::obre out1·os ruui- de um Eotndo, ou nó .a uma provinc!:i., ou a 
tos objectos pclltiacs, que a !ci do l' rle Ou- um ruuuicipio, d~hi G·2guc-se que a JlOllc!n. 
tulJro de 1828 lh~s concedeu; digo que (: um1 pôde ser ou geral do J~stado, ou provinck'\1, 
especic de :>olicí:J. que púdc i!enominar-se cri- ou r.mu!cip<tl; c o mesmo objecto pócle con· 
minP-1, visto qnc o nosso couigo criminal en· siderar-se por tlilíHentcs relações pertenceu
tende por <:rl!Uc rnmbcm o d~!icto c· a ~omr~- tcs :1 ~ualqucr d::fJ <livisiiês dn Jlolicia dltn. 
v-2n.r;ão: r.jun.t~1~ .. sn áo p:.tlavr:ts- IDlfc:ir!. n:!. I:::to br~n1 sr: conhcc..: U:.t nossa lcgisla~~o ex!s
Jníubtratira - t'.. ll:l.1o.vrn. - súnH~nte - n.in.. ~e:nl.c. c r1ualqucr rcflc~'~o r- dcmonstr;!.: v. g., 
d:t lU3.is confirm:t n. rcstrlcçfto qu·~ IJrctcnde n·~ C:;)i!·~~Jc:s ~;~w utjcctos d:-!.s pc-:.;tur[!s poli .. 
fu:cr-s~. Qucnt ~~~~mln~u· c lei elo 1., de Qu.. c::::c:J tl•J nn~n !cf!J:o. ld ch1 lu <1:: Outubt·o de 
Lub:-o, no~ .~~t~. d~ ns. GG a. 73, cln.rnn1cn~~ co.. 18:~3; c p~lo :.rt. 10 ~ G·' podem. ser da cum
~~hcc~ 0~1 :n:J~tc.3 e Y:triados objectos a qu0 pcir~;te:b. elas :lssembléas proyiucla!.!n, (;:!:~· 

.P6i!~ :pp~:cr;.l'~~.;o n i'n.e~:ldadc !lc fazer ns pos· nflo pt•!·tcnç-~rn ft nUmh1istracfio geral Uo Es
tnra3 mu~l!c!11a:f',, objectos erreis c crimes, c tr:r!'). Ig~~h!'lentc se rG ~ respeito da iustrue. 
por isto ro:clnzil-:.t só :1 prcvcr.~.üo c1os crim0s, cr;~w 11~~blfe~ .. (!1!'"! 1:! suj:::ita (L insp0cijüo U:ts 
n!'to pórlG fazer·:SQ sc1n rrbsurdo de l!mita.!' o e!"lm~~r:!G municlp::.rs, pc·1n ~rL í'O da lei do 
dc:cr::nl:J~tc1o pc~a. ci::~.:. lei, qur.ndo s0 ln- 1" c!·2 0Gt:!bro: f:obrc c:1!.J. pcdc~i lt::·gislnr as 
tQn.t:-~ eó ~il~c:.tJ!'Cl~r. Y::u p:~:so por d.i~fc!'Cllte ~1.:~:::::·,1b!~~:s !H'O':i::ci::tcs Jlelo ~st. 10 ~ ~:'~ do 
rucd:J, c c·r~t~ndo f11i~= poHc:b SC! t.on~a c-n1 s:;n- .-\c~::-t .\UU.:c:~,::.~~!. :~~~ !=::·:~::n f~rJ11!'r: :~f':!tL·n.::dl~. 

tido 1~to o o:~:rrtl pelo cxcl·ciclo da ~uto:-!d~dc rur.=ws Jnric1icos, Ü!.CU1dadcs õe n1cd~·cinn.. c 
que ·:·xct!nt:l !'C.~t:i:tl'lliGnte:, c 11c1os qur..,;s r;c c~1t!'o~: r;tF~ se: Ci'c~r~m por leis t;cr~cs. Ou· 
Ugn.m todos os clc.lndüos r.or uti1iU:"'.l1~ CQ!1> t!·o;:; objccto3 h~ que, seado sujeites á DOU· 

lllll.m .. :S!i~~·~ ~·r·t~!~:l.!lH?lltCS, OU ~:do dctcrn1Jn:1- (';i! [;í..!':ll. nno ('~~:w :i1ijf•ito.:; <Í p:,1lr!:".. pro-

f.~CS 11cr ~~-·L eH 1)~!· n~enm:-t :i:..:ta:·J<;~dc n. que~;.:! ,,.i~c::;.l o~! r.:u!i!cipn-1, ~~OL"!O ~s 1ninos, as mat. 
i3e ccnrc:c r. tlc 03 íc.zcr c:·:ecutar; ~ssim r;::: 7.:-:.~ !ncuh':!s c outrof:l, c por isso cr~·io que, 
vG na lei dO 1·l u~ O~tubro ele 182S, nos r.rti· !l:in ;>oõ~nclo. n rt-spc:!to de t~rs objectos~ as 
goto ~~é G.-;, m·àcn:'!:.se o moc~a lWl' C!UC .~s c:!· p;L:;t!~:·~::: po}ir!ilr-.:; on ~s.~c=nhll·:1~ pro,·incincs 
nw.ra.s municiplcs t;.<lministr:lm os bcas do dctcr~lnar ctms:t al~~um:t, flcam pe-rtencendo 
n.1u11 fc!pio, c n su:.. ccono!:lia p~las regr~s ahi !l~'l\"~t:\·t~.~cnta ft ,_dministr~cüo c ftO(Hr gc· 
m-:tn .. hclccic1~3; e nos ~rti3os GQ c seguintes se r:-!.1. Eztcz !;r~o os mcu3 RP.ntirncntos n. respeito 
lhes fnrulta fnzr;r .:ts posturas po!ic!::tes, pclns da. pollcl;1. cm gcr::t!, c da pnrtlcu!nr dns pro· 
rjuttco Sê ll5o de <llrigir multas outros olJj~- \'Jr,cl~s e t1:1.s :r.un!cipalld?.tlcs. 
cton poilcir,E·5 ciY{:s, c a!ndn. cr!mes. EH~r-; reR 
gulamc:nto;. poàcr.l ser ger:1ea, QUC co;-:,lwr·· 
hc:ud:m ou dizem rcl~cfto ao totni Lle UL'1 cs· 
tallo, ou !~ uma p1rte o~ DU!'tes Uclle. c cldd 
Yem ql!c :.1 policia. 1lóde sch geral Ue unt cstn. .. 
do, on de 111mücipio, on de provlnc!a. 

Os princlpa~s objectos que podem regu
lar-se pela paliei.~ sa reduzem a sete por al
guns cscr!Jltorcs, tacs são- estradas, ~guas, 

trabalhos llUbllccs, minas, exerclclo ele lndus· 
trla, saudc pullllea c ordem publica.- Ca.d~ 

um deates obJ~etos atllnitte multas subdlvl· 

Ccnhccídn. a. signi ficac~o <la p:üa\'"T!l -
po!lc!:l - ~m sentido m:lis amplo c:n Q:te "u 
:1 considero, pnrece·me que, app!lcatla o.o ar
tl:;o cm c!l~cus~5o, tira toda. a nmblgnidade 
que po2sa dctluúr-sc da pala·:ra - policia -
do ~· 1'· do art. 1.0, do Acto "~dulclonal : c a 
int;,!l!;cnc!a, cm sentido r.tricto. ou pela pre· 
Ví'!:!çi\o dos cr!ruca, llf\O póclc, sem nbsmdo, ap· 
pilcm··se M dito p~r~grapho, porqnc 11ão coru
prc!lend~ toda a pol!cia IJU<~ compete áo ca
mar:J.s mnr.lc!pao.s, nem tls assemblG.as llTO· 
Yil!cl'a:s. Ca!llo se achan\ na mcs:1 D.l.:r,uma.s 

sõcs, v. g., Q da crtlem publica, que, além da ewc:~das a.a art. l' cm discussão, cu offcrcco 
outr.as, co:nprelJende a segur2n~a e tra:v:rnil· . mr.!s uma, no sentido cm que cu enteu<lo a 
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Scss5.o de 29 de. Julho 

palavra policia e com cllll penso ficarrw /lado apparct-cu essa expressfto nfto foi com 
d:~v~ncclda~ as r1uv!das, que possam dedu- Intuito llc atacar ao Rio de Janeiro; ao no· 
zu·s" da mesma palavra, collServando·sc ás brc senador é que faz crmta lncuícar·nos 
mun!c!pai!Ondes e ás prov!nelas as attrlbu!. como r1ucrcndo isso fazer; quem quer a cen
çõcs r:tue lhes foram ccnfcrld.as, sem prejulzo tralisação, já eu o disse, sfto os qu~ asp!r.nm 
da Policia gcrt:l do Imperio. os postos e a govcrnanGn, porque querem ter 

Yem (t mesa e é apoiada esta bast.1ntc clientela c muitos pretendentes qu0 
rlcll~s d:pend:un para conseguirem CIUJHegos. 

J')m:-;rJ.\ Disse n1ais o nobre senador (referindo-se 

"Ao art. 1• subst!tutiv~. A p::t!avra - po· 
lici[). - do art. 10 ~ ·1". !lo Acto Adtlicicn~J, 
comprehcndc a policia municipal, prcced"ndo 
pror,~sta. da J•cspact!va cama;·n, na fórma d:t 
lcl do 1" ele Outubro de 1828, c a policia p;·o· 
v!nc!a! sobre os objectos d::. competência das 
n~e:-~~hi.':~~ p:wo,·i~ci:::.I.\S liccla~·8.d:ls n.n .:'..cto 
.:\dd:c·io!Jnl d:: 12 d•; A;:r .. ::~::l eh· 1s:;.1; rn:~s nilo 
comp~c!l~!Hle a pn:ic!a p:c:·a: do Impcrio, de· 
termln~cl~ por Il!!s g-c:·ncs existentes, c que 
p:~ra o futuro se dccrctrtr?m. - Sala do Se· 
nade, 20 de Julho de 183~. - Snlvn .a redn.. 
c('rio. - J.fc1!o c Sou:::CJ." 

O Sn . ./,.,l.EXC.\r::- S!.·. "Prcstd0nte, 11u~n(ln 

<lc:n ~ hor:1. na ~cs5ão de sabbndo, cstzn·n. rcs
ponc1cnclo !llguns n~gun1cntc3 ele um nobr~ 

senn.do:· que tem tomr!.do a p!:ito o co!'nha· 
tcr·mr., c se tem tornado mcn accnimo an· 
tngo~!st~. o qne dcb:ci de contint!ar n. fazei.'. 
porr~u:' 01lc se t!i1lln retirado da sala; porém, 
cst:1nclo n~orn prescJltL~, '·cjo-me obrignUo a 
contir.u:1:· o meu discurso, <'! responder a al .. 
r,un~ cln :::cu; argumentos, posto que ~u re:· 
r.o:1hcç;a Qi!C cll:s nfto fo!'0!'!1 n.prcsent~dos n. 
proposito d:l. mntcri.~.. mas s6mcntc t:Dpl!cn· 
do3 no fim de n~c incommodn. 

r.o;; !lo seu lado): - Xós r:tucremos ordennr 
as c:ot~sus; P, inte!"prct~tH1o o .A.cto Addic!onal. 
n:io queremos a anarchla nem as desordens. 
0!'.1~ br::tn !.i~ vê QUe estas cxpres3ões são bas .. 
tauto:ncnte pesa.!ns; o que isto quer dizer é 
:rue nqu;llcs que comhltcm o projecto e1ucrem 
isso rjuc o no'brf~ sen~tlor diz que 11fi0 querela 
aquellê3 r,uc o ddendcm; o no'!:lr8 senador, 
p~rém, dcver·sc·hia. ccnvenc'r <l't injusti~a 

f!U(! no.s f:tz, c r.6s bem porlerian1n~ ri:torquír 
ao nnbl·c sc:uulor, empregando J.):lra com o 
Si'.!U lado essas P.lGsm~s expressões, vorqut} 
1:üs potleriamos õ.izer Qtic f!ttC:m. Clti.?r a r.~Rr
ehi=:. c n. d~sordcn1 s~o t{quclles que. con1 n. 
r:::.p:'.. cl:1 intcrprct::.ç5.c, Querenl cstcbcleccr t1m 

syatc:11.: r.ovo, q1;.·: por un1 laclo tira ds as .. 
scn1h!l:r..s nrcvh:.c:i:-:.cs o (!!!C l'c~1:tv:·':'ltr; ih.cs 
eor.c:~c!0 o Acto ~'\Udic!n!'l:-ti. c p:Jr o:.!~1·o tcnd(! 
n lc,·::.!" o Brasil ao gO';"C'r!:o purmrwnte fc· 
dcr~.th·o, con1o eu j:'l. nwstrci; e é por isSo 
qu~ cn dis~c cn1 cutrn. occnsí:lo C}Ur. o nobre 
s"r.ador era multo fcdcra!isb. 

Silu, cu o rl:·p! to, 1 ogo que ~s ns.sem ll!Grts 
prow:inc!~cs não rodem c::n snn.s lc!s !lHlrc~r 

no-:;~s ~ttrihuições e deveres (ts autor~dadcs 

crc:1.das por !eis gcrn.es, de neccs::ü!Ctd2 s5o .as 
r:utorid:tcle:s propri~s pnra o dL'st!m],lCUllO das 

En tinha. então feito ,·cr que h~vin u-:nn nttr!bn!ç:õcs que lhes sfto !!ln.rcndn.s, c d:tqui 
ltlér. falsa, quanuo o nobre .senador avançou vc:r:1 que foram seus presidentes ·e seus em· 
que n6s, os senadores que comb~tiamos o ar· prcgndos iud!cinrios; mns nfto 6 ele certo isto 
tigo, tlnhamos dito que o Rio d" Janeiro que. e!n·~ o Acto "\d-dicicnal qncr, c s:m o f!UC se 
rl.a centralisar o Brasil. Xinguem emittio tal R~gtlt: dos princípios elos nobre~ Sênador.c:i 
prop~si~ão: o que se disse foi que se queria prot:ctorcs elo projecto. Diz o nobre senado!' 
a centrallsaGiio, mns n:1o se disse que Isso o ,~uc os reformadores ela Constituição confm:t· 
r;u~ria o Rio de Janeiro; e quem s" deve sup· cli~am os poderes: cn cuido que, se MUi ha 
pôr que quer a centralis::tcão é quem quer qu~ alguma falta, cabe bem ao nobre senndor, por· 
passe 0 projecto no sentido em que elle cstlí. que foi um dos nutores !las rcfornias; mas 
con~ebido, nfim de passar outros que já se cu quero ncstn occasifto tomar o. sua def"zn. 
t1lm apresentado, c que tcnd~m r.o mesmo flm; Os reformadores fizeram o que de\·i:uu, pois 
c até, fcllzmentP. para o Rio "de Jane!ro, os ::t Constituiçfto s6 tinba estabelecido o ele
que _apresentaram esses projectos não siio fi· menta rec;crativo no poder legislntiro, d';Ixan· 
lhos do Rio ele Janeiro; e quando do nosso I do os outros poclcrcs uuitr.rios, c foi iate o 
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que se disse quando s~ principiou a d!scut.lr 
este artigo. O ·Sr. Lopes Gama havia dito que 
este projecto era multo popular, porque tinha 
tido na. outra camara 56 votos a seu favor, e 
que .a. mór parte delles era d~ deputados do 
norte; c cu en.tito respondi que por essa grau
d~ \'otar.üo não s~ conclula evidcntem~nte qu~ 
o projecto fosse desejado pela naçfLo, pois 43 
dos ,·otintes eram de uma. só classe; c como 
o projecto na sua maior pJrte t:udia a favo-
recer r·s~n class2, podcr-sc-ha dizer que o pro
jecto s•í era desejado por essa. classe, e nfLo 
pela nacfto. 

que se fez com tJ. reforma, deu-se mais ex
pansão ao .poder legislativo (]as prov!nc!as; 
mas o potler cx·ecut!vo c o poder jud!ciar!o 
ficaram un!tario:, como a Constituição cs 
creou; .Portanto, as asscmbl6as provlnc!aes 
hfto de fazer leio que sejam exccutad.as pelas 
mesmas autoridades que executam as leis g<
:aes. Se agora se acha que Isto não conyêm, 
entfio reforme-se novamente a Const!tu!~fto; 

mas não se queira, com o pé de int·êrpreta
~ão, cstabelcce.r um srstem.a que u1to está 
mnrcallo na Constituição. U(':n no Acto Addi
clonal. Nos Estadcs 'Cni,los, eu já mostrei que 
na União ha empregados geraes .para o c.x2r
dcio de totlos os tres poderes. ussiru como ~!as o nobre s;nador nfto cessa de apro-
as ha cm cad?. um Estado, que é Inteira- \'c!r.:t!'-Sc <10ssa m!nlla asserçfLo, fazendo della 
men:e independente; ruas entr·< nõs não pôde o s~u forte cavailo de b.atalha para trazer so

l~.o-· ter lugar: os mesmos juizes, os mesmos I b~e_ mim .a odior;id:l. de. dessa classe, c 11!sto 
p.e.Jdentcs servem para exercer .fuuc~õ:s gc- mr.,.mo cu.do que perd"r:t o seu tempo, por
raes e provlnc!nes, por isso que no poder ju· I ~1:e minha r.xp~cssão não pôde ser tomada 
diciar!o e executivo somos uniturios, c os como demonstrativa de desaffeição :t classe; 
pres!dent<s nas prov!nclas são uma parte do I ell:J. foi empregaua em fórma. de nrguruenta
poder executivo central. E ne:n diga 0 nobre I çiio pra con:rari«r a apregoada popularidade 
senador que o g-.werno centr;tl fica sem 110 _1 :lc. ~!·ejecto, c crc,lo qu: .. isto que :l!sse sühr~ 
me1r os empreg;:ulos que dcl'cm ·c~:ercer as a. \'otn~.rla dr,stc projecto se poderia dizer de 
funcç0es gcraes, porque o presidente que os qiJ:Llquer nutro que tendesse clir2ctamente ~ 
~G-:nl}!n. na provincln é seu dek·gnàn, ._. r1ur.:n raxo:·ec-e:r u!ua classe qualquer da. soc:eõadc: 
obra qualquer cousa pelo intern:cd!o d~ outro vor cxen1p!o, se se tratasse de um projecto 
f o mesmo que obrar por si; é isto um r:.xio:ua qnc isõnt3sse o commerclo de pagar cenos d!
de direito. r~itos n:1 alfandega. não se poderia dizer, sem 

Xos Estados UnitloE, por6m. onde 0 pre· ofir:nd€,r a classe dos negociantes, I]Ue esse 
sidcnte de cada E"taclo não é cl2legado elo ;;o· projecto cr:t desejado por e!lcs, porque os fa
Yerno central, T~pugname seria. que nomenss~ ·;or·~f'!H directamente? Tambem se diria. que 
os empregatlcs gara0s. Disse o nobre senador o prüi<:ctc c1·a bom geralmente para a nação, 
mn!s: "Kão se qu:r que o poder gt>ral tenha , ·;!;;to que, prote;;endo-s: o commercio, favo
quem execute ns suas ordens." r~cc-sc C!ll geral n. nação; mas não se PCH1e-

Isto s1!o propos!~õPs que o nobre senador ria negar que o bem direito era nos nego
ieYanta. 11ar.a ter o gosto de as combater, por- eiant;;s; as:;lm tambem agora diz-se .quê o 
r1ue o poder executivo geral nom;ia directa· projecto cm qnõ3tiio fayorcce .a nação, por 

mente os empregados de ma!s alta categoria, 
rr.mo os .presidentes de prov!ncl~. commnn
dr,ntes de arruas, chefes d" fazenda, etc .. c dá 
1< faculdade :tfls seus delcgal!os (o~ presiden
tes de província) Jl:tra nori1earcm os outros 
empregados subalternos, o que é o mesmo qu~ 
se fossem nomeados por elle. 

O nobre senador procurou fazer recah!r 
a odiosidade dos mng!stra(]os sobre a m!nha 
pessoa, dizendo que eu havl:t dlto que o pro
jecto era sómente faYora•el a. elasse dos ma.
gistratlos: nlngucm disse t~I. c eu referirei o 

isso Q:!e sii o os magistrados mais indepen
rlent~s pJra melhormente aàn1inistrarero jus
ti~a ao p~vo; bem, mas nem por isso se se
gue que o projecto não fa1•ore~a !mruedi:na
mcJ:te os mng-!strndos, e por isso se .pôde bem 
dizer, srm os oft'ender, que ellõs mais do que 
~ln;:;:uen1 o clcsd:-!m. 

Sr i;to c- assim, pam que se traz f< odlo
sitlad.: oobre fJUêlll ennnc!a nma prüpug!~f,o 
sem o !tm de atacar umu classe'! E .entfto 
P.\'a.:J~n-sr. lo~o: essa classe é sus}lelt.a. ::\!n
f.'l.lt.m üisse t.~l, o llOhrc sc-nnUor é que fls Yê· 
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zes, para puder fazer recahlr a odiosidade 
~obre os outros, na falt.a de argumentos, lança 
mão dessas prorlo~lç5es. · 

Sr. Preslcle.nte, eu desejo só arredar de 
m!m a lança com que o nobre seua.dor me 
quer ferir nesta parte; e se cu quiD<."'Sse fa. 
zel·a voltar contr1. ellc, mu! facilmente o po· 
derh dlr.er no nobre senador que mais a od!o· 
sidr,de dessa classe .merece quem no principio 
do su:1 carreira polltlca fez da classe da ma· 
g!strntura o objecto de suas declnmaçõ~s. que 
adqulr!o celebr!t!ades gritando tot!os os t!las 
contm cl!a, dizendo que era ella a menina dos 
seus olhos, etc., etc. Odiosidade poderia me
recer qu~m no tempo ~m que era !\Iinistro da 
J~1stiça deixou uns poucos de magistrados, que 
por ahi andam, sem seus lugares, que, sendo 
vita.l!cios, o ministro lhes tirou delles sem 
necessitar de se:J.tença, como exige a Consti· 
tuição ... 

O Sn. VAscoxcEttcs: -E' falsissimo. 
0 SR. ALF.XC.\Il: - E Ullll pront dissu 

que ago::J. na Ca.!úara dos Deputados se tem 
d!~cuthlo um parcc~r acerca desse objecto re· 
latiYo ~o Dr. ~!oreim Guerra. A outra prova 
é o Dr. :.rancei José de Araujo Franco, ma.· 
g!strado antigo, ju!z de fóra no Ceará em 
1825, ouvidor por auas vezes no Pará e Ser· 
gip~. c po~ fim sem lugar, graças ás remoções 
jJ:stas do Sr. "x-lliinistro da Justiça. Vascon· 
ee!los! Outros exemplares p()diam mostrar. 
Odiosidac!c:s dessa classe mereceria quem quer 
êstabelc~cr um sy;tema peio qual, se por un1 
lado p::.J-<ce dar-~e·lhe alguma independencia 
do poYo, pelo outro se põe n:l. inteira depen· 
d~ucia do JUinistlo, que a cada instante lhe 
p.Jde tirar os lugares com uma rcmoçao, por 
exemplo, do Rio Grande para o Rio Negro, 
do Rio t!e Jnneirn para :Matto Grosso, etc.; e, 
n:io contcntê com já ter·se dc!J:tixo de depen
denc!a. as juizes de direito, quer-se fazer o 
mesulO com os !Jnchareis que forem juizes 
:nunicipaes e de ()rphüos, conforme os pro· 
jectos de reforma aos codigos, que já foram 
apresentados. Odiosit!ade dessa classe meré· 
oeria quem f·:z o projecto da reforma ela Con-
5titui~üo, que da•:.n ás assen1bléas provlnciaes 
niio só a attrlbuiçüo de suspender e demlttir 
os mag!.trallos, mas até de lhes impôr a ter· 
rivet pena ct~ !nha.bi\ldnde p~rpemn. para 
nunca ma!d s<rvircm. E' sim c0nt.r:' ess~ que 

deve recahir a odiosiclnde clr.ssa classe, a quem 
se quer fazer escrava do poder e Instrumento 
cego de seus caprichos, sob pena de· s< lhes 
tirnr cs lugares, como acabo de expllcar. 

Disse o no!JrP. sc:nador: ;;Querem qua os 
magistrados fiquem tt discri~iio de sete ou 
oito membros das nssembléas provinciaes". Eu 
concedo que isto ~eJa mão, porém quem foi o 
autor dessa d!spo~içflo? Quem até queria que 
esses sete ou oito homens impuzessem a pena 
de inhabllldade psrpetua aos magistrados? Foi 
o nobre senador t;ue agora quer fazer recah!r 
sobre mim a odiosidade dessa classe, qu.ando 
cu nenhuma parte tive em semelhante dispo· 
sição, mns que agora julgo que ella não póde 
ser tirada elo Acto Addicionr,l pelo meio t!J. 
interpretação, e s!m por melo de sua r;;forma, 
que só pó de ser rei ta pelos tr.amites marcados 
11:! Constituição. Está visto, Sr. Presidente, 
que, quando o nobre senador trouxe aqui to· 
clls estas proposiçõ:s destacadas e inexactas 
acerca da classe da magistratura, nao teve 
em vista senão chamar a odiosidade t!esta 
classe sobre mim; porém parece que ellc, e 
r:$o1 C1!, t~m dado motil·os par:t a merecê!'. 

O ·nobre senan~r ultimamente alnd:L veio 
trazer os negocies de 1817 e 1824: elles não 
l'inham nada para a discusEão, m:ts emfi:n 
era nec~ss.Rrio tnzer odiosidades ú minha 
pessoa, tah'ez por uma especie de vingança, 
por{]ue, como eu tenho trazido para :1. dls· 
cussiio algumas opiniões do nobre senador, 
apresêntadas em certos tempos, o nobre se
nr.dor ouiz por vingança trazer estes aconte· 
cimento.s de 1817 e 1824; porém, quando eu 
vou buscar as opiniões do nobre senador, não 
~ para lhe fazer injuria, não é pn.ra !:<:r o 
maligno gosto de lhe mostrar que ê incense· 
quente, e me:J.os fazer odiosa sua. pessoa; é 
porque, sust,ntando eu opÜ!lões que o nobre 
senador sustentou em outro tempo, descon· 
rlnnclo elos meus talentos para .as corroborar, 
\"OU buscar as opiniões do nobre senador para 
apoiar as minhas: por exemplo, tratn·se do 
Acto Aclcliclonal, eu estou persuadido que n. 
titulo de interpretação qum·.se reformar o 
Acto Adclicional, eu o quero sustentar, e o que 
faço? Vou buscnr a oplnlflo do nobre sena· 
clor, quo foi membro dn commissüo que o 
apresentou, e qu~ te\'e parte activa no. con· 
fecçiio cl~sse acto: so hel de buscai· a opinião 
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de outros, vou buscar a oplnüio do Sr. depu· Ora, i'U ainda di;;o outra cousa, e estou per
t:Ldo Bern.ardo Pereira de Vasconcellos, para suldido que a canmra üe S. João ü'El·Rlel 
combater a opinião do Sr. senaüor Bernardo nli.o podi.a cstab~!ecer posturas tão amplas 
Pereira de Vasconcellos; isto não é injuriar s~br~ po!ichl indicia~! a; :ll:!s cu tJ::mxc-as. não 
no nobre se!lndor: ma.s agora, a que velo o como Qpiniiio da camara de S. João ll'El·Rel, 
nobre senador trazer as idGas de 17 e 2·1 para e sim cnmo opini~o do Sr. vice·prcsldcnte de 
a discussãc? Qual 6 a ma teria que se trata ~1inu:;, Bern:-.rdo P:rcira de Vasccncellos, para 
agora c. qui, que o :cobre senador quer provar cem e !la t'illllba t~·: ainda ns novas oplulões üo 
com as minhas opiniões em 17 e 2·1? Qual é Sr. sen.ador Vasc:mcellos. 
o discurso .que fiz :1eos<! tempo, as idéas que 
cntüo apresentei, que o nobre senador quer 
aprQVeltar para sust-entar sua opiniiio? Logo, 
seu unico fim era atac:Jr a miul!a pessoa por 
vingança, t:llvez ('Uidando pintar-me inconse
quente, como eu me tenho 1·lsto cm neccssida· 
de de p!ntar o nobre senador; porl!m, nisso 
mesmo o nobre se:tndor se mosLr:z. injusto, 

O nobre senador nada me perdõa e tudo 
I11e ser>e, n:t falta de razões, par:.t combater
me, e at0 um murro que dei na mesa lhe ser· 
y·io ile argumento e para exclam:Jr: -Quebrou 
a ;·,1esa com seu punho fo1te c .aterrou-me, etc. 
- Ora, para niio dar argumentos destes ao 
no1Jrc senador, estou at6 resolvido a pedir a 
V. Ex. (dlrlgindo·se :10 Sr. l•;csldcnte) licença 

J.}O!'que· cu tive ncc:ssidade d-e mostrar a sua para !aliar cm lagar que n!io tenha mesa, 
incanse(lueacb p:tra. nl,}oi:lr .a. minha OIJlnl!io, prlncipalm~ntc cm discussões calorosas, por· 
" 0 ncb:re senador :riiio teve C3S:l ncecssid:::d~, q:1c• póde ncl!as escapullr-m-~ dar sobre clla 
c, alénl disso, n:lu C.Oll:jC',;ulo i)r~Y~l· incor..zc-~ a!gum nn!:-rci; por orn. devo dlzor a.o nobre 
que:1cia alguma da minha [Uli.~. Em 1817 Sdlador ~ue a mu;a estít tal qual e nfto estft 
c 181-l, ~ em toda a 1l.li!:.h:l vida publica, te· IJU~brada ( lisarlas), c se eu g-ostnssc üc Jan· 
nl!o p!·ofess.r.do idéas íavorave!s á liberdade ~~r müo de argummtos taes, diria que o no· 
de meu paiz; hoje m1tro as mesmas id6as, brc sc:nador qu:::ndo lhe parece enche as bo· 
porque reputo a monnrchia representativa chechas, muda o ~om da voz, faz mil trcgcltos 
como mais umJ. 2'ar.antia JJ:n·a se mant:·r a com os br:t~os, c falia por ironia, gritando: -
Jlberdadc no Brasil: :::gor.a, o caso do nobre Querem isto, querem nqulllo, etc.! -E asslm 
senador é muito diffcNnte. A n10narchia exis- tambcm quer aterrar .aos seus adversarias po· 
tia quundo o nobi c senador em 1824 quiz o liticos. 
Acto Addlcioual; hoJe quer com a int~rprct:!- Admirou-se 0 nobre senador que aqui se 
ção anniqui!al·o, c eis c que se pódc chamar quizesse que as a~sembléas provlnciaes admi· 
inconscquencla; mns, com tudo, eu repito, não nistrasscm a policia respectiva d:ts pro.-lnclas, 
trago isto p;?.ra ter o gosto de dizer que o o; que niío se quizessc nuc a Asscmbléa Geral 
nobri! senador é inconsC{Juente, e sim pela nc- tratasse disso; que, sendo este um objecto de 
c2Ssidade de sustentar minhas opiniões a fa· :nuita consideração, não se devia deixar tts 
vor da conservaçii.o do .Acto Arld!cional. assembléas provinclaes. Sr. Presidente, muita 

O nobre seJ!ador destacou do meu dis- cousa s~ podia dizer a este respeito: em pri· 
curso algumas pala-vras, leu um pedaço que melro lugar, nós nno estumos constituindo a 
,aqui -vem sobre a-:1 posturas da cnma.r.9. de' Silo nação, estamos interpretando o Actr, Aiidlcio· 
João d'El-Rei, e disse:- Que t-em qu-~ uma. na!; e se este deu cst.a faculdade tis assem· 
camara abus~?- Peoo·lhe que não fuja do bléas provlnclaes, não ha remedia senão -es
meu argumento. Eu não me ha-via de levar 

1 
tar por Isso. se se quer reformai: o Acto Addi

pelas posturas de uma c amam, e se fallel : dona!; porllm, aqui cabe dizer·oe: -~r ais vale 
nesl;3s é porque 1)llas foram mand.adas fazer o tolo no seu do que o avisado no alheio. 
pelo nobre sen.adQr c approvadas por elle: A Assembléa Geral, occupada com o todo 
comil eu tinha nece-ssidade rle mostrar que na da nação, talvez niio seja a mais 1Jt"Oprla para 
pBlicia das cnmaras munlclpacs tratava-se de se occupar dos n~goc!os multo peculiares das 
pollc!n judiciaria, por Isso trouxe a opinião provi nelas: quem suppõe que nós não pode
dB nobre senador que sustentou qu-e as ca.· mos ter policia r,o Brasil senrto estabelecen
maras IJO<IIam tratar ile policia judiciaria. do.sc um codi;;o como o dn. França pôde as· 
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sim pensar, ma~ eu cuido que ne:n essa é a 
lndolc do nosso governo, nem é isso que qu!· 
zcram a Constilui~Uo e o Acto Addicional; o 
que cu cuido ó que o "~cto A::dlc!onal quiz 
mesmo que essas 11e'luena.~ cousas pollclaes 
f,,ssem feitas nas províncias: poder:l ser erro 
meu. porém a lcttm da Con:;L!tui6o c l!o :l.cto 
Add!ciona! o dizem. c as i::te'!ig;·nc:3:; que s~ 
t~m querido dar por este primeiro artigo do 
proJecto todas vão cm oppos!ção (t mente do 
legislador de 1834. Eu digo que os legislado· 
-res do 34 tiver.am em >'is ta esta idóa; os donu· 
tados provlnc!aes podem conhecer meii10r 
aqui!lo que convtim (nessas pequenas cousas) 
âs suas respectivas províncias, do qu<: um se· 
m.dor ou deputado collocado na côrte, e que 
muitas >'ezes não tem viajado todo o Brasil· 
pódc um senador ou deputado saber o que é 
bom, por exemplo, par.a o Rio de Janeiro, ]3a. 
hia c outra provirrcia. onde tenha. viajado; po· 
rém póde não saber de outras, e os deputados 
pruv!nclaes residentes alli, relaclouados, com 
ram!l!a, etc., podem saber o que mais convém 
aos interesses peculiares das su.as províncias. 

Se uma ou outr:~. asscmblén. provincin.l tem 
tratado de cousas ci>·cis, é um abuso que não 
vem para. este artigo nem para. nenhum dos 
quu o projecto Interpreta; srto abusos para os 
qu.a.es .não tr.mos remedio senão estarmos 
alerta. para. abol!r :1. lei provincial que os 
com:nettcu. por.rtth~ não lm duvidtt que o Actc 
Addicional pôde ter cousas que dilm lugar a 
esses abusos. Su;1ponlla::nos que se interpreta 
este artigo e que as assemblé.as provlnciaes 
dizem: - N'5.o obstnnt:: esta interpretação, nóg 
vamos íncndo isto.- Lego, pam que a. ln ter· 
prct~lw? O rc~ned!o 4'M~t no art. 2·~ do ..:\.etc 
... ~Utllciol!nJ, porque. fb:r como se- fixar, nrto 
estamos fóra que uma. lei provincial aberre. 
i! cntiio que remedia ha senão abolir essa. lei 
pr~vincial? Assim. vamos matar o mal !mme· 
tllatumentc. Portanto, parece que, ainda por 
todos estes pr!nclpios, o primeiro artigo do 
projecto cm dls~nssfto 6 desnccessarlo, se é 
que elle não ultrap.nssa os !Imites da lnter· 
pretação. 

Por ora. mio me oc;:orrc mnls nada., e 
torno a repetir, ·o fim j:'JI' que . Qu!z fallar 
agora ('principalmente àepols que velo pnr!l. 
a sala o nobre Elenndor que trouxe pa.ra. a dis
cussão cous.ns qui} não vinhnm pnrn elln) i!· 

dlz~r que eu tive desejos de offendel·o quando 
mostre! a sua lnconsequencia; tive necessl· 
dada de apadrinhar a.s minhas opiniões com 
as do nobre senador, emlttldas em outro tem· 
po, e o nobre se.n.adllr não teve necessidade 
para sustentar as suas opiniões, de buscar .a~ 
mlnlws d:sgraças de 17 e 24, nem com Isso 
mostrou mcoher~ncia da minha parte: lo 0 
o nobre senador fel injusto comm!go. g ' 

~ S;:. A. A.TJJCQUimQ"C"E: -Eu não sei como 
:,~ Jl~d,: .. ::.Tgumentar com quem cerra os ouvi· 
t.~.s. 0 :11!0 quer dar quartel á razão; ê perder 
o lC•EJO c mallJar em ferro f-rio: mas os no
bres senadores têm querido ensinar aqui as 
cousas mais trlviaes do mundo... Digo que 
querem .ensh!ar! Oxalá que o quizessem. Que· 
rem fazer crer q:;e a significação da palavra 
- policia - é a que elles têm na sua c.abeça;· 
dizem que entendem Derfeitame!lte 0 qu;, !i 
pollcla. judiciaria, mas niio querem fazei' a 
caridade de se e:.:primircm de maneira qUel 
os outros entcnd;;un; querem guardar 0 seu 
se;:rcdo, contc:J.t~m-sc cm dizer: -policia
nfio é Isso que sempre significou, como os dlc· 
cionarlos dizem; r.olici.a. antiga no sentir del· 
les, é uma cous3, c paliei:!. moderna. outra 
cous:t! Ora, isto ,; r.ara mim uma descoberta, 
de maneira QUe a si~nific::~ilo d:J. pal:i.vr:J. que 
tem sua or1gem !Ix.a e lnvariaveJ é como as 
modas! Policia sempre significou reglmen de 
governo, e ha de sempre significar o mesmo, 
ou os nobres sen:tdorcs queiram, ou não qne!
ra:n. 

)Ias dizem os nobres senadores: -Não, 
nii0 é Isso! deixemos cá €sse~ diccionarlstas 
que nfto sabem o que dizen1 . 

Xe;n ao menos os nobres senadores que· 
rem ter a pa.cieucia de consultar os dlcc!ona· 
rios moderuos: nelles v"m a signific.ação de 
- poi!cia -· cr:c ó - goYcrno - que p6de 
ser domestico, do paiz, etc.; mns tudo é go· 
ye~no. E que cousa é policia judiciaria? :Não 
se explica; dizem que pcl:i palavra policia 
não se entende o que sempre se entendeu. 

Dizem 011 nobres s:madores que a. defini· 
ção de Paschoal Jos~ de Me\lo nrto é boa; 
ne:u ao menos <11zem o que 6 policio. de P.as
choal Josú de )Icl:o, para. o Senado saber se> 
é l>o:I. ou niio. 

2 
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Disse-se que Paschoal José de Mello que· brm dizer, com estes termos vulgares que se 
ria que a. poli<üa. fosse exercitada. promls- u~am, por ex·emplo, que Bernarda. é uma. dcs· 
cuamente: ora, cum effeito, Isto é uma des- ordem, ainda que cm outro tempo Berna.rda 
coberta. tambem; entende-se por po!!cla. o era tmicaD!ente nome de mulher; mas .a. rcs
que P.aschoal Jos~ de Mello diz a. respeito da peito nos termos da scicncia ainda nüo che
nttribulçfto cumu:atlva, exercitada. por dlffe- gou cssp. moda. 
rentes magistrados. Ora, a. definição de Pas· Como o nobre smador disse que essas 
choal não é boa; mas não se diz qual 6 essa derlnições são muito antigas, eu clescja.Ya. quo 
definição, refere-.;,; unicamente o que elle diz ellc me dissesse de quando datam as deflui· 
sobre o numero dos empregados que exerci- çõcs modernas. P.ascho:tl José de !\'Iello era 
tam essa policia; é um modo novo de definir um pobr" homem, uüo sabia nada! Pollcia 
as cous.as. Portanto, estando nós nesta con- moderna é outra cousa! 
fusüo, como podemos marchar? Recorra, porém, o nobre senador aos dic· 

Dizem:- Policia é isto que cu entendo, cionarios mouernos, c Ycja-sc a. palavra. 
mas que nfto quero explicar; não é aqulllo policia. - n:"to si;niflca o mesmo que slgnlri· 
que sempre se entendeu, isto é, governo e rc
g!men relativo á communidade e segurança 
dos poyos, é outra cousa. - :Mas que cousa. é 
essa que não querem explicar? 

Depois, passa-se a confundir cousas que 
nüo têm n.ada com o processo; confunde-se 
o instrumento. a pessoa que se serve desse 
instrumento, chama-se tudo processo; els aqui 
o nosso codigo do processo que o que menos 

cou ha duzentos cu quinhentos .annos; mas, 
entretanto, estamos envolvidos nesta questão 
que -êm si não presta para. nada, estamos cm
bara!;ados ha uns pou~os de dias sem poder· 
mos caminhar par:t diante: pois nfto seria 
um.a obra de caridade <la parte do nobre se· 
n~dor cxp!!cn.:- cst~ que=~~iO aos scue ccllcgas, 
aos seus amigos, de maneira Q.ue entendamos 
o que se quer tlizer, porque fazendo-se isto 

têm G de processo. Processo é o mesmo que está a cabaL!:~. a confusüo? Agora o 11uc se se· 
individuo; tudo é processe! Eis como nós guc dahl é appro1·ar.sc, ou a cmcuua sup· 
andamos: c'onfunde-se tudo de maneira que 
não é posõivel que nl:;uem entenda; mas isto 
mesmo ê c;ue é bom, porque, não entendendo 
ninguem destas cousas, o governo tem na su.1 
r.1ãu f~zer o que lhe parecer. Quer-se c1uc •J 

governo diga ao pres!den~e de tal prol·lnc!,a: 
- Obre desta maneira; quero que a policia 
de l\Ilnas seja. esta, a de Pernambuco seja 
est'l. outra! - );fto s" quer que as palavras 
signifiquem aqu!llo que eHas realmente si· 
gniflcam. Fel!zmcnte estes termos das sei· 
encias ainda não estão no caso de outros; 
nem se lhes pód~ applicar a maxima de Ho
raclo: 

Si volet 11sus, 

Qucrn penes arbitrium cst, ct jus et nornw 

loquendi. 

pr~ss!va ou o a.dd.'tamento. 
Eu tall·cz que nüo me cance mais cm rc· 

pctir o que tenho dito, porque aqui não ha 
ag-ora senão rcpe~iç<ics sobre esta materla; al· 
gumas cousas mais que se tem dito siio umas 
historias de rcl·olueionarlos ou de pessoas que 
siLo amigas de rc1•oluções, etc.: da minha 
parte quem me •1uizcr attrlbulr Isso pódc·o 
fazer, que cu disto não faço caso algum; creio 
qu~, quando se fa!la. rle revoluções, cu sempre 
fico de fóra; nunca entre! nessas cousas, n. 
minha revolução é querer que a. Constitulçfto 
v{L marchando constantemente para diante. Eu 
podia tamb"m dizer a respeito de revolu~lo

nnrlos c reYoluçõcs que os que querem tirar 
{Ls provlnc!as as nttr!bu!çõcs que ellas pos
suem. c têm multo bom direito de possuir, 
nüo se lembram do perigo em que as vão pôr, 

Tem sun origem certa e sua. signlflcaçüo porque, se se lembrassem disso, tnll·cz não se 
lnvarlavel: ,agora o que tem é estender-se •• qu!zcssc arrancar (ts provlnclas aqulllo que 
outras muitas cousas, mas nunca se diz que llhrs foi dndo pela Cnnst!tu!~f·o ~ pdo !.cto 
o preto quer cll:~:er branco. Poder·se·ha muito Addlc!nnal; lain~ qn<' Isto não se.i;t lllu!w 

I 
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proveitoso. Eu por ora nüo tenho nada mais 
que dizer. 

O Sn. Cos·r,\ FEnnErnA:- Um nobre sena
dor que apadrinha o projecto, e que agor.a 
se não acha na sala, confessou que a emenda 
do nobre senador (o Sr. Vcrgu.elro) encerraYn 
o mesmo p=nsamento, as mesmas ldéas que 
elle tinha, e que só a rejeltaYil por !nu til: os 
do seu lado dizem que as palavras de que 
se serYe o projecto não e;;p:ir:Jem a rocsm<J. 
ldéa qua tem expcndldo o lado a que cu pcr
ten~o; de sorte qu~ 3 r.Jn-;ldu, pelo que tenho 
observado, é só de p:;.!urs.s; J":J.as cu creio 
que, se os nobres senado:-;:-;; ~tw p1it;l!,am a I(l

vor do projecto estão de !Joa fé (cGmo penso 

63" SESS;\.0, E:\I 30 DE JULHO 

Leitura ele pa1·eceres. - 7'erceira discussão da 
resoiug!io que re·voga as leis provinciaes 
elo Jfaranh!io ns. 54 e 80, ele 1838. - Pro
eeguirnento da segunda cliscussã~ do pro
jecto que interprc:ta alguns artigos elo 
:lcto J.ddici.oual. 

l'IIESIDI~:'\t'l.\ llO SH. JllOGO A:i'fOXJO 1'mJÓ 

Reunido surflclênte numero de Srs. 
senadores, abre-se a sessão; Hl-ce e 
approva-se a acta da anterior. 

São lidos os seguintes 

que estfLO), não terão dm·id:J. ou< CJ.UC este 1" 
artigo vá. a uma coronlissão Pill'a se lhe dar PAimcEnEs 

uma nova redacção; deste modo se concilia 1 • " :\. comlllis·a· -0 d 1 · 1 ti _ · - • os netos eg1s il vos 
tudo. Se os que estao ao meu lado e_ntendes- [l!'OYinciacs, tomando em consideração 0 re
scm que as palavras .do artigo exprimiam o I quc:rimento do Sr. s::nador Costa Ferreira 
nosso pensamento, nenhum~ duvida terlamos ~cito na sessão de 27 do corrente, examino~ 
rm votar por clle, como estao os nobres sena- :t lei n. 79, de 26 de Julho de 1838, da assem
dores que apadrin11am o projecto, que dizem bléa provincial do :\!aranhão, pela qual foram 
que a emenda do nobre senador o Sr. Ver- creados par.a as diYersas comarcas daquella 
guelra exprime o pensamento dclles, e que proYincia, prefeitos e sub-prefeitos, e acha que 
sú a reprovam por !nutil; roas creio que terão a dita lei prov!nzial é nulla. 
a condesccndcncia, ou de rotar pela emenda, "1.• Porque coro as attribuições conferi
ou de consentir que o artigo vá a uma coro- das aos prefeitos, sub-prefeltos, e roais agen
mlssão par.a se lhe dar uma nova redacção. tcs da policia foram 1m-adidas as .attrlbuições 
:-<em se diga que eu quero com !stô demorar dadas aos juizes de paz, e de di.relto, chefes 
esta questiw; nús poderemos passar a dis- de policia, pelo c-:dlgo do processo, que é ge
cutir outros arti;;os porqlH? sfLo int!epcnden- r~l, '' un!~o p:tra 0 Impcrio, ~ó ú. Assmnbléa 

Gr.:-al compete o.lt(l'~..l-as. <lcrogai-as. etc. 
tes. 

O projecto não se contentou de ~:xplicar 
:~rtigos do Acto Aüdicion~l; accrescentou v 
ultimo artigo, que ~ o s•, e cu creio que elle 
nf•o 6 Interpretação. Emfim, como deu a hora 

· amanhii mandare! á mesa o roeu requeri-

menta. 

"2.• Po~ ser injusta e odiosa a disposição 
do art. 2• d:t dita lei pro\·inclal, prohlblndo 
que os vice-presidentes nfto possam demlttir 
os prefeitos e sub-prefeitos, quando pela lei 
geral os vice-presldentes exercem todas as at· 
t~ibuiçõcs c gozam das mesm.as prerogatlvas 
r.ue os prcsidcnt~s. 

"3.• Por conl!cder aquella lei provincial 

o Sr. Presidente dá para ordem do aos prefeitos, sub-prefeitos e secretarias das 
dia a discussão da resolução que rc- prefeituras honras militares, que pelo § 11 
vpgu as leis provin~aes do l\Iar.a- rlo art. 102 da Constituição compete ao po

nhão ns. 54 c 80, de 1838, e depois der executivo. 

Dada a hora ílca a discussão adiada. 

a continuação da materia adiada. 
Levanta-se a sessão ás duas horas. 

''·!.• Por invadir o art. 10, da dita lei 
provincial, a lei de 18 de Agosto de 1831, que 
r!·eou c organisou .a guarda nacional. 

"Portanto, 6 a commlssão de parecer que 
I se adopte o scgul:lte 
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lecer um:t companhia para mlncrar;ã 
PllOJECTo DE nEsor.uç,\o na provlncla de 1\IInas G er.ncs. 

uA A~scmbl~n. Geral Lc;lsJntivn rcsol\·0: 
"Artigo unlc'J. E' nulla c do nenhum ef

fcito a lei n. 79, àc 2G de Julho de 1838, da 
:tsscmblea pro'l"incinl do 1\Inranhiio, que crcou 
na dita provincla prefeitos, sub.prcfeltos e 
~!gentes de policia. 

"Paço do Senado, 29 de Julho de 1839. -
'f'alTasqucs. - LOJ)CS Gama. - -~ lcncar, com 

Ka ord~m <lo dia entra cm tcrcelr< 
iliscnssflO a resoluçf~o do Senado 1111• 
r2voga as leis provinctacs do Mara 
nhiio, ns. ii4 c 80, de 1838, que conce 
deran1 {t confraria da. cnpella de NossP 
Senhora dos Remedias reter os bcn• 
de r::tiz que possue C auquirir 110\'0S, ' 

isentando dos dlr"ttos provlnciacs n> 
lenhas e com~stiYcls para consume 

restrlccõ~s." das cmbarc:tcõcs nnclonaes. 
"2." A co:umtssflo dos netos lcglslath·os O Sil Fmmw!.~ DE llh:Lr.o:- Sr. Prcsi 

provinciacs examinou n lei n. GG, de 27 de dente, cu tenho alcuma cluvida cm votar pelo 
.Tunho de 1838, da asscmbléa Jlrovincla! do 1" artigo da rcsoluGão, porque julgo que ni!o 
:.rnr:m!JflO, pela qunl foram crc:ildos os cmpre- ~ multo liquido que as asscmblé.as provln
gos ele juiz municipal c uc orp!Jáos em um só ciacs n[lO poss:un lé;i,;l~.r sobre o o!Jicclo de 
magistrado. que cli::\ trata: na sc;;unda dlscussiio cu es· 

"A commlssão enten!l~ que a supr::õita pc!·c! qua algum nolJI'c senador, m:tlil vcrs:~uo 
lei nfLO deve produzir effei~o: po: ser nulln.; 1 do que cu ~o!Jr,; :. matcria, rue JJU<lêssc cseln· 
poro.u:t:I.to, pela sua dlsposiQ<tO ficou !·tlDIJr:- I rccr.r " este rcspdto, c c:Jtão oU\"inda os seu~ 
n1ido o em!)rcg-o cJ.e juiz üos orpbftos, QUC era :-"rgumcnto~, f:U 1nc p~~1::·o;sc orlent.n.r c dcs· 
exercido por· um só indh·iüuo, c as attribt:i- I1r~ndr.'r-!l1r- d:ls duy~!.l:ls r:n íjUC: ora ainda 
ç:ões dos UH!smos juiz,~s de orphüos foram nc- ll.!C a(~ho; c cotn c.speciaHdaclc cspc·rnvn. que 
cumubclo.s r,s dos juizes munlcipaes, contra a!znm dos nobr~s ~cnaclo;cs pela provlncl:t 
o disposto no nr~. 20 elas i!ispos:çii(s proY!- <lu :.rrmlllh:ia se occup~:;se ueste objecto, por 
~orli:~G nccrcn. t1l admiuistrncflo üc justiça cl.. isso que ell:: diz rcspe!tJ ú sua provlncll. Po .. 
viL por isso submcttc ít ::pprov~çiio do Sc·J 1·t:n p::~:;ou n. mntcrl:l. silenciosamente em se· 
nado a s~guinle gmHl:t disct:s>iio; estamos n.a terceira, na qual 

I y, se p:tssarn a votar, sem que cu tivesse ou· 
J•I:OJEC'IO m; nEsor.tr~·.\o I \'ido argumenta :dgum que me pudesse cs-

cl:Lrcce;r n resp~!tn d~.s du\~hlas que eu dii:ise 
··A ASS2:1lblva Gcr~: !cc;;iõlali\'a l'•':o!n: ter: :,chei·nlc porlatlLO na ue:ccssldaclc de to· 
"Artigo uni c•?. E' nnlla c de nenhum ef- m~:· a p~lan;\, nfto para clcsõnvol\'cr a mate

feito a lc:í dn .ns>cmblél p~ovlncial do :.lar::- ria, po!s já dccl~rd que não estou ao facto 
:uhão ue 27 ele j'unho de 1838, que suppr!mlo !lella, mas com 0 fim tflo sómcntc de encetar 
<! emprego de juiz dos orphftos cm um só ln- a discuss"o ~ ver se por meio dclla posso 
dlvlduo, c aecumulou as attribu!çõcs dos mcs· ~ahir das ··d~vÍdas que tenho. 

mos juizes de orphãos fts dos juizes munlcl- I O , c'r• ·\clc'J-cJ'OJJnl no ~ 1" do :m. 10 diz 
· t t ryO dos dispo- '' ' • ' ' ' ·· :paes, contr:1 ° dlspos 0 110 ar · w • " ~ que compete (ts nssemblé.as provinclacs o le-

s!rões provisarlas, acerca ela ndmlnJstraç .. o de . 1 1 d' 
1
.
5

•
0 

ci\'I'l J'U<llclarl" e 
~ gls.urcn\ so lrc a n· a , ... L+ 

justl!:il civil. i! ry9 d J 11 de 18"9 - ccclcslnstlcn, etc.; c no § 10 do mesmo artigo 
"Paço do Scnn °• - e .: 

10 

1 
" 'aa- diz que tam!Jem lhes compete legislar sobre 

1'allasques. - ,ucncar, venci o. - opes · ~::sr~s de soccor.ros publtcos, conventos c quaes· 

~·na. " quer nssocja~ões politicas ou rcliglosns. Ora, 
Foram a \mprlmlr. esta attribu!ç:\o do Acto Atldiclonal conferida 
Fica sobre a mesa a red~cçfto <las 

ús assembléns p:ovinclaes me parece que DitO emenda:; feitas e approvndas pelo .Se· 
• (l chlmcrlca. mas real; quero dizer que as as· nado .:t proposlcão ua Cnmar.a ilos Srs. 

semb16as provln~lacs têm cllrelto ele legisla· nr•putados, aonceilendo a Guslnvo 
rem sobre nssoclnçiJcs r~liglosns, c, por conAdolpllo Rere faculdade para eslabc-
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~--------~~---------------------------seguinte, todas as attrlbu.lçõcs que .as devem entiio melhor fõra não se Jlle ter conferid 

·habilitar para esse fim. · t.al attribul~ão, porque ·t:lla se torna ch!merlcr 
Que uma capeJla é uma associação reli- : v1i. e lnexcqulveJ. Estas dt!'Vidns, pois, 6 0 qu 

glosa, 6 cousa de que se não póde duvidar, á cu desejava VI:'!" ~esfeltas, pcrra poder dar 
.vista das formalldades que se obsen·am qu.an· meu voto, porque em Ycrdacle, se !Ia usurp. 
do ellas sG.o erectas. Pela lcg!slação antiga se ção de attribulção, então desejo votar pel 
exigia que, para ~e instituir uma capella, era annullaçiio da lei; mas, se a nfw houver ( po 
ncccssarlo que se lhe fizesse um patrimonlo, ora eatou persuadido que não l!.al, nfto quer 
num de que tivesse um rendimento certo p,ara Que se annullc uma lei fclt::t com autorldad 
<lccorrer {ts despezas ncccssarlas {L ex!stencia legitima. Espero, pois, QUe não serão infru 
dessa associação. Ora, se Isto já se achava ctuosas ns minha3 observações, e que ao me 
estabelecido na lcgisla~fro antiga c se tem pra- nos produzirão o effe!to de eu ser i!iustrad 
tlcado at6 hoje, p::rcce QUe a ::tssemblén da como desejo; e üesejo multo que os nobre; 
!l!aranhito, lcglsl:mdo para que essa cap3ila senador~s pela provir.cia do :!\;Útranhii.o, o.u• 
r.udcsse nd(!u!rir ccrlos bc!ls de raiz, que de- tDm direito ma.is positivo dê e:r.anün.nrem ·cst• 
vem f()rmar seu pntrimonio para fazer face negocio, mo communlquem as suas luzes , 
és suas dcspezas, parece, digo, que -<st:rra no este respeito. plra cn me saber dirigir: po 
gozo de suas attrlhulções; c, a entender-se e:ngu~nto, voto c.Jntra a r~:solu!;':io. 

que cll:l. () não p6cic f:tzcr, li. Yist:t da dispo- O Sr.. At)!'EID.\ r. Srrx,\:- Sr. Prerldcntc 
::;lc:io do Acto Atld.icion~l, ~cri:!. qne-~cr o fim, como ~enac!or p.~ln provincla !lo ::'IIarnnh~o. jul 
n~;;::ndo os meios; e uão 6 posslrcl que se ;o·mõ ch:tmndo r, terreiro, c 'PTocurarcl, se 
r.~ss:t vcdf!ca.r o fim a CJ.UC se propõe de for- i~s0 me fêr poss!Ye!, dar .alguns esclareclmen 
JU;>.r uma assocl:t~ão rcligios.a, sem que. p:ua to9 ao nob~e senador 11.ue ::caba de fallar, • 
isso fQssem conc~dltlos os meios nceessarlos. que tem ::!:;uma. CUi'lda cm votar pelo art. 1 
Igu:~es a.ttríbu!çiícs tf!ll s!do cxcr~ídas pclns da resolução f!UC se díscnte, c na qual s;; re 
asscmbléas provlncb!s, sen1 que até agora se I voga uma lei provincial do :O.Iur:mhüo, Q\\e 
tenha julg~do [JUe cllns tenhn.m c-xorbltado contr.a as leis à:t aml>rtisa~:i.o, concedeu li. con 
c1c seus poderes; c para comproYnl-o, cu c!- fraria el:l. capcl!a !le N. S. dos Remedias rctc 
ii!rcl um c·~:c:nplo. beus d<:! raiz que ir. pos>.uia, no vaior d ~ trint:. 

A's asscmbJ.;ag proYlnci::c~ se concNléu o co!ltos ele réls, c adquiri;· outros até o valo• 
direito de legislarem sobre n lnstruc~ão pu· de un1 cento ele 1&is. 
h!lca c cstnhclcc!mcntos proprios a promoYcl-a, O uobrc scnarlcr refcr\D-sc f1 lei gero.! d• 
c;;ccptuanllo-sc GS flculdndcs u; medicina. I ::tmcrtis::ç:la, cm Yirtl:dc dr. qual o ,'.cto Addi· 
cursos jur!clicos, acadcmbs, etc.: cntNtanto don:l.l n~.o permilte li~' .as a~scm'bléas pro 
:::s assembléns tém legislado sobre o Jl~ssonl vlnciacs legislem sobre nssociacões rcli~losas 
desses eJta!Jclecimer.tos, crcando d!..-"rsas ca- senflo cm elous casos. c isso fie deduz dos ar~s
dc!rns, m:n·c:m!!o os sõns orde!!ados e ap?ll· to~ auc thn th1o lugar, e dos quaes tnmbcrr 
cando r~nd~s p~m css~ flm; têm feito esta- se d~prehcncle que ns nsscmb!Eas Pl'Q\'Inc!ae, 
tu tos, etc.; se, pois, c!lns têm pr:1t1cndo {S5CS nüo tem a nttribuiçã.o ele legislarem a cstr 
netos sem que se llles haja contestado a fa- respeito, :~restos que têm passado nas ca.ma· 
culdadc que ne!lcs exercitam, segue-se (!UC ras dos Depntados e do Senado, e que têm 
cllas pod~r.l 1cglslar sobre azsocln~ões rcl!gí()· sido sancelonnclo~. dispensando na Jcl ela 

sas, que poden1 ~ devem ap;~Jicar os meios nmortlsacüo. 
necessários para desempenhar o ílm a que se E', :poh, evtuentc, li. vista. disso, que n 
clestlnam. Ora, Isto posto, parece-me que era :1ssemblél do Maran\lr10 exorbtto\1 de seus 
,alguma cousa duvidoso, no menos pelo. minha poderes nesta pa~tc; alêm de que, se os le· 
parle assim o julgo, (\Ue as o.ssembl6as pro· gisl:ulorcs do M.aranhií.o queriam dotar essa 
vlnciaes não pQssam Icg!slnr sobre tacs obje- capel!a, tinham ·outros meios :para fazel-o, 
ctos, porque, n se denegarem os meios para sem tlrar elo con1mcrc!o bens de raiz, o que 

15e conseguir o fim a que uma asscmbl6:t. se ê um grande mo.l p(l.ra o. nacã.o: a lei da 
põdc propór cm virtude do Acto Acldlciannl, : amort!sacão dos bens d.c m.rto mo!t:t. I'! a lei 
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m.ais aprecianl que nos legou a antiguidade, 
por isso que ella tem por fim impedir que 
essas corporações accumulcm tantos bens, pois 
que dessa pr,raJ,·sação de circulação resultam 
graves preju!zos ao Estado. Parece-me, pois, 
que tenho dado .alguns esclarecimentos n.o 
nobre senador; mas nfto foi tanto para Isso 
que cu pedi a palavra, como p::tra fallar so· 
brc o art. 2" da resolução. 

Eu, na qualidade de senador, sou obr!· 
gnclo a defender não só os interesses gêraes 
da nação, como t.ambem os de cada uma pro
víncia cm particular. c prlncip::tlmentc aqucl· 
l·:s que clizern respeito (t minha provincia (o 
l\!nr::nhão) ; c por isso tornarei r. trazer (t 

consideração do Senado que a !scnçfto d<•S 
direitos se brc objectos de exportnçfto, concc· 
d!da. pel~ legislação da minha provlnc!a, objc· 
ctcs que d<lla são transportados cm navios 
de propriedade brasileira, cujos propr!etarios 
sehm residentes naquella provinci~. para 
Hcsp:J.nha e Portugal, cm nad.a affender{t nem 
aos tratadoe, n 'm á Igualdade dos direitos, 
porque del'c notar-se que o favor 6 muito rcs· 
tricto. 

Disse t'!11 no;,re senador. que impugnou 
esta minha propJsição, que nrdade era c;uc 
o favor nilo ·6 concedido dir:ctamcntc nos es· 
tr::nge!ros, mas indirectamente {ls n~çõcs que 
a:nda tfm trntaJos com o Brasil: mas cu 
jul[;o que os tratados celebrados com a In· 
glaterr:::. e a Belgica csti'to prox!mos a nc:tb:tr. 
Porém, como é que podem .essas duas n~çõcs 

reclamarem cm seu favor isenções concedidas 
a na,·ios brasileiros? D!rilo cllcs: -Obrigai 
os vossos navios, já que lhes concedeis ess<s 
favores, a que venlwm aos nossos portos com 
os gencros de tae~ prov!nc!as.- Isso niio pó de 
ter lugar. Mas dirão:- Se os vossos navios 
cle:nandarem os nossos portos, terão o mesmo 
fa,·or. --Eu direi que os primeiros ensaios de 
commercio com os pa.!zes estrangeiros, logo 
depois de abertos os portos elo Bras!!, não 
foram favoravcis {t provinc!a do ~!aranhão, ~ 
não ha um só vasa que daqu~lla província 
saia .para a Europa que dem.nnde os portos 
de Inglaterra! todo o commercio tem sido com 
Portugal, e ha poucos r.nnos que elle princ!· 
Jllou com o porto de Barcelona. Sendo este 
J'nvor couc:d!do a r:av!os brasileiros, cujos 
ilonos residem naquella provlncla, não pre-

judica essa Isenção aos tratados; c tanto isto 
é certo, que nós obserYamos que não tem ha· 
vida rêclamnção alguma ela parte dessas duns 
nar;õcs. 

Os r,encros pr!nc!pnes que se exportam· 
!lo ::IInr.r.nhflo s;io o algodão, o arroz, e alguns 
conros; do segundo genero é que h:t malares 
ri'me>sas; do algodão pouco se exporta, por· 
r:ta" a sua cultura cahio cm decadenc!a, c este 
é o unico melo de animar os plantadores de 
algodão, afim de promo,•er o augmento do 
prorluC'to da imposição geral: e nfto havendo 
offcnsa do; direitos gcraes nem dos tratados, 
entendo que a lei n. 80, da asscmbl6a do :!lia· 
mnhfto, não devt) ser rcvog::tda. Supponha-se 
me3mn que houvesse offcnsa de tratados, c 
que essas duas na~ões fiz'<sscm rcclama~.3es: 
r,u.; males resultariam dahl? Era a lndcmn!· 
saçfto eles direitos par um ou dous annos, e 
~stn'':t tudo t.crn1inac!o. Portanto tenho que 
mrrndnr (t me:sl u seguinte 

r.~!F.Xll.\ 

"Supprinm-s,~ o art. 2" da r:solur,ão. -
:U111cffla C 8i[1'a." 

E' apoiada c posta em discussão. 

O Sn. Fr.~:m:::m.\ m: :\!F.r.w: -Agradecendo 
ao nobre senador a informaciio que se dignou 
dar·me, peço-lhe que me perm!Ua d:clarar 
que ainda me nüo acho esclarecido como de· 

sejo. 
Sr. Pres!uent~. eu qulzer;J. ver dcstru!da 

a iti~:t de que se nfto contém nos puagr;J.phos 
do Acto Add!c!onal que cu citei a attr!bulcão 
d~s assembléas prov!nclaes poderem legislar 
sobre divisão ecclcsiast!ca, casas de soccorros 
publícos, com·entos c associações religiosas; 
porém. cm resposta a esta !déa que cu apre· 
sente!. s6 se argumentou con1 a lei geral d~ 
nmort!sação, que prohibe que as corporacões 
de míio morta possam adquirir bens de ra!z, 
pela qual razão se entend~ que .as asserobléas 
provinc!aes não podem legislar a tal res-

;Jdto. 
Se admltt!rmos este principio como re· 

~r~. r.nliio desde jft se põll~ dizer (scgunun 
o meu modo de pensar) que as assembléas 
prov!nc!aes n11.o podem legislar sobre cousa 
algumn, porque eu me penunclo qu ~ não pó de 

I 



Sessão de 30 de Juiho i7 
·ha1·er umn. lei provincial que, cm um ou em 
outro ponto, s~ não opponha ú. legislação ge
ral. Creio que nflo ha uma uulca hypothesc 
cm qn2 um:1 lei provincial, em um ou outro 
ponto, não esteja nesse caso; o que, sendo as
sim, como G, faz crer com fundamento que ê 
chirnerica e nu!la a altribuição que se tem 
conferido ú.;; assemb!Gas provincl.a~s; mas cu, 
pelo contrario, supponho que as assembléas 
prov!nciaes podem legislar, segundo as attri
buiçõcs que lhes foram conferidas, sobre os 
objectos a que ~!las sJ referem, sem offcnsu 
das leis gcraes, s<:gundo o systema aqui apre
sentada d.as linhas parallelas. A assemb!Ga 
geral fa.z suas leis gcracs sobre amortiaação, 
c as asscmb!éas provi!JCiacs fazem as suas leis 
p~cullart's so!Jrc o mesmo objecto, na parte 
que lhe diz respeito, ni10 sendo possirel que 
uma assembléa provincial f.aça uma lei pe
culiar que Em nr.nhum ponto vá tocar com 
alguma lei geral: se se quer que não se veri
fique esse contacto (o que não é passivei), 
enlitoJ mclhur fôm que s~ não alterasse o srs
ter.i~. ~nc nrlo i!ludlssemos a nação. 

Qn:-.nto n('IG ~r~stos que o nobre senador 
citou, não creio que sejam de grande peso. 
porque, ainda qu~ em parte nos de\·am gu!ar 
no andamento dos negocies, comtudo, pôde 
ser que algumas vr:zcs elles possam ser con
siderados m,;nos conycnientcs c appllcayi!s; 
e demais, a este respeito a!gumas excepções 
têm havido, c o nobre smador não poderá 
nct;ar qur., p~r:1. casos ldent!cos, se tem (lis
pensrtdo n:ts !ris geracs. 

Nflo contestarei a utilidade que resulta 
de ;;.; n~o alienarem os bens, porque isso tem 
sido muito deRenvolvldo na c~sa, por6m, como 
não lm regra iuvnriaYel e absoluta, cu suppo
nho que este mgocio de que tratamos é um.a 
excep~ão. F.' de utilidade publica quJ hnj:1. 
associações religiosas, c, para ellas existirem: 
nccessarlo é que possam adquirir bens com 
que formem o seu pntrlmonlo para subsistir, 
~ de outra sorte e!las não podem preencher 
seus fins. Taes são .ns razões, Sr. Presidente, 
que me obrigaram a yolar contra o artigo 1• 
da resolução. 

Qu:mto ~o artigo 2", ao qual o nobre se
nador jú. propüz emenda suppress!Ya, cu te
nho a satlsfa~iio de concordar com <·llc em 

todas .as suas razões, c hei de votar pela sua 
em~nda; entrctan to, para que possa ser mais 
eoclarecido sobre o artigo 1 •, estou resolvido 
a mandar {L m;s:l emenda suppress!l·a dclle. 

E' !ida c apoinda a seguinte 

''Supprima-se o ~trtigo 1•. - Ferretra rk 
.llt~llo. •· 

O 81:. 1-Ior.L.\XD.\ C.\\'AI.C.\X'l'I: -Este pro
jecto está em terceira discussão. Não ha uma 
prova maior do quanto o Senado deseja pôr 
<m harmonia as attribui~ües das assembléas 
!H'OYÜtci~cs com as d::. As3embléa Gera!. do 
que seja a maneira por que tem procedido 
na presente questão. Uma commisso1o sua pro
püz a re\·ogação destas leis, e o Senado tem, 
qua:;i sem discussão alguma, approvado .a re
solução em primeira e segunda discussão, c 
já se acha em terceira, se:u qac t:nha sof
frido muita opposiç5.o; eu mesmo, tendo al
;;uma~ vezes duvidas sobre qu::csquer das pro
posiçüc;; da resolução, c m:smo sobre o rela
torio da no!Jre commissão, julguei dever sa
crifica:· as minh::s opiniões, e, sem me im
porta:· com e!las, appro,·ar a. resolução, e com 
Isto quero da r uma prova do desejo qu:! tenho 
de que as assembléns prov!nciaes não usur
p!:m attrlbuiçõcs du .:\S3t..'!l:hl~a Gera!; e rts· 
sim !inütar-me-hd a fazer mui breves r:fle
xccs, e nfro duvid.arci (não obstante estar 
convencido de al;;uns males que pcssam re
sultar d:1 apprcvação desta resolução) d:! vo
tar po1· c!la, c com isto dou uma pro,·a de 
qu~ não desejo que as_ provincias façam o 
que lhes parece; c estou certo que, ainda qu·~ 

desta upprov.ação de rcso!uçflo resultem alguns 
males :, provincia, ou a outra qualquer, elles 
s:rão multo menores do que aquelles que ha. 
de produzir a Interpretação que se pretende 
dar aJ Acto Addiclono.l. Pa3s:m:i a fr.~cr ::13 

minhas reflexões. 
Em primeiro lugn.r, observare! que a 

comm!ssão ··mtcndeu que a lei que mandav:t 
aos conselhos geracs desempenharem certas 
attribnlções d:~. aumlnlstração provincial tinha 
ricndo em vigor. 

Eu entendo, Sr. Presidente, que as attri
buições dadas pelo Acto Addlc!onal, de podo'· 
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rem os empregado.~ geraes desempenharem 
funcções provlnciaes, e os empregados pro· 
vinciaes desm1pcnharem funcçiles gcraes, & 
sc:Upl'C com o consentimento dos respectivoB 
poderes geral c proYincial, porque, do con
trario, nilo haveria um melhor meio de dis
tribuir as attribulçõ<s c o desempenho dellas 
por caua um dos é:mpregauos do que u. con
sult.a, ou o consentimento do governo respe
ctivo; poderia, por exemplo, o governo pro
v lucia! incumblr os empregados gcraes uc 
funcç\i.:s tacs, que não só obstassem a que 
c1lcs d<scmpcnhr.sscm as funcçõcs geracs, como 
mesmo que concorres::;em 11::tra a aunu!laçilo 
das uttribulçües tlnllas pelo cltefc gEral da 
,administra~r,o ... 

O .S;-:, V.\scvxcr;r.r.os: -ApoiaJv. 
O SI:, HoLrX\IU C.\ VALCAX'!'I: -Agradeço 

ao nvllr~ scnaLlor o apoiado, c creia que, qua:J· 
do cu nilo concordo na lntelligencia das opi
niões emlttiLhs pelo aobre senador sobre o 
.Acto .. \t1clh;!cn:t1. ~ :11::-~~3 1)2~0 Pl"!!H:i,it) llt! 01'

dem !!c r;uc por antipJthla r1\W o nobre sen:!.
clor supJ.ilb IJi.lC cu tcnh.:t fts su:Js ill~an; m~u.; 

lsso nrto cst(L en1 (li:Scuss~o. 

En veio n boJ fó do Scnauo e os tlcscjos 
qac c!lc têm de :·emet1iar, quanto ihc é passi
vei, os males que tG:u r<sultado de desintcl!l· 
gcncias 'lUC têm llnvido a este respeito; c 
estou certo que o seu desejo ~ evitar cssn 
desintcl!lgencia. Eu entendo que, se um nu· 
ministrador provinc!nl quizcr colll!lllc1r o 
exerclcio das nttribuiçõ:s dos empregados :;e
raes, o .administrauor geral não deve conscn· 
tir em tal ccm;>llca~ão, porque ualll pouem 
resultar grnns m:t!es; e se cu fosse membr<> 
!la administração geral e isso observasse, não 
o cons~ntlria, porque não é da mente do legis
lador decretar absurdos. 

Agora examinarei os dous artigos d.a re .. 
solucão que se discute. (Lê). Se os nobre1 
senadores r!issess~m que todas as leis que se 
têm feito pela Asscmbl6:1. Geral sfLO !eis gc
raes, então eu ulria que as assembléas pro
vinciaes não têm pouer algum, por Isso que 
se quer que cllas admittam c não ,alterem as 
leis gemes confeccionadas pelo corpo lcglsla
tlvo gernl, antes d:t crcação dessas mesmas as
sembléas; mas cu entendo que cllas poucm 
legislar sobre a amortlznr,ão, c alnua ulri?i 
mais. Desejaria que o nobre senauor me ln-

...... , .... ~ .......... ~ ...................... , ... , ... . 

furmo.sse a respeito de uma abolição que fe• 
a asscmbléa do Maranhito .. , 

O Sn. Ar:.1m1nA 1' Srr.vA: - :'>:'ão chegou 
faz~ r-se. 

O Sn. Hor.uxn.~ C.\VALC.\XTI: --Mas e1 
z:tú ouvi ulzer que se venderam bens ... 

O S::. AI.~tElD.~ ~~ S1r.v.~: -Esse project• 
cnhio. 

O SIC. HorJ . .\XD.\ C.w.\T.C.\:>1'1: - ... ouv 
ato.! contarem-se particulares da vend:~. desse: 
bens; mas, como se õiz qu~ nflo c:dstlo o fa 
cto, nüo pros0guirei. 

H a u:11 artigo na Constituição que d!z qu• 
:!S :::;SC!ll u!éas pro\"iuc!UCS pedem legislar SO 

!.u·c cns:!;J de soccorro::;, conventos c quae.sque 
;J.;sociaçJcs politicas 0 rcllglosas. Eu quizcr: 
que o Dobre scnauor, que uiz que ns assem 
J1~~3 rn·ovi:H:iacs nfi.o pcdcn1 1cg!s1!lr zobr 
~l:uortlS~!';:lo, me prr;scre:vessc D.!l raias Ucss 
~rt!:>;·). Como é qu.: 11odcm o:istl;· cas::t:l d 
.::~;ccG!TC~ s2n1 Sl! clecr~larcru O;J !l1cios nccc:; 
.. ::t:-!os P!.tr:1 a sul su~:e:!! t.:l~flo '! 

E:1 ;-:.cho f!UC ha. un1 !nt-lo cl~ obst:tr : 
::·~:L::t (;re::e:io <b bc ns c~ c ~ntlO mo!·~~, c s ~ri: 
p:tr:t tl~~s~·jar f!UC ~ ~"ts::;cmbl(a. g.:-:ral nrlO con 
ti i! t:as.sc a. su· t:~ o prodlga na su..;pEn..:;ão (l 
ld a. e;;tc r:svc:to, parqu~ neste p:-trticubr . 
,')~~·~lLplo (!;! _·\5.::;::-:DJll:! G.:r~:! tcl~l 3.illO i:11:t:Hl• 
pc!an O!l8CU1bléas provinciacs; mas hn. un 
melo de p6r termo aos males que resultar. 
d:t su;,p::1sf1o da lei de nmort!s~~ão, c con3!st 
cm Inn~:tr-sc mão da :muiua que o prcslucnt 
do :IIaranh:lo propüz (L .asscmbléa dessa pro 
Yl!1cia, quando no seu rclator!o diz que s 
tome nl dev!u:t cons!ucr::t~ão o convite de al 
;;u::, réli;;iosos cstra:Jgc!ros para aqnella pro 
vlnci:.l. Veia-se, pols, a necessidade que hn. na 
prcvincins de religiosos! E qual é o melo d 
nús termos religiosos? Quereremos nós re 
jclt:tr as Intenções dos fieis de ligarem tac 
c hl<S bens cm bcncrlclo de ,associações rell 
glosas? Qual foi a razfLo por que se qulz qu 
as provlncias ti\·csscm as suas lcglslações pe 
culiares? 

Qual 6 a razão mesmo porque, ainda an 
trs do Acto Adr!lclonal, a Constituição reco 
nhcccu qu" .as r,eccssldades peculiares da 
prov!nclas deviam ser attenclldas nas mesma 
provlnclns, por Isso que (L Asscmbléa Gcr~ 
não sobejava tempo para attender a todos o 



,, 

Sessão de 30 de Julho 19 
pequenos casos? E se as assemb!"G"as proviu· 
cia;cs outr'o~a gozaram dessas prerogatlvas 
por· que razão se lhes não ha de conservar .) 
gozo dessas attribuições, e at~ mesmo da de 
dispensar na lei da amort!sacão, afim de man · 
ter as associ.acües rcl!glosas1 promover a ca
techese e ter casas de soccorros publicas? Eu 
não vejo que m.:tlor :mal faça essa dispensa 
provincial do que a geral: eu entendo quõ 
ella é má, porém ha um meio para regular 
essas doações, que é estabelecer um.a rigorosa 
c pesada imposição sobre taes bens, afim de 
evitar que bens que podem antlir C!il giro 
passem a estar em mão morta; e deste :modo 
não se tolhe á AsfK!mbléa Geral e tis assembléas 
pro1•inciaes que p~ssam prover ::is su.as neces· 
sldadcs. 

Eu supponho que nilo só· no ll!aranhilo 
como em outras provinc!aes ha. necessidade 
de creação d·c capc!las, estabelecimento de 
associações religiosas, etc., por ser Isso de 
grande con;en!enc!a; c tambem estou persua
dido c1ue, se essas .assembléas se não !ntercs 
sarem por Isso, niío é da Assemb!Ga Geral que 
lhe ha de ir tal beneficio, nem a Assembl~a 
Geral !h'o póde fazer porque cuida de outras 
cousas muito mais Importantes; e por esta 
occasião direi que talrez hoie tr;tga fi questflo 
as attrlbuições d:l. assembléa. geral, quando 
nos occuparmos de outra materla. 

Permitta, pois, Sr. Presidente, qu~ eu diga 
que este desejo de reYogar a !e! de que trata 

0 artigo 1 • da resoluciío ê m.ais para dar uma 
proYa de que não se quer que as assemb!éas· 
pravinc!aes abusem, do que por considerar· 
que essa lei contenha abuso: eu quero dar 
i;SS:l. lJTO''a, para qnP. se nilo presuma· que o 
que eu quero é ncscentrnl!sar, tirar :1 n.a~uo 
o poder n<cessario para a unirto. 

Quanto ao artigo 2•, entendo que niio 
de\'c ser supprimido, c a lei proYincinl nu
mero 80 deYe ser reYogada, bem que eu reco
nheça as boas intencões da nssemblêa pro
Y!nc!al, e entend:t que tudo proYêm cl:l má rc· 
dacção da lel. 

~'Iuitas duvidas se poderiam apresentar 
sobre a lntell!genc!a dos tratados que estão a 
acabar; c se bem que cu não tema essas re
cl:tmações, comtudo entendo que não devemos 

dar occ.aaiã.o a c!lns. 

Se a assembléa provincial isentasse de 
direitos taes c taes gcneros, sem comprehen· 
der o v.lgodão, porque o arroz e outros generos 
sf~O de producçiio das colonias da Grã-Breta· 
nha, a assembl6a provincial poderia dizer que 
esse favor er.a feito <1. Hespanha e Portugal 
c1ue admittiam os seus gen.::ros, e niio á ln. 
~,;late:·ra, porque esta os não admittla nos seus 
portos; mas não está nesse caso o algodão, 
o qual, sendo admittldo em gr::.nde escala na
quelle paiz, a provinc!a não lhe podia fazer 
um favor tfto grande: oxalá, senhores, que e••• 
breve chcga:;se a t!ia de nós p·odermos !sentar 
de direitos todos os gêneros de exportação 
que o Brasil produz; mas esse tempo ainda 
está longe para nós: esse pequeno útYor1 po 
r~m. dos outros generos, eu entendo que ~ 

província o póde fazer, não pel.a fórma que 
estil concebido na lei do Maranhúo, mas com 
outra redaccilo. Comquanto. pois, eu estej~_ 
persuadido qu.:: nüo haverá reclamações, err 
outras occus!õcs as poderia haver; mas pre· 
sentcmcntc o l!Ue se p6dc dizer G que ha tã• 
boas intenções da parte de tal governo, qur 
tal proyincia; fazendo esta alteração de i.-n 
postos na sah!da de taes generos, não houv• 

·reclamações. 
Sobre o que se poderia. questionar era so 

bre outro excesso gue se póde notar, e é qu• 
ess:t disposição póde Ir prejudicar os impos 
tos geraes;· tah·e·l pareça· que núo, mas isto • 
objecto muito melindroso. A abolição de un. 

·imposto sobre um gcnero vai reflectir em ou 
tro genero, c complicar gravemente a !mposl 
çf~o geral; e em regra, podcr·se-ha dizer qU• 
se não offendem os trritados assim como 
renda geral. 

:lias eu acho este artigo 2' mais rc"l'og~ 

\'Cl do· que o 1"; reconhece todavia que a as 
sembléa provincial poderia fazer uma dlspc 
s!ção identica, empregando outras palavra~ 
Tambem entendo que a disposição f.az mal a 
commerclo de cabotagem, comquanto nii.o d 
causa a reclawações acerca dos tratados. ' 
principio de attendcr aos interesses das· pr• 
vinc!is me moveria· a apprO'"P.r o artigo; I!lr 
a redacção não é boa, não me parece propri 
de ser elle approvado. Eu teria de dizer dn~ 
palavras, porque não se! se o poderemos eme• 

dar. 
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Eu, senhores, acho-me muito atrnzado em 
todos os conhecimento:; em ger.al, e por Isso 
-acho tantas difriculdades, c tão mcllndroso 
o negocio que põe em relação a assembléa ge· 
ral com as assemb.\éns provinciacs; creio que 
o Acto Adcllcion:>.l ~ t~w pouco eutendido, " 
.tantas antipathias sfto contra elle, que mul· 
tos at6 fallam contra elle sem o lerem; que 
receio muitas consequenclas d;; se produzirem 
algumas proposições que podem ser mui pre· 
judiclaes ao paiz, c algumas o terianJ sido, se 
não fos9e a tolerancia c a fé que t8m os bra
sileiros nas Instituições, e seus desejos de en· 
grandecimento, porque eu nfLO vejo ncl!es se· 
nãQ o desçjo de razerem do Imperlo do Brasil 
uma nação unica e forte; de1•emos, polti, con· 
tar com esses desejos. 

Reconheço, pois, o quanto a materia é 

difflcil, ma~ é um principio gemi que me do
mina nest:L questão, que é o dar uma prova de 
que desejo que as prov!·nci<:.s niiu sabm 
da. rahL de suas attrlbuições, e por isso vota· 
rei pela resolução tal qual. 

O Sa. VJ~HGL"I:mo: -Têm sido Impugna· 
dos os dous artigos da resolução. Sobre o pri· 
melro disse-se que, logo que se estabeleceu a 
regra de que .as arsembléas provindues po
dem J~;gisluJ: sobre corpora~üe;; réligiosas, 
nisso se incluio a idéa elo estabelecimento do 
:J2U patrimonlo, porque quem quer que se 
consig:un os fins deve proporcionar os meios. 
Eu admltto o argumento, e estou persuadido 
que, assim como as assembléas pro•:!nclaes 
tem a attrlbulção de legislarem sobre corpo· 
rações religiosas, tambem se lhes denm for
necer os meios de !las se manterem; mas, cm 
tod~. a occaslão que o permittlrem, deve ser 
·Em conformidade das leis, c não podem au
torlsar essas corporações para adquirirem 
bens por melns illlcltos. por melo~ reprov,aclos 
pelas leis: c se está prohlbiclo ás corporu~ões 

de :não morta adquirirem bens ele raiz, quan· 
elo el!as os adquirem, aclqulrcm.os il!lclta· 
mente; e sendo certo que as assembléas pro· 
'l"lnclnes não podem autorlsnr as corporações 
religiosas a pr.at!car actos lllic!tos, está rc· 
conhecido que não pediam decretar qn•; taes 
eorpor~ções adquirissem bens de raiz, por ser 
Isso contrnrlo li. dlspos!~:io ele nnm lei geral. 

Tflto, quanto ao primeiro artigo: quanto 

:lu Stgundo, ainda maior duvida se me ofic 
r;cc. Eu jil con!es:tJi deste lugar que emltl 
minha primeira opln:iio sem toda a necessP 
ria reflexão, e por J~so não duvidava retl 
nu·-mc della. Quando redigi o artigo, tlvo pre 
sente a conslderaçüo em que deviam ser tida 
as nações com quem ha tratados, porque nã 
se podiam conceder favores a outras naçõe 
que :L ellas não fossem concedidos; porérr 
depois reflecti que essas naçõe~ com que~.~ 

temos tratados n~lles tem um artigo pelo quu 
t~m o direito de reclamar em seu beneüclo 
favor que se concede a qualquer outra nnçãc 
Portanto, este favor concedido áquellas dua 
naçõ"s é extensivo its nações inglez[L e be!g? 
logo que cllas o reclamarem; assin1, nüo s 
dá a offcnsa ile tratados que c.u (L pr!melr• 
vista suppunha. 

RGflectl, porém, ultlm.arucnte que a. ul 
tlm:t parte deste artigo niio póde subsistir, 
par: ce-me multo odiosa, porque é offenslv' 
das outras prov!nclas; rel!ro.nlc ií parte d• 
artigo que dlz: -seu do o~ proprletarios resl 
dentes na provi nela.- Concede-se um fa\'O 
mas não a todos os navios, c sim sóment 
íLqur.lles mwios cujos proprletarlos reslden 
naquelln provinc1a. Ora, eu estou persuadld• 
que todos os brasileiros tOm igual direito c!' 
ne;;:oclar cm toda c qualquer provlncla do Im 
perio: os mesmos direitos que tl!ru os nego 
clantes rio :Maranhão em negociar nos gen~ 

ros de su:t pro\·incla, ti!m os negociantes d< 
Pará c vl ~c-versa. A lei vai contr:t esta Igual 
dade de direitos, porque niLo consente que brn. 
s!lciros de outras provlnclas vão negociar cou 
~eneros da pro'l"lncla do :\Iaranhão, quaud< 
os brasileiros residentes no :Maranhão nã< 
estão prohibldos de negociarem com os g~ 

neros das outras provindas. Val-se tlar, pois 
um cllrcito particular nos brasileiros que re 
sidem no ?.lnranhi'to; creio que este artigo. ei• 

\'isr.a disto, cst(L no caso de s~r revogado. Con 
corclanclo, porém, em que o artigo se não re 
vogue nn todo, proporei que sê rcrogue n; 
ulflma parte, e para esse fim offereço o. se 
gulnte 

E~rE:'>D.\ 

"Art. 2.• Fica Igualmente reyogado o ar 
tlgo 11 da lei pro,·tnclo.l do l\Iaranllii.o, de 2· 
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de Julho de 1838, n. 80, na. parte em que diz: 
-cujos propr!etar!os forem residentes na 
prov!nc!a. - Vcruueiro." 

E' apoiada e entra em discussão. 

O Sn. SA'!'liH:SJso: - Diz o art. 20 do Acto 
Adliicional que o pr~sidente da provincia cn
v!arít á Assembléa e Governo Geracs cópias au
thP.nt!cas de todos os actos legislativos pro· 
vlnciaes que tiverem sido promulgados, afim 
de se examinar se offcndem a Constituição, 
os Impostos geraes, os direitos de outras pro
v]ncias ou os tratados, casos unicos cm que o 
poder legislativo geral os poderá revogar. O 
pr!-mdro cnso em que a Asse:nbléa Geral pode 
revogar os actos legislativos prov!nciaes, no 
meu modo de entender, é muito amplo; dâ·se 
este caso quando os actos legislativos provin
c!ncs offcndcm a Constituição; orn, no Acto 
Addic!onnl. (]Ue faz parte da Con~tituição. se 
diz que, !6ra dos casos mencionados no mes
mo Acto Add!c!onal, as as;;embléas )Jrol·!ncia<·s 
não pod<:m legislar; logo, uma vr.z que as as· 
scmbléas provinciaes legislam fóra dos casos 
mencionados no Acto Addiciona!, indispensa
velmente tém of:endido a Const!tu!ção (muito 
b~m: muito b~m!) c cnmpcte á .\ssembl~a Ge
ral rc1•ogar as leis que sahlrP:n fóra desses 
~ases. 

Tenho, pois, de votar a favor do artigo 1 • 
da resolução, porque a assembléa. provincial 
legislou lóra do5 cases que estão marcados 
na Constituição; e como essa 1-:i a offende, 
~:stamos no direito de revogai-a. 

Diz o Acto Addicional que compete ás as
semblêas prov!nc!aes legislarem sobre estabc
lecim~ntos rel!glosos, etc.; mas não diz que as 
mesmas assembléas possam suspender as !eis 
;::;,rars: (L Assembll!a G~ral é que compete re
vogar, suspender e lnt::rpretar as leis que 
fn~. Se (Ls assembléas prov!nciaes só é per· 
mittido legislar nos casos marcados no Acto 
Atldiclonal, tambem a ellas não p6de competir 
suspender o effeito claquellas leis que ella não 
pódc fazer, porque ellas não estão marcadas 
nas suas attr!buiçõcs; c de facto. nesta. lei 
provincial suspendeu-se o effe!to da !e! ela 
~u1ort!snçiio, que ê geral, embora seja a favor 
de uma corporacão rel!glosn, n respeito d.a 
qunl clla possa legislar: suspender o ef!e!to 
da lei da amort!snção nfto comp~tc ás assem· 

bléas prov!nc!nes, porque ellas não podem fa· 
zer leis sobre a nmort!saçii.o. (Muito bem! 
muito bem!) 

Não entro na questão d~ utilidade ou ln
utilidade da lei da amort!sação; mas o que 
:ntendo é que clla deve ser cumprida em
t1Uant.; nã() fJr rcrognàa, ú n. As~:::mbléa Geral 
pó de suspcnd e r a. sua execução nos casos ern 
que julg-ar conveniente, o que j<l. tem feito al
gum.as v;zes com todo o direito; nesta parte 
já fui prevenido pelo nobre senador. 

Além disto, este artigo ainda offende ou
~ro principio. Kão é um:t cessação do imposto 
geral da siza o que produz a suspensão da lei 
da amortlsaçilo dos bens de mão mo-rta? E, 
s:m duvida: e:ntão, e:sta suspensão offcnde os 
direitos geraes, c na Constituição se diz que 
:i .Ass~?mb!é:t Geral co~jij)etc examinar se as 
!eis provinciaes offendcm os impostos geraes; 
c, em virtude da allcnaçfto dos bens, fica sus· 
pensa a arrecadnção do imposto da siza, o 
que não é attribuição daquella assembléa; e 
~ss!rn, ainda per mais esta raziio, com bas· 
tante fundamento a comm!ssão propõe a re
vogaç<io desta lei. 

Quanto ao art. 2•, não ha dduvida alguma 
que na lei a que se refere se offendem os tra
tados e despreza-se a igu.aldade entre as na
~ões; c a(]uellas com quem tenJos tratados têm 
direito a exigir de nós os mesmos favores. 
.I.Qu! dá-se um faYor particular ás embarca
ções brasileiras que navegam para os portos 
de Portugal e Hespanha; mas as nações com 
quem ten1os tratados têm direito de exigir 
o mesmo favor. Diz-se, porém, que esses tra
tados estão a expirar; mas, ~mquanto existi
rem, hão de cumprir-se os seus artigos, e por 
i~so ficam n. as;;embléa provincial e o Gcvernu 
Gcrn.l cbrigados a. cone:edcrem os :n~,;mo.s fa
vores ús outras nações; mas Isso é o quê não 
p6de ;;cr, porque nem a Assemblúa nt•ru o Go
l'erno Geraes podem ser obrigados por uma 
asscrubléa provincial a. obrar de certa ma
ne!rn.: s: os tratados exlstcru, dft·se offensa 
dos tratados em cujo sentido não podem legis
l3r as nssembléas provinciaes. 

. Portanto, Yoto pela resolução, porque a 
acho muito cohcrentc com os principias esta
belec.!dos na Constituição. 

O Su.· AL':I!EJD.\ Ar.nuQ1:EP.QL1l: -Sr. Pre· 
s!dente, este projecto apresento. a necessidade 
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de se rever o Acto Addícionnl. c dar-se-lhe a 
Interpretação na parte mais importante; mas 
nós temo-nos occupnclo da parte menos im
portante. ?<o art. 1• do projecto de Interpre
tação que temo·s discutlclo, ten::-sc achado mul
tas diff!culdadcs, nada temos feito para oe
correr ás necessidades que ha ela Interpreta
ção, e apenas apparece agora uma resoluçfto 
como esta: faz-se tanta bulha para se intcr
pr~tar o Acto Addicional. e larga-se n princi
pal para ~e tratar das cousas menos necessa-
1·ins. 

A resolução que se discute tem dous ar
tigos: o pri:miro defende-se com bons razões, 
posto que o negocio não seja tão facil como 
parece. Diz-se qne ;ts asserubléas p;·ovincíaes 
não podem (}!::;pensar na lei da amortisação: 
concedo; mas figuremos o caso de uma a9sem
bléa p:·o,·incial como a de Sergipe, que nbo!io 
u::n convento ... 

UoL\ Yoz: -2\:üo abolia. 
0 Sn. A. Ar.r.rQt:ECQl;"E: - ... um con,·ento 

c os bens que a elle pertenciam passaram par.a 
a naç~o. a qual podia dispôr dcllcs como pro
priedade sua, e tinha absolutamente adquirido 
o domínio. D0pois, lembrou-se essa asscmbléa 
de restabelecer o convento; c, querendo lhe 
dar p~trimor~lo, julgou-se com autoridade para 
lhe doa;o aquillo que pertencia ti naçiLo, dis
pensou na !e! da :tmortisaçfLo e rcstltulo ao 
convento os bens que j[L eram da corôa. E 
poderia a assembléa provinc!al fazer isto? Sc
gunclo o principio de um nobre senador, po
dia restabelecer o conYcnto, mas s2n1 patri
monic; m:1s as cousas não são tüo faccis como 
se dizem. Acho muito bo:1s as razões que fo· 
ram cxpendidc.s a este respeito, além dê que 
quizcra que me dissessem se na passagem des· 
ses bens para o convmto nfLO houve dispensa 
na lei ele ;tmortisa~fLo; c, ele mais a mais, 
foi-se tirar á nacü.o aquillo que lhe pertencia. 
Este artigo primeiro da resoluçiLo entendo 
qu·e é bem sustcnta,·el. 

Quanto :lr artigo 2", \"Cio que alguns no
bres sen::dorcs o sustentr.m; e cu quizera que 
me dissessem como é que a desgraca do Bra
sil púde ch::gar a tanto que, havendo um tra
tado feito con1 nações estrangeiras em anuas 
anteriores, os contratadores podessem entrar 
na cogitaçiLO de que ha::erla no futuro uu1 
Acto Adcllcionnl (L Consti tuiçüo, no qual se 

déss" ás províncias a ntlrlbuição de legislarem 
sobre impostos. CaberrL loto na cabeça de ai. 
guem? Não sabemos que a igualdade de di
reitos a que se referem os tratados era a res
peito daquclles que se achavam estabelecidos 
pcl.us leis gcrucs at6 cntfLo existentes, mas 
nfLO cm um direito provincial não cogitado? 
Isso não é possi I'Cl: G quererem prender-nos 
muito. 

Outro nobre senador veio com o principio 
de igualdade, mas o faYor feito aos habitan
tes de um<:~. província ha de obrigar nos das 
outras? O nobre senador ha de admlttir que 
um imposta r,uc rccnhc sobre os habitantes 
de uma proYincHt deva rccahir sobre os das 
outras? Ccrt~!llcnt~ qnc não; c muito se ha· 
vin. de gritar se por,·entum assim se proce
desse. Eu ni\o entendo os moelas de argumen
tar que (LS \'ezes Si) apresentam. c estou per
suadido que G licito ás asscmbléas prov!n
cines estabelecer faYores cm beneficio dos 
seus habitantes, como julgarem com·enlente. 

.1:~ :i<!UL npp~rcccu u:nã. quc::tão dn. ~s .. 
scmblé:t proYincial do Ccarft, na qual se tra· 
ta1·a de direitos de cxportnçiio. A Camara dos 
Dcpulnàos entendeu que esta assembléa pro
vincial tlnhn. usurpado; c, vindo a proposição 
par:~. cstn. c:~!llara, o Senado entendeu o con
trario, disse que não t!nhn h:l.vído usurpn~iio 
c que a asscmbléa provincial tinha obrado 
dentro das r:1ias d·' suas attribulçiics, c re
jeitou a rcsolt!çfto vinda da outra camara; e 
eis aqui negocias de muita import.Imcla quo 
se prct.cnde sejam decididos por um rasgo de 
penna! Voto a favor do 1• artigo da rõsolu· 
ção C; CO!l tra O 2•. 

O Srt. FEmmrn.\ nr: l\Ir:r.r.o: -Sr. Presi
dente, estou sn tis feito de ter procurado um 
melo para provocar <1 discussão, n qual me 
tem mu!to esclarecido; c, pelo qu~ tenho ou
vido a;;orn, me .acho inclinado a votar pelo 
art. 1•, relirando a minha emenda, e deste 
mod<l quero dar uma pro\'a do quanto desejo 
qua as assembléns provlnciucs nüo exorbitem 
de suas attrlbuiçües c não venb ~m a obstar a 
união do Impcrio. 

T.ambcm votarei pela emenda do nobre 
senador o,uc modifica o artigo c parece qn~ o 
põe cm melhor harmonia; mas cumpre-me 
nir.du aprc:Jcntar uma cluvlcla que me occorrc 
por occas!fLo desta ·emenda, c 6 se scrt\ const!-
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tucional emendar as leis das asscmbl6.as pro
vinciaes: cu entro cm alguma duvida a esse 
respeito, porque o direito que nós Unhamos, 
quando nos ·~rum ~presentadas as propostas 
dos conselhos t;eraes, a quem as assembléas 
provinciacs substituiram, cr:~. de rejeitar ou 
approvar, c n:1o emendar. Porém, eu, apezar 
desta duvida, julgo que, como a emenda não 
affccta profundamente a materi.a, c é simples· 
mente de redacçüo, bom será que não seja. 
mos tão escrupulosos a css<: respeito vedando 
que uma pro,·incla entre Jogo no go,zo desses 
bens, por causa de, pela má redacçf~o, se re· 
icltar uma lei sua: é vcrdad~ que, segundo 
a dlscussilo que tem havido c ?.S ldéas que 
nel!a têm appareciclo, poderia a asscn:bléa 
provincial enunciar-se melhor c fazer p:.osar 
uma no>·a l2i; mas este processo me parc·c., 
muito lon:;o c demorado, e pódc de alguma 
fórma p~c:iudicar os interesses da proy!ncla. 
Em todo o caso, julguei C)UC devia apresentar 
á casa cst:~. du,·idn cm que cslou, certo de 
!JUC nós nos devemos decld!r pela maneira 
que für mais constitucional. I'o::ço licenp ao 
Senado para retirar n. n1inlla e:ncnd.~. 

O Senado cons:n te em que o nobre 
senador rcti~c a sua emenda. 

O Sr:. Cosn FEr.m:rr..\: -Eu voto pelo 
artigo 1• da resolu~flO, não pelo motivo ger:tl 
das razões n.JJegadns •ohrc a !e! da n:nortisa· 
cão, nu1s sim pela utnL: ···i c qu~ da re,·ogaçflO 
da lei vcn1 á minha pro,·incin, porque, n clla 
subsistir, continuará a ter lugar a forn1a~fLO 

de patrimonios para conventos de frades; aba· 
Jio·se alli um com·ento, c os bens dos frades 
foram comprados !llicltnm mtc. t'm homem 
Que hoje muito influe no thesouro teYe parte 
neste negocio; mas o governo para isso nflD 
tem olltos. Agora quer-se no,·nmente mandar 
vir frad?s de Portugal para se formar novo 
patrlmonio; depois cxtinguc:n·se. c luwcrá 
nova venda. Onde irá Isto parar? Por todos 
estes motl,·os, yoto pelo artigo 1". 

Quanto ao art. 2•, entendo q,uc elle tnm· 
bem deYe ser approYado, porque me p.arecc 
que com essa lei o que se qulz foi favorecer 
:t certas casas estabelecidas cm Barcelona, 
para onde Yflo generos, ·e donde vêm carrega· 
mentes llc "!nhos ni\O n11tito bons. Eu não 
;•cio razão para esta isençflo; um brasileiro 

I !r:-.~--

que .alli esteja por espaço de um mez e queira 
mandar gencros p~ara aquelles deus paizes 
não o póde fazer; Isto 6 muito odioso. 

Por todos estes motivos, d'ôclaro que voto 
cm favor da resolucão cm geral, e oxalá que 
appr.reçnm outros pareceres sobre outras leis 
que ferem o Acto Add!cionnl c a CcnsUtu!r,na 
primitiv.a, porque ú esta a melhor fôrma· d~ 
acabarmos com essas aberrações das asscm
bléas pro>"inciacs, e não fazermos interpreta· 
ções forçad~.s, como a qu" se quer fazer pas· 
sar. !\flO quero dizer mais nada, porque o 
tempo 8 multo ncccss.arlo para a grande ques· 
tão cln interprctnçflo do Acto ;,dc!icional. 

O Sn. H. C.irAr.c.l.:>Tr: -~ão fallaria mais 
na questüo, se não se suscitasse a duvida 
acerca da .emenda que altera o sentido da re
solução ela assembléa provincial. 

Eu teria desejos de votar pela emendr~ 

do nobre senador, mas peço que se attenda 
(l Constituição: no art. 2' do Acro Addicianal 
se diz !]Ut: o presidente da província enviará 
:, Assembléa c Governo Geraes cõp::n ~.uthcnti
~ns d~ toclos os actos lcgislat!':os provinciar.s 
que ti\·erem sido promlllgados, afim de cxa· 
minarem s2 offendem a Constituiçüo, os im· 
postos geraes .. os direitos das outras provin .. 
cias ou os tratados, casos unicos em que o 
pocier legislatiYO geral as poderá re,·ogar; 
digo ns poderá. re\"ogar, e não as emendar, 
porque dGvem·se revogar os actos Iegislat!yos 
todas as '·ezes que elles se opponham aos 
casos marcuclos no art. 20 do .Acto Addicio· 
na!. Talvez se pense que com essa emenda se 
r ai fazer bem r~ proyincia; mas a mim !em· 
bra-me um rifão .antigo- que mais sabe o 
tolo do seu do que o aYisado do alheio- e 
ta!Yez que com essa emenda nós, bem longe 
de faz:rmos bem c~ pro,·incia, lhe vamos cau· 
sar males. Por isso, entendo que não podemos 
nem devemos emendar. 

Eu ainda considero em p6 a doutrina que 
emitti acerca da lei provinei.al a que se refere 
o art. 1• da resolução que se uiscute. O ar· 
gumento mais forte que se apresentou foi que, 
dispensando-se na lei d" amortisaçilO, se dis
pensava no imposto da siza: c, dispensan· 
do-se na si!a, ia entrar-se nos impostos ge· 
racs. ~Ias cu, da primeira vez que fallei, já 
indiquei um meio de neutralisar essa dispensa 
da sizn: as leis gernes t&m dispensado quo 
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tues bens paguem slza, as assemb!êas proYin· 1 bens de raiz. Ora, oc as assembléas provln· 
~Ines têm procedido do mesmo modo; e o ar· clncs têm a faculdade de legislar sobre asso
gumcnto do nobre senador não pr"judlca as clnções religiosas, e por consequcncla sobre 
attr!buições que .as assemblóas pro,·Jnciacs tem a formuçilo do seu patrlmcnio, não yejo mo· 
em tacs r.asos. tll'o para que ellns, nos casos cm que julga.· 

Quanto aos frades, cu fallcl no rc!ator!o rem conveniente, determinem que esse patri· 
do presidente do l\Iaranh:1o: não sou multo monlo s<ja formado ·~m bens de raiz, e não 
nrnigo dos frr.d<s; no Brnsl!, porém, elles t.Sm possam para isso dispensar na lei. 
feito mais bem do que mal. ?.Ias, supponha-sc O unlco motivo nue se apresenta de mais 
(!U~ ellcs eram muito mãos: por que razão l'orr,a 11ilTiL ~llf." e!las niio possan.t lc;;i~lar a 
hei ele eu qur.rcr que as assemblé~s provin
cia:s nüo usem do seu direito, ou~ndo cllas 
entcnden1 que cllr.s podem Hcr bons c provd· 
i~~sos? Uma cousrt I)Ur. é m{L cn1 um lugar é 
!.lo o. cm onro; r.;io sr. podem, a r2op-:ito dr. 
bc•:uludcs ou maltlndes, l'stabclcrcr princ!pios 
~eracs: portanto, se se entend" que houve 
exorbitaneia, reprove-se a lei; a este respeito 
nós estamos no nosso dir;ito, mas r.mr:nda!-a 
é que nüo cube cm noss~s attribui~ücs. 

O Sn. AT.E:->cAn:- Qu:mdo se tratO\\ d0 
projecto cm primeira discuss1c, Yntri que ~Jlc 

passasse á se~n!1Un, porquQ pr:tcndi:l. apjrr~

... ·ar o ::rt. 2·', visto qt:c a UJtlstrc commiE.:.;:":o 
::nha. feito n:r t']UC n. lcl n. 80, da proYincia 
do ~'lilranhiio, offendia os trnt:tclos. Pelo 1" :tr· 
tigo nunca csti\'e inclinado a \'atar; agora. 
r•or&m, YOto contra o 1" e ~ .. rtrligos. Contra o 
primeiro semp!"2 cst!l•c nesse proposito. por· 
QUC .:.;tou convencido que, tendo as assembléas 
proviuclacs a f:tculdade de legislar sobre as
soci:tcões religiosas, têm tambcrn a attribui· 
~fta d" promover os meios ele subsistirem cs· 
r.as a.ssocia~õcs. 

Disse·sc que ns assc-mhléas provlnclacs 
podem promover c,sses melor, Isto é, fazer o 
p:J.trlmonio ús ossocinçõc.s, não sendo pllrtt 
fins !!licitas. c que s" dc''c respeitar o que 
~st~ prohibldo pelas leis geraes; mns cu sigo 

0 ;Jrinclpio de que, qnando o Acto Addiclonal 
rléu (ts osscn1bl6a" provinclacs a faculdade de 
leg:slar:m sobre associações religios3s, quiz 
que cllas tnmbem lhes pudessem estabelecer o 
~eu patrimonio cm aqu\llo que julgassem que 
<ra conv::n!entc, e cm tudo quanto ê de cos. 
t.uroe !azerem·sc esses patrimonios; c nlngucm 
du,•ldarli. que, parn se formarem esses patrl· 
monlos nuas! sempre se lança mão dil bens 
de raiz, c que a assembléa geral tem sempre 
dispensado na lei de amortisação para que se 
funcl:m os patrlmo:Jlos de tnes ;~>soc!:-tções cm 

!'·:~ -~~··':• ·:, . r;,,··-~~-·~·-.-~;;:,;~ 

este rcspcilo é o de que a lei de amortlsação 
é lei geral; mas diz-se isso, porque todas as 
leis :lllt<':·lorcs no Acto Addicional cr:tm bcracs. 
E' Ycrdnde que todas as leis eram geraes, mas 
ct:~qn"l' obscr'.'at' que o .\..cto Atldicionu.l deu 
certos aaribulções {ts ass:m!Mas prorlnciaes, 
c que uo e:.:erciclo dr.ssas attrlbui~õcs se íe· 
rem as lcls gcra~s. Daqui a conclusão que se 
tira é que as ass"mbléas pro,·inciacs t~m a 
faculdade de legislar naqu!llo nuc é de sua 
attribui~flo, embora suas lei~ firam as leis 
o;eracs: Isto n:io tem duvida alguma, nem as· 
sim pódc deixar de ser, porqu;, n. legislação 
;::crnl nãn ~c achava feita adCCJU:ldame:nté ás 
c:rcumstancias em que hoje se rrcham as Pro· 
r!nci~s. 

?\ôs Yemo~ que todas as escolas de instru
cção eram creadas por leis geracs; mas as as· 
sembléns )JI'OI'lnciacs hoje podem a!Jollr as 
que julgarem con1·eulentes. c deste modo fe· 
rem a lc! geral, c assim sobre :t divisão civil 
e outros objectos que, sendo da attribuiçiio 
da Assembléa Geral, passar3m p:Jr:I. as att:·i. 
bt!lçô;:s das ass,mbléas pro1·lnclaes. Todos es
Sl'S embaraços que se notam proYem de que 
todas as leis ;;cracs s:io anteriores ao Acta 
Adrllclonal, c logo que cllas são anteriores 
ao Acto Acldlcional .: ao c·:.:erclclo que o mesmo 
Acto Addlclonal deu {ts asscmblóas proviu· 
claes, tem por força cada um dos actos das 
assembléas provínciaes de Ir encontrar-se com 
leis g~racs; portanto, o principio de que as 
asscmbléas provinclaes podem I:glslar sobre 
associações religiosas c estabelecer os seus 
PltrimonioS: 6 uma prntlca multo constante. 
~sGi m como o é de se estabelecerem esses p:l
trlmonlos cm bens de ral2; c tendo as assem
bléas proYinclacs de estabelecer qua.lqu~r as· 
soclar.fto religiosa, podem dlspeusnr na lei 
<]Uanclo o julgnr~m necessar!o, para o :!lm de 
formarem o seu patrimonlo. 
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Eu mesmo não acho esses grandes incon
,·enicntcs de se dispens.ar na lei d::t amortisa
r,fLO: rll:L foi fcim na Europa, onde ns socie
dades religlos:ts eram muitas c as terras pou
cas, .:: por isso pJrccil!. muito conveniente que 
se marchasse com multa pa rcimoni11. nessa 
:!~cumula~fw rl8 lJens de raiz. No Brasil, po
r•!lll, as sociedade• religiosas são poucas e as 
tcrr!ls r.r.nilus. e nsslm ntLO se Uão esses gran
des lnronnnl·'ntcs entre nós. ?.Ias concedo 
mcs:110 que os haja: são Inconvenientes que as 
mcs:nas as>cmbltéao pro1·inc!acs derem consi
derar, siio ir:convcnlentcs a que tambem os 
presidentes d!!S proYiUCiUS UC\"CllJ attender 
para não snncclonnr ns leis; c, com effeito, 
desgrnçado será o pr·'sldcnte de umn Provin
cia que não tenha um terço de votos na as
scmblé:t par3 olmar a execução de uma tal 
lei. 

Quanto 30 r!~·t 2", vejo, pelo que dizem 
rlous nobres :>f,:.:H!or:s, um representante d:t 
Provinc!:t do J.!amnltíto, e o outro membro da 
eo:-~;mbo:1o. que s~ não offendcm os tratados; 
n:a:;, pela disposiciio do artigo da resolução, 
eu veja que a d!~pc:nsa que se faz 6 de dirci
to!:i provinriJr·s, e e:u nflo sei como se poas~L 

proillbir que uma asscmbléa provincial legisle 
:tugmcntandu ou t!iminuindo as suas 1'õndas: 
e a ser assim, eu não sei de que servia con
ceder-se (ts assembléas pro,·inciaes uma attri
buir,ão tão positira como a de legislarem so
bre seus impostoo. 

Debaixo dest~ faculdnde est:l. comprehen
dido 0 poderem as .assemblC·as provinciaes di
minuir os imrostos sobre os generos que cl
las reconheçam estarem muito sobrecarrega
dos, e do mesmo modo elevar aqucllcs impo:"· 
tos que recahem sobre objectos que se nao 
acham muito sobr0carregados. 

.Tú aqui um nobr<: s:nador trouxe um 
exemplo da asscmbléa do Ceare •. Quando se 
noz em cxecuçflo o Acto Atldictonul c i.\ as
~emb!&l1. pl·ovincial se reuni(\ reconheceu que, 
cr<scêndo as despczas provlnclaes, er:~. n~ccs
sar!o cle,·nr n receita; e, ln.nçando as vtstns 
para onde podcrm impõr com_menor gr~n\111•3 
dos povos, achou quP. o .nlgodao era o .,encro 
que estava nesse caso; fez sobre cllc uma. lei 
de !mposlçf\o; mas, sendo cstn lei remetwla, 
no. fórma da Constituição. {L AsscmbMn Cerni, 

. na Camarl dos Deputados assentou-se que com 

isso se ofr"ndia aos impostos ger.aes; ubo
lio-sc, portanto, a lei na outra camara, e velo 
cs!:a proposição para o Senado, e o Senado 
entendeu o contr:.!rio daQu1l!o que entendeu a 
Cam::r:t dos Dcput~dos: julgou qu" a Assem
bli:h Pro>·inci::l tinha estado no gozo de su:::; 
::ttrlbuiçucs amp!i:lndo ::queiJe Imposto sem 
comtndo offendcr os impostos gcracs. E se as
sim julgou o Senado ::té o presente, como 
agora ha de ir d:c!arar que um:t asscmbléa 
proYinc!ul usurpou quando legislou a respeito 
dos seus impostos'! E!Ju não invadia os im
postos g2raes, ul<;pensou nos impostos que 
;·.~t~tram inclulCQ.::i C:!! su.:1s i!~tr!bu1\·ões. ':~!ll 

vista destas razõ!:s, não posso votar nem pelo 
art. 1" nem P"lo 2'. 

Disse um nobre senador que se offeuderu 
o:; d!r.:ito;; üc outras pro>•incias; mas neste 
<:a:;o então cu achava melhor que esperasse
mos a nr se das outras provinclas se repre
sentava contra isso; se e!Jas rcprr,sontarem, 
entilo tonmr-sc-lw. isso em co·ns!deraçii.o; mas, 
e:!lquanto isso mio tem lugar, niio o de1·emos 
entenrli:r .~ssiru nem disso nos lembrarmos. 

O SJ:. S.uurtxrxo concorda em que quem 
qu;;r o:; fins quer os meios, comtanto que ei
!es sejam justos. Nota que aque!Jes objectos 
que não são da attribuiçfto das assembléas 
pro\·inciaes estão a cargo da Assemblóa Ge
ral, (L qual devia recorrer a Assembléa Pro
vincial do :'l!aranhiio. Verdade é que, como to
das as cousas estavam regul~das por leis ge
rucs, nãt) podiam as assemilléas provinciaes 
legislar sem offender alguma lei geral; e por
tanto u:io é de admirrtr que .a Assembléa do 
:uaranhüo legislasse sobre a amortisaçfLO de 
bens, contr:o. o disposto no "\cto Addlcional. 

O S!t. A. Ar.m:qurmqr:c observa ter o no
bre senador repetido o que se disse, Isto é, 
qnc não se p6dc dispensar na lei da amorti
snç:io; mas, p~rgunta se uma .nssembléa pro
vincial pôde ou não crear um con,·ento; julg:t 
que ninguem lhe pôde contestar este direito; 
e, sendo assim, como ufto se 11a de poder dar 
a faculdade de fazer um edlfic!o pnra a habi
tação e commodidade dos religiosos? 

O SR. S.\1'cnxrxo: - Peç.a isso ii. Asscm
bl6!t Geral, e nilo o faça por si. 

O SR. A. Ar.nuQcEnQcr~: -Isso eqnlYlle a 
conceder c a negar ao mesmo tempo . 
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O nobre orador observ.a que, como a As
sembléa Provincial permitte que haja um 
convento, deve permittir-lhe necessariamente 
que tenha lmbitaçfto, e eis aqui bens amor
tisados; mas, cm fim, para se tirar este cs: 
crupuJo. ou para que nfto pareça offcnder a 
lei da amortisação, o nobre orador convém 
no primeiro artigo. Quanto ao segundo ar
tigo, entende que a Assembléa Geral não 
póde revogar o artigo 11 da lei do Maranhrto, 
porque, como já mostrou, ·esse artigo não 
offeude os tratados. No ta que, por exemplo, 
a Assembléa Provincbl de :\Iinas pódc dizer 
a todos os habitantes daquella Província que 
no Thio Doce fizerem derrubadas e beneficia
rem essa parte da Provincia, que terfto taes 
e taes privilegias; e neste caso julga que ella 
estaria no seu direito, e mónnente sendo 
muito preciso animar, com certos privilegias 
cspeciaes, a todos nqucllcs que qu!zercm ha
bitar e cultivar essas terras incultas, pois, 
do contrario, o adiantamento das Pro\'lnci.as 
ha de ser muito moroso. 

Lembra ao Senado uma pretençiio da 
companhia do Gongo Sôco, a qual. tendo 
obtido uma !lc.;nça para minerar, pagando 
cinco por cento mais uo que o inJposto de 
vinte por cento estabelecido, te,·c de recorrer 
rt Asembléa Geral, quando uma !e! abolia o 
imposto de i'inte por cento e reduzia a cinco 
por cento o que ellc pagava; c o que fez a 
Assemblén. Geral? Disse: Isto que vós tlnheis 
era .anterior á nossa dcliberaçfto; portanto, 
nito tendes direito a esta pretenção, e o que 
obtiverdes ha de ser por mero favor. 

O nobre orador reflecte que a Asscmbléa 
Pro\·!ncial do Maranhão podia dizer que aos 
navios nacionaes, que gratuitamente qu!zes
sem lenha c aguada, se daria, e isto não dava 
aos navios de outras nações o direito de exi
girem o mesmo fm·or. Portanto, entende que 
o art. 11 da lei provincial do ).!aranhão não 
offcnde a tratado algum: essa Asscmbléa Pro
vincial nfto devi.a legislar para interesse de 
individuas; mas é d!fferentc fazer uma lei 
baseada em principies falsos, do que dizer-se 
que ella (i nulla porque offende os tratados e 
direitos de terceiro . 

O Sn. VEnacmno: -Um nobre Senador, 
cujns opiniões eu sempre respeito, nlnda 
quando se apartam das mlnh,as, porque tra-

zcrn o cunho da mellltaçfw, apresentou uma 
idéa no,·a, que cu receio multo que seja 
ad•Jptada pelos a]laixonados do Direito Ro
mano, Isto é, que nós podl:nuos revogar .as 
!eis prov:nclacs e nii.o emendar; c o meu re
ceio se funda cm que esse nobre Saudar dis
tingue rc,·ogaç;fLo de derogactt.o, e assim, como 
se vão procurar dc[inições em codigos que 
nilo são subsid!ar!os !lo nosso, parece que 
com mais razfto se deve recorrer ao Direito 
nomano, que é subsidiaria !lo nosso; porém 
cu, que na lcgislaçi!o tomo sempre as p.ala
\'l'as no sentido cm que vulgarmente são en
tendidas, nfw posso seguir essa opinifto. 

Vulgarmente, quando se trata <!c revogar 
011 derogar, nüo se faz diffcrença c.lguma, 
usa-se da pa!avr.a re\•ogar, c póde-sc dizer que 
;; palaHa llcrogar está cm desuso entre nós. 
Tomando, pois, a palavra rcyogaçii.o neste 
sentido commum em que todos a tomam, digo 
fJlle, quando o Acto Addic!onal nos autor!sa 
P•!ra rc•·ogar as lels p~ov!nciacs que csti''e
;·cm comprchcndldas cm um do~ [JU:ttrü c<J.sos 
dcfin!llos, autoris:t•nos Igualmente para re
Yogar qualquer artigo de suas leis que esteJa 
comprchcnd!do cm alg-um UQSSes casos, por
que uma lei prov!nc!al pódc ter cousas boas 
e nccessarlas á P~ovlnci.u, c que devem sub
sistir; c s6 porq·,te tem um m·tlgo que exor
bita de\·crcmos re,·ogar a !e! toda, ou nfto 
h a vemos de revo:;ar esse artigo, só porque 
cs~á unido com outras attribu!çõcs da Asscm
hl6:t Provincial? 

Eu entelldo que a Assemblén Geral p6de 
bem revogar um artigo de uma lei prov!n
cl.r..l, deixando subsistir o ma!s, o que o nobre 
Senador parece que entendeu ser emendado. 
::\ão tratamos de emendar, e sim de revogar 
aquelle artigo que estiYer comprehendldo cm 
um dos quatro quesitos; do contrario, que ln
convenientes nfto resultariam? Por exemplo, 
se não pudessemos revogar o art. 11 de que 
se trata sem rc\·ogarmos a lei toda, ter!amos 
de revogar a lei do Orçamento da Prov!nc!n; 
c 6 por isso conveniente revogar uma parte 
c deixar subsistir tt outra. 

Agora passare! a responder a algumas 
observações que se fizernm ainda sobre a 
mntcr!a. 

Emquanto no art. 1", disse um nobre Se
nador:- Quem quer os fins quer os meios; 
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concedeu-se (Ls Asscmbléus Provlnciaes o po· 
derem legislar sobre corporações rcllglos:w: 
logo, conccdcu-sc·lhc;; os melas para ellas 
subslsllrem; c!los não podem subsistir sem 
patrlmonlo: logo, conccdc:u·sc·lhes autoridade 
pam legislarem sobre bens de raiz.- Hn. de 
perdoar-me o nobre Senador: parece-me que 
este rac!ocinio n:io G muito e::acto. O Acto 
.Addlclonal concedeu ús Assr.mb!Gas Prov!n· 
eiacs o legislarem sobre corporoções re!iglo· 
sn.s; c, legisl:lndo sobre essas corpor:1~õr.s, 

comprchcnde lcgislorcm sobre os m~ics dei:~:s 
su'bsi3ti:-cm, mas excluo :!.rjtwlles que são pro .. 

l:lb!dos. 
Eu quizcra que nós fixassemos us nossas 

idí:ns sobre o que sejam leis geracs e leis 
proviuciacs: e creio que bastaria isto para se 
cortarem todas as duvidas. Eu quero que se 
coubcçam as leis geracs c prov!nciaes pelos 
seus objectos. 

Examinema3 c;u::!.l póde ser o objecto da 
lei provincial a respeito ele corporações rei!· 
glosas, c qual é o obj~ci.o da lei geral da 
amort!sação: {) objcc:o 6 pro1·incial ou geral'! 
Eu creio Que é ;;era!. Eile der!,·a daqu!llo 
que cm outro t.;mpo se chamava domin!o 
eminente (palavra (JUC eseanda!isa os ouvi· 
elos de alguem) c que hoJe se chama imperio. 
Este domínio eminente ou lmperlo sobre ter· 
rltorlo pcrt~nce ao governo do Est.ado. nüo 
se póde scpnrnr aellc; a lei da amortisaçüo 
deriva deste imperlo sobre o territorio; como 
pois póde p~rtenccr ás Asscmhlé~s l'rovln
cia~s? Não; a lei da amort!sa~õLO te:n objf'cto 
geral; o le~isl:tdor quer (parn. assim me ex· 
jl!lcar) mobl!isar {) immovr:l, fazc!·o circubr 
pelo modo possiYel nas transac.;ües do com· 
mercio. Ora, tem-st> reconhecido as grandes 
vantngcus que dnlli resultam, e por isso todas 
as nações se têm declarado contra essa immo· 
blllsaçfto, porque, :!ind.a que algumas corpo· 
rações tratem muito bem das suas propric· 
daLles, não acontece sempre assim; nós ve
mos o estado de abandono cm que se acham 
todos os terrenos que pertencem n. c01·pora· 
cões de mf1o morta; ha épocas cm que uma 
~orporaçfLo trata bem de seus prcdios, isto 
acontece quando fL testa della apparccc um 
homem acLiYo c intelligcme; deixa esse ho· 
mem a administração dos bens da corpora~üo, 
tudo cahe eu. total abandono, c é sabido que 

aqu!llo que estft a cuidado de todos niio está. 
a cargo de ningucm. :Mas dirfLD que tambem 
aos particulares acontece o mesmo; porGm, 
deve-se notar que estes soffrem logo a pena 
do seu desleixo: todo aquelle proprietario 
(Juc nilo procurou tirar Interesse do seu ter. 
rcao empobrece-se; quando os terrenos podem 
ser vendidos, G passivei que passem n. miios 
que os queiram a)!ranlt.a:·; mas isto é o que 
nfto ncontcce con1 oo bens de mão morta-é 
pcJr:. que cc.he no poço.- Vê·se no meio de 
~;;·a!trlcs dtbles casinl1olas arruinadas que 
p :·:·t:oncc:n a to.! c tal !rmandttdc: e lias nrto 
cuidam em reformnr e fazer predlos elegan
te::, l!tLO se Importam com aformosear a cl
d~de, (Juerem unicamente receber o n.rrenda
mcJ:to dessas casinholas. Parece que escusado 
G insistir sobre este objecto; creio que o Se· 
nado est(L convencido da util!dade que ha cm 
fra:Jqt;ear quanto possiYel seja o commercio 
dos bens de raiz, c nfLa consentir em que el!es 
ca!nrn no po~o das corpora~ões, donde nfLO 
sabem jiimais. 

A l;:;i da amcrtisaçii.o parte de um priu
cipio inscparavcl do poder naclonal, isto ii, 
o i:npcrio sobre o tcrritorio; e além disso, os 
seus resultados tendem tambcm a um inte· 
rcssc gc::al. Portanto, p::trcce·me que tenho 
n:o3tr:u!o CJUC a !c! ela aruortisação é geral 
pelo seu objecto; e logo que isto é assim, e!la 
não púdc ser trocad:. pelas leis provinciacs. 
Eu desejava que conhecesscmos bem essa li· 
uha divisaria do que pertence á Assembléa 
Geral c do que pertence ás Assembléns Pro
v!nciacs. Pertence á Assemblé.a Cera! todo c 
qualquer objecto geral, deixemos ás Proviu· 
cias o que nfLo ntaca os Interesses geraes. 

Quanto ao outro artigo, o nobre Senador 
que fa!lou sobre clle attribuio (L Comm!ssão 
um pensamento que clla não teve: a Commls· 
sãr, nfLo propoz a revoga~ü.o dessa isenção 
tlc dire!tos;õ a CommlssfLO reconheceu :n.as 
Asscmbléas Provlnc!aes o poder de imporem 
sobre n. cxportaçüo, e nüo pôde deixar de re· 
conhecer isso, pois que o Acto Add!c!onal 
prohibe legislar sobre direitos de importa
çfLo, se bem que lh'o perm!ttc sobre os da 
exportaç;io. A Commissfto reconhcc:_eu esse di· 
re!to, e se nfLo o reconhecesse, nao proporia. 
n. reYognçfto do art. 11, porque ahi nil.o esta.-,. 
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belece esses direitos; estabelece-os no art. 4", 
cuja revogação não propôz a Commissfto, 

Se .n Assembléa Provincial abol!sse os di
.reitos que tinha estabelecido nos artigos an· 
teriores, nntccede1ttes, eu não tinha nada que 
dizer; mas ella não abolio estes direitos, pri· 
vlleg!ou duas nações, isto 6, a navegação na· 
cicnnl que se dirigisse a essas duns nações. A 
Commissão entendeu, á primeira vista, que 
isto ia offender nos tratados, porque o trata
do com a Inglaterra quer que a navegação 
inglezn goze os mesmos ravores que a da na· 
cão brasileira; e aqui concede-se um favor á 
nação brasileira em relação a certas nações, 
que não se reconhece em relaçito á nação ln· 
gleza. Lembrem-se que, para se impôr o di· 
relto de tonelagem sobre as embarcações es· 
tr.angelras, não se tratou nem se fallou ncl· 
las; estabeleceu-se o imposto sobre as em
barcações nacionnes, porque nós não podemos 
fazer imposições sobre as embarcações est1·an· 
:;eiras sem fazel·ns sobre as embarcações nn
cionnes. Ora eis ,aqui a igualdade offendida 
nesta lei. Comtudo, reflectindo melhor, eu en· 
tendia que ella não offendia aos tratados, 
porque, concedido este favor, vêm a Ingla· 
terra, a Belgica e a I-Iollnnda reclamai-o pnr.a 
si: de,·in·se, portanto, deixar de revogar esse 
artigo; mas, neste caso, outro iucom·enicnte 
se apresenta, porque o arligo parece al.acar 
o direito das outras Provlncins, quando con· 

contro no direito de Igualdade. Póde um bra· 
si!elro natural do ?viaranhiio estar residindo 
na Hespanha, e porque nfto estft no Bras!I 
nfto goza dos pr!vllegios que os outros go· 
zam; póde mesmo residir nesta praça, ter 
emb.nrcações que carreguem do Maranhão para 
a I-Iespanhn, e entretanto, pelo artigo, (i ex· 
cluido do favor QUe se faz aos que residem 
no :VIaranhão: o que na verdade me parece 
mjusto e, mesmo, odioso, pois, a meu ver, o 
brasileiro é brasileiro em toda a parte do 
Brasil onde se ac!!_a, deve gozar dos mesmos 
direitos nas relações ocmmerclaes; em quaJ. 
CJUer parte que esteja deve estar habilitado 
para tirar das suas operações mercantis o 
mesmo interesse que tira qualquer outro: por 
Isso, parece-me que tenho demonstr.ado a ne· 
ccssldade de se reYogar este artigo nesta 
parte; quanto ao mais, não, porque, se as 
na~ões com quem temos tratados quizerem 
goz:u do mesmo faYor ellas o reclamariio. 

O Sn. A. ALnJ:Qt'EnQue: -Creio que o no
bre Senador lia de reconhecer, por seus mes
mos pr!ncip!cs, que a su.a emenda nflo póde 
passar. Disse que sempre se usou geralmente 
da palavra revogar por derogar: assim é, e 
o nobre Senador reconhece que se pódc re,·o· 
gar parte de uma lei, mas não emendar. 

O que de facto se faz neste artigo é rc· 
vogar, porque nfto se revoga a lei toda; aqui 
trata-se de um artigo ~spec!al da lei, que é 

cede isenções de direitos sobre os generos car· o art. 11; agora, o que se nfto pôde fazer é 

regados em embarcações nac!onacs qnc na- emendar; nüo 6 possivel adm!ttlr-sc emendas. 
vegarem para Portugal e Hespanb.a. O nobre Senador enunciou aqui principies 

E:uquanto ás nações com as quaes temos que eu dcseja\·a realmente que fossem corri· 
tratados, se entenderem que deYem gozar da g!dos; fal!ou em dominio eminente, que é o 
mesma regalia, vGm reclamai-a, e, segundo imperio que o E~tado tem sobre o territorio. 
estou lnform.ado, a Provinc!a cspec!allsou es· Dominlo eminente! Deus nos IiYre disso: os 
sas duas nações, porque com ellas é que tem terrenos são de cada cidadão que os possue. 
maior commercio. Emquanto o artigo faz ex· Dom!nio eminente é a ficQão de que o terrl· 
tensivo este faYor ás embarcações nacionaes, tor!o pertence ao Rei, e que tudo quanto per· 
bem está; porém quando passa a conceder tencia aos vassal!os suppunhn-se que era con· 
sómente ás embarcações nacionaes de pro- cedido pela sua alta bencvolenc!a; e at6, quan· 
prlct.ar!os que residem nessa prcv!nc!a, cn· do o Rei queria, manda\·a tlr.ar aos cidadãos, 
tito se me nntolha offensivo a outras Pro· não só os terrenos que lhes pertenciam, como 
vlnclns, porque a liberdade ila Industria, ga·t tambcm as suas cabeças. Portanto, niio ha tal 
·rantlda na Constituição, não se pódc limitar • dom ln i o eminente: o que tem cada cidadão é 
a uma classe de brasileiros. E' neste sentido : Reu, é sua propriedade garantida pela Const!· 
que eu digo que esta parte do artigo se dev~ ! tuiçãn: não !la poder soberano algum qu~ 
revogar, pois que é offens!va nos bras!lc!rm• : pos~a. t!r:\1' un1 palmo de terr:t a n!nguem, se· 
residentes em outras PrO''inc!as, c n! de en- ! não pagantlo, e Isto conforme as leis. 
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Os argumentos de nobre Senador não I desprezar o Direito Romano. Portanto, o no· 
procedem, porque aqui não se revoga a lei i bre orador não quer entrar nessa definição 
tod.a, revoga-se o art. 11; e se, pelos seus 

1 
de revogar e derogar; attende sómentc ~ Iet· 

pr!nclpios, não se podem emendar as leis i tra da Constituição, e ao seu espirita em bar. 
provlnciaes, não r:õde ser admlttlda a emen· ' monla com o Acto Addiclonal; e, como mem· 
da que mandou á mesa, pois antes é emenda bro d.a Assemblêa Geral, renuncia a toda a 
do que revogação de um artigo da lei. attrlbuição que se lhe queira dar ele entrar 

Passando ao art. 2", disse o nobre Sena· 119 Interesse peculiar das provinclas, porque, 
dor que os c!dadiios bras!!eiros têm todos os nfto podendo conhecer o que peculiarmente 
n1esmos direitos; m.as eu accrcscento: quan· convém a cada uma das Provlncias, não p6de 
do est!•·ercm em identicas circumstancias. emendar qu:1.ndo ellas excedem de suas attri· 
Ora, o nobre Senador niio vê que todos os dias buições; dirá sómente ás Províncias:- Le· 
se está concedendo favores a certos lndlv!. g-!slal com mais circumspec~ão; n~o compro
duas com exclusfto dos outros? Por exemplo, mettais os interesses gera.es nos negocias que 
os que edificam na Cidade No,·a, que entu· são da vossa Provincia, e não façais leis como 
lham o mangue, ~te., não pagam decimas. i esta. que é inadmissivel . 

• -\gora os que qulzerem residir em lugares 1 Entrando na questiio do dominio emi· 
desertos, que. quizerem ir para esses lugares nente, diz que a Constituição garante a pro· 
para fazerem derrubadas, cultivarem a terra priedade dos cidadãos; as terras pertencem a 
e edificarem, não poderão gozar de certos c.ada um que as têm; a Nacilo tambem tem 
prlvileglos? Creio que sim, c que isto 6 em as suas; mas quando, para o bem publico, se 
beneficio das Províncias; e aquel!cs que qui· quer lançar mão daqucllas que pertencem a 
zerem ter o mesmo fa,·or colloqucm·se nas particulares, ha meios para isto se fazer; o 
mesmas circumstancias. .Em iguald.ade de uso e o gozo da propriedad~ 6 ele quem as 
circumstancins ha Igualdades de dil'e!tos; tem, e não ela :\'a~ão. 
quando as circumstancias Yariam, lnfal!ivel. Nota hm·er um objecto de lei geral a 
mente os direitos !u1o de Y:trinr tnmbem. E', respeito do qual não se anima a dizer se as 
portanto, inadmisslvol n emenda d·o nol1re provlncias podem ou nito legislar sobre elle, 
senador, e eu entendo que as Provincins têm qu<! é a lei das heranças. Declara ser hospede 
direito seu; podem convidar c conceder fa· cm Direito Romnno; o seu direito é a Consti
vores especiacs a individuos quando conhe· tuiçiio, e pelo direito de testar vê que a :-la
cerem que convên' nos Interesses do paiz, sem ri: a podia se apropriar das terras. porque a 
offensn dos direitos de algucm. Persuado-me, !ri poderia dizer que aquelles que não têm 
poiR, que não se póde sustentar este segundo de~cendentcs ou ascendentes nfto poderiam 
artigo; e quanto ao 1", sobre a lei da .amor- }P.gar as terras a alguem, ·c que neste c:tso .. nas 
tisaçilo, a Assembléa Geral poder:t dizer que del'eriam pertencer á propriedade commum, e 
esta propriedade seja onerada com taes c assim em certo numero d~ nnnos poderia a 
tac;; impostos; mas emfim nesta pnr'te eu Xnção haver a propriedade toda das terras, e 
convenho no primEiro artigo, porém não posso mesmo não permittir o gozo dellas senão com 
convir de mane;ra alguma no segundo, e tues ou taes impostos: mas, pergunta, o que 
muilo menos na admissão da emenda. tem todas essas cousas, o que tem esse Di-

O Sn. r-r. C.\\'.\T,C'.\:oiTT entende que, quando relto Romano, e esses prlnc!p!os abstractos 
a Constituição manda que a Assembléa Geral com a questão de que se trata? Ella f! muito 
sõ pôde l'C\'ognr e não emendar os actos das slmoles c limitn.·sc a Isto: podem as Assem
Assembléas ProYincines, diz que a palana re· hlé;s Proyinclnes legislar sobre conventos? 
vogar não foi fundada no Direito Romano, c Dlr-se·ha que podem; entretanto. dlz·se que 
slnl no espírito do l~;:islador, o qual é que n:io lhes ~ pcrmittido legislar sobre patr!mo· 
as Assembléas Prov!nciaes leg;\sle'.lJ s~b:·c o n!os. 
interesse das Prov!ncfas; se Isto se casa cem l Reflecte que t:stes patrlmonlos sii.o feitos, 

0 Direito Romano. declara estar conforme com on por snbscrlpções, on com doaç.ões, ou por 
cllc, c ~e ~e nilo cnsa então julga que se deve acqnislções de dividas; e silo estas subscrl-

•-
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pçõcs que se quer que sejam de bens JiyreA, 
que se cs!0jam a vender c a comprar! Entende 
o nobre orador que esta f:tr!a com que llou· 
vesse pouco interesse na conserva~ão de taes 
patrimonios, o que equiralc a dizer que não 
haja taes instituições. 

Mostra não se. n.char o nobre Senaclor (o 
Sr. Verguciro) bem informado qmindo fallou 
sobre a administraçfto dos bens e das !rmau. 
dades; supJJÕc que e.>scs bens estão melhor 
administrados do que os dos particulares, 

mos m:us; n5o hn meios que cheguem para 
as nossas Ilecessldades; estamos no terceiro 
mcz da legislatura, e1u vespera do qu,arto, e 
ainda não velo a estn Ca:nara nem a lei da 
fixac:lo dns forc!ls de terra e mar. nem a lei 
do or~amcnto. Eu dcsejav.a saber do nobre 
Sen::.dor que o anuo passado exigia elo Scnnllo 
o sncrificio de ufio discutit· a lei do orça
mento, se cllc espera ajudar-nos, ou se tem 
esperanças de fazer o que fez o anuo pas· 
sado ... 

porque t:1es conventos c irmandades t~m v~r Sr.xnou:- São c!everes d:t ca:n;mt 
meios c fundos parn isso, o que muitas vezes dos Deputados. 
não têm os p:l.rticulares. Pede que se lance O S::. V,\scoxcr.r.r.os: -E o Sen::do rst:l 
um:t vista de olhos no Rio de Janeiro. e dando bom exemplo a cssn Camara. 
veja-se se os predios que estão em ruina srto O Su. I-Ior.r .. \XU.\ C.\1'.\T.C.\XTJ: - Oxal(t que 
os das corporações de mílo morta. Suppüe que- 0 Sen:ulo cnl:·::tsse no gozo de ,o,u::ts attribui· 
n:io são estes os que estão a cahir, c sim r,õco ... 
aquelles que c~:ilo cm !it!g!os cnt:·c llart!- O Sn. V.\scoxcEr.r.os: -Apo!mlo! 
cu lares. O Sn. H. C.\1'.\LC.\:ST!: - ... embora para 

Declara pertencer ú irmandn.de dn. Cruz, isso fizesse um esforço. Sr. Presidente. Veja. 
mos cm que posiçfto nos achamos; c~tamos 

no tC:r~ciro mcz llc legislatura, nfto vteran1 
~qui as l~is da fixa~:lo d:;s forças, e a lei do 
orç!l.m~nto :linda rão se prlncip!ou a discutir 
nn ontrn. Cnmnr:t: cu tenho estado c-m n!len· 
eio uns poucos de dias, c nfto ~ por pouca 
\·ontadc de fallar, nem por acabrunhamento, 
mn.s cu vejo o P~Jz cm uma posição singular, 
c o Scn:tuo n!ndn nn. mais singular possi\'Cl. 
l~u v! que o Scn.alo, no fim d~ s2ssfto pa.ssaUa, 
fnliou contra o procedimento cl~. outra Cn· 
mura que lhe at'!'ancav:t o ''Oto cm nma lei 
importante, e:m que vinham c~wolt::ts certas 
dlspos!çõcs com .n.s quaes nfio concorua>·::t; 
mas prutcstou-sr. qu0 na scssfto seguinte (o.nc 
é a. nctn:tl) havia. ile se tomar providencias 
pcra que nilo acontecess~ o mcs:no; c o quo 
tenho cu \'isto ncstr'- scssftO? Xing-uem se !m· 
porta eom isto, o mcz de A~osto est:'t pro· 
ximc, c cm Setembro retiram-se os Dcpn. 
taJos p:trn as Pro,·incias. En uesejo saber se 
o Gcnrno conta. c,ue o Senado este nnno IHl 

de estar pelo mesmo que esteve o anno pas· 
sado, que merlidas tem tomado aflm de re
mediar no ineonvenlente de que as leis ::m. 
nnaes s6 têm tc::nr.o de passar na Camnra dos 
Dcputauos, c nfto na do Senado. se o Governo 
cspern. c conta com n nullidade da Camara 
elos Senadores. 

que esta assoclaç~o tem ~nu i toE lJGllS p; e dias, 
e que todos os annos os vai mrlhor::.ndo: com 
este exemplo só pretende mostr~r que nfto 
são gcracs as r~;;ra;; rlo nobre Senador. ::o.."ão 
se quer, portanto, collocar nas circumstun· 
cins de !e~isln.r p:tra a Provinda do :l!ara-
nhfi.o; nflo sP..bc mcsn1o ~e o que determina .n 
lei provincial di:: qüe se trn.ta é o~: :1:!o C!)!!

venicntc (t Provinc!::.: mas, sendo conveniente, 
c n:io prejudicando cm nada a ::-.."açfto, não vé 
rnz5.o alguma cm se reprovar n lei. 

Eu confesso (continúa o nobre orador) 
que f!co admirauo CiUamlo veio que nos er.ta-
n1o::; e!1lb:::-G~n.ndo cm tc!ns ele aranha; p~l'N!C 

que as provincias qt:crem l!evc:·ar a unifto do 
Imper!o! O que é verdade 6 q11e ellas Yfto 
tendo rodos de trat:1rcm de seus interesses 
peculiares, ir.dcpendcntcs de um tutor; dé·sc 
a isi.c o nome que c;uizr:rem. :\estes meios 
c:wrbitam cm um::. ou outra cousa: mas qu:~! 
é o grave mal qué daqui vem? Porventura; é 
isso que concorre para a immoralielade c im
punidade lhs prcvaricar.õcs dos emprega.dos 
publicas? ::\[to nm: importamos com isso; c 
nos occupnmcs com a Província do :\Iar::tnhfio 
que legislou pa.r::t ter um convento que pu
desse possuir aié 30 contos de r(,is cm bens 
de raiz. Assim, vamos dio,cutindo o Direito 
Romano, entretanto que os brasileiros se cs· 
tfio devorando, c todos os dins nos cmpcn!Ht· 

Ainda tinha uutrns reflexões, e peço lt· 
cença pa:·a as communicnr (L C.:tsa, visto acha· 
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Tem-se presentes dous nobres ministros ua 
CorOa.. Eu n!io exUc dellcs um~ resposta. im
mccliata. Eu desejaria saber elo SS. EEx. se 
o Ministerio tem dado sua demisslio, porque 
pelos boatos que se espalham e se publicam 

n.as follias publicas, consta que se trata ue 
organisar um noYo l\!!ni~tcrio. Em uma col· 
li são t:tl, eu supponho qu~ clles al~~;ma cous:t 
devem dizer :1. este respeito, porque o Corpo 
Lcg!slati,·o nüo pódc tomar cm consideração 
os negocias publicas sem saber a relação em 
que se acha com cs outros poueres elo Estado.· 
Eu não desejo surprehendcr aos meus nobres 
collcgas. desejo que clles reflictam: em pri
meiro lugar, sobr~ a poslr,ão ~era! elo Paiz; 
c cm segundo lugar, sobre a posição da Casa 
de que e!les são membros. Eu confesso que 
tenho gr:tnde s;·:npathia aos membros desta 
Ca;;n que fazem parte do l\Iinisterio, c elles 
devem esperar tle nós bons uisposições na 
ardua cmprez:~. c;n que se acham compromet· 
tidos, mas Isto não Yeda o direito que tenho 
de fazer interpellar;ües sobre o estauo elos ne
gocias publicas, c as declarações que fizerem 
são tanto mais importantes quanto se vê a 
indiffcrença com que a Je~isiatura m.archa 
nos seus ne~ocio~. 

de to.dor. os governos rcprcsent,ativos, e com 
cspccJalld:tdc no Senado. o Senado !lo Brasil 
!nu!ffercute a tudo quanto se: r•asoa! com dou~ 
membros dn executivo no seu selo! com 0 

exemplo mui rc~entc do anno que acabou, 
onde se promettla que se hariam ele evitar 
Que tacs acontecimentos se repetissem! ~Ias 

approxima-se o flm clest.a leg!slalura, e quae3 
sfto as proYidcncl~s que se deram? Que nrg:!· 
menta tereis pnra m~ censurDrdeo quando cu 
abn.nclonar a Casa af!:n de nüo haver sessão?! 
Vêde, pois, cm que collisüo me mctteis: eu 
não quero aind:l. nesta. occasiüo mencionar o 
que se passa. em relo.cfto n. uma c a outra ca. 
marn.. J:Ias, tend~ nproveitndo cst=t orc~sl:lo 

pn.rn. dirigir estas minhas !nterpciJaçõQs ao~ 

meus nobres collegns, eu peço-lhes que as to· 
mem no sentido respeitoso, que ao mesmo 
tempo niio os quero de nenhuma maneira for· 
çar a comprometterem-se em fazer decl.arações 
inopportunas; mas solicito delles que aquillo 
que puderem declarar, par:~. melhor dirigir os 
meus esforços pcia causa publica. que hajam 
ele o dizer; não digo hoje; o meu intento não 
foi smprr.hendel-os. 

que os m~les do Br::ts!! vem rlessnR ·leis do para isso. Eu ni:io quererei nunca surprehen· 
~.Jarnnll~o. e por is"o se r,uér,•m revogar: d!:·-~ der o Governo, e muito menos a membros 
sc-h!a que os nossos males vêm da intel!l- desta casa. 
gencia de um ou outro .artigo do Acto Addi- Qnanto .1 questfto de que se trata, ~ par~t 

A observar o que se passa, dir-sc-hia que 
a sessão não é ele quatro mczes, dir-se-hla 

Senhores, cu r;osto muito elo system:J. ln· 
glez que nunca ~urpre!Jende os ministros: 
quando no Parlamento se quer fazer inter· 
pcllaçües aos ministros, des!gnn.-se um d!a 

cional! mim trto insginificante, qno só podere! yo· 
Quando eu wjo cm uma provinda de tar no sentido cm que j:'"; disse, c isto par:!. 

bastante impcrtancia brasileiros ar:nados c a da:· uma prova de que estou prompto a re· 
guerr:~. civil devastando-a; quando vejo a:nea- vogar actos legislatiYos provinciaes que or
çada de igual sot·tc uma outra Provinci:J. pt·o- fendam a Const!tuir,ão do Imperio G <> Acto 
x!ma, que 6 :1. de Santa Cathar!na; Quando Addicional; isto não 6 grande cousa; mas, 
veio, mesmo, o estado em que se acll::1. o ~Ia- em vista do projecto de !nterpretar,fto que tem 
ranhão, e suppo-:tho que não temos d'inhc!ro, estado cm discussfto, é, sem duriua, muito 
nem se! donde nos virá; quanuo veio d!s- mais conveniente. 
cussücs sobre objectos de pequena monta, c O Sn. V,\sco~ccr.r.os (pela ordem) : -
os nossos col!eg:ts nfto d!zem nem pala,·ra Como est(L .n dar a hora, eu tenho de repetir 
qu.anclo se propala :1. organisaçfto de u:u noYo o requerimento que jâ em outra sessfto fiz;' 
Gabinete; se isto nüo 6 !lludlrmo-nos a nós que 6 fundado n:1. doutrina do art. 89 elo re· 
mesmos, quercnuo occultar o mâo estado em ~imcnto da casa, que diz:- Entrando qual· 
que nos achamos, sem nos importarmos com quer matcri:l. cm d!scussfLO, nfto poderá ser 
o futuro, cu não sei o que seja. Interrompida, etc. (Lê).- Ora, tem estado cm 

Eu, até, di~o que os acontccln1entos ela clis~usslio atê o presente a lntcrpretaçlio do 
le~!slatura elo anno de 1839 sr,o sln~ulnres, Acto Addicionnl, e tem sido !nterromp!da a 
nf1o s6 na historia uo Palz, mas na hlstol'ia sua discussão por outras mater!ns, e atê na 
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sessão de ho.ie nenhuma palavra se dar(L so· 
bre o projecto de Interpretação., Parece-me 
portanto, que tem lugar o requerimento a 
V. Ex. para que, fixando a ordem do dia, que· 
rendo que se trate de outra materia, haja de 
declarar o tempo que se ha de occupar com 
essa discussão. 

Queria tambem saber se está cm exe· 
cuçfto o art. D1 do Reg-imento, que não per· 
mitte que na mesma sessão e sobre o mesmo 
objecto nenhum orador possa fallar mais de 
duas vezes; e como me parece que hoje se 
tem fnllado mais de duas ''ezes sobre o mes
mo objecto, por isso desejava saber se está 
em observ.ancia esse artigo do Regimento. 

O Sr. Pres!den te explica a razão 
por que Isto tem acontecido, tendo 
em consideração as emendas offere· 
cicias sobre a materia. 

O Su. Coxm:: nE LAGE~:- Um nobre Se· 
nadar, fundando-se em boatos. deseja saber 
se o actual Gabinete tem clad~ a sua demis
são, c cu rogo ao nobre Senador que me per· 
mitta valer-me da mesma doutrina de boatos, 
que em contrario têm apparecido nos periocli· 
cos, alncla que tão valiosos se poderiam con
sidernr tanto uns como outros: eu poderia 
julgar q•Je assim tinha respondido ao nobre 
Senador. Entretanto, para o satisfazer, cu lhe 
asseguro que o Gabinete não tem daclo o passo 
que julg1 fundando-se nos boatos. Como o 
nobre Senador, cu tambcm desejo nr progre· 
dir os trab.alhos legislativos. Para Isto invo· 
cou clle os membros do Gabinete que se acham 
na Casa: mas eu tomarei a liberdade de pe
dir ao nobre Senador que me diga quaes os 
meios decentes e dignos, tnnto do Go,·crnc 
e:omo das Camaras, para que os ministros 
possam influir no progresso ou rc:tardamento 
rios trabalhog das mesmas Camaras que se re· 
;;:em por seus regimentns internos. Senhores, 
o Gabinete aspira a ter a maioria das cama· 
ras, marcar a linha de conducta que lhe pa· 
rece conveniente ~ digna para as obter, e as
sim fazer com que seus actos sejam t:niso· 
nos com .a opinii"to nacional; mas arrogar-se a 
vaidade de acenar sua vontade particular {Is 
Camaras. nüo cabe em seus princípios de con· 
sidcração pelas mesmas Camaras, nem nos ele 
lndcpendencia que reconhece nos di!ferentes 
poderes. 

Como Senador, resta-me pedir ao Sr. Pre· 

I 

sidente que o Regimento da Casa seja man· 
tido, e muito mais pediria, se não estivesse 
desfeito o engano em que estava com outro 
nobre Senador, de terem alguns senhores fal· 
lado mais de duas vezes na materia em ter· 
ceira discussão. Com a restrlcta observancla 
do Regimento, de,·emos esperar que nossos 
trabalhos progridam e nossas sessões sejam 
levadas com o mcthodo " deccncia digno,; do 
Senado. 

Julgando-se ·a materia sufflciente• 
mente dis~utida, é posta a votos e 
approva-se a resolu~ão, não pas.asndo 
as emendas. 

O Sr. Presidente dá para ordem do 
dia: segunda discussão da resolução 
que declara no gozo dos direitos do 
cidadão brasileiro ao p,adre José An· 
ronio Caldas; primeira c segunda dls· 
cussão das resoluções sobre naturall
sa~ão d~ João Hutchens c João Diogo 
Sturz; c depois do meio dia, a con· 
onuaçfto ela discussão do projecto de 
interpretação do Acto Addicional. 

.Le,·ama·se a sessão r.s duas ho· 
ras c: um quarto. 

G·l' SESS.'-0, E~I 31 DE J()LHO 

E:rpcclicnte.- Scgunrla diSCit.~s<io elas res-olu
çücs sobre tlaturalisaceio elo pa.elre José 
..t nlonio Cale/as c ele Jo<io Hutchens. -
Primcirr1 e segunda cliu,,tssrio det rcsolu· 
çrin so/Jrc naturalisaçcio ele ,Torio Diogo 
Sturz. - Oonlinuaccio ela segunda discu.ç 
srio elo projecto que interm·cta alguns ar· 
tiaos elo "lcto .·lclelicional. 

l'Ur.SIIli::XrL\ 110 ~r.. DIOGO !,);TO);iO l'F:l.TÓ 

Reunido numero suficiente de Srs. 
Senadores, abre-se n. sess:"to; c, lid::t 
n. nctn. da anterior, 6 ~pprovada. 

O Sr. 1" Secretario participa r.ue 
o Sr. Senador ::'>Iarquez de Ba:·bacena 
não comparece 1:0.01' dhente. Fica o 
Senado inteirado. 

ApproYa·se a redacção das emen· 
elas feitas pelo Senado r. proposkão 
da Camara dos Srs. Deputados, con· 
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cedendo a Gustavo Adolpho Reye fa. 
culdade para formar uma companhia 
de mlncra~ão, afim de ser remettlda 
(L mesma Camara. 

Na ordem do dia são appro,·adas 
em scgumla discussão, para passarem 
á terceira: a resoluçiio do Senado, que 
declara no> gozo dos direitos de cida· 
dão brasileiro ao padre .Tosé Antonio 
Caldas, e a resolução ela Camara dos 
Srs. Deputados, que autorisou ao Go· 
verno a conceder carta de natural!· 
sação .a .Toão I-Iutchcns, natural de 
Inelaterra. · 

E' approvada em primeira e se
gunda discussão, af!m de passar á 
terceira, a resolução da outru Camara 
autorisaP.r!o o Governo par.a mandar 
passar carta de naturalisação a João 
Diogo Stmz. 

Continúa a se;;unrla discussão, adia· 
da pela hora, cm 29 rio presente 
mez, do :trt. 1' do projecto de lei da 
Camara dos Srs. Deputados, que in· 
lül'prrta :tlgnns ~rt!gos dn Acto Add~~
cional, conjunctamente com as emen
das dos Srs. ~rarquez de Barbacena. 
Ah·es Branco, Verguclro e :.rello c 
Souza, apoiadas em anteriores ses· 
sões. 

Lê·se c é apciad.a a seguinte 

"Supprimn·sc n palavra - sómcutc -do 
art. 1•. - Ferreira de Jlello." 

O -Sn. CosT,\ FEl:mm:.\: -A discussf10 so
bre este artigo nos tem occupado por muitas 
sessões; e parec.:nd o, á primeira vista, que 
entre nós ha grande divcrgencla, ella com· 
tudo só consiste em pala''l'.as, porque discre· 
pamos no modo de entender as do art. 1 • do 
projecto, estando todavia conformes sobre as 
cousas. 

Um nobre senador que apadrinhou o pro· 
jecto disse claramente que nflo adoptava a 
emenda que tinha offerecido o .Sr. VerguP.iro. 
porque .a julga inutll, c não porque el!a não 
exprima o pensamento do lado que defende 
o projecto; mas os nobres Senadores do meu 
Indo não pensam elo mesmo modo a respeito 
das pnl~vras do urt. 1": entendem que o li~ 

não póde preencher as vistas dos nobres Se. 
nadares que pugnam pelo ·artigo; e é por isso 
que vou mandar á mesa o seguinte 

"Requeiro que o projecto vfl fl Commlssiio 
P.ara que el!a dê melhor redacção ao art, 1'.
Costa Pen·cira." 

~· apoiado c posto em discussão, fi· 
cando suspensa a discussão da ma· 
~cria _lirinci1lal. 

O Sn. Fm:w:u:J\ Dl~ !\1EL!.íJ estCl persuad1:io 
que o requerimento não póde pr.eencher 0 
fim a que se propõe o seu nobre autor, e por 
isso tem de votar contra elle; entende que 
se não póde conseguir o fim, porque seu no· 
brc autor pretende que as idéas que têm sido 
emittidas na discussão, por um e por outro 
!_ado, se acham em harmonia quanto ao pen. 
sarnento, h a ''endo divergencia na acccpção de 
certas palavras; porém o que se observa é 
que muitos membros da Casa já se têm pro· 
nunciado no sentido de que a redacção do 
projecto é muito clara, conveniente, e que, 
por conseguinte, não tem essa obscuridade, 
nem as duvidas que os membros do outro 
lado da Casa encomram na sua lntc!ligencia; 
c isto posto, é natural que os nobres Sena· 
dores rio outro lado continuem a sustentar a 
redacção tal qual se acha. A' vlst.a disto, des· 
necessario se torna o requerimento; e ainda 
qu11ndo el!e seja approvado e se apresente 
uma nom redacção é muito natural que ella 
seja rejeitada; ~ disto se persuade mais o 
orador quando se recorda do andamento que 
t<•m tid•• ~·sra discussiio; torlos os adi:tm2utos 
que se têm proposto, até para se pedirem 
esclarecimentos, têm sido rejeitados; e a 
mesma sorte aguarda no que de no1·o se offe
recc. 

Obsorvu que .alguns nobres Senadores que 
sustentam o projecto acham o artigo claro, 
qur. muito bem exprime a idéa que se tem em 
vista, e que multo -bem póde servir para 
orientar os tl'abalhos das Assembléas Provln· 
ciaes e Camaras :VIunicipaes. Esta opinião, 
porém, nlio é por c!les desem·o!vlda como 
convinha; entretanto que do outro lado se fi· 
guram hypotheses mostrando as obscuridades 
que. o m·tlgo contém em algumas de suas ex· 
J)ressões. e tnmbem que nflo 6 o projecto uma 
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lntcrprclaçfto, mas sim uma. verd.adeira re
forma acobertada com a capa d:t interprcta.
çüo. A nada disto se tem respondido; c multo 
bem se exprimia honlcm nm nobre Senador, 
rcf.~rindo-sc ao lado dos que a principio dc
fendGr[l.lll o articiO c depois n.b~nc1m!nrnnl ~ 

dcfcza, dizendo qt:c ::quc!l~s nobres Senado
res, pela rr.aneira com que se tinham com
Jlorlado no resto dê. discussflo, parece qt:e 
nfto d::tvam l~Jais qu:trtcl {l razüo, queriam 
vot<:r pelo n.rligo tal qual, porque :tssim o 
entendi:lm, sem querdcm esclarecer os seus 
collcgas ncu1 dc1nonstra.r as razões cm que 

funü:un o seu voto. 

guma. commissiio, a. qual, examinando as 
cu:r.ndas c toru.aullo cm considera~iio as opl
ni•jes cmlttillls na Casa, pod~ria apresentar 
melhor redacçf,o; por6m o nobre orador niio 
nutre essa. esperança, nem jul~;a c;ue o rcque
ri:nenlo pcssa produzir algum bom resultado, 
::.:c por\·cntur.a a. itlén. po.sslssc, porque é um 
tlc;; que receiam que .a fim de algucm é que 
o projecto passe tal qual veio da. outra Ca
mara. com todos os seus pontos c vlr~;ulns, e 
o que se tem observado na discussüo lhe dá 
direito a ter esse :·cccio, e niio pensa que seja 
c:·:agcrado qu:mdo assim se pronuncia. A r)l.
z:lo pela qu:tl julga que alguem tem um ]lro-

0 nobre orador cst::i persaadldo que, com pcsito deliberado de fazer passar o projecto 
cffcito, n::io se quer dar quartel {: razflo: tal qual se acha redigido, 6 justaruen:~ <· idéa 
quer-se que ]lasse o :1rtig-o tll qual veio da !h' que este projecto tem sido enviado por 
outra Camara; c, á vlst:1 disso, entende que G cópia ás Provindas, para servir de norma. aos 
tlesnccessn.:·io um nO\'O adiamento .• Tulga mes- presidentes :tntes de ser s~nccionado; pro
mo que o adiamento é improf!cuo. cm co!lSe- cnr~m-sc expl!cacücs a esse respeito, mas to· 
qucucia. do seu nobre autor nfLO declarar a tl~s as diligencias foram frustradas; c parece 
que commissão se ha de rmnetter c projecto... ao nobre orador que se tal remessa tcYe lu-

O Sn. CosT.\ FEmmnu: -A' de RedacçflO. ::;ar 6 um tal facto multo pouco airoso para 
o Su. FEta:w:.\ DE ::\IET.r.o declara que a . o Senadn, é reduzir o Senado do Dras!J a 

Commissão de Redacção tem um fim espc- menos do que o Senado funtastico de N.apo-
cial, que é redigir as m.atcrias depois de ven
cidas, cm cujo caso nQ.o está o projecto de 
que se trata, e por isso não póde tomar co
nhecimento da m:J.teria: dc,·cr-se-ha fazer a 
remessa {L Commissilo de Constituição? Era. 
mais natural; mas, segundo a opinifto de um 
dos membros della, o que ess.a. co:nmlss~to 

poderá dizer 6 ::~uc o artigo está muito cl:tro 
porque esse nobre memb~o, quando, cm uma 
sessão anterior, se dignou explicar o que cm 
policia judiciaria, disse que era a policia :;o
ral do Imperio a.quella que, sendo esta!Jclêci
da por leis geraes, tem por fim acautelar to
elos os crimes nos diversos pontos do Impc
rio; c quando este nobre Senador assim s,~ 
(·xprinlio, outro uo'urc S~.?nador, ~provcilantlo-se 
(]essa. explicaçiio, mandou ú mesa uma emen
da para que se a.ccrcsccntasse p. pal:1vra. -
geral - .dep·ois da palavra - judiciaria -
afim de aclarar o artigo; por6ru o nobre Se
nador que deu essa explicnção, apen.as vio a 
emenda, não só a nüo ttpoiou, como a com
bateu !rumediatamcnte: portanto, se o artigo 
fôr reruettido á Commissão de Constituição, 
voltar1t da mesma fórma. 

~ão contesta que algum bom resultado se 
vudesse tirar de se rcmctter o .artigo a al-

ldia, porqut~ :\apo!cão. ~.t·ndo (::-;:-;c Senatlo 
illusorio ~omposto de seus fieis scr\'idorcs, 
p:·ccnchil as formul:~s parlame:IU<res, commu
nicn-ra. ao Senado os seus projectos, c os dei· 
xava p:lssar por todos os tr::t!nitc:i; c quundo 
llle eram ,ap~cscntados como leis cntfto é que 
os nutndava observar. B' verdade que se re· 
r:onhccia. ~uc rstc compnrtamclLto do Senado 
de Xapolcflo era pouco digno, mas ao menos 
Xapclcfto guardava algumas cxtcr!oriuallcs, e 
se este projecto foi <:nvindo para as Provín
cias. afim ele servir de norma aos presiden
tes, póue-sc dizer ouc o Senado do Brm:ll está 
mais escravisado do ~nc o Senado de Xapo-

lefto. 
O nobre o~~cl~r de multo boa vonta,le cle

scjava coopêr~r para que se explicasse o ar
tigo cm d!scussflo, com(!uanto se nfw tenha 
mostrado que o ~ ·1' do art. 10, do Acto Ad
dic!onal, tenha sido o1Jjccto de cluv!da; c para 
esse fim tem co:1corrido com o seu voto em 
favor de todos cs a!llamQntos que se têm 
proposto para se obterem informações, os 
qu.ars todos têm sido reprovados porque não 
se quer clar ,1 u~rtel ít Razrto. Persuadido da 
que o resultado llestc requerimento ser(L o 
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mesmo, só votar[L por elle com a condiGfto 
tlc que o artigo seja rcmettido a uma com
missão especial e não ú de Constituição, cuja 
maioria se tem pronunciatlo altamente con
tra o projecto. 

O S1c CosTA F1mmm:A diz que se fossem 
os nobres senadores CJUC ap_adrinham o pro
jecto os que impugnas;;em o requerimento, 
iJf,o se atlmirari:L; mas acha singular que 
seja um nobre Senador do seu lado quem o 
faça, e a razão que para isHo apresentou foi 
que aquelles que pugr,_am pelo projecto nii.o 
querem dar quartel á R~züo. Po:-~m. o noore 
orador e~tá persuadido que a franqueza des
ses nobres Senadores ha de fazer com que 
clles votem pelo adiamento, e mui to mais 
disso se convence quando obscrnl. que o no
bre Senador que mais tem pugnado pelo ar-

O S!:. VErtGL'Im:o acha conveniente oue 
este negocio v[, a uma Commissão, c juiga 
que a de Constituiçfto 6 a mais propria, po
dendo <:ccresccn:tar-.se .ao requerimento aue 
fossem ouvidos os autores -d.as emendas, vi~to 
r,uc a grande questiio tem versado sobre pa
lavrns c nilo solJre o pensamento, e o nobre 
Senador que tem continuado a sustentar o 
projecto convém mui claramente que era da 
opinião do nobre orador, discordando unica
mente na intelligencla d.as palavras, como 
~i:1ú<" ha poucas sessilcs foi por cl!c demons
tr[~do. Toda n. questão, pois, versa sobre a 
necessidade da clareza do artigo. 

0 Si:. ADIEIIl.\ Ar.m:QCEI!QC'E é de opinião 
fJUe, no caso de se vencer que vá a uma Com-' 
missão. então deve ser rcmcttido á Commis
~ão de Assembléas Provlnciaes, como aquclla 

tigo tem declarado, segundo o que p2rccc, que que está encarregada do exame ilas leis pro
toda a dh·crgencia está na redacçfw. Exigia v!nciaes, c na qual concorre a circnmstancia 
que se :-emettcss~ o artigo [L Commissão de ele nella se acharem dous membros que têm o 
RcdacçfLO, porque, tendo el!a observado a dls- mesmo pensamento, c só discordam no em
cussão que tem havido, est(L bem inteirada prego das pa!avr1s; e assim bom será que se 
do pensamento de Senado e com toda a bre- faça esse exame e se apresente a nova reda
vidadc poderia d~r nova redacçfto ao artigo, ccii.n afim de se ver se todos ne!la concor
afim de quanto antes se continuar a dis- dam. 

cussfw, e C''itando-sc desse modo tão longos O S1:. Ar.E:'\C.\1: declara que j[L por Yezes 
debates sobre palunas . .Julga que o Senado tem empregado as suas idéas acerca do art.l• 
nada tem com o que mandou o Sr. ex-:llinls- do projecto, e sempre se ha,·ia inclinado a 
tro da Justiça; delibere o Governo corno bem votar contra elle; mas como os nobres Sena
quizer: o Senado procederá attendendo uni- dores que têm sustentado o artigo têm lm
c.~mcntc a seu de\ er e fL dignidade que lhe putado uos nolJres Senadores do Indo do no

é propria. bre orador a idéa de que nfto querem a in-
0 S1:. Fm:m-:1::.\ m; lvll-:r.r.o observa que 0 tcrpretaçfto, e como sinceramente deseja que 

nobre Senador niio attendeu á ro!;ativa da se dê umP. redacção ao ;trtigo de maneira que 
Commissüo Especial, nem se fez cargo de possa Y'1tar por e!le, declara-se a favor do 
responder ás razões que clle orador cxpendeu, requeri-alento. O que, porém, julga couve
e que deixa de repetir; mas crê que e!las têm niente, é que se submetta a materia ao exame 
.llgum peso. c julga nito serem infund:ulos de uma Commissão Especial, cuja eleição po
os scns receios. Entende que se o nobre Se- dcr:í recahir sobre aqne!les nobres Sen_adores 
nadar deseja conseguir o seu flm deve fazer que têm apresentado idéas mnis elaras acerca 
o additamcnto; c como o não fez, o nobre do artigo. 
orador o offcrecc. Dando-se por discutido o requeri-

Lê-se 0 seguinte menta e Pdditamento, põe-se a \'Otos 
o requerimento, e nüo passa, ficando 

"E' que a Commissfto seja Especial. -

Fcrrcim clr. JJ ello." 

E' apoiado e posto em discussão 

com o requerimento. 

prejudirat!o ~ additamenta 
Continúa. a tliscussüo S( bre o ar

tigo 1" do projecto. 

O Sr.. VEnr.uEmo: - Custa·me ruulto com
prehcnder a marcha desta discussão, e nii.l) 
quero explicar os meus sentimentos a este 
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respeito, ma~ d1go que me custa multo com. 
prehender :- marcha desta d!scussfto. 

(/o.~). e que a ratoeira nüo pus~ou com !lb!ln
ut;HO do:; intC:r0sses pu!J)ieas; (jUC hOUVe aqui 
quem quizessc esclarecer o Senado sobre o 
lnter.;sse das l\Iunicipa!hla.dcs c das Assem· 
IJ!éas Pro•·inciacs, c qu~ debalde se fez algum 
esl'orço para isso. Quer-se dar um córte tão 
f.ltal n::;s n:ttrillut<;•ics dno Camarns :llunicipaes 
e das Asscmllléas Pro\'inciaes, e recusar-se 
todo o exame e mcditaçfto sobre a materia é 

eous(t iJmt cxrraordinn.ria! Eu nfw cspcranL 
que acolltecfsse isso no Senado do Brnzil; mas 
cmlim estou rendo o que acuntcc:c. e cu quero 
lan<;:u· de mim toda a rc~ponsabi!idadc, Jc
,·antrtnrb a minha. I'OZ para ;>cdir csclarcc!-
mentes. 

E' apobla a t:mcnrla do Sr. Ver· 

;,;uciro c cmra em diseussüo. 

O S1:. C.ISSLI:--:r• (JU:/11 ordem):- :Peço a 
Y. Ex. q:..&~ me d!gn. .se no Rcglmento ha al-
;::;i.i:i.~ ani;;o rJ11é ordene rJUC se dC a este ol>je .. 
cto o titulo de rjto~!ra: cr(lio que o não ha. 
lJ~L Ji[lõ :'ul eh~uu:tt!o :, orucm, porque d!ss<: 

Trata-se de fazer uma interpretação do 
"\cto Addicional; antorisou·nos o mesmo Acto 
Addiciona! para fazermos a interpretar,tio dos 
artigos duvidosos; mas houve jú duvlcJn oobre 
o paragrapl!o :: que se ref8rc o art. 1" do pro· 
jecto~ J~' de que eu duvido, c parece-me CJUC o 
Sen!!do o ignoru; nflo duvido qac alguns Se· 
nadoreo ·estejam ao facto de .duvidas que te· 
ul!am havido; mas o Senado não se deve em· 
penhar em uma imerpretttçüo sem saber qu<: 
tem lladdo duvidas sobre este paragrn.pho, c 
nüo basta que UllJ ou outro diga que as tem 
havido. (· neccssario C]Ue nos convençamos de 
que r-:-::~!~,~~ntc exi3t-e:n par.a. as desYnnecer. 
E~te p1·!ncip10 l-:. i-a~ontcstn.vc], c de outro 1110 .. 
do é· querer re!'ormar o Acto Addicional a 
titulo de imcrprctnção, e mesmo cstnbc!ece:· 
o precr:d.:•nte pnr:l qu:mdo se quizer dizer-se: 
- hctr:c duvida, porque, cm lugar disto ser 
!'!.S~im. <1c·;0 ser daf!UClln. entra 1~ôl'ma; -as
Eil1', ;;•- embrulharam as cousas de tal modo 
qui'~ r-: 1 ~ brc,·e se achnrú com As::;embléas Pro- flliú o S0aado tinha almsado, e agora tie diz 
Yine:ia·~;::. e c:unaras 2\Iunicipaes, a quem nflo 1 que o Jli'Oj(:tto r-n~ t!!scll;iStlo é J':Uocir:t: o no

bre St:n:tdnr que: :u:::dm ::;c L:XJ>rim~ :1üa (: cha-vale:r:t o prh·ilegio da antiguidade. 
Et~ quero c·ilamar a questão ao seu vcr

di!dciro terreno: ilXamine·se se com ~fldto 

r.en1 uCCOJTido dnvkln:; sobre a inldligencla 

mado 4Í onie11!. I::no c:ada \'t.'Z \'ai a nH'lhor: 

()' /c'1/lJ)Q1'a.' 0' ·J!I'JI'•'s.' 

0 S1:. H. C.-. \'.\J.t:.\~;TJ; -Sr. l'rr.sidentr:. 
desu: paragtaplio, e :;c a int(.!rprctu(;fio {~ nc- Eu qul~l·u olJ::ier·.·a:- ao.:; uobr~:::; Se:aaUorcs que 
eess2.~·!:L, porque se acaso el1n nüo 6 llt:ct!::sa~ tanro anhcl!!m JH:la ordem, que os meios qtw 
r:a, c :t;lo tem ha\'ido duvidas. cntüo estamo:.; e!ll}JJ'Cgam para obtcl-:1, dt·· cerlO, uão sfw con .. 
faz~nc!o um trahalhu sem fim. l'or isso tenho duccntes. Quand" um S~nador. sabe da or-
que mn.nd:lr ú me:!m o t~eguinte ucm, qu~!qncr tios llli'Inb~os da C':t>;a p6cli! cha-

m~l .. o ,: orllem: 1.: mc·lhor fazer i~~o. ~~ (! mais 
m·:tiL'EitDlE:>'l'O conforme ao Regimento, elo que ccnsura!·o 

eh-pois ~ue fali!!: !sto ,} o qtw se pratieou com 
''~..:,queiro que se per;am i.nformar;ões :w o nobre Senador quand" no outro dia esteve 

Gonr:!u sobre as duvidas que têm Decorrido ftim da ordem. O que se nilo dc:\'C fazer é, de
sobre a intelli:;encia do ~ 4" {]o art. 10, do noi;; rh• cicixar ~aliar, diri~ir ct:nsuras e <11-
"\cto Addicional, natureza das duvidas, c iu- ~cr.s~. cnmo eu ouvi hontr:m um nobre l\linis· 
convenientes que <lcllas têm resultado.- Yer· rro ela Corõa. que o que se quer é qu0 o Se· 
tnteiro... nado tenha mais ordem. E por que razf10 não 

.Tulg<> que este l'i:qucrimcnto ü indispen· cllam:; " nobre :\ílnisu·o o Senado :"t ordem, 
sare!, se bem que nfto tenho cspcran~as d.c quando clle se ~parta del!a? Isto foi que me 
que p:;sse, desde que vi rr;jeitar-se o requeri- mo1·<:u n. ]Jcdir a p11:lvra, Sr. Presidente; mas 
mente ha pouco apresentado por um nobre cu vou trnwr da questiJO. 

Senador. Qual scr:'t a CJnestflo principal n:L conjun· 
Quero, pois, quando passar esta ratoeira, 

r:ue ao menos se saiba CJUe se fez toda a dlil· 
;cncl:t para que o negocio ~e aclarasse ( apoi!l· 

ctura cm que nos achamos'! Scrú a da re· 
forma do Acto Addicion~.l'! Scrú a dos cscla
l't)Cin~~~tos prccb;os para !Jem poder-;;e I'Otar 

;;-
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bulçiio é a rnais essencial, a mais Importante 
do Governo reprcsontat!Yo no exerclclo 
d:l!a n~s temos visto q~c se agglomeram 
<hsposlçues dl\•ersas que cortam o voto dest:J. 
Camara. só pela. analogi::. que têm essas leis 
r·om a fixação das dcspezas. O mesmo se p6de 
rl izcr da l'ixar,fto das forças. 

ou leg-islar sobre mntcrla tii.o Importante, ou 
será um exame da posição em que nos acha
mos? Se aquillo que oul'imos hont!lm ao Mi
nistro da Guerra é exacto, eu digo que a 
fJUestão principal 11ão é it da Reforma do Acto 
Addiclonal ; nós nfto podemos tomar em con
sldcraçlio objecto algnm, {l Ylsta da nu!lida
de da nossa existencia. (J.poiarloB). Cumpre, 
pois, em primeiro lugar, saber se existe 0 Se- Se. pois, a nossa posição é essa, se o Se
Dario Drazl!eiro, c se elle pôde desempenhar nado não tem de concorrer para a confecçft.o 
as mtribuiçõcs que lhe estão commettidas dns leis em geral, entflO melhor é aue nDo 
pela Constitulr;flO do Imperlo. J~m uma inter- !i aja Senado, melhor seria irmos para .as nos
pellar;ão mui re>peitosa r1ue eu fiz honrem, já "as cas~3• recebermos os nove mil cruzados. 
dcsconl'iado da nossa posição (advirta-se que termos as nossas immunidades, c est:.rmos 
a minha desconfiança não é recente, c ha ~:·anquillos; c declararmos ao Paiz que ~ me· 
muito que foi por mim manifestada nesta lhor nm;i só Camara; mas nflo é isto o que 
Casa), eu ouvi da boca de um conselheiro <13. 'e quer de nrls; aquelles que estão de accôr
Corõa que o Executivo n:"lo tinha meios de tio com essa opiniflo (que cu não attribuo n 
fazer com que um !L das Camaras Legisla.ti- ramar3. Temp·ornria: logo fallnrei dell3), 
vas d<~sse andamento (ts !.:is au1:uaes recom- oquellcs 0. 11 8 nflO qnerern que o Senado discuta 
mcndadas pela Constir.uiçflo, afim de poderem r vot~ liiTementr. sobre assumptos desta ar
ser tomadas em consirlernr,ão prla outra Ca- r!e::n, qu0 ta·mbem nflo querem que nós nos 
mara. a qncm n. Constitu!c;rlO tmnbem incumbe , :etircmo~. cl.:-s()jando í1 nossa prese.nça para. 
de romar ronhrcimrnto dcllas. Creio que. re- '<:alros fins ... Sim, como se tem annul!arlo o 
fer:ndo as pala\Tas do nobre :l!inistro, n:"lO :lcta Adr!icicnal. qncr·s;> annullar o direito 
rtlterei o s1~ntido c1ell~s: a :-:er assim, en digo rlns nrovinrias nnr: stHls attrihuiçpes; rruer·se 
que~ o Se:.n:1clo n~.o existe, e (]lte nma s<í Ca- nm'l s.:i c~.mnra, e CnnHtin sem Jel!islaturn. 
n1arn. te:m ele apresentar a;; 1~~!:; annnacs rc- ~~~!s ProYine!:l~; C}tter-se que o ·Senado~ B. au~n1 
commend:!das pela Constituição, sr!lll que ou- Já se tem tirado attribuir,ões que a Cons~imi
tra Camar:t tome parte ne!Jas. ~fto lh~ eon:"e!'e, tnmbem cnncorrn par:?. tir:n· 

.·\.cobert:ld:ls cc,m 0 titulo de leis annnaes, :ís pro\pinci~:; r:.qnillo qne n Constitui~ii.o l!1e.s 
haverá disposi~ües I']UC possam comprometter d:~t: fl' pndrrc:i cu presmuh· rtllr. haj~ no s(-1-. 
a lei func.lamcntal; ~~. Sf:gundo os m·estos. se .. :l:'ldo um~ r:HtiOJ·in. que pn~3 i~so concar!'!l? 
gunclo os presagios do futuro e as conscquen- 1::n d ir:·n q110. nfio, h~m que a. expericnci?. ~18 
é"i:J.s que se de,·em tirar das expressü~s do no- ~.:~l':t mo3trado ~1:e o Senado tem roler2do a 
hrc ~1inistro Ua Corf1:!, o Senado é inteir:t· t'Xistcncia de u~nn. ~ó Can13rn., e tP.m ài:;pen .. 
mente i!lut!! ao Paiz, n~Lo ])6dc fazer cousa ~~ndo o seu Yoto sobre lei~ im!)orta.nt~s. 

alguma. Supponha·mos, P·Orém, que esse ~spirito 

Sr. Presidente. En nüo quererei n;;ora en- ·.1~ inercia ou de tolcrancia possa surprehen
rrnr no;; corollario;; da. p1·oposi~ão e,nunciadn •!cr nm grande numero de membros d:t Casa, 
na Cnmara por um nnllre :llinlstro; no mesmo ~ que clles õc deixem arrastar e votem pnr 
mon1cnto qnn ellc nhi a enunciou declarnn que isso; o que é que cumpre úquellcs membros 
nüo se rctirnY~ tlo :7\I!nistrrio: nfto 6 ngo1·a que t~Jm motivos ... que Y~m tão clnrame:nte 
que cu entrarei r1n. p:1rte dessa declaração, li- nquillo que .i:'t manifestou um nobre Ministro 
mitn.ndo·me a reflectir sobre a pnsi~flO .~m dn Coriia? Cumpre, Sr. Presidente, resistir, e 
que se acha o Se1:ndo. O Senado niio tem de r~sistir por todos os meios que o Senado tem. 
concorrer pnrn a finta da cont.rlb:J!ç:w com ;'l sua disposição (apoiados), cumpre denun
que cada cidadão tl'rn de eoncor:·r:· ;>:tr., ~~ da:· na tribuna semelhantes reformas. cmn
ncccssidades publicas? Essa iltlribuir;:to é com- pre manifestar ao publico aquillo qu~ acon
mcttirl:t exprcssamantc pela. Const!tni~ão fl r('CC, cumpre mostrar cm ~omo a Constitul
!cgisl.atnra cm ambos n~ Cnmnras; c~~m nttri- e'io é illudldn, cumpre mostr~r que aquclles 

!IIli• 
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n.uc [!pJH'O''am estas idé.as sfto illudidos por 

uma potencia que cu nfto direi quem seja. 
O .Sn. Lm•Es GA)rA: -Peço a palavra. 
O S1:. Hou.;\XUA CAI',\LCAxn:- E' ou não 

dado aos membros do Corpo Legislativo o 
direito de procurar todos os meios para sus
tentarem a Constituição? Tem ou não um pe
queno numero de membros deste Corpo estes 
meios garantidos pelo seu Regimento? Tem; 
o por que nfto hã~ de lançar mão dcllcs? Por 
que se hão de acobaJ,dar? Por que não hüo de 
fazer seus esforços. (.-l]loiaclos). Poder-nos
hão .nr.gar os mc!os do qu0 af]ui St~ tem lan
çado mfto, mas nfto poderá nuncr.. negar-se o 
direito que tem aquclles que olham pura estes 
males publicas para resistir e para manifes
ta-r ·essa nurcha precipitada a que nos ~ue-

rem lerar. 

tidos pc!o C0l!!POrt~mcnto do Senado, no ab:m

dono dos seus deveres. Se, porém, isto se con
sidera como corrente, se é exacto o que disse 
o nobre :Ministro da Guerra, entüo é neccssu
rio proclamar bem alto que o Senado é intci
mrnentc desnecessario para as instituições do 
Pu!z. 

Eu, Sr. Presidente, não posso mesmo con
ei!iar uma sc~melhuntc proposição com aqui!lo 
~ne constantemente notei, c notei ainda, acer
ca !la orgnnisnr,fto da nossa c:unarn. Tcmpora

ria: Bem duvida, cu estou muito levn.do a crer 
quo n:t nossa Can~arn Temperaria. reside a 
sabedoria, que cs rcprrscnt:mtcs daquella Cn .. 
rnam têm a maior parte das nzes cedido das 
suas prcrogatims pra lw.rmonis:tr-se com os 
mr:nbros do Poder Exccuti,·o; eu tenho reco
nhecido, emfim. n:t Camara 'I'cmpornria do 
Ilrazi! aquillo qn~ rarissimns vezes se nota 

nos Governos mais solidamente estabelecidos 
c os mn!s ndinntudos no rc;imcn reprcscnt:~

tivn; ~u não ri ainda n.!li n:na tenacidade, 
t:ma opposiçi\o, um principio mesmo conspl. 

rn.dor, tiio fami!im· iis Cnmaras populares. 
'í'cJo, pelo contrario, na Cnmara dcs Depu
tados uma \'OIItalic dt) l!ar~!Onisar-sc com os 
:llinlstros; póde mesmo dizer-se ~uc é uma 

C:tmara cm que lérn tido maioria todos os :1!1-
n!ste.:-!os. Se. pois, esta Cnmara (, assim or
gunisada, se ellu é t;io sensata, como posso 
cu presumir ~uc nfto haverá meios de fazer 

com que clla, nu confccçfto das leis, conte 
com a ·concurrenciu do Senado, para que cl
lns sejam feitas nu fórmn ela Const!tuiçftO? 
Como posso ouvir nesta Casa dizer no nobre 

:IUnisr.ro: - ;, E11 não tenho meios de fazer 
com que rst.a Camurn mande estas leis cm 
tempo para o Senado, e. apczar disso, hei de 
ficar no poder": é da C amara dos Deputados 

Eu peço que se reflicta bem sobre ::tquillo 
que ,,uvimos homem a um nobre ?II!nistro da 
Corôa; o nobre )Iinistro nfto é hospede nu 
marcha do systcn:a reprcsent:nlro; cllc derc 
bem conhecer a necessidade que lia da har
monia. entre os pollcrcs politicas do Estado, 
ellc de\'C bem conhecer que, quando essa har
monia não se púJe estabelecer, a parte amo
''ivel deve rctirur·sc; mas cllc não disse isso; 
elle reconhece que. nfto podendo ao mesmo 
tempo sen~iJ-. fic.a no :\Iin!stcrio; o que pre
tende cllc? O que espera? Da harmonia dos 
pollcres, de certo não se póde tirar o corolla
rio a respeito de semelhante proposiçftO; e 
observe-se, senhores, que, quando· eu fiz a 
minha intcrpclla~ão, foi com todo o respeito. 
disse que nfto exigia uma prnmpta reSJlOsta; 
eu não duvidaria que houvesse da parte dos 
consell!eiros da Corüa motivos que os deres
sem por algum t.empo fazer contemporisar; 
mas eu me enganei completamente, porque 
apenas tinha enunciado a minha proposiçfto 
quando ouvi o nobre :\Iinistro da Guerra pe- que me devo queixar? !\Tto estive cu tantos 
di r a paluvrn e dizer que o Governo não tem annos naque!la Cam ara, c nfto vi o que se 
pod()rcs de fazer com que .as Camaras guar- pr:ttieava ali!? A indlffcrcnça sobre as cousas 
dem a Constltuiçfto, e que, não obstante, se publicas tem chegado a ponto de tudo aban
conserva na Admlnistraçfto! danarmos; e entretanto, o que é que resta 

·sr. Presidente. Assim o Senado ufto é o ao Senado? 

Senado da Consr.ituição, nem os Senadores 
desempenham o que ella lhes prescreve. Não 
ê uma regalia do Senado, é uma garantia do 
Senado que se ,acl!u compromettldn; todos os 
ramos dos poderes politicas estão compromet-

Ao mesmo tempo que isto se quer, quer-se 
que o Senado approve palavra por palavra, 
virgula por virgula, o projecto que aquclla. 
Camaru fez. e fJUe tem estado em discussüo; e 
G desta fórma que se exige circumspecção? A 

(.• 
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uamar.a dos Deputados níio quer mandar es· 
sas leis em tempo ao Senado ... 

0 Sit. C. DE LAGES: -Eu não disse Isso. 
O Su. H. C.w.u.c.\:lo'TI: -O nobre ~I!nistro 

disse que o Go1·erno não iinlla meios de fa· 
zcr com que a Camara dos Deputados enviasse 
estas leis ao Senado em tempo; se não é o 
Gorerno mm a Camara dos Deputa.dos que 
quer isto, então é .alguma potencia occulta; 
mas o Senado, ú. vista de um semelhante pro· 
cedimcnto, não deve consentir c tolerar que 
passe p:J.Javra por palaua, artigo por artigo, 
uma lei que, quando menos. põe em duvida 
os direitos das Asscmb!éas Provinciacs, põe 
em dt:v,!da o direito dos cidadãos. l'PCOnhccidos 
pela Const!tui~ão; c por que? Porque os dif
rerentes poderes nilo estilo de accôrdo; cn· 
tretanto, tndo se recusa, quer·sc o projecto 
tal qull, nfio se dá resposta a!~uma. quer-se 
que o Senado faça isso, e niio aquil!o que a 
Constitui~ão tem prescripto! Deixemos que a 
Camara dos Deputados legisle nas leis por 
clh fcitrrs sobre as Assembléas P1·ovinciacs. 

n1issões, cl!spcnscru-sc e~clareciment.os, c-.11em
~r. os mcmhros da minoria; c aquellcs ~u~ não 
quizercl!! isso u~cm dos meios que t~m ;', sua 
disposição! Sr. Presidente. Pena tenho cu de 
não ter forr,as bastantes pa:-a usar dos meios 
que a Constitu!~flo me tem dado; oxalá ti· 
wsse cu bastante saber e sande par::~. mostrar 
que este projecto é digno de desprezo: voto 
p::Lr::L que se peçam t::ws esclarecimentos ao 

Governo. 
O Sn. Lnl'F.~ GDu:- Sr. Presidente. Eu 

pensei que um Senador, dando as razões por 
que vota desta ou da.quelia maneir:l, a nada 
mais era obrigado. Eu entrei na discussfto 
deste projecto, apr~scn te i a razf10 por que Yo· 
ta,·:t pelo artigo que está em discussflo, não 
impuz á maioria do Senado a obrigação de 
me seguir nesta. minha opinião, tenho ouvido 
silenciosamente tudo quanto os i!lustres Se· 
nadares que impugnam o projecto têm querido 
dizer; tem·sc discutido multas dias este pro· 
jccto, sem que se embargasse aos nobres Se· 
nadares o discutirem-o; qual será, pois, o mo
tivo por que o illustrc Senador, vendo que a 
sua emenda nfto passou por votaçfto dessa 
maioria, passa a deprimil·a de uma maneira 
tfto atroz? Pois a palavra de que usou o no· 

bre Sen.ador, chamando ratoeira a essa vota· 
ção, não escandalis~. a maior!a do Senado~ 

Xüo podcr(L tssa m:tloria, cm um artigo do 
projecto, achar suffic1cnte merecimento para 
votar por ellc? Pois pódc·sc presumir (como 
o noi.Jrc Senador que acaba de fallar) que hu. 
um podr~r occulto que iL.flue na Yotar•üo dos 
Senadores?! • 

O Sn. H. C.\1'.\T.C.\X'l'I: - Xão entendeu 
bem o que cu disse. 

O S1:. LoPES G.\)t.\: -Se o nobre Senador 
algum dia cm suas votações foi lerado por 
influencias occultas. nüo pense isto dos ou· 
tros. Eu. Sr. Presidente, não pedi a palavra 
para fallar sobre a materia, mas todas as 
vezes que se me irrogar offcnsas, cu as hei 
de rcpellir; desde que nasci nunc:~. soffr! a 
menor offensa, e não as posso soffrer agora: 
por consequencia, recommendo aos nobres Se· 
nadares que, quando quizerem insultar a ai· 
gucm. escolham outro membro do Senado 
para o atacar; mas sempre que se atacar a 
minha pessoa, ou a n!P-ioria, ou n. minoria com 
quem vote, cu hei de repellir o ataque com 
todos os meios que ~stiverem ao meu alcan
ce: eu não vim ao Senado p:~.ru ser insultado. 
(.-l]lOiados). Estudei a materi.a, acho o proje· 
c:o util c con,·eniente; e como quer o iilustre 
Senador que eu approve uma e:11enda. que nf1o 
julgo necessaria.? Em que f~lto nisto aos :neus 
rlcv~res? Isto, com effelto, é o maior ataque 
que se pôde fazer. Senhores do Senado, já 

ninguem. conhece o antigo Senado. (.llu,itos 

apoi-ado.~.) 

O S~t. FE1:1:w:A llE ::lfT~r.r.o:- Sr. Presi· 
dente. Se cu me houvesse de guiar pelo que 
\'ai tendo lugar na discussfto desr.c projecto. 
t:tlnz julgasse prudente remctter-mc ao si
lencio; mus cu tenho u:u dever sagrado que 
cumprir, que é defender, quanto em mim 
couber, a Constituiçilo do Estado c o Acto 
Addicional qne eu considero como parte da. 
Constituiçfto. V. Ex. terá Mt::Ldo o modo por 
que se tGm portado alguns nobres Senadores 
do lado daque!lcs que pugnam pelo projecto, 
os quacs se incommodam com a discussão; e 
at& um desses nobres Senadores parece que 
deu em adivinho, pois V. Ex. ,·ia hontem que, 
não estando na Casa, e não podendo presen· 
clar o que se passava na discussão, uppar~~ 
ceu para fazer arguições de h.a.vcrmos faltadD 
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l!o Regimento, fallantlo mais uas vezes que 0 como se nos accusou; revoluclonar!o parece 
mesmo pcrmitte. Esse nobre Senador, a quem o comportamento do lado qu• sustenta o pro· 
talvez pudesse caber a pecha de não dar quar- jecro tal qual está. 
tcl ú Razão, como hontem disse um nobre Xós nfto queremos uma rcvoluçilo coilli
Senador, do lugar onrle cstav.a !nvisivcl, sou- nnnda, nem dissemos que nfto quer!amos a 
IJe contar o numero de vezes que se tinha fa!- lnterprctnçfi.o do Acto Add!c!onal; agora .mcs
lado: e pcrdôc-me que lhe diga que, nfto at- !UO acabamos de dar uma prova franca c s!n
tendc,nuo á Verdade, veio para a sala censu- cera que dcscjaya.mos uma interpretação, maH 
rar a. falta da cxecur,iio elo Regimento: digo que nfto fosse confusa, que não contivesse 
niio attendendo (L Verdade, porque tal abuso !déas falsas em P.arte, c que noutras nfw 
nfio teve lug<Jr. fosse annulladora do Acto Addicion.a.l. Nós 

Apczar de tudo, hei de continuar no des- queremos, torno R repetir. uma interpretação 
empenho dos meus de1•ercs. hei de me ir op- franca, sincera c conforme as regras da her
pondo pol' i·odos os meio:l que a Constitui~f;o rneneutica; para J:;to, ainda ha pouco acaba-~c 
e o l'llegimento d~ Casa me pcrmi.rtcm, a que de ventilar um requerimento neste sentido: 
pa:;se nm projecto que, no meu modo de en- pcll~-s~ qne vá fl Com.missfLo o artigo com as 
t~nlle1·, ,, vcwladeil·amentc revolncionario, por- ,~metulas para que se !'ar;:t umn. redacção cn1 
que elle tem de nnnull<!.r umn. parte da Consti· sentido (:!;,ro, m::s n:1o se julgou isto neces-
tni~iio, c ~qni convém lcmiJ!'ar que c~ta !uéa 
nüo é occulta. 

J;m nob!'C Senador (j:t cu c d~ssc cm ou
tra ses~f~o) rl2d3ron :"1 a:1:1o pn~-:;::c!o qut• o 
.'.cto :l.ddicional 2l'cl ::J!!lo. c que, r.uanclo pu
dêssc, o ha,•k:. tl~ a!!nu11nr com o sr.u voto. 

sario; e mio havEr~i motivos para. julg-arn1os 
que u que SL' Cllh'r t~ ... Eu nflo m0 c~;pJir:-tr·~i 

;:>;.rn. n:io imitar a um nobl'•' Senador, que 
jt:Iga f!llí:! tem privilegio exclnsh·o parn. tliri
git· ap::tr~~s oficnsi\'OS rtnantlo lhe prt·r~ce, e os 
:nn!:; ranc ouc;a.m ~ilt:ndo!Himentc, c outro que 
p{,cie est:i r ::;c::11]lrc co:u qut::stÜL·~ de ord1_·n..; 

et·:·lstlrJtH!O l1i-i ~cus coil~gas. 
Outro nobre Sc!1a~!or, E·stc an!lo, tnn1bcm 

n:-;anrlo d8. franqnczn que lhe .~ propr!~ (c que 
e:u maito aprecio, porQuC:- soi.t :1.:11ig-o cb fran- \·. Ex. têm ::r.t~do 0 que t0m ~ccorrlilO 

n(lstn. ;:.;.l~·:::ft,, cicsdc• que :;e comcc;ou :1.. trat.:!r 
drstc cbj0c·~.n: m;!~ (· p:·ec:iso rpw r..r; nobr::-~ 

nnilo, c. vi:;to que eilc ni"lo o poi!i:l j{L annul- Séa:ldül'rs r;t:c ~ssiJ:: f: 0 cnmpo:t~m ~~ rle!'Pn
i:tl', no .~odo, havi:~ de annn!lal.o cm parte, p·;::Jo::l )l~:· um 1 I'I'Z. qur, ,, 11 suppnnho ~!\-" 0 
t!UC nisto cumprb o se-u tlE\~e:r. 

Tgu~l;~1 c-ntc ou:.rn nollri'! Sênaclor dccb- Sca~rl~ t'lrh :1:-in e~t!i rr~ol'-'itlo n. S"r gover-

r~u.:zu. e genc·rosirlud0, c odeio rcbnços), disse 
tlaqucllc 1:1;;-ar que o ,\cto Arluicion::l era 

rou que, s~ por orn n;co se pod!a fa::e1· tudo ~::do. 
(referindo-se a ~.r:~t:!!1é:1te., da nn!lidallc do Sr. :H.:hn 

Acto .:\tldicion.ll) ~ fi:~cssr:-::2 a3 nu~ no~ agora mc·lHO ::!:.!m~,mr.':tk offc:!'t"~ddo ·=· digno tlr ::~
o que se pocli:l c~m r•ste :H·ojccto, c que de- t.r:H;;;o, .~. ao !~~::no~. PL'b minhjl J"l:"ll't<', v.".::t
pcis s~ fnrií!. nu'ds, c~tc. l't·i pc:l' c!l.-•. Vc:tl:an1 !!S infnrm:1t:lks l~J C:~-

Port~llto, rJi~~a c·n, !1~(') é nmn :ué:-.. nc- ;·t·t<~in, ~lprí:P.!:'l1tr.!1:-3c r3sas duvidaR rptr' !1t"J3 
c:r:!t:t, 6 t:ma !U1!a. cn~m~~!ntin cem c:?'l!'l:Z:l mt-..s· t.r mo~ dito que n;!o c·xistcm r. sno lm:l,:;in~tl=t::~ 
~~110 r1r~~lt!'o dc:;tn. Cnsa .:• 11:1 ~nclnmcnt.o desta sr)!n.:•i1i.c· J>O!' n!;;un.;; noilr~s Sc!lndm'í!S; "';i.'

i1i:-;ct:s3:1o. Ora. sr. o~ n:jln•,"ls Sr.n.HiO!'O::S que r:!wm r.~l:ls, c (·:nGn, (L sna vi!-ita. fa~n.n1os 
~ssin1 se c:·:pi'i!ne.:n pod.~m-~e julgnr offendi- n:1:c:!. inrc:·p:·ct.nc:th) que sirra p:!ra r.3c:l:rec~r 
c1'J~ poios r.;ur. 1·efen~m o SC'l! dito, r.mn CJU:mto r cxplic'1r, r_• nrio nmn. !ntrrprct~c.:rto ohseur~. 
mais l":lZãn ~l~Lo nos p111·::1m·);:; qncixar qunndo :~~1ti.c·cnsti:uc·ional, 1'CYo1ucionn!'h e contc~nu~ 

gqui 1'nmns tn~;ar~o.~. p"ll' rmtrn nobre Srnarlor, :~hsurdos. 

de inimi.:os rlo Acr.o Adrlir·ir.nal. )lorq11e nfto Ycnha:n mais ~s infor:ua~lics. porque, pda 
queriam o. sua ner.essarin. intcrpreüu:rto, c mlnhn pnrt.·:. jnl~o que o Senncln ouc!'e~·[t, c:n 
queriamos antes nma l'c,·oluçtlO cont.inund;;? nc:-rocio dt·~i.:1 : 1 ~nurC'z:~. t•rmo\·r.r r.l~ ~i qt~·!1-

0rn. cssr; r.obrc Senn.dor r. os que o sc;:!;ucm (}U;r rC':;fl0 nf:::1bilir1:!.de li.~11rnl, e o Gov.:rno in
tlevcm f!c1r pcrsuatlillos que nós r,uc ·:~tacn- t 0rpnnh~ r.nmbcm o seu juizo :1 PS~.c rP;;pPito. 
1~os o projecto nf!.o s01~1ns re:,·olnc!onnrios !:i,:;~ l~ 2 r:xl~ttn~ c~::::1~ <ln\·!d~~. ~e ju1gn qnc 

~ ·:.~ . ·:\;~r:~:;t:,., !(;it;~:.: .. . : ·.' .- .:·. : :~ , . ~ . : ' ~ . '' ": .: ! : : ~- "' ~ : :d;::f;.~,:, 
~~~;•,; •' ·. 
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esta inte1·J.-.l'ôl1lfiÜü é 1H'ec1su~ stí un~lrn n6s , 
callliJlharemos dl' uma mancim que possamo> 
conscg·u; !' os fins a que nos propomos, c não 
cnrr~;;arcmos co~ a rcsponsab!lid~lle moral, 
peias conscqtwncü~s úmesLa;; que es~e acw 
1Jfíc!e truzc:· ao P~i.iz. 

S:·. Presiden.te. Desde muho tt1rupo cu 
0h:oc,r-;o r1uc o JJz·:.:z!l todo nfto tem outra ten
Uenci~~ sl!nüo para a orde1u 1.:: para a paz; mc.s 
pan·ce que lm fJUêlll o P·rocura desviar desse 
pensamento saluwr. c o fJLJer lançar sempre 
n0 vcr~lc:r! da politica: G por isso que cu sup .. 
poiJhn qu2 eslc projecto seja funesto, pois val 
tornar n1ais "onru~o nas Provincia:; o Acto 
,,ddicion~l. que c; lei fundamental do l~otatio, 

a!iiUentando e prumov.;zJdo novas incursilr,s 
politicas. 

Ab~ndoncmos essa tendencia maligna c 
pe;·l'cr;;a qne tem por fim arrasta!', eonsen·ar 
a :\~!;ilo pct'lWtuumente eu1 o campo tia poli· 
tl~a. (JIJGiud~s). Procuremos tliri;;il-a, enca
mi!lh~l-~~ an llll::llloramento n1atcrial do Pniz. 
p~~:-a· que t:rrasu'r c~ brazHGiros ainda p:J.ra 
o (':.unpo da politiea po1· 1ncio Oeste projecto, 
qur · t:JlVPZ sf~ja :t r.a.prt que se C]UCr lançar so· 
bre os :tlJuso!; de um cx·:llinisuo, que. :;e é 
yerdatle: 0 que St~ diz, cmp~nha-se, lorceja, 
p:·.nl qnr: e;;':" p!'OJ0Cto pa~se tal qual veio da 
ram~n·:t T('!'l..lpo~·aria? SL' as:;im {~. Sr . .Prt:·si
dr:r:tt', !J:o1:l scr:t di:wr qu~ um tal ~Iinistro 
n~u> dí:Ve s::;r snstcnt.ado, pois Que & un1 cor
rompido e corrupto!'. (Sr.•nsar;:ão.) 

rm nobre Sen:tdor dissQ que havia de rc· 
pel!ir todas as agt;rés;;ücs que lhe fossem di
rip;it!ils. porqur• ·:inha )Jara esta Casa com 
muita boa fG. Eu estou persuadido que cllc 
Vêlll com muito boa fé, é nfto f::r,o este juizo 

1-cst!'iet.i·:o n el!e sú, supponho que todos cS· 

,;; 0 na;; m0;;mas cireumstaneia:;; mas por que 
razi"to se quer f<lzt·r este exclusi~o de boa f6 
,.c, :t. ttll~ e ;t outros nfw'! 

Eu creio que todos tem boa f~. tanto os 
nob1<:R Senadores que defendem o artigo como 
os que o impugnrun. O c;ue G notavel, porém, 
6 que os nolJreK Senndores nüo querem esc!~· 
!'ec!mcntos a este respeito, recolhem-se ao st· 
Jeilc!o. Por qne não respondem c!Jes aos nr
gu:nmtos contraries'? Scr[t isto por falta .. dn 
taicmo:;'? Xinguem " dirít: logo, ha um 1!m 
occnlto QU'' eu nüo po:>so bem conceber, e, 
r.iiida qm~ 0 concclJ~ssc, creio que nüo scrht 
multo prudente cxpendel·o agora. 

Sr. Pt·tY'3idenLe. Pel:.L ro~:tç~o qu;: a.ca.ba 
de tBr !ug::tl', pód.:: algaezn suppôr que se po· 
dei·á desanimar; mas eu dccl.aro que em m!rn 
produzia " etrelto eoutrario, concebi novas 
esperanças, porque eu ujuizo mui bem da boa 
fé de Lodo:;, c estou persuadido que, advo
gando os do meu lado a fie! obser1·ancia da 
Constituicão, }Jrocunmrlio não transtornar a 
paz elas Provincia3, usando dos direitos que 
no~ g-arance a Constituicrto c o Regimento da 
Casa, iremos fazendo serviço ao Paiz: -a pe. 
Cltif.:lH!. gota pOUl:O :.t J)OliC:O Cl!.\'a :J. IJ(•dra.-EU 

mio desanimo, e esta cat:sa, pelo menos, ir;'i 
muito ln:m pleiteada. 

Sr. Pres!dcnte. Eu voto pt-lo requeri
mento; acho que elle com•ém para nos in· 
formar:uo~ ~ este respclto. \"enham essas du
•:idar; CJt:c têm appareeido sobre a polici.a e 
cco:w:n!tt municipal (que cu ~upponho que 
a:é ago!'a c !las nfw tõm existido), e então se 
expiicnrJo essas dul'idas; venham, para que 
nô~ nüo carreguemos sós com a rcspons~bi

lid::ck mora! qu~ cs~a dclibcraçio pócle acar
:·cta:· sobre o Scn~du; n:nh~m. para que as· 
sim nú> ~cnhamos tempo de nfw mandar um 
p;·esente rr.ra! :'t~ provincias. porque cu sup
;Jor:llo que as cama·::LS municipaes, quan!lo 
s~ vlrcm pril·adas dl!s atnibu~çõe:; convenien
t!:!::i para occorrcrcm á:s suas peculíart:s ne
cessid~ü~:s, quando forem soflrcndo os mnles 
:·r:su!tm!tt::s da falta desta att!·ibui~ão que por 
cst!:! :!!'tig;o se lhes quer tirar. de certo se hão 
t!c ir indispondo contra as in~titu!~ões do 
Fai:;, e Jl!'lncip.llmente comra o Corpo Le· 
gis:a:iYo; as ussemblGas prorinciaes, quando 
:üo poderem mais legislar sobre a policia dG 
.::;uas provincias, e por falta dessas leis ap
parecere:n males, de certo hiio de ficaz· des
contentes e o descontentamento ús vezes dü 
lugar a des\·a.rics. Eu nüo citarei aqui lUais 
argumentos. Yoto peio reque:inH!nto. 

O S1:. Hotr..\:'>IL\ C.\1'.\Ll',\:'>1'!: - Tenho 
muito pcsat· de ufto se aellar presente o nobre 
Senr,dol'. meu patricio, que me uttribuio al
gum~s ptO]JOSi~õcs que eu supponilo QUC não 
di:>se. Eu fnllei do direito qu." tinham aquel· 
1ês (jUC i:npugnaYn~n o artigo, C!n relnção ao 
que manifestou hontcm o nobre ?IIin!stro da 
Corõa, isto é, que, ventlt>·se o Scu:tdo na im
possibilltla.de de tomar p:!rtc nas leis annuaes 
por um motil·o extra-constitucional (porque o 
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.nohr~ Ministro declarou que não tinha meios 
de impedir isto), entito parcela que nfto se 
queria o Senado senfto pnra approvar tal qu31 
o que Yinha d:1 Cam::! .. l'.:t dos Srs. Deputados, 
c que ucpcllcs qtw reconheciam o abuso pelo 
~sbu!!Ja:::ento Llo~ direitos do Senado deviam 
lançar mfto .tios meios que a Constituiçiio c o 
Regim::nto da Casa df:o 11ara resistir a que 
passem tacs disposições. :\i"to presumo que 
nisto envolvesse nenhuma cxpr::!ssflo pela qual 
dissesse qu~ haYia Scn:tdores que por moti
vas ignobeis esttn·am nesta ou naquella opi
.nW.o, como me atlribuio n nobre Senador. pelo 
que fiquei com cifeito admirado. 

Eu disse, m,,srno, que podia uma p~rt:c 

do Senado ser surprellendida, não estando 
mu!to :tttl:nta, e que podia ;tcontecer que, não 
se d:>.ndo muito pc:so ao que acabou de dizer 
o nob:·e :IIinistro da CorOa, se votasse por uma 
ou outra eous~. e houvesse uma m:liori:t: sup
ponho que nisto nfto tenho atacn.clo a nenhum 
nr>bre Sena.dor, Sr. Presidente. :\em pcl3. mi
nha cduclr;:io, :~em pelos meus estudoo sym
pathiso c~m tacs aw.ques; c se o nobre Se
nador entende Que o qt!c eu disse devia ser 
prompt::mcme repellido, nfto serei cu o pri
meiro a dar-lhe as costas: os meios que te:n 
á sua disposição ha t!e encontrai-os cm mim. 

U>r.\ yoz: -Isto não G parlamentar. 
O Sn. Hor.r.AXDA CA\'AT.CA::>Tr: - :-lão é par

lamentar. Eu. senhores. nfto serei o primcirr• 
a lançar a luYa; mas não ·deixar2i de :l apa· 
nhar, QU.ando m'a Mirarem. )(ão tive inten
ção de atac:tr algucm, c se houve alguma pa
htvra minha donde isto se possa collig;ir, cu 
darei todas as s:ttisfações; mas. se todavia 
pretende-se .ameaç:J.T·me, devo dizer que cu 
não temo essas ameaças: hão de me achar 
sempre onde me chamarem, e não voltarei as 

apenas apontou tt rctir!lda do Ga.blncte. Pa
rece que o nobre Senador está equ!voc.adu: o 
nobre Senador, que conhece perfeitamente a 
m:>.rcl!a dos go1·ernos constltucionacs repre
sentativos, deve saber que esse expediente da 
rt·h~rncb. tio G~d;i:1ctl~ t~ m h.~gr1,.r rg:~!iü!o as 
otw.s propostas não pode:n a!can!:ar .a maioria 
dns camnrn.s, mn.s p~ra o retardamento ou 
a Jl~essa dos trabalhos Jegislalh·os nfto ha 
meios licitas .a empregar. Eu quero fazer 
justiça ao nobre Senador, declarando que nfto 
eiHcndo que cllc suppõe que as camaras se 
lc,·am pelos acenos do Governo. O nobre Se· 
nador elogiou a Camara dos Deputados, c 
com esse elogio que lhe fez disse mesmo que 
elln. cstnv~t prompta ~L a·p!'t:::it·ntar sr!:llprc 

umn maiorb a todos os :IIinisterios. Quererá 
o nobre Senador eom este elogio envolver a 
lc!(:a de que a Camara dos Deputados se deixa 
levar pelos acenos e vontades do Governo? 

O SI:. H. C.\1".\T.C.\XTr:- Xfto. 
O Sn. CoxuE DE L.\GE~: -Pois cntfto, quacs 

,;,o os meios licitas a empregar? Os !llicltos, 
nem o Governo seria capaz de lançar mão 
delles, nem a Camara de Qs aceitar. (Jlu.itos 

apoi.rulos.) 

O SI:. H. C,\ut.c.\XTr: -E' a retirada elo 

Gabinete. 

O Sn. Coxm: m·: L.\I:Es: -A retirada se
ria o melo! A retirada é só quando os pro· 
Jcctos do Governo nflo pode:·,; nlc:mçar uma 
maioria: mas. unicamente pelo facto da de
mora das leis annnaes, qucrcrft o nobre Se
nador que o Governo di.o:;a: -Vós, camaras, 
estais retardando estes trabalhos; vós os de
''eis adiantar, cu Yos assi:.~no tal ou tal tempo 
para acabardes os vosr.0s trabalhos? - Isto 
não é passive!. 

O qll•' esr:í ria parte do Gabinete ,~ dar costas. 
O Sn. Co::>nE nE LACES: -Sr. Presidente, o tempo neccssario par:>. .a confecçiio dessas 

em resposta ao nobre Senaclor, devo obser- leis, aconselhando as prorog;ações das sessões 
\'ar-lhe QUe o Ministro da Corôa mui franca· legislativas; mas o nobre Senador pôde ab"rir 
mente disse que nfto ach.ava meios decentes, conrlicto de Camara p:tr:l Camar.a. Pôde o 
meios dignos do Governo c das camaras le· Senado dizer á C:tmara dos Deputados:- Por 
;;islatiYos. para fazer apressar ou retardar que não mandais estas leis mais a tempo, 
os trabalhos destas. Pelo conceito que formo pn.ra o Senado as discutir?- O Governo, po· 
do nobre Senador, fiz essa dccl:.r.açüo, c n r~m. não pôde ser o censor do progresso dos 
minha cloci!ldade chegou a ponto de pedir-lhe trabalhos das camara.s: toca ao Governo dar 
que indicasse quac.s são esses meios; mas o tempo necessar!o e ministrar os melas, mas 

nobre Senador não julgou Isto :t proposito, c não censurar as camaras . 

...... : 
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Eu julgo que o nobre Sen.ador não enten

de que nenhuma Clas camaras· possa ser gula
da pela vontade do Poder, e é dahl que eu 
confesso que não tem o Governo meios dignos 
delle e dignos das camaras, para fazer apres
sar ou retardar os traba:hos das mesmas. O 
Governo deseja que o Senado tome parte na 
discussão· dessas ieis, mas não põde mandar 
á Gamara dos Deputados que apresse os seus 
trabalhos. 

Eu apresento um exemplo vertente: disse 
o nobre Senador que ha uma maioria que de
seja fazer passar o projecto que se discuLc; 
mas disse tambem · que ha uma minoria que 
se ha de c,ppõr com todas as forças [L appro
vaçf•o deste projecto: entende o nobre Se· 
nador que algum,a influencia do Governo pôde 
ser maior do que as influencias das maiorias? 
De certo que nilo; e o projecto tem pássado? 
Quererá o nobre Senador attribuir esta falta 
ao Governo? Creio que não; portanto, acho 
que a sua doutr!tÍ.a nil.o vem a tempo. 

O Sn. H. C.I.\'ALCAXTI: - Pócle ser. 
0 SR. CO::I'DE DE L.~GES: -Do que CU posso 

conrcncel-o é que o meio das 1·etiradas não 
é para os casos ~ue o nobre Senador aponta. 

0 Sr:. H. CAVALCAXTI: -E', é. 
o Sn. r::oxoE DE LAGI~s:- Xão G: e con· 

vencer-me-hei do contrario quando o nobre 
Senador me indique quaes são os meios que 
o Governo tem ii. sua dispo~ição para fazer 
progredir os ti.'tbalhos das camara.s; se n1e 
apresentar estes meios dignos da sua pronun
cia, então estarei por isso. 

o Sn. H. C,\\"ALC.\XTI: -0 nobre ~Unis· 
tro labora em um equivoco, que é de que 
possa ila,·er uma maioria no governo rcprc· 
sentativo com a ausencia do voto de um:l 
camaru: eis ahl o seu equivoco. A minha per· 
:;uma foi se o ~Iinisterio linha de tomar me. 
didas para. que se nfto repetisse este anno o 
que aconteceu o l'.nno passado, e o nobre :\Ii· 
nistro disse que não sabia quaes pudessem 
ser essas medidas. Eu as ''OU dizer. 

O nobre ~Ilnistro está ·em relação com as 
camaras dos D~putndos, está em harmonia 
com ella, tem uma maioria; cumpre que ellc 
se declare com e-ssa maioria, c que lhe diga: 
-Eu, como membro do Executivo, não po· 
<lerei exigir de uma c:unara que renuncie o 
seu direito na confec~<LO das leis; se vós, 

maioria, achardes que eu devo for~ar um.a. 
camara para que não tenha voto na confecção 
das leis, cntiio retiro-me do Governo.- Po!s 
o nobre ::\Iinistro, procedendo de uma maneira 
tal, conspirará contra as instituições? Ignora 
o nobre ~Iinist:·o que, a pretexto do Orça
mento, se podem flZer disposições a que o 
s~nado nüo deva annuir? E quem sabe o 
que nos espera? E depois ver·se appcllar para 
a causa publlc.a, dizendo-se que a Camara dos 
Deputados se retirou, e que é necessarlo que 
h.:ja lei de orçamento, como já aconteceu? Eu 
intc:-pe:lei o :\Iinisterio sobre isto; perguntei 
se elle esperava por nós nessas circumstan
cias, porque certamente, se o :\Iinlsterio acha 
que não póde evitar isto. é da sua dignidade 
retirar-se. 

Eu não quero que a harmonia do Go
verno e das Gamaras seja para marcharem 
como bem quizerem, mas sim para march.arem 
conforme a C?nstituição; e admltt!ndo·se a 
bypothese do nobre :mnistro, póde·se mar
ch:tr conforme a Constituição? Não, de certo; 
espera-se nada menos do que a null!dade do 
Senado; o Senado uma vez cedeu, ccderti. o:u
tra vez. Disto, porém, podem vir pessimos re
sultados .ao Paiz, e os ~Iinistrcs que obram 
desta fôrma não podem ter o apoio dos ho
mens de boa fé. O Executi,·o deve estnr em 
boa re!a~ão corn as Camaras, deve manifes
tar os seus princípios; se os principies do 
nobre Senador concorrem para a nullidnd& 
de uma Gamara, então eu digo que o nobre 
Senador consr\ra; mas se elle não quer a 
nullidade de uma Camara, então de\"e·se en
tender com as mdorias, tem muitos meios á 
sua disposiçfto para que os membros do Corpo 
Legislativo não se retirem ... 

o Sn. C. FEI:mmu:- E um delles é não 
dlr embarcação de guerr.a para elles irem 
nar:t as suas prol"incias. 
· o Sn. v,~scoxctm.os: -Ou negar·ihes pas-

saportes. 
o Sn. H. C.\1".\LC'.\XTI: -:'<ão precisa re

correr a esses me1os; pôde-se dar ordem para 
que não recebam os seus ordenados emquanto 
as Camaras trabalharem, e não despachar a 
Deputados cmquanto a legislatura estiver nos 
seus trabalhos, como se tem feito, dizendo-se 
depois:- Não ha numero ile Deputados para. 

haver casa ... 
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o ·Sll. c.\SSIA~O: -Os despachados se r c· 
tiram com consentimento das Cam.aras respe-

ctivas. 
O Su. H. CA\'AI.CA:>;'ri: -A's vezes nfto 

acontece assim; ~> o nobre .Senadot· entenda· 
me bem, para nüo vir depois cont as suas 
observações sobre a ordcnt. 

Disse-se que o :1\Iinisterlo que tern '' 
maJoria das Camar.as nfto deve retirar-se; mas, 
rtuando essa maioria conspira contra as insti
tuições, o Miuister!o que se UtlO retira é 
tambem couspirallor. O que é que se quer, se· 
uhores'? Quer-se annullar o voto de uu1a Ca· 
mar.a; o que é a:mullar o voto de tnua Ca
mara~ E' n\to querer os meios constltuc!o· 
nues: assim como se quer a maioria de ac· 
cürdo com o ~linistcrlo, qucr·se tambem que 
esta maioria ~steja em 11aru10nia com os prin
cipias dos governos eonstitucionaes. 

Agora, tambem aquillo que eu disse .a 
respeito da outra Caniara nfto pôde ter n~
nhuma interprem~[to senão ütrorarcl ao ca· 
racter dos representantEs daqttCIJ:J. Camnr.n. A 
Camnra dos Deputados tem manifestado suas 
opiniões, faz reflexões; mas, quando conhece 
que é nccessario ceder, tem cedido, tem tido 
muita atteução com os :\rinl~tros, attcnção que 
tem tido tambem o Senado; mas este não JlO" 

dia ceder da mesma maneira que o ::tnno pas
sado, e eis a raz[io por que dei apoiado quan· 
do o no'ore Senador meu comprovinclano disse 
que o Senado tle hoje não é o Senado antigo, 
porque, senhores, o Senado da )!enorldatle 
deve ser outro do Senado da ~!aioridade. O 
que seria da Corõa se .nfto tiYessc esta guar· 
da~ Ficaria sem dtwida exposta aos capri· 
c11os das paixões: 6, pois, d.a essencia do Se
nado que mutle a sua marcha, segundo as 
circumstancias. Oxa!ít I]Ue o Senado hoje no 
Brazil tomasse a posiçfto de uma Camara dos 
Representantes! Esse bom senso da Camarn 
dos Deputados no apoio elo Mlnisterlo nfto 
pôde ser fundado scnfto ua esperança. que ella 
tem de que o Senado resistirá. Yeja·se, mes· 
mo, o voto de alguns Deputados a respeito 
da lei que se· <Escute: e!Jes reconheceram os 
absurdos deste projecto, e esperaram que o 
Senado o emendasse. 

·p.arece-me, pois, que tenho respondido: a 
n1inha proposiçüo 6 lntciramQntc parlamentar; 
cu rambem deseJo ele todo o meu cornçüo que 

os nobres :Ministros da Corõa, tendo uma 
maioria na Camara ·dos Deputados, hajam de 
a ter const;tntemente no Senado, mas não 
com n nulJ!dadc cio Senado: Isso não é maio
ria, nrto é com o anniqu!1amento do Senado 
que eu quero que o l\IInisterio exista; quero 
sim que exista com o apoio de ambas as Cu· 
murt\5, c quero que aquelle que não tiver 
esse apoio retire-se, porque póde·se dizer que 
.as Cnmaras nos seus esforços trabalhavam 
para que se possa obter essa harmonia entre 
os poderes politicas de maneira tal que a 
Constitui~rto jámals seja offcndlda. Estes de
\'em ser os nossos desejos e esperanças; e to· 
das ns vezes que nós renunciamos esses dese· 
jos e esperanças, cu digo que .a Constltulcão 
~c va! annullando. Os indh'!duos mais inte· 
rcssadcs na conservaçfto das lnstitu!~ões, tues 
co:no o ·Senado, devem desculpar alguma pa
laHa, quando emittida no calor ela discussüo, 
reconhecendo-se o geito <Jc cada lado da Casa; 
e a proposito dirl'i qu•· reconheço o direito de 
não fallar: podem fallar, usam do seu direito. 
nfto os censuro 110r isso; assim como tatfl· 

bem reconheço o direito de propúr esses pro· 
jectos de rolhas; proponham, não os temo, 
use cada um do seu direito, mas respeitem 
o direito dos outros. 

O Sn. Co);DE nE L.\r.l:s:- .Tá o nobre Se
nador modificou t.m pouco a força da palavra 
- conspirar; - portanto, dou-me por s:n!s· 
feito, porqun, senhore~. u hoüatm de b.:m ~rra, 

nfto eonsp!t·a ... 
O Sn. A. Ar.neQn:t:Qt:I·::- A pala na-

conspirar - é portugueza. 
O Su. co:-;n~: nF. L.\r.c:s:- ~las não é ;oar· 

lamentar. 
O Sct. Co;o;nJ·: J>I·: L.\l~I·:s: - ~!:ts não é par. 

lamentar. 
O SJ:. CO);UI~ lll·: 'L\Gl~s: -l\ã.o quando se 

está no Congresso em que o nobre Senador 
está sentado. 1Ias, senhores, o outro motivo 
por que pedi a palavr:J. foi por ter dito o no· 
br~ Senador que o ~Iinisterlo podia ter maio· 
ria, r. que assim mesmo de,·ia retirar-se, po·r
que (disse elle) qu:mdo as maiorias nüo es· 
tão em rcla<;fto com os princ!plos constitucio· 
naes, o ~!inlsterio que se não retira é conspl
ro.dor. Isto é o qne eu ni!o posso admittlr; eu 
não ouso di1.er com o nobre Senador que as 
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maiorias das Camaras não estfto com os prin· 
cipios constltucionaes; nunca ta.xllll'ei as maio· 
rl.as ·das Camaras de a.ntl·constltuc!onaes. e 
portanto eu rogo tamobem ao nobre Senador 
haja de modificar este seu pensamento. 

{) Sn. A. Ar.nt:Qt:EnQtm: - ;..!fto me mel te
rei em dizer se a palana - conspirar - é 
má palnvrn.; como estamos cm !<'mpo ·cm que 
ninguem se entende (OJJlJirzclos), tome·a cada 
um no sentido que quizer. 

O Sn. Co~ssu:;o:- As palavras tem o seu 
vercladeiro sentido. 

tar !JUS Camaras ~rabalhos bem feitos e di· 
gnos de serem discutidos com facilidade; pó· 
de fazer esforços para merecer ;ts sympathias 
da Nação c dos individuas que formam as 
maiorias, entito. tendo Isto por si, é-lhe facil 
dizer aos seus amigos: "Não demorem essas 
leis, a ::-<ação precisa que todos se iutcressem 
pelo bem geral". O Governo tem muitos meios 
(L sua disposiçito, c tem mais do que devia ter; 
:nas, como o negocio de que se trata é só se 
elevem ou niio pe•lir informações, approvo o 
requerimento. 

O Sn. A. Ar.nt:Qt:EnQec.: -Isto quero eu; 
mas o nobre Senador mesmo quer dar sentido 0 Sn. Vr.r.Gt:r::rr.o (peTa orzlcm):- como 
dinrso âs palavras na questiio da interpre· fui arguido por me servir da expressito -
tação do Acto Addicional. :\!as esta não G a :-atoeira - eu desejo ser entendido nas mi· 
~ncstão; a questão é sobre o requerimento. nhns expressões. Eu respeito muito as deci· 
Desde o principio desta discussão, pergunte! sríes e deliberações do Senado. sou obrigado a. 
P.u se havia algumas du,·idas a respeito deste Isso; mas, quando se trata de uma questão, 
artigo do A-cto Addicional; as duvidas pode· eu posso Invectivar contra a "Proposição que 
riam vir do Governo. das Camaras. dos Pre- reJeito, por todos os meios que estiverem ao 
sidentes -d~s Prov!nclas c das Assembléas Por· mer1 alcance. Eu chamei ratoeira a esse pro· 
vinc!aes; não me, consta que viessem de nín· .íecto de interpretação, porque elle ainda não 
gucm; cntfto quem é que trouxe essas du· é lei -do Estado; e se isto não é perm!ttido. 
''idas? não sei onde está a liberdade das opiniões dos 

O Acto Addicíona! diz: Quando houver Senadores. (AJlOiculos). Portanto. peço aos no
cluvícl:t sobre a intelligencía de um artigo, a br.:s Senadores que façam esta dlfferença: 
Assemhléa Geral 

0 
interpretará.. Quem propõz chamei ratoeira a uma proposição que está em 

essas r.'htvidas? E' 
0 

que niio se diz, mas ,·a.i-se rliscussib, uma proposição que eu rejeito, que 
intcn::-<:tnr um artigo sobre qne nlnguem du· combato, porque, sendo uma fonte de novas 
vlrlon. vai-se explicar aqui!!o sobre que nin· duvidas, vai estabelccr,r a necessidade ele uma 
gucn; pedia explicação. Isto, com effelto, é no\':t intcrpreta~ão, e porque decepa as '<tttri· 
um modo muito aelcbrc de legislar! Por- buições das Camarns :IIunicipaes e das Assem
tanto, o ·requerimento ~ multo necessario, c biEas Provinciaes; cltamci, pois, a isto ra· 
n•io se pôde prescindir de perguntar ao Go· t.oeira. e tornnr~i a chamal-:t assim cmquanto 
verno quem é que duYiclou da inte!Jigencia nfto me convencerem elo contrario: parece que 
cl~ste artigo para n6s 

0 
explicarmos. Agora, estott no meu direito. Tenho, portanto, dado 

emquanto âs outras diYagações sobre a mar· as explicações sobre o que eu -disse: todo:; 
cha que segue 

0 
Senado, eu desde 0 princip!o os nobres Senadores têm o mesmo cllre!to que 

a declarei quando vi na resposta á Falia do eu. refutem-se os meus argumentos, as mi· 
Throno que 

0 
Senado estava prompto a fazer nhas razões, as minhas allegorias, c .afinal 

novos sacrifi'Cios; lo;.;o fiquei persuadido que quem mais razão tiver será o qtte trlumphc, 
o Senado esta\'a prompto a sacrificar a sua Isto ~.o que trlumphe pelo meio elo racicinio. 
razão, nssim como fez o anno passado; pro· O Sn. Au:xco~n:- Eu tratare! da materla. 
mctteu, e vai cumprindo a sua pala~'ra; eis O requerimemo é para. se pedirem esclareci· 
nqul o que cu multo receio. mentos ao Goyerno. E' neccssario que reilicta-

0 nobre :IIini~tro da Guerra diz; "O que mos bem na attribuiçito que temos de inter· 
ha de o Governo fner? Tem uma immensl. p;·etar o Acto Addlcional: se acaso essa attri· 
daclc de meios; primeiramente, 116de apresen· bui~fto é lata; se sempre qne qu!zcrmos, po-

•-, 
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rlemos interpretar o Acto Addicional, Isto de- minhas remln-Jscencias da historia de Roma) 
veria ser consigna-do na lei fundamental; e que. quando appareciam essas grandes ques· 
eu não depr"hendo isto das expressões que tões dos tribunos e Senadores, sempre quem 

estão no art. 25 do Acto Aclcllcional: esse ar· salvn\'.a a Republica nessas occaslões eram os 
tigo diz expressamente: "No c.aso de duvldn Senadores velhos: elles mostravam grande 
sobre a !ntelligencia de algum artigo desta vrudencla e clrcumspecção, emquanto que os 
reforma, ao Poder Legislativo Geral compete Senadores novos gritavam, faziam barulho· e 
interpretai-o". Parece que estas duvidas de· se não fossem os Senadores velhos nada' se 
vem ter apparecido na execução do Acto Add!- conseguia com acerto. 
clonai: logo, é muito conforme com este ar· Os Sen.adores velhos até o presente ll que 
tlgo que se pergunte ao Governo qu.al foi a t~m feito a deccncia desta Casa; se não fos· 
duvida que se suscitou sobre a !ntelligenc!a sem elles, apparecla o escandalo de estar s6 
do § ·!" art. 10, do Acto Addiclonal. Todos aqui 0 orador a fallar, sem pesson. alguma na sala, 
têm desafiado aos nobres Senadores do lado porque os Senadores novos pregam as suas ra
contrnrio a Que indiquem qual é a lei da. As· jadns, abalam-se depois disto, e s6 querem 
sembléa Provincial que ferio este .artigo; não que nassc este papel como veio da Camara 
se tem ainda Indicado; c nessa. mesma enu· dos Deputados. 
mernaão que se apresentou de grandes abusos Eu s6 desculpo a tenacidade de um nobre 
que as Assembléas Provlnc!aes commetteram, Senador, acho que elle tem multn. razão em 
nenhum versou sobre este § 4• do art. 10: querer que passe o projecto como está, por 
logo, não ha duvida alguma sobre este para. Isso que já o mandou executar nas Provln· 
grapho, e entfto nfto o devemos interprettar, cias; porém os outros senhores!!! Pois então 
porque o art. 25 d!z que só no caso de du,·ida Isto não p6cle Ir com uma f6rma que satis· 
é que podemos interpretar. Parece-me, pois, faça melhor os fins que os nobres Sen.adores 
que o requerimento estlí. encravado dentro querem!! Senhores 6 preciso que discutamos 
deste artigo do A c to Addlcional, e que não este negocio com todo o sangue frio; é o 
podemos deixar de votar por elle sem offen· unlco remedia que ha: essas paixões momen

taneas e violentas não servem de nada: todos 
nós estamos no nosso direito: os que querem 
o projecto como está, lançam mão de todos 
os meios, ora faliam, ora deixam a. sala, como 
têm feito nuns poucos de dias, c usam da 
tactica de se calarem parn. que haja a ''ota· 

dermos a este artigo. 

Sr. Presidente. Não nos devemos affligl-r 
tanto com esta discussão; e eu nqu! reparo 
nma. cousa.: eu vejo que os Senadores qüe se 
mostram mais affllctos, mais constrangidos 

nesta discussão, que até nfto nos querem ou· cão mais depressa; _agora, os outros, que não 
vlir. são os Senadores novos; está me pare- querem 0 projecto como está, fallam multas 
cendo que ·elles ainda não estão traquejados vezes, porque estamos cm commissão geral, e 
no s;·stema parlamentar do Senado. Eu vejo reproduzem os seus argumentos at6 que uma 
que os Senadores ''Clhos (honra lhes seja !ci· vez vá a convicção nos nobres Senadores, afim 
ta) estão sentados nos seus bancos, attentos de fazer que 0 projecto não passe. Voto, por· 
aos oradores que fallam, sempre com semblan· 
tes de quererem OUYil' as razües de um e OU· 
tro lado; por~m. outro tanto nfto ;teontecc 
com os Scna.dores novos: estes apresentam 
aQui duns razõcsinhns, agoniam-se com as res· 
postas, e depois ausentam-se da sala. Isto nfto 
póde ser: todos estamos no nosso direito; é 
1>reciso haver aqudla prudencia que ê proprla 

;lo Senado. 

Eu tenllo ldéa (se não me eugnnam as 

tanto, pelo requerimento, para. que se peçam 
essas informar.õeq ao Governo. 

Dada a lwra, fica adiada n. clls· 
cussão. 

O Sr. Presidente dlí. parn. ordem do 
dia a segunda discussão elo projecto 
sobro instruc~ão publica; c, depois do 
meio dia, n. contlnuaçft~ da dlscussüo 
adiada. 

Lel'ant.:t-se a s~ssiio [Is duns horas. 
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ExpeiJJiente. - Seguncla cliscusscio do projecto 
de lei cre.ando cursos elementares.. - Pro
seguimento da seguncla discussão do pro
jeoto que inte1ipretai algun3' artigos do 
Acto Addicional. 

PRESmSNCI.ã DO SR. DIOGO .Il.NTONIO FEIJÓ 
I 

Reunid0 sufficiente numero de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão; e, lida 
a .acta da anterior, é approva.da. 

O Sr. }O Secretario part'icipa que o 
Sr. Senador S8!turnino não comparece 
por incommodo, e a mesma pa'rticipa
ção faz o Sr. Paraiso a respeito do 
Sr. Conde de V:alença. - Fica o Se
nado inteirado. 

Na primeira parte da ordem do dia 
continúa a segunda discussão do ar
tigo 2' do pi'ojecto de iei do Senado, 
creando cursos de estudos elementa
res, conjunctamente com as emendas 
da Commissão Especial. 

Depois de breves explicações, é ap
provado o art. 2°, bem como os 3° e 
4° do projecto, conforme fôra emen
dado pela Commissão. 

Entran.do em discussão o .art. 5° com 
a emenda respectiva, é offerecida e 
apoiada esta 

"O Governo, nas capitaes das Provindas 
que actualmen1:e não as têm, creará. para ins
trucção dos meninos, cadekas espeoiaes, uma 
de Sciencias Physicas, outra de Arithmetica, 
Geometria e Alg~bra; outra ·de Philosophia 
Racional e Moral, juntando o estudo de Geo
graphia á cadei.ra que melbor peder desem
penhar e~se ensino. - Alves Branco." 

Dando-se a materia por discutida, é 

approvado o art. 5° da Commissão, com 
a em2nda do Sr. A. Branco. 

Os [uts. 6°, '(0, 8', 9', 10 e 11, do 
projecto, são approv8.dos na conform.i
dade das eruencbs da Commissão. 

COillmissão, e é .a.p"[)roYado, com a se
guinte 

Ej\IEND~ 

"Art. 13. EXCE:pto concorrendo com pes
308.3 que tenham iguaes ou superiores estu
dos. - VergueiTo." 

Sendo posto a votos o projecto as
sim emendado, p.ara passar á terceira. 
discussão, é approvado. 

Passa-se á segunda parte da ordem 
do dia, e continúa a discussão, adiada 
pela ho;:-a na ultima sessão, do re
querimento do Sr. Vergue1ro, 'apoiado 
na mesma sessão, pedindo informa
ções ao Governo sobre as duvidas que 
têm occorrido a respeito da intelli
gencia do § 4' do art. 10, do Acto 
Addicional. 

O SR. FERREIR", DE MELLO: - Sr. Presi
dente. Eu tenho de pedir desculpa a meus 
illustres collegas, por ter ainda de occupar a, 
attenção d8. Casa por algum tempo, expondo 
as razões (que me parecem bem funda
d,as) pelas quaes julgo que deve passar o re
querimento que se acha em discussão, pedindo 
informações ao Governo sobre as duvidas que 
possam ter occorrido sobre a intelligencia do 
§ 40 do art. 10 do Acto Addicional, que estava 
em discussão. Eu julgo, Sr. Presidente, que 
só approvando esse requerimento é que nós 
cumprimos exact'lmente nossos deveres, pois, 
de outra sorte, me persua.do que nós exorbita
mos f,azendo aquíilo que a Constituição nos 
não incumbe. A Constituição, Sr. Presidente, 
no art. 25 do Acto Aê;licional, define D.uito 
bem quaes são os casos em que uuicamente 
tem lugar a in t'lrpretação. 

Diz o art. 25: - "Nos casos de duvida so
bre .a intelligencia de algum artigo desta re
forma. ao Poder Legislativo Geral compete 
o interpretar". - aTa, note-se bem que a Con
stituição só nos incumbe interpretar nos casos 
de duvida. 

E como, senhores, poderemos interpretar, 
e interpretar legalmente, d','utTo do sCDéido 
literal da ConstitUição. duvidas que ainda se 
nos nELo atJre3entaram? Pelo mouos, n1'.o con
sta n? Casa que taes duvidas tenham exis
ti Q. Algans nobres Senadores '!;t8 c02.\b.,;LJJ. 
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o artigo têm pedido que se mencionem algu
ma~ duvidas; mas ainda nlnguem se fez cargo 
de as ,apresentar, e não constam de peças of
ficiaes que nos del'am servir de esclarecimen
to para procedermos a esta interpretação feita 
sem que existam dtt''ldas é uma interpreta
ção extemporanea, e que niio é da nossa mis
são, on antes 6 ultrapassar o nosso dever. Que 
não tem e):ist!do duvida alguma sobre o ~ ·i" 
do art. 10, l!o Acto Addicional. é incontesta
"el; essas duvidas que se suppõe existirem 
ioram imaginadas pela Commissão da Ca
mara dos Srs. Deputados, que redigio este 

no Corpo I..eglslat!vo; portanto, julgo pru
dente que não vamos fazer uma lnterpretaçfto 
de uuvidas que níio existem, t1ma Interpreta
ção, como j(t aqui se tem mostrado. que ha 
de produzir grandes males pela sua obscuri
llacle, c que ha de pôr tudo na maior COilfn

sfto; e eu me aguardo aluda para quando se 
entrar novmnente na mater!a para mostrar o 
obscuro do artigo, se por1·entura nfto pass.ar 
o requerimento, porque esta importante ques
tiio deve ser bem ventilada, afim de que ap
parcça a venlnllc c se faça o que fôr justo, e 
nito nrbitrario. 

projecto; digo que fm·nm imaginadas, porque Não posso de:lxnr ue fazer algum.as ob
c11a mesmo nflo demonstrou a existencin des-~ scn·ações sobre algumas proposições que hon
sas l!uvidns: julgo mesmo que esta opini:io tem se avançaram na Casa. Quanto a mim, el
roi m:tis prinüh·amente rla Commissfto que da las de\·em passar lincmcntc; é ncccssario, ou 
C3mara, porque, na occasi:io cm que se clis- contestai-as, ou, ao menos, fazer-lhes algtlmas 
''ut.io este pJ•ojecto, e muito particularmente observações. 
rztc artigo, muitos discursos alll for.am pro- Honrem. Sr. Presidc.ntc, cu Oll''i enunciar, 
nunciados que se acham impressos na folha do lado das que dcf~ndcm " artigo do projc
que dá o extracto d:ts sess•ies d:tquella Ca- etc, lamentações de que o Sen~do jít não era 
mara, em qne aig;uns representantes da. Xa- 0 antigo Senado; c é n.dmira.vcl nu~, quando 
ção ~presrllla.rnm o argumento de que tacs Isto se enu:tc!ou, apparccrsscm npobdos de 
unvidas nflo existiam, c que por isso ue:::1e- um c outro lado da Casa, isto é, {)o lado dos 
1:cssaria e1·:::t :nl i:lt~·rprt·ütçtin;_ ont!·n~ _::t~:n_dn ~c-~ que defendem o artigo e do dos CJUC o com· 
crcsccnrnrnm ma1s que esta mtcrprcta~ao cs- batem; c r:omo tal proposi~ão pó de envolver 
tn"a fóra à•JS limites de uma venlntleirn in- alguma iclén desfavoravcl no Senado. r!umpre 
r.crprctacão, e qne nclln. se nfto seguiam as 
regras de hermeneutica, c os c!C:Ilais princi· 
pios cstabelec!dos par::t uma Ytrdatleir:t lnter
pretaçfw; porüm Y{L o projecto jl!ll"D. o Senado. 
tlfzlam alguns Dcputndos, porque ellc contém 
alguns artigos qnc t3h·ez nos:;2.m p::tssnr, vá 
para. o Senado, onde scrfL c-xn!l1inra11 n ma
teria cscrupulo:!tmrnrc~ t: emen(bcin.. pas~nnclo 

o que convier c clirninnnclo-!'~ o que fcir dcs
necessn.rio, o que estiver fôra dos ti·a:nitcs 
rle umn. interpretnçno. e ~qulllo que possa. 
~rf.':!:~!' inconYC~n!cntcs ao Patz. 

Ora. não exisiinda csws rlm·idas como se 
tem dcmonstr~do naquclln c nesta Cantar~. 

como & que lHÍS hav~mos ele proceder nesta 
!nterpretn.çfco? E', pois, nece;;sa.rio que venham 
cs informar;õcs, porque só assim nús podere
mos desempenhar leg-alme.ntc as nossas att1·i
bulções a este respeito; do contrario. cada 
clil se imn~;inar(t Ulll:t nova tluvida. que, posto 
que seja fundada, comtndo dar(t lug-nr a ou
rra intcrprCitaçiio. npresentanclo-s.~. talvez. em 
r:lgmn desses momentos em que tul!o passa 

que seja examinada 
Sr. Presidente. Eu lamento rpte o Senado 

ele hoje nfto seja o Senallo antigo; e entcnl!o 
qnc hoje o Senado não consen·a aqtwll:t an· 
tiga serenidallc que apresentava cm todas as 
suas cliscnssões, e o respeito eom que ordin:t· 
rinn1c·ntc se tratrn·a os nr.gocios: os nobrt?s 
Senadores, ainda 111esmo quando combatiam 
idéns contrarias, se rcspeitn.,·am c tratavam-se 
uns aos outros com urbanidade c civilidade; 
llorém, hoje, niio é Isto J(t assim. e com al
!(nma razito pócle dizer·se qu~ o Scn:ulo l!e 
;!(ora não 6 o ele cnt:'io. Esta mudnnçn, po
rGm, que nós vemos não data l!c muito longe: 
ainda no fim da sessão do auno paGsado, es
tes respeitos, estas civilh1ades e mbanidadcs 
se tributavam reciprocamente uns aos outros; 
de cnt.üo para. cá é que ns discussões .romaram 
mais calor, ainda que eu C8tou prrsuaclido qur. 
este cnthusinsmo nfto pódc causar dczar ao 
Senado, se n:1o exceder as rer;ns do honesto 
c do justo: mas, cnm( tldo, ~ preciso !nclag:tl' 
qual foi a causa dessa mnd~n~n. 
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Eu supponho, Sr. Presidente, que a causa 
desta mudança não está da minha parte nem 
da parte dos meus !Ilustres co!lcgas, que com· 
migo têm combatido este artigo; a causa 
uesta mudança, quando eu a procnru vou <·n· 
contral-:1 nas proposições violentas que têm 
Jlartldo de um nobre Senador pertencente ao 
lado dos que sustentam o projecto: nesses 
apartes malignos que necessariamente trazem 
a reacção, nesse p:·ocedimento que .alguem tem 
de d.cstacar pi'oposições afim de lançar o odio 
~obre aquelles qu;• a5 têm produzluo, no mo· 
do com que as alheias proposições são desfi· 
guradas; e note \'. Ex. (riiri{lindo·se ao Sr. 
Prrsi.c/.entc) que isto tem chegado a tanto, qt.e 
até se püz em resenha a vida passada de al
guns membros da Casa, para renovar a dôr 
daquil!o por que outr'or.a passaram; Jllll'a 
:~ffligil·os, e tornal·os odiosos ante o publico; 
por~m. engana-se quem isso p~nsa . .Julgo, pois, 
qur. esta :t!cerar.flo nrto póde s~r attribuiila 
n~m a mim, nem aos do meu lado. Xüo sei 
a nu~ nH:lla se tlc,·a; porém a quem servir a 
c:11.'~pu~a (permittn-se·me a exprt:ssüo) que a 
ponh:t na caber,a. 

Eu me lisonjeio rle ainda ter feito parte 
dr:sse Scn:tdo antigo, c ter sempre tratado com 
dignidade c n devido respeito aos meus illus· 
t.res colle;;a>, de maneira que nunca delles 
recebi uma censura, uma reprchensão por ter· 
me dcsiisndo dos meus deveres, e me parece 

111 csmo qnc cheguei a tnereC'cr a attenção de 
todos 05 il!ustres membros desm Casa. Por· 
tanto, 0 nobre Senador que avançou a propo. 
si~ão que citei r~z de alsum modo not3r qu: 
ha\·ia uma alterar,fto no Senado, e eu procurei 
só!nente indagar .a causa c dcmon>tral·a, o 
IJIW creio tenho feito, mostrando que os no· 
brr.o Setndores que !amontam este mal pare· 
ce.mc que são :1 causa delle. ?\a sua mão, 

pois, cstft o remedia: respeitem, para serem 
respcitauos. 

Ainll<t, Sr. Presidente, mais outro aconte· 
cimento que homem teve lugar me surpre· 
hent!eu em demasia, e foi o ouvir de um no· 
bre Senador do lado dos que sustentam o ar
tigo uma proposição com a qual de maneira 
alguma me posso conformar, nem desejo que 
e!la seja repetida. e menos que seja adopta· 
tia. Fallo de um nobre Sen.ador que, pela pru· 
dencia e circumspcc~ão com que sempre ex· 

prime as suas idéas, pela calma e seriedade 
com que trata os negocias, urbanidade, 
mesmo, ·com r1ue trata a todos os seus collé· 
gas, assim mesmo hontem não sei por que 
razão chegou ,tt incommodar·se, c de tal sorte, 
que por um [JOuco se dcslisou dessa louva· 
vel linha de conductn, e chegou ao ponto de, 
contmriando a um illustre Senador, usar de 
expressões que se me figuraram uma especie 
de desafio, ou duello; cl!e disse que repel· 
lil'ia as proposiçijcs que o offcndessem, e que 
as repelli!·in. com todas as su.as forças e por 
todos os !Ueios, mnto na Casa como fõra 
de lia ... 

O SJ:. LOI'EH G.nu: -Disse que empre
garia todos os meios com que a natureza me 
hu\·ia. dotado; nilo disse fó:a da Casa. 

O Sn. FEm:EII:.\ ui' ?.lELr.o: -Dos aponta· 
mento:: que cu tinha tomado assim o havi::t 
cu concebido; mas pareceu-me que existia um 
desafio ou duel!a, o que deu causa a que o 
nobre Senador, ::t quem elle se dirisio, depois 
de !lar algumas explicações prudeates, mos· 
rrassc qac nüo tinha s:uo seu fim offendcr 
ao il!ustre Senador. Comtudo, parece que 
aceitotl essa cspcciC de duello, porque disse, 
mai~ ou menos, concluir1do o seu discurso, 
que tinha dado a3 su::s explicações, mas que, 
se cllc fosse chamado, .se não recusarh;, e 
que no 1u;;ar não \'Oltaria as costas. 

E', Sr. Presidente, tambem muito singular 
estP incide:ne na Cas:1, c muito sinto que cl!e 
stthissc ue um nobre Senador a quem respeito 
e tenho cm consideração, o qual me tem ser
vido de modelo pela sua urbanidade e tam· 
bem pelas noções com que muitas vezes me 
tem i!lustrado nas discussões. Eu não dese· 
java, Sr. Presidente, que no Senado tivesse 
s~gunda vez lugar este incidente que necessa· 
riamente a folha da Casa ha de tra.nsmittir 
aos diversos pontos do Imperio; o que cu de
sejava nüo acontecesse. Xiio posso deixar pas· 
sar linemente este incidente porque o re· 
proYo como cidadão, como amigo da humani· 
da de, e como ministro dn. religião: como ci
dadfto, porque os desafios süo prohibidos pel:l 
Lei; como amigo da humanidaue, porque ás 
vezes os desnfios causam a destruição dos que 
entt•am nclles; como ministro dlL religifto, por· 
que este acto ~ co.nsiderado Jleccnminoso; ~s· 
pero, poi~. que nüo tome a ter lugar um m· 
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cldeute desta natureza, ao qua) supponho ter 
dauo lugar o nobre Senador por não ter con
cebido os urgumcntos como depois foram ex
plicados. 

Eu vo'-o ít lllateria; peçam-se informações 
e prosig.tmos com prudencin, porque eu creio 
que ningucm pôde negar que o Senado é um 
corpo cssenclnlme:ltc conservador, c que um 
dos seus m.ais illlportantcs deveres é fazer pa
rar a torrente das paixões qtmndo cllas s~ 
apresentam, c não deliberar senão com conhe. 
cimento da Verdade; c na presente questão o 
Senado está des~mpenhando este de\'er sagra
do que a Constituiçfto lhe impõz, dever de 
conscr,·ar o que existe; faz com que ellc, a 
respeito c(a nltcraçüo que se pretende fazer 
ao Acto Addlcional, não proceda sem conhe
cimento de causa, isto é, que sem as informa· 
ções se vá tocar na arca santa da Const!tui
çfto do Estado; c por isso os que se oppõcnt 
a uma lnnovaçfto sem que se mostrem as ne
cessidades disso ~c fazer, não podem offen· 
del-a, c antes me r,ersuado que desempenham 
seus'-clcvcres, que silo conservadores, que não 
querem um movimcuto raplclo que púde ser 
muito fatal no Palz. 

Bem disse hontem um nobre Senador que 
o Senado, tendo esta obr!gacflo, ella se tor
mn·a ainda mais rigoro>a na menoridade do 
Monnrcha. :\!as é n:~. menoridade do nosso jo
ven Imperador que nós temos pressa de toca r 
no nosso pacto fundamental do Estado? Se 
de primeira vez aue el!e foi wr.·nr.lo ,;e diz que 
males têm acontecido, cGmo, pois, hoje, com 
o conhccimentJ positii'O desses males, n;lo 
nos acautelamos de cahir c:n novos males, os 
quaes poderão ser ainda mais funestos, por
que com tacs precedentes se inventarão novas 
duvidas todos os dias, p:t•a nmiud:J.damcntc se 
reformar ou interpretar a Constituição? :-<ão 
ha t:tntos meios para se obst:tr a esses peque
nos incOtl\'enie.ntcs que possam ter resultado 
de uma ou outrn menos reflectida intelligen
ci:l do Acto Adtlicional? Eu me pcrstwdo que 
sim. 

Eu por isso estou pcrst;adldo cm mlnhl 
conscieneia que estou dcsempenhauuo um de
ver s3gr.ado em beneficio do Paiz. quando me 
opponho a que se v:~ interpretar o pacto fua
damental do Estado, isto é, no meu modo d~ 

entender, reformai-o; c de certo nós o nrto 

poderemos fazer prnclentemcnte, sem que se 
apresentem essas tluyidas que têm occorrldo, 
porque o artigo de que nos temos occupado 6 
muito claro e explicito; e para se mostrar o 
contrario, devem-se aprescnt.ar as duvidas, e 
niio aquel!as que se possam Imaginar ou sup
pür. Venham, pois, essas informações, demons
trem-se com evidencia, c então interpretare
mos essas duridns ele uma maneira clara e 
intclligircl: ele cutra s~rtc, creio que nüo 
marchamos em rcgm. 

Hontcm. Sr. Presidente, um nobre Sena
dor, :\Iinistro da Corüa, c nosso i!lustrc coi
lega, respondendo a intcrpellações que tinham 
sido feitas, disse que o Governo niio tinha á 
sua disposlçilo meios ho!lestos c dignos parn 
fazer marchar o Corpo Legislativo cm tal e 
t1l sentido, isto é, para d.ar andamento a taes 
c tncs leis, c que estimaria saber se meios ho
nestos havia. O J:obre Senador que o inter
pcllou disse que descobria um meio, c era 
abandonar o :IIimsterlo; e entfto o nobre l\U
nistro disse que cllc entendia que um Go
nrno, ernqurmto tinha o apoio das Camaraa 
c cmquanto ellas lhe prestassem confiança, 
cl!c julgava que dc,·ia permanece: no seu 
posto. 

Ora. cu niio sei como o Gonrno, mere
cendo a confiança c os votos do Corpo Le
g!slati\'0, niio ]lassa ter meios honestos para 
fazer com que c!Jc se occupc de prefcrencla 
de taes c tac·s objectos que parecem mais re
~~ln.m~dos pele P:dz. Eu crdo que üS Btc!.llUros 
do Gon:·no, tendo a conflanr.a e os votos do 
Corpo Lcgi~latlvo, tem meios honestos de fa
z~::· com que o Corpo Legislativo tome cm 
considE:raçiio tacs c tacs objectos, a que dê 
prel'erencin, c tanto mai:; qu:mtlo o nobre :'111-
nisno. por muitos respeitos, tem direito a cs
pcr:::· essa ccnfian~:t il:tquc!lcs que têm :1. 

hcnra de o conhecer de perto, pois que, por 
uma longa série ele scn·iços não iutcrromp!
dos, se tem mostrado sempre um bcncmcrlto 
brazilciro amante elo seu paiz: cu supponho 
que o nobre }íiuisu·o devia procurar seus 
amigos cm uma c outra camara, que lhe pres
tam a sua confiança, c dizer-lhes: cu suppQ
n!Jo que taes c taes leis devem ter prcfcren
cia a outras. Eis nqui um melo honesto de 
que eu supponho q~:e o nobre :IIlnistro pódc 
lançar mito e que produzir:l effelto desejado. 
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Ho. ma1s outra observação que fazer, e é 

que a!gucm dirá: pois o Corpo Legislativo 
oresta o seu voto c apoio ao Governo, mas o 
Govemo julga que nfto tem meios honestos 
para influir sobre esse mesmo Corpo Leg!s· 
lativo; daqui púlle algucm concluir que a 
maioria do Corpo Legisla ti ~'o não é uma 
maioria constitucional, não 6 uma maioria 
que sustenta os ministros responsaveis, e que 
combine r;om clles c symp:tthise com sua po· 
Jitlca, mas uma maioria de .alguma outro. en
tidade! E entüo c, Gonrno rcpre.õt:nL<•tivo c·~tá 

faisca() o! De quem serCt, pois, estrt maioria, 
na qual o nobre :'.Iinistro nüo pódc influir'! ... 
Eu nüo pretendo agora e:~tJ·ar no ucscnvol\"i· 
n1cnto desta qucstüo, talvc2: opportunamentc: 
elh1 seja ventilada, por isso me parecer con· 

vendo assumir as redcas do Governo o nosso 
utlor,ado l\Ionarcha brazilciro, o joven I::ap~:ro.· 

dor o Senhor D. Pedro II. Voto pelo requeri· 
mento. 

O Sn. Hor.LASIJ.\ C.>I".\T.CAsn: -Eu r1uero 
rectificar uma expressão; se não se )Jubli· 
casse o que se diz na Casa, niio diria cousa 
alguma, porém, como creio que se ha ele pu
blicar o que se tem dito, G ele mistGr dizer ai· 
guma cousa. O nobre Senador figurou que 
hontr:rn houve t:qui um desafio, ou, aincl;L 
mal:;, um duello, e püz na minha boca que ea 
àb.;Cl'<l Que se me indicas:;e o lugar, porque 
niio l"Oltaria as costas. Algun1as expressões se 
me attribuiram um pouco amcaçador.us, em. 
apoio tlos direitos de um nobre Senador; e 
nfto podendo recordar-me se cu as tinha pro· 

veniento: por agoru, aprr:sento estas o!Jse!"l"a· ferido, rectifiquei o que tinha dito, c accres
çõcs, e nüo tenho cm vi:;ta de maneira alguma centei que, se cu tivesse avau~ado o que se 
incommodar os nJ!Jrcs Senadore,; membros ela mc lmputm·a, nflo me recusaria ao convite 
Corôa: :1 alguns dcll<~o, c ao nohre ~Iinistro rtue se me ~azia, e que não fugiria, isto é, 
a quem me refiro principalmente, lenho a que nilo temo fanfarronadas de ninguem: om 
honro. de conhecer de perto, c de lhe consa- llo:nc!ll é para outro homem; mas, cxprlmln· 
grar amizade e co:Ifin.n~n.; reconher:o a. sua do-t.le ~ssim, não desafiei a. ninguem, e nem 
probidade, intell!;;cneia e amor que tem ao sou apologista de duellos. O que G necessario 
justo c ao honesto, c por isso pedirei no nobre é que cada um respeite os outros se quer ser 
:IIlni;tro que, fazendo uso desses meios ho· r.::spcilado. O ducl!o n<io me parece parlamen· 
nestas, e que estftO ao seu alcance, escolha as I t:lr; c de ordinurio aquellr.s que fallam cm 
leis que mais ncccss.arias ~c tornam ao Paiz, desafios nüo são os m:lis \·alentes e tcm!Yeis, 
p~~r:~. t!~il· s·: jH,nll~l!ll t;l~~ n!l,l~::::~-;·.~!,, :::.~·~ r~.~r:.:.. porque quem quer fazer as cou;:;a.s c:ala.-sc, e 
LlCsl·ancccr as conjecturas que jú ~eferi. . I nilo se jacta de iintcmfto. Estou, pois, persua· 

Senhores, tratemos do que ma1; nccc%lta dido que, se o nobre Senador fallou e:n des· 
0 Paiz c n~w vamos reformar u Constituiç[to, i afio, ou não sei en1 que, nfto o fez com intcn
uu;·a:lte: :1 menoridade do :\Ion:l.rcha; espere· ' r:ão de offcrece:· ducllo; foi lemdo a isto pelo 
moE c:;sc~ poucos anno~ f!HC restam. c que sentimento de sua dignidade. porque ningucm 
ux:llú cu ptalês~c rcduz:r a instantes, porque que:· ser nflendido; este é que foi o f!m do 
estou persuadido qnc a sort~ do Brnzi! scr(t nobre Senador. Eu esp·~ro que esta explicnç;io 
muito mcl!Jorad~; cllc. com os direito:; CJUC scj:: consig-nada no jornal da Casa. 
tem, .o:ar::mticlos pela Constimiçüo, c com o o Sn. F"m:EJJ:.\ IJE :IIEr.r.o:- S:·. Presi
prcstig;io de t:m imperante descendente de um:t d.:nr.c. Qu:lndo toquei neste incidente, niio o 
lon~·a sé!"ie de rci9 c imperadores, nilo deve qu~!ifin.uei positil'nmcniQ de desafio ou dnello, 
tcJ" ·mesquinhas lJ::tixiics nem indignas prctcn· diss~ que tinh:t ouvido uma proposiçüo quo 
r•õcs; nlh:tr[t sinccramcmc para o bem dos me p:m~cia uma cspccic de dcs:tiio ou ducllo. 
~cus subditos. c nos !inar[L do~ agitadores mas nüo qui~ dizer que fosse formalmcntt' 
que só cuidam c·m mlseravels especulações, isso, porr1ne então outras circumst,anci:ts o 
acobertados com a capa de patriotas, zelosos precederiam. :l-Ias niio me arrependo de ter 
clcfensorcs do Altnr c do Throno, qu.ando não tocado neste negocio, porque o nobre Senador 
silo mais do que perfillos llypocritas. Deus acaba de c:qJikar·se. e nas g;nlcria~ h:tl·la cs· 
fa~:t passa:· elll brcn esse tempo de meuorid:t- pcctado:·es, e potlia alp;uma cousa entender-se 
tlc que resta, c traga esse dl:t ~"enturoso que como eu tinh.a entendido, c depois apparccer 
cu, para meu consolo, aluda espero bemdizer, isto nas folhas publicas, que vão correr as 
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prol'lnclas; poder-sc:-hla assim ter feito deste 
Incidente uma icléa mui exagerada. Eu, no 
meu discurso, disso que o incidenlé me p:trc
cia tuna cspecie de dcs:trio ou duollo, o que 
cu ilesapprovo esse meio, c muito mais dcs
llOis (}Ue aprendi Thcologia :IIor.al, e até por
que vejo repro1·ado tal meio cm outros paizes 
onde os desafios eram pcrmitticlos: nos Esta
dos Unidos da Amerlca acaba de passar um 
bi/1 prohibiudo tal acto, sob pena de :norte; 
c por todas estas r.azõcs me julguei obrigado 
a manifestar minha desapprovaçfto a tal res
Ileito. 

Disse-se CJUC 6 ucccssarlo que se não re
presentem cntrcmczes no Senado; eu tambem 
quero isso, mas sobretudo que aqui .nüo ap
pareça uma I'Oz que diga como Domiclano, 
quando lanou os seus decretos: -Dominus 
Dcos nos ler, si c fiai ju/ict. -Não quero qu~ 
se deprima a ilignidade do Senado, que venha 
aqui um nobre Senador, que mandou j[t exe
cuu\r este projecto como lei, dizer-nos que 
este projecto ha de passar tal qual, com todos 
os seus pontos c virgulas, e que o Scn.ndo obe
deça humildemente. Se cu quizcssc acabar 
com o Senado ( rnmor) nfto usaria de outro 
meio seufto de '''liltal-o (/tilariclauc); isso 
seria o modo ile acabar com o Senado. Eis 
aqui uma ratoeira, disse um nobre Senador 

fallnndo do projecto, com o qur. muito se cs
candalisou outro nobre Senador; mas cu lhe 
pedirei que se nüo cscandalise, porque certa
mente isto não é outra cousa, porque parece 
que nada mais ~c quer senão que o Senado 
gaste todo o seu tempo neota qucstüo, que se 
uüo occupc de questões ritacs; que nfto rcco
nhcca o C8tado a que a 11assada administra
cão reduzia o Brazil, pobre Brazil! cinco mil 
c t:mtos contos paga cllc todos os anuas de 
juros c amortisacfto! i:>to é, a terça parte da 
~ua renda! e nfto se cuid:t disso! O que se 
quL:r & que nos occupcmos de politica e mais 
politica. A mais de trinta milhões monta a 
divida tJUC a passDd:t administraç~to legou ;w 
Paiz, mas nüo se cuida úisso. e sim de poli
tica c mais llOiilica. O thcsouro acha-se em
penhado cm mais de quarenta mil contos, nf,o 
se cura disso; pr.liticn c mais politica, que 

i\Ias bom foi que eu nisto tocasse para 
que os nobres Senadores se explicassem, c nüo 
pudc:sse alguem suppôr que, com effeito, tal 
cousa til·cssc lugar, como a mim me pareceu; 
nüo tive, porém. cm vista offendcr a n~nltum 
dos nobres Senadores, a quem aliás respeito. 

O St:. Cos'J'A l~EimEm.\: -Sr. Presidente. 
Eu creio que este requerimento ncru merece 
discussão, porque o que ellc exige se acha 
Jl!'cscripto ·no art. 25 d:t Constituiçfto, c a sua 
rejeição nada menos importa que a infracçf:o 
desse mesmo artigo, o qual diz que. no caso 
da duvitln. sobre a intclligcncin. de algum ar
tigo uesw. refonu~. ao Poder Legislativo Ge
ral compete interpretai-o. E essas duvidas 
têm apparecido? Xinguem ainda as apontou: 
nós, felizmemc, temos na Casa dous membros 
da Administraçüo, " ainda nenhum dellcs de
monstrou que hou\·csse tacs duvidas. 

Os inimigos do Acto Addicional. aque!lcs 
que outr'ora for.am ·OS seus mais accrrlmos 
defensores, pretcxtando agora duvidas que 
não podem apontar, querem .fazer uma refor
ma com o titulo de interpretaçftO; c devemos 
nós annuir a isso antes de pedirmos informa· 
çlies ao Go1·erno sobre o terem ou nfto appa
l'ecido duvidas? Eu creio que nüo; e espero 
que nüo h:t de acontecer com este requeri
mento o que aconteceu com o meu, porque 
hontem se guardou silencio porfiado sobre o 
dito requerimento que foi rcprondo, apczar 
de ter por fim conciliar a divcrgencia que 
l1avia sobre as palaHas que contém o artigo, 
JlOrqu~ no pens:unento dcllcs totlos concor
dam; os dous lado~ d.a Casa divergem só mente 
110 emprego que se faz de certas palavras, c 
o requerimento qnc tendia a conciliai-os foi 
reprondo! 

',•., ·'. 

o que nos h a de salvar! 

Sr. Presideme. Quando cu, na minha ju
ventude, principiei a estudar as primeiras 
lcttras. muito me agrada1·a a lcitum dos rei
tos dos g-rnndes homens da Grecia; a vida de 
Tr:Jsybulo era túo gabada, que cu a li por 
muitas nzcs, mararilhudo de seus feitos e 
putriotismo; cllc livrou a sua p:ttria, nüo de 
um tyranno, mas de trinta tyr.annos; e de
pois de triumphar delles, fez consistir toda a 
sua gloria cm sanccionar uma lei de esque
cimento; nfto se dava fts vinganças, e julgara 
mais digna d~ si uma corõ.a de oliveira do 
que os mais ricos diadr.mas. Ha na rida desse 
heroc uma impo;tantc maxima que sempre 
examino quando tet'!IO de me occupar de ue-
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gocios de peso c é que a miii patria rar.as ve· 
zes chora; c nós filhos mais velhos do Brazil 
(permitta-se-me •t cxpressito), queremos agora 
pela nossa imprudencia tirar attribuições das 
Assembléas ~ovinciaes e queremos que a 
nossa mãi patria chore! E' nesta occasião que 
acintosamente queremos arrancar as attribui· 

O Sn. Cowr.\ Fimnrmt.\: - .Tá se sabe que 
os discursos do~ nobres Senadores são mui 
beiJos; e a esse talento de tudo cmbellezar 
accresce nellcs outro não menos prest.antc, que 
é de obscurecer as questões, como fizeram a 
respeito deste artigo; c oxalá que elles nfco o 
obscurecessem. E' em razão desta obscurida-

ções das Assembléas Provinclacs'! !"em ao de que o requerimento não pôde deixar de sei" 
menos deixamos escapar as das Camaras )Iu- apprO\·ado, c que eu voto por elle. 
nicipaes, queremos ~ue ell.a> digam que me- O S1:. A. Awr:QUEHQUI·:: - Pedi a pala
receram mais consideraçiio cm outro tempo, l'ra para dirigir uma pequena obser,·.ação ao 
que olhem saudosas para o tempo do dcspo- nobre Senador que acabou de fallar. Disse 
ilsmo, tempo em que ellns podiam fazer suas ellc que não sabb. a razão por que se não 
posturas, eleger juizes ordinarios c de or· respondia: mas hontem .iá se declarou r1uc é 
phãos. :\Ias hoje, POI" uma sublime tactica de rlireito de cada um estar calado. e não ouvir 
regresso, que passa muito .além dos limites quando não quer. Assim, pois, tudo está ex
do real!smo de ei-rci nosso senhor, 6 que se Jllicado. 
quer tirar as attribui~õcs elas Camaras :VIu- o Sn. \'Er.r.r;r:mo diz ~ue o estado de sua 
nic!paes, e isto em tempo em que os :mar- saude niio lhe permitte dar grande desenvol
chistDs caminham n. passos largos pelo ter- vimento ao seu requerimento, mas que toda· 
rena desgraçado de Santa Catharina! :\Ias de via é obrigado a dar a razfto por que o apre
nada disso se trnta: politica c mais politica! sentou. );ão lhe 6 possível crer que o artigo 
Vamos tratar da reforma do Acto Add!cional: está clara c precisamente redigido. O nobre 
appareca esse nol'o pomo de discordia. I orador tem notado muitos defeitos neste ar-

Sr. Presidemr.. Eu temo que este projecto I tigo; e ainda que muitos nobres Senadores 
seja a boceta de Pandora, c que della saiam qtw 0 sustemnm parecem concordar com a sua 
males que sPja impossível sanar, c que assim opinifto emquanto á doun·ina, todavia insis
sc difficulte o restabelecimento da ordem no tem em sustentar as palavras que estão no 
Paiz. artigo. Desejara qt•.e o Senado não poupasse 

E' aeintcsanWJH<' ~ue se quer. não inter- meio algum para se conhecer se com effcito 
pretar, mas sim reiormar a Constituiçfto. Veja 0 nnigo é ou não obscuro pelo modo que está 
bem V. E:x. a marcha que tem seguido esta redigido, nu se s0 exprime pelo modo melhor 
discussão. Poucns vezes os nob1·es SenaUurcs pozsiYc1. como !1!~uns nobre!; S~?-n~dnr~~ pPn .. 
CJUC ap~drinham o projecto se acham na sala: sJm . .Tu!gn. ~uc, para se chegar a este resul
parece que njo ncllê:; a melancolia, a tris- t.~do, com·6:n rc!lJontar-~c á origem da oues· 
tcza. (R:sarlns.) t~a. Trata-se d,; interpretar, e interpreta~fto 

O Sr.. V.\scnxci·:I.r.o~:- Accrcscente: suppüe uma duvi!la; devem, portanto. appa-

:Jojo, tambcm. I reccr 05 factos que mostram a. duvida sobre 
O Srt. Co,T.\ FI~I:I:I·:Ilt.\: -Sim, senhor, c a ~ual é nccessaria a interpretaçito. Entende 

tambcm ·O nojo; P outras ''r.zcs, quando sahcm que só na presença destes factos é que se 
ria sala, vcjo.ns repimpa!los nos ~ofás da s~!~ pódc conhecer mais claramente o meio ~e 
immer!iata.. como csprcitnndo so a occasJao critar duvidas, e quaes sejam os termos mms 
dos votos. v .. ·ritas orlium J)ltril: a venlade ar· proprios para desvanecei-as. Ora, não se ten
ranha. tio apresentado na discussão esses factos, 

O Sn. v.,scoxc!'r.J.os: - Dcvi:t sei" chama· julga que se deve rDcorrer ao Go,·e:no, porque 
rio ft ordem. elle de,·e saber se tem h.avido duvl<las ac.e~ca. 

O Su. CosT.\ li'ImJ:J(IJ:.\: -Isto é ordem; ela intelli;cncia deste artigo do Acto AdrlicJo
quando o nobre Sênador disse:- Então este nal: declara ser este 0 pensamento que trve 
meu latiu não é lito IJom poeta! niio merece Quando fez 

0 
seu requerimento. Se, porém, 

l'logios? - '' que de1·i:c ser chamado fl ordem. este reqncrimento tiYer a desgr~Ga ~e não 
o SI:. C.l>'>'t.\:<o: - Süo hell(z;JS tios seus passar só por ser seu. 3 ~sim mesmo nao des

rllscursos. 
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animará, c procurará novos meios para in~ti· 

tuir esse exame, ]Jorque julga muito indis· 
pcnsn'l'el caminhar com circnmspec~ão em nc· 
goelo de tanta importancia. Está persuadido 
que, se passar o artigo em discussiio como se 
.ncha redigido, com p:tla,·ras que não sfto re-

J'ntetHIC !Jtie o .l:lrazli j;,mals pcdcr:l suppür 
pcmtiúo o telllJlo que ~e consome com a dls· 
cussão de um projecto que pótle atacar .a arca 
santa da nossa liberdatle, tanto mais quando 
nüo foi censurada a Cumara dos Deputados 
por ter demorado este projecto desue o .anuo 

cebidas e empregadas 110 uso vulgar, para o passado até Ct sessão deste, appareccado tão 
anuo serit necessario fazer se uma nova in· renhida discussão até na approvação da sua 
te:·pretar,üo; e para evitar isto, espera que o redacr;ão; e se i;;to acontece em uma Gamara 
Senado haja de adoptar este seu requeri· omlc os negocias P.assaru com mais ligeireza, 
me11to. qual será o motiYo por que se ha de censurar 

O SJ:. Ar.ExC.\J: fallando sobre o que se tem que o Senado esteja gastando o tempo com 
dito ac0rca do direito que têm os Senadores esta discussão? Declau ter bastante coragem 
·de não assistirem [t discussão da Casa, e de para carregar com toda a respons.abil!dade 
se retirarem da sala espreitando a occusião moral que dahi Yicr sobre a sua pessoa; quer 
dos \'O tos, nfto julga este direito muito con· antes !JUe o publico diga: -fez longos di~

Jormc com a lettra e os fins do Regimento, I cursos, empenhou tudo quanto coube cm suas 
i]ne obriga os Senadores a apr0sentarem-sc no for<:.:ts para que o projecto não pass.nssc, ten· 
Paço da Caruara ás 10 horas: entende que, elo-se mestrado que ellc vai arrancar direitos· 
quando o Senador nm ao Senado deve assis· a:1s Pro,·incias, - elo que dizer-se que, estan· 
til· á discus:;ão, po;·que, posr.o que se diga que do convencido disso, o deixou passar silencio· 
se tem repetido os argumentos, póde appare· samenr.e para nüo r.erder tempo. 
cer alguma idéa noYa, c quem está fóra da Oc•ciJ~Janclo-sr: dn Hc.~imr11tn, s11ppüe que o 
sala ·não a poderá combater. Fassa:tdo a tra· seu simples enunciado, combinado com o ar· 
tar sobre a materia do requ~rimrmo, [lrrle n 
indulgencia elo Senado se acaso toma ainda 
algum tempo com esta discussão; e, para me
recer esta indulgencia, lembra o que succcdcu 
na Casa quando se trataYa da resposta ú F.!tlla 
elo Throno. Obser,·a que nessa resposta algu· 
mas palanas apparcceram que quando muito 
podiam off0ndcr ao amor propr!o ele um mcm· 
bro da Casa que tinha sido :\linistro da Co· 
rüa, as qu;lCS pa1aYras, quer passassem, quer 
deixassem de passar, niln inf!uiam directa
n:cntc nos interesses do Brnzil, nc::n atacavam 
i!ireit,;s p;ar~ntidos pela Constituição: porén: 
3cm:tec(·H nue por n1n.is de Yinte cli.ns esse no
b:·c Senador sustentou a discussão, e o l3do 
d:~. Casa c1ue sustcntaYa a resposta lhe prestou 
sr.mpre a nutior n.tten~Lto, nfto se retiranllo 
nunca da sala nem se cnfad::;ndo dos longos 
discursos feitos por esse nobre Sc:n~dor, al· 
~uns dos qt1nes con~umirarn duas s~ssõcs con· 
sec:ntiYas, e rodos o:; seus argumentos for~"!.~n 

1'csponc!idos. Agora, porém, que se trata ele 
um projeclo Yital. que se tem mosrratlo que 
\':Ji atacar, urro os tlirello:; uc u:n incli'.'!cluo. 
mas os direitos que a Constitui~:\o tc:n f;3-
mntitlo ás PraYilH'Lts. ;iulp;:t que se ticvc ter 
1.otla a inàulg0ll!:ia cm ''i' ouvir a r!iscu3::}n. 

J:1go 25, rlo Arto Addi~!onal, ~r.1 o mais que 
se podia dizr,r para a sua sustentação. Dese· 
jaYa, mesmo, que os nJbres Senadores que 
sustentam o projecto d!sscsscm rtual o motivo 
pur rtuc nflo deYc ser a!Jprovado este reque· 
rimento que é conforme á lei fundamental do 
E~tado, e nfto acha digno ilo Senado que o 
requerimento cala por uma votaçfto muda. 
:\ot::t o procedimento do Senado quando tra
tou de um projecto apresentado p~lo nobre 
Sen:ldor o Sr. Ve:lasques; cntfto a sua mar· 
eha. foi confor::1e com o artigo 25 do Acto Ad· 
dicional: rcconht:ccu·sc que havia duYidas nos 
~~ 7u c· 11 llo artigo lC, c l'C'mc:tcu-sc o ne .. 
goCio a uma commissão, para que esta intcr· 
puzcssc o seu parecer sobre essas llu,·idas, c 
orrcrcccssc a intcrp:·ctaç:ão : ag-cr~1, port5m, não 
sr: aprc-scntantlo duvida a~gnmn. sobre o ~ -11) 

elo artigo 1 O, n~o sabe como se quer que o 
Se::w.tlo snlr.c clcsta. regra que clle i:'t obscn·ou 
c que ê conforme :1.0 arti:~o ::!ã do !UCEUlo Acto; 
c HC na Casa nüo se tem aprcscnl.::tth> csRas 
tlnYiiln,;, ~tH' l'Oma mais conforme do ~ue pe
dir·sc infm·1~1nr:õc·s ao Corerno a êStt: res
pc·i to? 

ConhJ 111 ~.c::;siit-. de honlt•!u alguma cousa 
:~="~ tii:·:;í· {tt···~'í··! tl··:· t:!n~t p!'OJ)•Jr:dr:;io qn~ um 
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nobre Ministro dr, Coreia cmittlo na Cnsn, 
J:>cde lambem licença para dizer duas pala
vras sobre este objecto. Suppiíc que a muitl 
modcstia do nobre :l!inis~ro foi nue lhe !llctm: 
a expressão de que nfLo reconhecio, melo .nl
gum decente pam fnzcr com que ::s Cam:;r:B 
apresentassem cm temp~ as leis annunes c 
indisp~nsavcis que o, Constiluir,üo requer: crê 
quc cl!c deve conhecer l.Jcm que no systema 
representativo ha meios mui dccente.s com 
que o :lllnlsterlo pôde indirectamente Influir 
ua maioria da.s Camaras. Presume que o 
actual :IIinisterlo teria muitos meios para 
i~so, s~ acaso ti~"csse t•>mado uma delibera
ção muito neccssaria nas actuaes circumstan· 
elas do Paiz, que era declarar francamente ao 
Corpo Logisl:ttivo qual o seu programma po
litico. 

Reflecte que hoje no Drazil dons pensa-

i,.;ro JW]Q mesma. natureza da~ cousas, porque 
tudo neste murHlo nasce, cresce c dcci!na. os 
autores ll~ssas ldtas reconheceram mesmo 
que não •~ podiam sustentar com o apoio dei
las, c cederam o posto quando menos s~ espe
rava; o orador se persuade que, se o Gabinete 
que tomou posse nesse dia se tivesse apre
scr;tado perante a Representação Xacional, e 
declarasse que a sua n~archa administrativa 
não partilharia a politica seguida pelo :VIinis
tcrio anterior, teria obtitlo uma decidida 
maioria nas Camaras, e essa mesma maioria 
faria então que as I.cis apparecesscm, afim 
de se sustentar o :\linisterio. Como. porém, o 
Gabinete actual, talvez usando de prudencia, 
talvez cuidando ser melhor não chocar ae
nhuma das duns opiniões, tem-se apresentado 
nas Camar~s sem se decidir por um ou outro 
lado, é mesmo da natureza das cousas a os-

mentes oppostos se combatem: as idéas a fa- cilla~:io em que têm estado os negocias pu
'·or do progresso da liberdade que apparccc- blicos. 
ra:n com a reforma da Constituição c vigora
ram de lS~l até 1S3i, c as i!léas que p:!recem 
mostrar arrt:pendimcnto de•sc progresso. e 
desejos àe retrogradar,iio~ creanào um:L nu,·a 
ordem de cousas, talYcz ~dnd3. mr:nos faYorn
vel ;, lil.Jcrdade do que aqt:c!la que existia an
tes de 1830. Estes dous pensamentos esti':o rm 
ca:npo no Brazi!, bem co:JJO outr'om na Eu
I'OJ~l se ·comlJati:!m os dO\IS principias da le
g!tinl!d~dc dos reis, uns querendo que essa 
Je;itimidauc fosse emanada do riireito divino, 
c ou~ros d:< soberania nacional. O :llinistr:rio 
de 10 de Setembro pareceu seguir o s;-stema 
do :trrcpcndimemo ou do regresso; seus pro
jecto;; tcnrliam todos a este fim. c em con
scqucncia reconheceu que ni'io podia reger o 
Impcrio scnfto com leis cxccpcionacs, com 
C!"t\dlto~ t\xu·aordi:l:trios. 1.' cmti~m p·:b ft>!'(':"' .• 

pc!o :~rbitrio. Em conser]lJCncla, ~p;wreccram 

estes projecto~. um reform~ndo clar~mcntc o 
Acto Arldicional, que é p:trtc da Con3tituiçfto. 
e outros cslabclcccndo esse systema judicl:t· 
rio, qnc pa~ccc querer fazer do Brazl! uma 
:l!ona:·chi;J .Turit!ic~. e qnc não tcnh:t de Rc
p:·t?scntn.ti\":1. sr:nüo o nom~:o c n.s dcspczn..s. E.s~ 

tas id~as, !lOis, csti\·ernm no Poder desde de 
10 uc Setembro de lS3i. c o orador suppüc 
que pela mesma naturcz:t. tl~s cousas cah!rnm, I 
ou, :10 menos, mu!lo se cc!iJ1S~r:1m no dia 1~ 
de Ab!·!! <lo corrc·nlc anno: ll!:~ fJ.llC nr~nnteccu 

Diz que faz todo o cotlCClto uo :l!lnisterio 
actual, e desejaria mesmo que el!e se decla
r,1sse francamente. porque, se com cffeito o 
JK:nsamcn::o do :\I!nistcrlo fosse n.quc!!c q~~ o 
orador julga consentanco aos intr:resses do 
Paiz e [t conservação das institui~ücs livrr:s, 
peir.s quaes tantos sacrificios têm feito os 
brazileiros pela sua parte, alista,·a-se logo n:~s 

bandeiras ministeriaes: por ora, não tem re .. 
mcdlo srniio couserrar-se na 0scil!~çfto, em 
nue parece se ach.am todos os animes, Yisto 
não rer o ::l!inistcrio dcclar:tclo francamente o 
seu pensamento. 

Por ultimo olJsernt que ha cinco annos 
(]Ue o Acto Addieioual existe. c nfto sa.bo 
quacs sejam os malr:s que ellc tenha produ
zido: talvez :tlgum abuso tenho. apparecido 
em uma ou outra Província, effcito do tiro
cínio d~s instituir,ões; mas não se póde sup
pür que ha um desejo deliberado pnra a sr:pa
rar,ão das Províncias. Julga, portanto, quG 
<lc\"C harer persf'Yernnr.n. IUt continunç~o do 
Acto ,\ddicionJl, c que se den ensinar os 
po-ros n. serem constantes na pratica das ins .. 
t1tuir:Õ•'S: que só :tssim produzirfto bons effci
to;;. Dcscjav:t qnc se Mssc uma intcrpreta~ã.o 

~os nrti;;os ol>s~urns, porl>m que não se atn. .. 
cas'l<' o .-\etc Addicional cm su:t cssencla. a 
titulo de iutcrprctar,ão. Pc,r to,Jo;; estes moti
\"O~ ,·cro pc~;, rcrtut"ri:11C·nl"o, j!tl.~atu1o muito 
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indlspensaveis taes esclarecimentos, para cn-~ cessaria examinar o objecto sobre que se qucG· 
tão poder ter lugar a Interpretação deste § ·l" tlona. Devemos partir dor. 1'actos para a these 
do artigo 10. 1l·eral; parece que Isto e muito razoavel. Não 

O Su, Cosn Fmumm.t não tencionando possa deixar de insistir neste exame dos fa· 
fallar mais sobre a materl.a, quer comtudo r.t.os sobre que se fundam os duvzdns aue fa· 
dizer alguma cousa a respeito da ultima parte zem necessarla n Interpretação. Parecia-me 
do discurso elo nobre Senador que o precedeu. que o Governo é quem podia cnm toda a fac!· 
Deseja ser ministerial, comquanto reconheça lldadc ministrar-nos estes factoR, sobre que 
que uma opposição é sempre necessarla, mas versam as duvidas: não passando. porém, este 
não uma opposiçii.o aeintosa, como a que fize· mcn reqnr.rimento, p3rcce que o Senado nesta 
rnm os membros ela ~dministraçfLO de 19 de parte qncr prescindir da condiuvaçfio do Go· 
Setembro no J!lnisterio anterior. O nobre ora- nrno, c confiar nas suas prnprlns forças. Por
dor ~uer, porém, que a declaração que os :IIi- tanto, \'Oll mandar {L mesa um requerimento 
nistros tenham da. fazer seja de obr.as e não 
de pala,Tas: lembra ~ue é bem sabido que os 
que tem prr.g3ào as doutrinas do regresso 
chamam-se progressistas, e no iimtanto vão 
procurando minar as instituições li!Jeraes, o 
que faz lembrar a sentcn~a das sagradas let· 
rr~s: c.v frncfibns coru1n cognoscctis cns. De 
qu~ servem. p8is, essas declarações de pala
nas? No e!ltender do orador, o que se deve 
fazer é obselT:tr a conducta dos :IIinistros, ver 
se elles sGgucm o regresso ou o progresso, 
;~o.ra se lhes nrgar nu conceder confiança; :-.t6 
agora presume que o :llinisterio actual cm 
certos casos tem marchado no progresso, ~á I 
mandando :·cvogar uma. cousa quo se nao 
achou, mas que se diz que foi uma cclcbr~ 

nort::tría r,uc mandava surrar os libertos <lo 
R!n Gr~nde que csti,·cssem com os rebeldes e 
1'osscm apprchendiclos; j(L demittinrlo esse pre
sidente do Rio Grnndc, que com tanta tcnnci
llaàc o ~Iinislcrio tramacto queria comscrvar; 
e já procurando extirpar esse cancro t~rr!ve! 

flUe tem t'oiclo as cntranh~s do Brazi!, Isto é, 
o coatralmndo de africanos. 

Entt:nde, pois, que pelos factos é q•1e s. 
deve ju11pr s.: o ~.!inisterio actual caminha 
pcra. o regre:;;;o ou para o progresso, porque 
de nada !'ervem palavras; c :'t \'Ísta da sua 
cc:Hlneta (• que lhe dar(L ou negará o seu voto. 

Julga-se a materla discutida, c 6 
repronulo o requerimento. 

Continúa a discussito aeliada do ar· 
tigo 1• do projecto, com as emendas 
offerecídas. 

o sn. VJ·:ILGlJElltO: - F:u t!nlJa promett!do 
fazer outro rcrpJcrimento, 110 caso de que este 
cnhissc: cr,h!o, c eu ainda entendo que 6 nc· 

neste sentido, para que a Commíss:io das As· 
sembléns Pro,·inciaes, cx~mlnnnclo ns leis qne 
exi>tem ll:t sua pasta. nos n!lontc qnnes s~o 

aqucllns ~ne rstno elo• ··nr.ont:·n rom n intelll
gencia deste nrti((o elo Actn Aeldiclonal, por
que assim teremos melhor conhecimento para 
se interpretar. c nfin fn::ermns nm:1. lnterpr0.· 
taG:io ~uc tem POl' fnndamenio boatos de ouc 
existem dU\•idns, c nndn ma!s, F.n n:io me oc
cupnrei cm sustentar este meu requerimento, 
porque não quero r.nmar tempo {L Cnsa, e por
~ue cllc me pnrrcr por si mesmo rcco:nmcn
rla\·el. 

E' npoi.1do. c entra cm eliscnss:1o, o 
seguinte l'ffJUêrimento elo Sr. Ver
gueiro: 

"Requeiro que ~ Commissiio de Assem· 
bli'as Provincincs Indique ~uacs s;io .1s l<"is 
que são, nu parecerem contrnri.ns ao espirita 
ou ft lottra do ~ -1" tiO arl. 1ú do Acto Addl
cional, donde possa inferir-se a neccssidaelc 
de intcrprcta~fto. - Verguriro." 

O Sr.. Cos'!'.\ F:-:nmm1.1 diz que ninguem 
mais do que elle descia poupar tempo, por
que o iempo vüa c não yo]tJ . .Tulg:t que se 
pódc conseguir o fim do reCJuerimento sem ser 
preciso iJ· :i Commissfto, até para que os no· 
bres Senadores etuc sustentam n projecto não 
se queixem da demora. c n5o digam que se 
que!' gnstnr tempo, Obsrrv:t que ~c acham na 
Casa os membros rlessa Commlssii.o, e oue 
um delles disscr11. que eram rlesnecessarlas 
certas informações, porque todos os mcmbroH 
da Casa estavam !Jcm no 1'nr.to rleste assum
pto. Portanto, o orarlor conviria a esse nobre 
membro da Commissfto para qne Indique essa;; 
leis pro"inci.acs q11c ferrm o artigo do Acto 
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Arldicionul, no que mio suppõe que possa ha· 
Yer dirliculdade, por isso que se tem tratado 
deste -ol!jecto, c essas leis tilo salientes devem 
estar notadas: assim se poupa o tempo e con· 
tinúa·se com a discussilo. 

O Si:. -Lul'i's G.\)lA ( ca:p/i()(lntlo J diz que 
o que a Comruissáo póde fazer é apresentar 
<J seu juizo sobre as leis proYinciaes que es· 
tão na pasta: ora, este juizo não é <J mesmo 
JiUe úar informa~ões. 1,; entende que cada um 
dos nobres s~nadores tem direito de ir ú. pasta 
da Commissão, ler essas leis, e, segundo o 
juizo que fizer dellas, entr.ar na discussão; 
do contrario, em lugar de se discutir a inter· 
prctaçilo, discutia-se o plreccr ou o juizo da 
Commissfio sobre essas leis. 

O Sn. Cos-J'.\ F'i;I:I:Eit:.\ admira-se que, tendo 
dito o nobre Sen~dor ser esta materia muito 
facil, e que todos esta\·am bem inteirados della, 
~gora perguntando-se quacs silo as leis pro· 
vinciacs que mostram as duvidas que têm ap· 
parecidn, diga cm resposta que <L pasta. da 
Commissilo é franca, e que todos os membros 
da C~sa podem l<r essas leis. O orador, á vista 
disso, julga que siio escusadas as Commissõcs 
da Casa, porqn~ todos podem ler quantos pa· 
p~is existem nas suas pastas. O orador observa 
q!tc nrm todos podc:n examina!· essas leis, e 
que isto é da attribuiçiio das Commissões. Sup· 
põe que os nobres membros dn. Commissão de 
que se tr:na hiio de sem duvid:t estar bem 
Inteirados dcssls leis que põem em dm·ida a 
intelligencia do artigo do Acto Addicional, c 
que pour•avam o tempo se quizessem iuíormar 
:í. Casa quc.cs er:un essas leis. O orador, !>Oréru, 
presume que tacs leis nfw existem, porque, 
tendo o nobre Senador membro da Commis· 
s:w meditado c dito que a matcritt er.a muito 
clara, nilo apresenta uma só du\·ida que mos· 
tre a necessidade da intert>retaçüo. 

O Su. Ar.ms BuAxco: -Quero dar a razão 
do meu voto, tanto a respeito do passado como 
do actual requerimento, que tem a mesma na· 
turcza. Eu sempre entendi que as Assembléns 
Provinciaes podiam legislar sobre a policia 
ouc lhes estava encarregada nos artigos do 
,\cto Addicional, c que, IJUanto a toda a ou· 
tra Iegislaçito pol!cial que nfto estivesse no 
Acto Addlcional po:;itivmuente declarada, e!· 
las podiam legislar precedendo propostas das 
Camaras. Eis aqui a minha opinifto a reS[leito 
do direito que tinham as Assembl~as Prol'in· 
ciaes sobre a policia; e sabendo cu que as As· 

sembléas Provinci:les t8m Iegisiadü sobre 0 
que o Acto Addicional lhes facultava a res· 
peito de policia, como tambem sobre outra• 
partes de policia que lhes estavam encarrega· 
das, entendia que ha\·i.a de facto uma intel· 
ligencia anomala do Acto Addic!onal; que el· 
ias podiam legislar, sim, sobre a policia muni· 
cipal, precedendo propostas das Camarus, m.as 
que, sem esta formal1dade, n~da podiam fazer 
senllo a respeito daquil!o que lhes estava en· 
carregado: cntilo verific.ava-se o caso de du· 
\'ida sobre a intel!igencia deste § -!' do ar· 
Ligo 10, do Acto Acldicional, cujas palavras -
policia c economia - me parecia que nfLo se 
podiam entender separadamente. Julguei, pois. 
que era necessario dizer-se que a palavra -
policia - devia entender-se !igadtL {, palavra 
- municipal, - c que fosse hiodificada pelas 
palanas - precedendo propostas das Cama· 
r as. 

.:\gQr_a, na segunclu. parte tlo artigo em 
discussfto j;l não se diz isso: trata·s~. nilo das 
Assembléas Provinciaes, ma,; das Camuras ::l!u· 
nicip:tes, e diz·s<: que us Camaras pode:n fa· 
zc:·r püsturnEj sobre a polir:ia ·n:ur:idpal. tuas 
não sobre toda a policia nn:nidpal e admi· 
nistratira, porque se exc!ue a policia judl· 
ciaria . ..:\ ~sst~mbléns provi!~ci:~c::; ~>Jll'2~1! 1·:
gislar sobre ·:t policia municipal, precedendo 
propostas das Camaras: até ahi ramos bem, 
e cu entendo que esta restricçiw está na leJ; 
mas, agora. a segunda parte do .artigo que 
diz: a pa!a'Ta- policia - comprehende a 
policia municipal, etc. (iê), é uma rcstricçüu 
da primeira restricçiio, e até não sei se esta 
segunda reslricção é iniciada por duvidas que 
occnrrcssem : ao menos, nilo me consta que 
us Camaras propuzessem posturas sobre a po· 
licia judiciaria. c é p~r isso que eu votei pelo 
primeiro reC]uerimcnto, c exigia informações 
do Go\·erno; e voto agora tambem pelo que 
est(t cm discussão, porque desejo ser infor· 
mudo qual foi o facto praticado pelas Cama· 
ras !\Iunicipacs que autorisasse esta segunda 
restricçiio. 

O Si:. Fimnw:,\ 111' i\IEtJ.o: -Sr. Pres!· 
dente. Cada vez me \'OU persuadindo mais da 
utilidade das discussões, do quanto cllus con· 
vêm par.a lllustrnr as questões. Quando eu 
ouvi as razões que se deram par:t passar o 
requerimento C]Ue acabou de caltlr, fiquei sur· 
prehendido com a \'otaçfw, e uuo me parec:a 
que ella fosse conforme com a justiça; mas 
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ngor.a que o nobre Senador. autor do requer!- ção, c dclle nfto se pódc seguir inconveniento 
monto que se achn. sobre a lllesn., o motivou, ::l;;urn; não lanwntemos perder tempo sobre o 
eu reconheci que o Senado multo bem tinha exame de um objecto que por sua natureza 
obrado em votar contra aqucllc outro roque--·· deve ser vagaroso c circumspccto; é mesmo 
rimcnto, porque, cm lugar de ir mendigar es· rnelhor que nfto façamos nada do que fazer 
tas informa~õcs r!o Governo, quiz havei-as da·· cousas QUe pode:u trazer conscqucncias fu. 
Casa, onde cllas existem; c parece que cm prl: nestas ao Pa!z. 
moiro lugar nos devemos sorrir do que csÜ Eu creio mesmo que estamos fazendo um 
mais ao nosso dispôr do que daquillo que est:l bem geral e:n nfw deixar passar esta ratoeira, 
fóra do nosso ~lcance. A necessidade de re; nome que eu julg~ que quadra bem com o ar· 
Ycrmos estes actos, ou de conhecermos se ti;;o cm discussfto, porque as Camaras ::O.Iu· 
existem estas duYidas, já se disse e ningucm nicipacs, nfio entendendo bem, como nós mes· 
contestou, é determinada pelo Acto Addic!o· . mos nfto 0ntendcruos aqui, é natural que vií.o 
na!, no art. ~5. que diz mui clara e tcrminan: aberrando. c que nfto se c!rcumscrcvam ao quo 
temente que, no caso ele duvida sobre a Intel- lhes compete, c póde apparcccr um Governo 
lig0nci:t ele algum artigo, ao Poder Legisla:-- ~ue, nclntemcntc e por vingança, as faça rcs
tiYo Geral compete interpretai-o. Ora, não se ponsabilisar; isto n:io é senfto uma ratoeira, 
tendo contestado este artigo do Acto Add!c!o:· scnfto uma confusão que se vai cspa.lhar cm 
nal, é necessario verificar-se o que elle deter· todo o lmpcrio. Ora, quando, por exemplo, a 
mina, isto é, que se apresente o facto duvi· commissfto apresentou aqui o seu parecer so· 
doso para sobre elle versar a intcrpretar,üo. bre uma lei exorbitante das attribu!r,ües das 

Um nobre membro da Commissfto disse Asscmbléas Provinciacs, como, por exemplo, a 
que cada um dos nobres Senadores podia rever léi da Asscmbléa Prol'incial do :IIaranhão, que 
a pasta c examinar as duvidas que tivessem amortisnva bens rle raiz para patrlmonlo de 
apparecido, e que hí. estav:1 tod_a a legislaGfto nma capella. c:Jtflo a Connnl;;sfto apresentou 
proYinria!. l'ercloe-mc o nobre Senador; cti " facto, e ('ii no principio da rliscuosfio me per
creio que esta resposta nün desfaz a necessi· suadi que a Asscmblé:: Pro\·inc!:tl lc;;i:>!rtnuo 
dade do requerimento, porque esse direito de ú~u~llc respeito, <'Sla\·a no seu direito; ti\·e, 
irmos examinar .os projectos (]Ue se acham nas por~m, as necessa!·ia:i inform~f';i)cfi, br·m hajam 
pastas das Commissõcs nind_a ningucm cotltcs. os nobres Scn:\rlorcs ~uc se dignaram minis· 
tou, n1as nem por isso a Cn.sa. jul;ou que não trar-!ll'as. e eu por t~st:\s lnform:tçÕe9 viln no 
dcria ter commissõcs especiaes para rcvcreni' conhcc!mr.nto, ~uc, naqur.lle objecto dado, a 
raes e racs objectos, pt\r:t ser depois infor- Asscmbléa ProYincial tinha cxnriJltado, por· 
mude. das obscrvacões feitas no :-Jilencio c sa:· qu~ n l~i gr.rJl :;obr~: n amo:-tisaçãc a. inhibi:t 
cego das commissões, onde isto se_ póde fazer_ rlc se in~erir neste nc;:;ocio; cntüo se mostrou 
com mais nndmo ex:~me. e entao aprcsen- com clareza que a. Assrmb!C::t Provincial JIO· 

tar·sc 0 resultada desses trabnlllOS, para o_ tlin lnr.r;nt• mfto do outros n:r.ios para levar ao 
Senado deliberar, c não n.qui das cadeiras di: fim essa nttribuic;iio que l.inlla, rlc legislar so
zer um - cu entendo assim, - e dizer outro._ brc assncia~ões rc!i;:;iosas. 
_ vfto ver as lc:s na. Commissflo, etc. - Isto Essas explicações J'r.itas assim. entendo 
é 0 que cu julgo que nfto desfaz a nccess!dade cu, sf10 as que julgo que conrinlw. dar-se Qffi 

do requerimento. li-Ias cu nfto quero só que a r~sos srmclhantcs, mas nfw uma cxplicar,flo 
commiss~o rcycja as pastas, e diga que as ronfn~a e cm t.hPS•'· na qual se nfto menc!o· 
leis de taes e taes ProYincias sfto contrarias nam factos. Ora, í• cousa admiravcl que hou· 
ao artigo tanto. paragrapho tant-o do Acto Ai!~ vcssc quem inventasse duvidas c as escrevesse 
diciona.l; cu quero um exame do facto, e um para estnrmoH perdendo tempo com este ar· 
relataria sobre clle, de maneiru, que depois a r!~n de que S•: r.r.m tratado; eu dip:o perdendo 
interpretaçfto que se fizer possa ser verda~ tempo, porque. per um lado, podia ser me
deira interpretaçfto e nflo confusfLO, e o.! nela lhor aprovei ta do, mas, por cutro lado, tam· 
menos reforma. Sr. Presidente. Este expe~ · bem creio que o tempo nfto é absolutamente 
diente 6 o mais consentanco com o modo de perdido, porque vat·sc cspa~ando este ;;arroto 
proceder do Senado, G determinado pela Con~- que se quer dar nns attr!buições das Asscm
stituiçfto, 6 filho da prudcnciu e da modera· bléas Provinciacs. Si·. Pr.:s!ucnte, :.lclhor era. 

- ~ ~ ~r '"" 
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que nós tra.tassemos .de cousa;; mais reclama
das pelo Paiz,. e não de uma reforma !llegal 
com o nome de interpretação; o que, no meu 
modo de pensar, é sermos pouco leaes para 
com nossos constituintes, é pretender illudir 

a Na~ão. 
Fica adiada a discussão pela hora. 
o Sr. Presidente dá para ordem do 

dia a continuação da materia adiada, 
c depois do melo dia trab,alho de com· 
missões. 

Levanta-se a sessão ás duas horas. 

66' SESSÃO, EM 2 DE AGOSTO 

ExpecLiCIItc. - Oontinua~cio da seuunrU· dia· 
cttsscio rio projecto que interpreta a!gu.ns 

artiuos do Acto ddcUcional. 

ritESIDf.XCI.\ 00 811. Dlo<lO _.._'óTOXIO ~·FJJÓ 

Reunido sufflciente numero de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão; e, lida a. 
acta da anterior. é approvada. 

Ficam sobre a mesa as folhas do 
subsidio dos Srs. Senadores, vencido 
no terceiro mez da presente sessão, e 
a d'lS vencimentos dos empregados, 
e despeza~ da Secretaria e Camara do 

Senado. 
0 Sr. Costa Ferrelr.a pede ao Sr. 

O Su. VllliGUJ:mo: -Pedi a palavra para. 
responder brevemente a algumas observa~ões 
que foram feitas contra o meu requerimento. 
Disse-se que todos nós pod!amoa Ir vor nas 
pastas ;u; leis provlnclaes que hii, e fazermos 
as nossas observações a respeito. Se este ar· 
gumento vale, então não são necessarlas as 
Comm!saões; basta que haja pastas onde se 
guardem as leis, porque, assim como se p6ãe 
!r ás pastas examinar o que ha relativo a este 
negocio, da mesm.a. !6rma se p6de examinar 
qualquer outro negocio, affecto ás Commis· 
sões; mas a pratica da Casa é outra, e é mais 
conforme á razão. As Commissões !oram crea· 
das principalmente para o exame dos ~actos, 

sobre os quaes ellas emlttem uma opinião ar
razoada quando é necessario examinar-se um 
facto, a qual muito orienta o Senado e lhe 
serve para a divisão do trabalho de que o 
Senado se tem de occupar. Assim, a razão que 
se deu nada conclue para o que se pretende. 
Eu julgo muito necessario o exame dos fa· 
ctos, pois que são e!les que most~am a natu· 
reza das duvidas çue têm occorrldo, e é sobre 
ossas dUI'idas que versa a interpretação. Eu 
entendo que, se examinarmos os factos (se 
acaso ha alguns, o que eu não se!) mais fa
cilmente se virá no couheclmento do melo 
por que de1·em ser resolvidas as duvidas, IY,~ra 
que eilas se não tornem a repetir; assim, en
tendo que o meu requerimento deve ser ap· 
provado. 

Dá-se o requerimento por discuti
do, e, posto a votos, ê rejeitado. 

Contlmla a discussão sobre o ar· 
t!go 1• do projecto. 

Presidente que tenha a bondade de 
dar para ordem do dia a resolução 
que revoga a lei provincial do Mara· 
nhii.o que creou os Prefeitos, porque O Sn. ALENC.\R: -T<!nho que otferecer 
nflo acha justo que a sua Pro\'lncia uma emenda, que espero seja approvada, a 
por causa della esteja soffrendo tan· qual tem por fim especificar que a policia 
tos males. judiciaria ê aquclla que fôr estabelecida nas 

0 Sr. Presidente declara que to· leis g-eraes. Os nobres Senadores que susten· 
mará em conslderaçf1o o pedido do tam o artigo não querem quo nesta attrlbulção 
nobre Senador. de policia, concedida ás Assembléas Pro,·ln-

I'ussa-se â ordem do dia e contlnúa claes e Camaras Munlclpaes, entre a pollela 

11 discuss:io, adiada pela hOra na ul· estabelecida nos codigos e leis geraes: assim, 
tima sessão, do requerimento do Sr. dizendo-se - pollcla judlclarla-nlnguem sa· 
Verguelro. apoiado na mesma sessão, be que parte della ê. Muitos dfz:m que as 

··di d u a connnlssíio de assem. Camaras 1\Iunlclpaes têm attrlbu!çoes sobre a 
~~é n ~1~,;nc\aes If1dlqU:e quaes :as policia judiciaria; e, não estando Isso detl· 
leisas que ~arecem contrarias ao espl-~ nldo, ~ precis.o dizer-se ao menos .que é a po· 
rito ou á. lettra do § ·i• do art. 10 do llcla Judiciaria que !Or estabelecida em leis 
,\cto Adlliclonal. geraes. Já se offereceu uma emenda que di:!: 
• 8 
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cjUe ê a POliCia judiciaria geral, Ill:tS não se en
tende bem que. é· aquella que fOr esta~belecida 
por leis geraes; e eu estou persua:dido da 
necessidade de que de ora em diante, quando 
se reformarem os codigos e estabelecerem 
leis policiaes, se faca Isto de maneira que se 
não offendam ,as attrlbuicões pollciaes judi
ciarias que têm as Assembléas Provinciaes e 
as Camaras Municipaes: assim, com a emenda 
que vou offerecer, parece que o artigo fica 
claJO, e espero que ella seja ,approvada. 

Lê-se e é apoiada a seguinte 

EMEl'I"DA 

".No fim do 1• artigo accrescente-se as pa
lavras seguintes :- que fôr estabelecida em 
leis geraes. - Alencar." 

E' apoiada e post,a em discussão. 

O Sr.. VEnGuEnm: -Fanarei sómente so
bre a emenda que foi apoiada, e direi que ella 
não exprime o que se quer. -De ordinario se 
entende por lei geral aquella que é feita pula 
Assemb!éa Geral; porém eu já tenho expan
dido a minh.a opinião sobre o que seja lei ge
ral, e nisto o Senado está de accOrdo: é 
aquella lei que trata de um objecto geral. E' 
necessario que a lei da Assembléa Geral seja 
toda sobre objecto geral; mas nem todos as
sim o entendem, o que tem dado oc~sião a 
bastantes duvidas e diff!culdades; e agora o 
que se quer é definir o que seja policia judi
-ciaria, cuja inteJligcnc!a erronea ha de trazer 
embaraces e novos males ao P,aiz. 

•Eu julgo que se podia dar uma definicão 
no sentido mesmo daquelles que sustentam o 
artigo: eu quiz da1-a, substituindo o artigo 
por outro, mas vejo tanta veneracão á.s pa
lavras do projecto, que receio f.azel-o; julgo, 
porém, que é necessario que as palavras sejam 
bem entendidas para que não occorram no
vas duvidas. O !Ilustre Senador que com 
tanto afinco sustenta as palavras do proje
cto, -diz que policia judiciaria comprehende 
sómente o processo e a diligencia necessar!a 
para a punição dos crimes, e não a policia 
administrativa. Que mal faz, pois, que se de
clare isto no artigc? Parece que nenhum: -por
·tanto, farei uma emenda nesse sentido; co
piarei a idén do illustre Senador que sus
tenta o .artigo, accrescentando-lhe uma cxpll
caciio da maneira que a ouvi, c assim espero 

que esse lllustre Sena:dor que sustenta o ar
tigo approval'â a minha emenda. 

Lõ-se, é apoiada e potta em dis
cussão _a seguinte 

EMEND.\ 

"No fim do ,artigo, depois de - policia 
judiciaria - accrescente-se - que diz respei
to á Indagação e punição dos crimes não po
liciaes.- Verouewo." 

O Sn. :MEtto E SouzA: -Sr. Presidente. 
Tendo offerecldo uma emenda ao artig-o que 
está em discussão, parece-me necessario re
produzir ainda algumas razões que me mo
veram a apresen~al-a. Primeiramente dire1 que 
a julguei necessaria, porque a interpretação 
que se fez no art. 1• do projecto, ao § 4• do 
art. 10, do Acto Addiclonal, parece-me ser 
injuridica e absurda: veremos se o posso de
monstrar e se a minha emenda v.nl aclarar o 
mesmo § 4•, se é que elle -precisa de cxpli
cacão. 

Digo que a interpretacão dada no art. 1• 
do projecto ao § 4" do art. 10, do Acto Addi
cional é injurldica, por iss{) que não é feita 
conforme as regras de direito. Sabe-se que, 
para se proceder á interpretacão de uma lei, é 
necessario que haja necessidade da interpre
tação; pois, fóra deste caso, não póde e lia 
ter lugar. Ora, achando eu as palavras do § 4" 
(segundo a minha inte!ligencl.a) mui claras e 
não me constando até agora que so-bre ellas 
•<> offereça duvida. devo suppór Qne a inter
pretação que se faz ê contraria aos })rinclplos 
de direi to c desnecessaria. Fizeram-se reque
rimentos para se obterem inform.acões acerca 
das ·duvidas que têm occorrido, e não se at
tendeu a Isso, nem se qulz que a Commissão 
de Assembl6as Provinciaes tomasse conheci
mento do negocio e redigisse o artigo no sen
tido das idéas apresentadas na casa; da de
negacão destes mesmos recursos evidencia-se 
que não ha duYida alguma; c não a havendo, 
não é necessaria a interpretacão das pala
vras porque ellas são claras. 

Digo mais que a Interpretação é contra
ria aos prmcipios de Dlreit:>, porque, em DI
reito, aquillo que se diz geralmente, geral
mente se deve entender, e é Isto um principio 
certo. Falia-se no § 4• do art. 10 de policia 
em geral; não se diz qual ella seja, e, to"rno 
a dizei-o, dizendo-se geralmente, geralmente 
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se dcvé entender: par.a se entender uma po· 
llcla em particular, desta ou daquella espe
cie, era preciso que houvesse um motivo ur. 
gente, ou que desta lntelllgencla se seguisse 
absurdo; mas não se segue absurdo algum, 
porque nlnguem dlrn que a palavra policia do 
§ •!", que serve para designar objectos sobre 
que po-dem legislar as Assembléas Provln· 
ciaes, ocmprehenda a ;~o!lcia geral do Impe· 

-rio; entende·se sim que é da policia geral ela 
Provlncla sobre c1ue as Assembléas Prov!n. 
ci~es podem legislar; e não se entendendo 
Q!IC seja a pollci_a geral do Imperlo, está. claro 
que a palavra - pollcia - comprehende toda 
a policia, tanto provincial, como municipal. 

Foi·sc, porém, buscar a Intelligencia da 
p:liavra - polic!.a - tomada no sentido res· 
trh~to, Isto é, a policia criminal, e disse-se: -
a po!ici:t ou é criminal ou administrativa, pelo 
que toca á prevenção dos crimes, ou judicia
ria, quando coHige os documentos necessarlos 
para a prova do dellcto já. existente. - Prl· 
rnel ramen te c! I rei que esta definição em si 
mesma não me parece exacta, ainda que fosse 
dada pela legislação franceza. A respeito dessa 

. definição direi que alguns escriptores trance· 
zes trocam essa divisão de policia admlnls· 
trativa e judiciaria, e entendem que é a pollcia 
criminal; ~ na verdade, appllcada á.s Munlcl
.Palidades francezas, ella era verdadeira, e por 
isso na França, em 1790, se procedeu a uma 
nova organlsação judiciaria; e todas as cor· 
poraçõcs a quem se confiava a autoridade de· 
ram·se regulamentos dos quaes não lhes era 
licito apartar~m-se, sendo·lhes igualmente pro· 
hihldo fazerem ellas regulamento algum; as· 
sim era expresso na lei de tantos de Julho 
.de 1791. 

se. pois, as Municipalidades francezas 
.não podem fazer regulamento algum, e s6· 
mente executar ~& regulamentos existentes, 
nesse c.aso se podia bem appllcar a palavra -
administrativa: - mas poderít app!lcar·se a 
pn.Ianl - administrativa - sõmentc á.s nos
sas cnmaras Munlclpaes? Creio que não. As 
nos;;as l\Iunlclpnlidnd~s estão em outras clr· 
ctm::;tanc!ns, tem outros direitos e poderes. 

Pela lei fundamental do Estado se lhes 
coneedeu tomar medidas adminlstratlvns e fa· 
zeri·nl posturas pol!elaes, ist1l é, regulamen· 
tos: a incsma 1~1 das C.amaras determinou o 
qu

0 
~ adn~lnlstrati\'o dos munlciplos, e decla-

roti màiíi. que podiam fazer posturas, o que 
se deprehende dos artigos 6G a 73; e desta 
modo se lhes conferia uma pequena porção de 
attrlbu!ções leglslatlvas, que o Poder Legls· 
latlvo tirou de si, Isto é, o direito de forma
rem suas postur.as, as quaes todavia depen· 
dlam da approvação dos Conselhos Geraes da 
Provincla. Ora, se esta pollcla comprehende 
mais objectos do que a policia crlmlrial, e 
muitos diversos objectos que são clvels, como 
Ge Quer appllcar a palavra - policia - só
mente ao que é criminal e administrativo? Pa· 
rece·me, pois, que a definição das palavras -
policia administrativa - que os francezes de· 
ram em relação á sua Jeglslacão não é con
forme com a nossa organlsação politica. . 

,sr. Presidente, ha outro principio certo 
em Direito, e é que, quando as pal:wras são 
claras, não ha necessidade de Interpretação. 
As palavras do * 4" do art. 10, do Acto Addl· 
cloual, são claras, combinadas com a legisla· 
ção anterlo~. e mesmo com a legislação pos· 
terlur ú lei do 1• de Outubro; e se não tem 
havido duvida alguma na sua intelllgencla, 
não se p6de fazer !ntcrpretação, c muito me
nos fazer uma interpretação tão absurda e 
tfto vaga; digo a·bsurd.a, porque ella não cor· 
responde aos fins para que se concedeu á.s 
camaras a policia administrativa; e n6s não 
podemos pri,·ar as nossas Municipalidades de 
uma .attribuição que ellas têm, porque ellas 
têm autoridade que exercer sobre diversos 
objectos que se não comprehendem na puni
!;RO dos crlnles. Eu, porém, querendo combi
nar as minhas idéas com as do nobre Sena
dor, que declarou que por esta interpretação 
se não !lm!tanm as nttribuições das Camar.as 
Municipaes nem das Assembléas Provinclaes, 
pl'oduzl a mlnh~ emenda substitutlva do ar
tigo. O nobre Sen:1dor disse que convinha com 
as Idéas da emends, e que os poderes flcavam 
Intactos: se, pois, ficam intactos, por que não 
ha de ser admittida a minha emenda? pare· 
ce·ine que é eii:J. muito clara e Ilvre de todas 
as duvidas e embaraços que se poss.am sus· 
citai· em consequenc!a da interpretação dada 
pelo artigo 1• do projecto; e se desta emenda 
se núo segue absurdo algum, e do artigo se 
seguem absurdos por que nelle se não com
prehende totlo o cleflnldo, parece-me que a 
emenda deve ser preferid.a ao artigo do pro

jecto, e assl m o espero. 
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Julgando-se a mataria discutida, é 
approvado o artigo 1• do projecto, não 
passando as emendas. 

Entra em discussão o artigo segun
.do do projecto da Camara dos Depu
t,ados, conjunctamente com o artigo 
primeiro do projecto do Senado. 

O Sn. ALESCAR julga de absoluta necessl
.. dade que o artigo do projecto vindo da outra 
Camara vâ â Commissão para harmonisal-o 
co~ o artigo do projecto do Senado, porque o 
artigo do projecto da Camara dos Deputados 
não quer que as Assembléas Provlnclaes de 
t6rma alguma possam estabelecer attribulções 
para empregados provinciaes, quando estes te
nham sido creados por leis geraes e p,ara 
objectos geraes. O artigo do projecto da Casa, 
porém, não !i tão restrictivo, concede que as 
Assembléas Provlnclaes ass!gnem a estes em
pregados quaesquer attrlbu!çõe~ que sejam ne
cessarlas par.a execução das suas leis. Entende 
ser multo necessarlo fixar bem esta ldéa. Se 
acaso não se quer de f6rma alguma que as 
Assembléas Provlnclaes legislem sobre attri
bulções de empregados creados por leis ge
raes e para objectos geraes, então diga-se Jogo 
que se vai estabelecer o systema federativo. 
;As Assemblêas Provinclaes têm de legislar so
·bre muitos objectos que lhes estão marcados 
no Acto Addlclonal; preciso é haver quem 
execute esses actos da legislação provincial. 
que multas vezes trarão comslgo questões in
diciarias; porém, se os empregados provln
ciaes creados por leis geraes para objectos 
geraes não podem receber novos deveres por 
leis provinciaes, infallive!mente as Assem
bléas Provlnciaes terão de crear empregados 
seus, proprios para decidirem questões judi
ciarias: dlfflculdade esta que o projecto d.a 

·Casa salva perfeitamente. 

Observa que o sYstema que estâ estabele
cido é só federativo no Poder Legislativo; e 
os outros deus Poderes, Executivo e Judicia
rio, são unltarios, e por consequencia é ln
dlspensavel que estes empregados sirvam pro
miscuamente para €Xercerem funcções provln

. claes. Diz que o projecto da Casa vai confor
me com esse systema, e que o da Camara dos 
Deputados não consente Isto d~ rõrma alguma. 
Deseja, pois, que se diga como é que se hão 
de executar as leis provlnci~es, m6rmente so
bre negocio judiciaria, por exemplo, sobru 

obr.as publicas, objecto que póde trazer mui· 
tas Questões judlclaria.q; e nota que o artigo 
do projecto da ~mara oos Deputados não 
consente que taes questões sejam decididas 
),}OI' autoridades provinclaes creadas por leis 
geraes. 

Reflecte mais que o Supremo Tribunal 
de Justlca não p6de saber da collecçiio da 
legislação de 18 Províncias: logo, est.as leis 
provinclaes não podem ser objecto de pedir-se 
revista ao Tribunal Supremo de Justlca, por
que elle não póde tomar conhecimento destas 
causas; mas, como é um direi to estabelecido 
na Constituição que todas as causas judicia
rias podem ter revlst.a, as Assemblêas Pro
vinclaes hão de garantir esse direito aos ci
dadãos das suas Provlnc!as, e então não só 
crearão a primeira !nstancia, como terão de 
crear uma Relação para segunda lnst.ancla, e 
ultimamente um Supremo Tribunal de Jus· 
tlça!! .Se estas garantias não estivessem fl
x.adas na Constituição, poderiam as Assem
blêas Prov!nclaes presc.!nd!r dellas; mas, como 
as Assembléas Provlnclaes são obrigadas a 
fazer suas leis de maneira que nellas os ci
dadãos tenham todas as gar:antias que a Con
stltulcã:o tem marcado, hão de necessaria
mente crear um Poder Judiciaria todo novo, 
embora elle não tenha sempre exerclclo, por
que as s.ttrlbu!ções das Assembléas Provln· 
claes a respeito destes negocias não são 
multas. 

Not.a que nos Estados Unidos ·ha um Po· 
der Judiciaria Geral com todas estas lnstan· 
elas para decidir estes poucos casos que são 
da alçada do Poder Geral. Entre nós, porém, 
quasl todos os casos estão na alcada do Po
der Ger,al, e poucas cousas pertencem ao Po
der Provincial: e como o principio estabe
lecido no projecto 6 que as Assembléas Pro· 
''lnclaes não podem lmpõr novas obrigações 
a empregados provlnclaes creados !POr leis 
geraes, de necessidade hão de nomear seus 
empregados, a quem Imponham estas obriga. 
ções. Igualmente nome.arão seus presidentes, 
porque um presidente de Provlncla ê um em· 
pregado geral, creado por lei geral, que não 
p>Sde, pelo artigo em discussão, ter outras at· 
trlbulções senão aquellas que estão marcadas 
por lei geral; e quando as Assemblêas Pro
vlnclaP.s fizerem suas leis .administrativas, 
não podendo lmpllr outras attrlbulcões aos 
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presidentes de Prov!nc!a, crearão uma auto
ridade administrativa e executiva, tenha o 
nome que tiver, para fazer executar as leis 
sobre objectos prov!nc!.aes. 

economia sobre que a.s Assembléas Prov!n
c!aes podem legislar, que poderiam dar at· 
tr!bu!çõcs âquelles off!c!a.cs que são já. reco
nhecidos pelos codlgos. 

A' vista, pois, desta. d!ff!culdade, o nobre 
orador julga ser indispensavel que ambos es
tes artigos, tanto do projecto da outra. Ca
ma.ra, como do Sen.ado, vão a uma. comm!ssão 
para os amalgamar. 

E' apoiado e entra em discussão o 
seguinte 

REQUE!tUIEXTO 

"Requeiro que o art. 2• do projecto da 
Camara dos Deputados e o primeiro do pro
jecto da Casa sejam remettidos a uma com
missão para, combinando-os, dar-lhes uma 
nova redacção. -Sala das sessões, 2 de Agosto 
de 1839. - Alencar." 

O Sn. CAn,;r.rno DE CAl!POS entende não 
.ser necessario que estes artigos vão â Com
missão, e que o nobre autor do requerimento 
est!l. equivocado. Combinados estes artigos uru 
com o outro, .acha conterem a mesma cousa, 
porque o que qulz o Senado no seu artigo foi 
salvar as attrlbulções que estavam conferidas 
aos juizes de direito pelos codlgos, e este é o 
principio que mllita tambem a respeito do 
artigo da Camara. dos Deputados. Observa 
que os codigos são geraes, e outras leis que 
se fizerem a respeito deste objecto serão re
lativas aos codlgos; estas leis geraes não po
dem nunca ser alteradas pelas Assembléas 
Provinclaes, e, portanto, é impossível dar-se 
a hYpothese que lembrou o nobre Senador, 
porque, se as .<l.ssembléas Provinclaes legis
larem sobre os objectos que lhes pertencem, 
ha de ser sempre sobre objectos locaes; e en
tão ficam salvas as attrlbulções que compe
tem aos juizes de direito para a execução de 
leis geraes; mas, se acaso as Assemblêas Pro
vinciaes del'em attribu!ções nós juizes de di
reito sobre objectos Iocaes (o que podem fa
zer), Isso não offende as attribulções geraes 
que têm os juizes de direito. 

Diz que o que se pretende, tanto neste 
artigo como no que passou, é salvar a uni
dade do Poder Judiciarlo em todo o Imperlo; 
este é o principio dominante, e portanto as
sentou-se, tanto a respeito das leis policlaes 
das Cam.aras como a respeito dos objectos de 

Observa que nós não temos a organ!sa
ção especial dos Estados Unidos, que têm of
f!c!aes proprlos para objectos ger.aes, e off!
c!aes proprlos para objectos pecul!ares do~ 
Estados, e por i~so têm mais elemento de 
unidade: nós não estamos como estão os Es
tados Unidos, temos de alguma maneira um 
elemento federativo consignado pela Consti
tuição primitiva, e deu-se pelo Acto Add!c!o
n.al mais expansão a esse elemento; mas, to
davia, apezar de se ter dado essa expansão, 
ainda não tocamos ao termo da federação 
americana, e entendemos que o que se tem 
feito é bastante para .a prosperidade geral; o 
que reconhecemos desde o principio foi a ne
cessidade da reforma, para que Provlnclas tão 
distantes do centro da Côrte não ficassem pri

vadas de promover os Interesses locaes; Isto, 
porém, se tem feito, sem ser necessar!o to
car-se naqueaas garantias de que se fallou 
na lei anterior que autorlsou essa reforma; e 
se essa lei p6de-se combinar com o Acto Ad
dlc!onal, como havemos de o entender de ma
neira que se rompa este laço de união? O no
bre orador declara que o que elle quer com 
esta sua opinião é conservar uma ligação 
maior de união, e que os nobres Senadores 
que discordam do artigo, em seu modo de en
tender as cousas, poderão involuntariamente 
romper um laço que se p6de conservar. Em 
conclusão, entende que ambos os artigos di
zem a mesma cousa, com differença de reda
cção; e sendo ambos claros, não é preciso 
!rem á. Commissão. 

O SR. A. ALDUQ"CF.RQUE não sabe para que 
sirva estar-se trazendo para a discussão es
tas federações, e medo de romper laços; na 
sua opinião Isto não serve para cousa algu
ma; e not.a que, em lugar de se tratar do ob
jecto em discussão, se quer enfadar o Senado 
com estes exemplos de federação e com esses 
laços mais ou menos apertados. 

Tratando do requerimento, observa ter 
dito o nobre Senador não ser preciso que es
tes artigos viio â Commlssão, porque são uma 
e a mesma cousa. O orador admlr.a. que Isto 
se possa sustentar, quando os artigos exprl
m~m cousas Inteiramente diversas: o artigo 
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do profecto da <::amara dos Deputados diz que 
não compete ás Assem,bléas Provlnclaes senão 
augmentar ou diminuir o numero dos empre· 
gados; e o artigo do projecto do Senado diz 
Isso e outras cousas mais, Isto é, que podem 
as Assembléas Provlnclacs legislar sobre dlf· 
fercntes attrlbul~ões, e não sabe como o no· 
bre Senador que o precedeu possa dizer que 
Isto é a mesma cousa, salvo se tem mudado 
daqueaa opinião que teve quando redigia o 
artigo do projecto do Senado; e se assim é, 
julga que é melhor dizer que ·quer cegamente 
que passe o projecto que velo da outra Ca· 
mara, que quer fazer o sacrlflclo da sua ra· 
~ão, votando para que elle seja approvado, 
apezar de conter absurdo, do que dizer que 
ambos os artigos são o mesmo. 

Quanto ao que se disse sobre a unidade e 
não unidade do Poder Judiciaria, o nobre 
orador pergunta qual é o m:1l que velo á :Mo
narchia portuguez.a de ter dlffercntes juizes 
e <lifferentes modos de administrar a justiça. 
Observa que todos esses <llfferentes juizes ad· 
ministravam a justiça pelo mesmo codlgo, e 
que não lhe consta que daqui viesse mal ai· 
gum: entretanto, quer-se agora que no Braz!l 
prev.aleca esta descoberta, e dlz-se, pelo ar· 
tlgo do projecto da Camara dos Deputados, 
que as Assembléas Provlnclaes só podem au· 
gmentar ou diminuir o numero dos empre· 
gados munlclpaes e provlnclaes, pelo que po· 
dem ellas diminuir o numero dos juizes de 
direito, a ponto de não quererem juizes de 
direito algum: entretanto, nãn podem marcar 
attrlbulções a esses juizes de direito ... 

ÁLOUltAS VOZES: -Podem! Podem! 
O .sn. A. Ar.nuQUERQUE:- Pelo projecto 

que se discute da Camara dos Deputados, não 
pod~m ... 

ALGU)[AS VOZES: -Podem! Podem! 
0 Su. A. Ar.nUQUERQUE: -Não podem; 

este modo de argumento equivale dizer: -
quero porque quero. - E' preciso fallar claro, 
não se quer dar quartel á. Razão. O artigo diz 
que niio podem, e o nobre Senador (;iz que 
podem, e que é a mesma cousa que está no 
artigo do projecto do Sen.ado; isto não se 
p6de soffrer a sangue. frio. Senhores! E' pre
ciso conservar mais seriedade nestas dis· 
cussõcs. Como temos de passar para a outra 
parte da ordem do dia, por isso que jâ deu a 
hor~. cu continuarei cm outra occ.aslão. 

O Sn. P1msx~ENTE; ·-Esta dlscussã~ estli. 
adiada pela hora, e passa-se á outra parte da 
ordem do dia, que ê trabalho de Commlssões. 

0 Su. VASCOSCELLOS pede a palavr,a pela 
ordem, e diz que ~ para fazer um requeri· 
menta multo simples, Isto é, para pedir a 
continuação desta discussão, porque talvez se 
pudessem approvar mais tres ou quatro arti
gos do Projecto. 'Suppõa que se deve aprovei
tar a monção, pois que, tendo-se .hoje vot,a.do 
um requt:rimento e um artigo do Projecto, é 
natural que m'als alguns artigos sejam appro· 
vades, e por Isso pede que a discussão conti
nue, declarando-se esta materla mais urgente 
do que lr·se trabalh.ar nas Commlssões, tanto 
mais que presume não haver nas pastas das 
Commlssões muitos trabalhos a fazer; o que 
acontece na Commlssão de que o orador é 
membro. 

O Su. F~:nmmtA JJE MELLO:- Ordem do 
dia! 

O Sn. PnESIDEXTE observa não ser occaslão 
opportuna de se a;presen~arem requerlmen· 
tos desta ordem, os quaes só têm lugar quan
do Wm sido dados para a discussão do mesmo 
dia diversos objectos. 

O Sn. VAscoNCELLos reflecte que o seu re· 
querlmento é só para se dar preferencla a 
esta discussão. 

0 Sn. PRESIDENTE diz que no Regimento 
não vê definido este caso; e, como está. dada 
a ordem do dia, não p6de alterai-a pelo re· 
querlmento que se faz. 

O Sn. A T.llXr.An sustenta a opinião do Sr. 
Presidente, mostrando não haver exemplo na 
Casa de se alterar a ordem do dia. Não sabe 
que pressa ha em se querer discutir um pro
jecto que não 6 o mais necessarlo para o 
Br.azll, tanto mais quando na pasta da Com· 
missão das · Assembléas Provlnclaes ha mui· 
tos objectos sobre que ella deve apresentar o 
seu parecer, entre os quaes póde haver ai· 
gum que esclareça a discussão deste projecto. 
Julga, pois que os nobres 'Senadores devem 
estar contentes de ter obtido hoje uma vota
ção em ~avor do art. 1• e que se deve passar 
â outra parte do. ordem do dia. 

O Sn. CASSIANO persuade-se qüe o reque· 
rlmento está conforme a marcha da Casa, o 
pôde ser admittldo: Julga ser bom que eEte 
requerimento appareça, para se saber que 
nf1o é pcrmlttldo .a um Senador pedir urgen· 
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ela sobre uma materla para continuar a sua · 
discussão, quando na Casa multas vezes se 
tem visto o contrario. Entretanto, aconselha
ria ao nobre Sen.ador que retirasse o seu re· 
querimento. 

O Sn. PnESroEx·m explica a pratica da 
Casa e mostra que, se alguma vez tem contl· 
nuado a dlscussao de um projecto qualquer, 
quando ha mais objectos dados par:a ordem do 
dia, é porque não se tem designado a hora 
dessa discussão, c não se tem dito que de tal 
ou tal hora em diante se entrará. em traba· 
lhos de Commissões, como acontece no caso 
presente. 

ALGUliAS VOZES: - Ordem do dia! Ordem 
do di;L! 

O Sn. VAsco:-;cELLOs deseJa que o Sr. Pre
sidente submetta o seu requerimento li. vo· 
tacão da Casa. 

O Sr. 1• ·Secretario lê um off!clo 
do 1• .Secretario da C;imara dos Srs. 
Deputados, acompanhando as seguin
tes 

Emendas â proposta do Governo que fixa a" 
torças de terra para o anno financeiro 
cre 1840 a 18H, apzJrova.das pela Oamara 
dos Dep.uta.dos na sesscio clc 18a9 

•• A Assembléa Geral Legislativa decreta: 
"Art. 1.• As forças de terra para o anno 

!lnanceiro de 1840 n 1841, constarão: 
"§ 1.• Dos officiaes generaes, do est.ado· 

maior do exercito, praças, e arsenaes, corpo 
de engenheiros e officlaes dos corpos. 

"§ 2.• De treze mil praças de pret de 
linha. • 

O Sn. PnESrDEXTE declara não poder an· "§ a.• De duas mil praças de pret f6ra 
.nulr ao que pede o nobre ·Senador, porque da linha. 
não lhe é permlttldo alterar a ordem do dia. "* 4." De oito companhias de artlflces. 

ALGUlrAs vozEs: -Ordem do dia! Ordem "Art. 2.• As forc.as de linha acima fixa-
do dia! das serão distrlbuidas pela maneira seguinte: 

O Sn. Pr.ESIDEl1TE diz que, sendo a. outra "·Doze batalhões de caçadores. 
parte d.a ordem do dia trabalhos de Commls· "Tres regimentos e quatro esquadrões d~ 
sões, convida aos seus membros a se occupa- cavallaria ligeira. 
rem destes trabalhos; e dá. para ordem do "Cinco batalhões de artilhari.a a pé. 
dia seguinte: terceira discussão das resolu· "Um corpo de artilharia a caval!o. 
cães sobre o padre José Antonio Caldas, João "Um corpo de pontonciros, sapadores e 
Hutchens e João Diogo Sturz; primeira dia· mineiros. 
cussão da resolução A F, annullando a lei do "Art. a.• As forças da linha acima desl· 
M:aranhão n. 79, de 18a8 sobre Prefeitos; e, gnadas, serão re:partld.as pela f6rma seguinte: 
depois do melo dia, a continuação da dis· "X&. Pi'üvlnda uo Pará: 
cussão adiada. 
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ExpecLiente. - Terceira cLiscussão das resolu
çõe& sobre o padre JOJJé "intonio aaura~. 

João Hutchens e Jocio Dwgo Sturz.-Pri· 
mcira discussão oo resoluçci.o que anulla 
a lei n. 79, ão Maranhão, ãe 18a8, sobre 
Prefeitos. - Continuação oo ~eguriãa dis· 
e11ssüo do ptrojecto que interpreta alguns 
artigos do Acto Addieional. 

rnESlllEXCT.\ !lO Sll. DIOGO ,\:XTOXIO FEIJÓ 

Reunido numero sufflciente de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão; e, Ilda 
acta da anterior, é npprovada. 

Um corpo de artilharia. 
Um esquadrão de cava!laria. 
Na Provlncla de :Matto Grosso: 
Um -batalhão de artilh.ar!a. 
Uma companhia de caY:tllaria. 
"·E oito companhias de ca~adores de 

montanha, pertencendo: 
"Duas á ProYincia de Minas Geraes. 
"Duas á. do Maranhão. 
"Uma á. de S. Paulo. 
"Uma á de Santa Catharina. 
"Uma â de Goyaz. 
"Uma á. do Espirito Santo. 
"Art. 4.• O Governo fica autorisado para 

conceder uma gratificação correspondente á. 
terça parte do soldo, a!Gm dos mais Yenci
mentos, nos mll!tares que servirem act!,·n· 
mente em qualquer ponto do Imperlo, onde 
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a ordem publica fôr alterada, ou que forem 
encarregados de ~ommissões importantes. 

F.l\IEND.\S 

"Ao § 2• do art. 1• accrcscente·se - po
dendo, desde jâ, este numero ser elevado .a 
dezesels mil praças cm clrcumstancias extra

ordinarias. 
"0 art. 3•, substitua-se pelo seguinte: 
"As forcas f6rn da linha acima designa· 

das, constarão: 
•· De um corpo de artllh.ar!a. 
"Um batalhão da mesma arma. 
"Um esquadrão de cavallarla. 
"Uma companhia da n1esma arma. 
"E oito companhi,as de caçadores de mon· 

tanha. · 
"Ao art. 4" da proposta seguem estes 

add!tivos: 
"Art. 5." O mesmo Governo poderâ man-

dar abonar ás praças dos corpos do exercito 
que, podendo obter baixa por terem comple· 
tado o seu tempo de serviço, qulzerem conti
nuar a servir, uma gratificação Igual ao soldo 
de primeira praça, cmquanto forem 11raças de 

pret. 
"Art. 6.• Para se completarem as forças 

fixadas no a.rt. 1•, continuarão em vigor as 
disposições da. carta de lei de 29 de Agosto 

de 1837. 
"Art. 7.• A gratiflc:i~ão addlc!onal dos 

cirurgiões do €Xercito serlí de hoj_.:: 'lm diante 
de quarenta mil réis mensae.>. 

"Os mesmos cirurgiões são comprehcndl
dos nas disposicões em vigc.r do alvará de 16 
de Dezembro de 1790, e da ~arta de lei de 6 

O Sr. Ho!landa Cavalcant! requer . 
que se nomeie um membro para sub
stituir o Sr. Marquez de Barbacena. 
na Commlssiio de Fazend,a durante a 
sua molestin. 

Posto a votos este :requer!m;ento, 
não passa. 

Na primeira parte da ordem do dia. 
são approvndas em terceira dis
cussão: pai'a ser remettlda â outra. 
Camnra, Indo primeiro á Comm!ssão 
de Redacção, a resolução do Senado, 
que declara no gozo dos direitos de 
cidadão brazllelro o 11adre J os!! Anta· 
n!o Caldas; e para serem enviadas â 
sancção Imperial, as resoluções da 
Camar.a dos Srs. Deputados, que au· 
torlsam o Governo a mandar passar 
cartas de naturalisação a João Hut· 
chens e João Diogo Sturz. 

Na segunda parte da ordem do dia 
entra cm prlmelr.a discussão a reso
lução offereclcla no seguinte 

l'.~RECEII 

"A Commlssão dos Actos Legislativos 
Prov!nclaes, tomando em consideração o re· 
quer!mento do Sr. Senador Costa Ferreira, 
feito na sessão de 27 do corrente, examinou 
a lei n. 79, de 26 de Julho de 1838, da AB· 
sembléa Provincial do Maranhão, pela qual 
foram cre.ados para as diversas comarcas da· 
quella Província Prefeitos e Sub-Prefeltos, e 
acha que a dita lei 6 nulla: 

"1.• Porque com a.s attr!buicões conferi· 
das aos Prefeitos, Sub·Prefe!tos e mais agen· 

"Art. 8.• Ficam revogadas as leis em tes da policia, foram Invadidas as ,attr!bu!cões 
cl'.lntrario. dadas aos juizes de paz e de direito chefes 

de Novembro de 1827. 

de policia, pelo cod!go do processo, que 6 ge
ral e unico para o Imper!o, e s6 â Assembléa. 
Geral compete alteral·as, derogat·I!S, etc. 

"2.• Por ser injusta e odiosa a disposi
cão do art. 2" da dita lei provincial, prohl
blndo que os \'Ice-presidentes não possam de· 

A Imprimir. mlttir os Prefeitos e Sub·Prefeltos, quando. 
·São approvadas as folhas do subs!- pela lei geral. os vice-presldentes exercem 

dio dos Srs. Senadores, vencido no todas as attribul~ões e gozam das mesmas 
terceiro mez da. presente sessão, e a. prerogatlvas que os presidentes. 

"Paço da Camara dos Deputados, em 2 de 
Agosto de 1839. - Canàido José àe Araujo 
Vianna., Presidente. - Joaquim Nunes Ma
oha.clo, Secretario.·- Joaquim. .Marccllino àe 

B?'ito, 3" Secretario." 

dos vencimentos dos empras.ados, e "3.• Por conceder a.quella lei provincial 
despe?.as da Secretaria e casa do se-j aos Prefeitos, Sub·Prefeitos e Se~retarios das 
nado. Prefeituras honras m!lltares que, pelo § 11 
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do art. 102, da Constituição, compete ao Po· 
der Executivo. 

"4.• Por Invadir o art. 19 d,a dita. lei pro· 
vlncial a lei de 18 de Agosto de 1831, que 
creou e organisou a guarda nacional. 

"Portanto, é a Commlssão de parecer que 
se adopte o seguinte projecto de resolução: 

"A Assemb!éa Geral Legislativa. resolve: 
"Artigo unico. E' nu lia e de nenhum ef

feito a lei n. 79, de 26 de Julho de 1838, da. 
Assemb!éa Provincial do :vraranhão, que creou 
nr. dita Província Prefeitos, Sub·Prefeltos e 
agentes da policio .. 

"Paço do Senado, 29 de Julho de 1839. -
Vallasqucs. - Lopes Ganut. - Alencar, com 
Testricções." 

O Sn. Ar.lmroA E SrLvA: -·Sr. Presidente. 
Serei o primeiro que entre no combate a res· 
peito da revogação da lei provincial do Ma· 
ranhão que creou Prefeitos, visto que (com 
g-loria o digo) n::1s~i naquella Provincia, as
sim como outro nobre Senador, que tambem 
se gloria de ter nascido na mesma Provincla, 
o qual rogou â CommissfLo respectiva que to· 
massc conhecimento das disposições daqueUa 
lei que fossem offenslv;ls das leis geraes. No 
seu d:scurso, não só eloquente, mas alguma. 
cousa sulfuroso, deu a entender, cm primeiro 
lugar, que essa lei não era originaria da· 
quella Província, e que fôra simplesmente 
Imitada de outra lei da Provlncia de Per· 
n:unbuco. Província a que tributo muito res
peito e reconhecimento, não só por seus fel· 
tcs modernos. como por ter antigamente mui· 
to contribuído para livrar o paiz da dom!· 
nação estrangeira. Em segundo lugar, o no
bre Senador mostrou que a lei cm Pernam· 
buco tinha produz:do muito bons frutos; po· 
rém que, sendo transplantada. no solo do 1\f.a· 
ranhão, os seus frutos ze tornaram veneno
sos, armando os braços dos slcarlos para !e· 
varem <> ferro e o fogo por toda a parte, e 
assolarem aquell.a Provincla. Eu Ii em um pe· 
rlodico as reclamações que fizeram os per· 
turbadores da ordem publicn. (não sei se Isto 
G veridico, ou se é o enunciado de algum re
dactor), e no lei que esses perturbadores re· 
clamavam, não só pela revogaçilo desta lei, 
mas tambem pela violação do Direito Inter· 
nacional: portanto. estando eu em duvida so· 
bre a verncld:tde do que se tem publicado, te
nho que mandar mn requerimento (L mesa 
:para que o Governo informe a este respeito, 

pois que se diz que essas reclamacões foram 
dirigidas no actual presidente daquella Pro· 
vlncla, e por Isso devem ter chegado ao co
nhecimento elo Governo. o requerimento que 
tenho a offerecer é o seguinte: 

"P...eque!ro que se peçam ao Governo es
clarecimentos acerca. das reclamações dos per. 
turbadores da ordem publica da Provlncia do 
Maranhão, a respeito da revogação da. lei de 
26 de Julho de 1838, e sobre a expulsÍÍ() dos 
portuguezes residentes na referida Provlncla. 
- Salva a redacção. ·- .ll.lm.eida. e Silva." 

A ser certo o que li, e a terem tido lugar 
taes reclamações, parece que será. alguma 
cous.:t impolitlco tratarmos agora da revoga· 
~ão desta lei; e ainda quando a revoguemos, 
me parece que ella não iria apagar o facho 
da dlscordia que lavra no l\!aranhão, e oxalá. 
que se me pudesse convencer de que a su.a 
revogação traria o socego da minha Provln
cia: mas, requerendo estes esclarecimentos, 
não quero por isso obstar no progresso da dis
cussão da resolução, e sómente desejo e faço 
ardentes votos para. que o Senado em seme
lhantes objectos proceda com toda a clrcums· 
pecção. 

Eu observo que, pelo parecer da nobre 
Commlssão, a lei provincial é annui!ada ln· 
teiramente; entretanto ella póde conter obje· 
ctos sobre que a Assemblêa Provincial pode
ria legislar: por exemplo, julgo que a. estes 
Prefeitos e Sub·Prefeitos é incumbido o faze· 
rem o orçamento d.as despezas e receita das 
Camaras Munlcipaes. Ora, nós todos vemos 
que a Assembléa Provincial quando creou 
estes empregados, podia dar-lhes incumben
~ias particulares accommodadas âs localid,a· 
des, sem comtudo se offenderem as attribui· 
ções do Poder Judiciaria; portanto, a descar
regarmos assim sobre a lei um golpe de ma· 
chado, é de receiar que excedamos os nossos 
direitos e v,amos coa.rctnr as attribuições da· 
quella Assembléa. Por isso, ainda farei outro 
requerimento para que, no emtanto que se pe· 
dem ao Governo estes esclarecimentos, volte 
o parecer :1 Commissão, afim de extremarmos 
os negocias relath·os á policia municipal dos 
que pertencem á policia judicial, e de revo
garmos unicamente .a. parte em que a lei ata· 
que as disposições do codlgo, deixando em 
vigor o que é da competencla da Assembléa 
Provincial. 
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O nobre Senador manda á mesa o 
seu primeiro requerimento, de que já 

· fez a leitura, o qual é apoiado e· posto 
em discussão, ficando suspensa 11. dls· 
cussão da resolução. 

O Sn. LoPES G,~l\rA:- Sr. Presidente. Eu 
concordei com os .demais membros da Com· 
missão nesse parecer, porque vi que a As
sembléa P.rovincia! do Maranhão, na lei de 
que trata esta resolu~ão, invadia as attribul· 
ções da Assembléa Ger.al, legislando sobre 
objectos geraes: tirou aos juizes de paz a · 
maior parte das funcções que elles exerciam 
sO>bre objectos de policia, e commetteu-as aos 
Prefeitos por ella creados; conferia-lhes hon
ras militares que, segundo a Constituição, só 
o Poder Moderador p6de conccd~r; cm umc. p:l· 
lavra, cu entendo que a lei, como está, não 
pôde ser approvada, embora nella se encon· 
tre, como disse o nobre Senador, lima ou ou
tra medida de economia municipal, !neuro· 
bida aos Prefeitos; mas, sendo isso uma cous.a 
tão accidental, não justifica a conservação de 
funccionarios dessa ordem só para o fim. dr 
fazerem os orçamentos das Camaras Mun!ci· 
]laes, porque, deixando ellas de exercer as 
funcções importantes que essa lei lhes tinha 
encarregado, não podem continuar a subsistir 
só para fazerem taes orçamentos, e por isso é 

que a Comm!ssão se não fez cargo disso, c 
votou par.a que a lei fosse Inteiramente an
nullada. 

Sr. Presidente. Eu pedi a palavra, não 
tanto para sustentar o parecer da Commissão, 
que, emquanto a mim, é conforme com a Con· 
stltuicão e o Acto Addlcional. como para !em· 
brar que me P.arecia multo conveniente não 
discutirmos agora nem decidirmos se conv~m 
desde já annullar a lei provincial do Mara· 
nhão. Julgo que seria melhor não tratarmos 
actualmente dessa mater!a, por isso que, ha
vendo duas leis ldentlcas de du,as Proviu· 
cias, ambas crear.do Prefeitos, seria. contra· 
dictoria a Assemblêa G·eral em annu!Iar uma, 
deixando em vigor a outra.: seria preciso, 
par.a obrarmos com clrcumspecção e lgualda· 
de, que nos occupassemo~ de ambas. 

Nem se diga que a lei de Pernambuco 
tem produzido os me!hoi·es effeltos, e que 
transplantada os produzio .mãos. Senhores, eu 
não posso convencer-me de que o bom resul· 
ta.do da. creaciio dos Prefeitos, o melhora· 

menta do processo e do molio de se garantir 
a !!herdade, segurança, honta e vida dos c!· 
dadãos, provenham de causas puramente Io· 
caes. Eu entendo que, se no Maranhão a lei 
não tem produzido os mesmos cffel tos, não 
tem sido porque os costumes, religião e ca
racter do povo do Maranhão sejam d!fferen· 
tes. 

Os brazilelros entre si nilo estão collo· 
cados de uma m.aneira tal, que de uma a ou· 
tra povoação haja essa differença que deva 
concorrer para que uma lei em uma Provln
cia produza bo-ns effeitos, em outra os pro· 
duza ml'los. 

Eu creio que se de,·e attrlbuir esse máo 
cffelto da lei a uma revolta que al!i fizeram 
os proletarios, c deíles uns se pronunciaram 
contra a lei e outros a favor, e talvez que isso 
produzisse as desavenças que ali! apparece· 
ram, e que, ganhando corpo, se tornar.am em 
scenas de àisturbios e quasl de anarchla. 

Eu d!sse que seria conveniente que não 
annullassemos já essa !e!, porque é. de snm· 
ma necessidade cortar o mal pela raiz: eu 
me explico. 

A Commissão de Legisla~ão, .a que tenho 
a honra <le pertencer, tem-se occupado de um 
project'> de reforma do Codigo do Processo; 
tem, porém, suspendido os seus trabalhos em 
consequenc!a das discussões que têm havido 
na Casa, sobre materla Importante: comtudo, 
alguma cousa se tem f~ito, e o que coil~!rfa 
neste caso particular era accelerar a Com
missão os seus trabalhos, apresentai-os quanto 
antes, e discutir-se essa reforma que eiia tem 
de apresentar, porque assim de um só golpe 
se Iriam remediar os males que soffre a Pro
vinc!a do :Maranhão em conscquenc!a dcss.a 
lei, e com essa medida se abrangia ao mesmo 
tempo a lei ldentica da Provlncla de Per· 
nambuco. 

Senhores! Eu estou persuadido que a 
tranquillldade de que goza Pernambuco não· 
provém exclusivamente da lei dos Prefeitos. 
Os Prefeitos nito exercem mais autoridade, 
não exercem outras funcções de policia judi· 
c!ar!a, além daquellas que estão definidas no 
Codlgo do Processo; essa lei não fez mais do 
que arranc.ur as attrlbulçõcs dos juizes de paz 
e transfer!I·as aos Prefeitos; p6de ser sim 
que os Prefeitos as tenham desempenhado me
lhor, c creio que assim deve ter acontecido,. 
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Porque eu estou persuadido que taes ·autorl
d~des silo mais aptas para o desempenho de 
semelhantes funcções, quando são da escolha 
das autoridades executivas superiores, do que 
quando são da escolha dos eleitores: a expe
rlencla, como j~ disse em outra occasião, nos 
faz reconhecer esta verdade. 

Um paiz multo esclarecido que nos tem 
servido de norma, uma nação m.als clvlllsada 
e mais culta do que nós (fallo da Inglaterra) 
nos faz ver que os juizes de paz, que dantes 
eram da nomeação popular, nilo preenchiam 
seus deveres como se esperava, e por Isso pas
saram a ser nomeados pelo Rei; o mesmo 
aconteceu a respeito dos sherijs e outros ma
gistrados da ordem policial: e a Inglaterra 
tem tirado os melhores resultados dessa mu
dança. 

Eu estou persuadido que os representan
tes do povo devem ser, tanto quanto é possl
vel, escolhidos pelo povo; no Brazll, porém, 
não approvo essas elelcões para "S empregll:
dos dessa ordem, porque ãe ordinario o que 
acontece e que, quando se trata de eleger 
juizes de paz, os homens honrados não pro
curam esses empregos, e antes fogem delles, 
entretanto que os que procuram semelhantes 
cargos, com affanoso empenho, são de ordl
narlo homens que, por lnhabels não exercem 
essas funcçõ,·s ele um modo legal c convcnlen
;e. Julgo, portanto, que a medida adoptada 
pela Assembl6a de Pernambuco talvez algum 
bem tenha produzido unicamente por esta ra
zão, e niio porque esses empregados exercam 
outras runcções. 

Ora, se p.assar a. reforma. do Codlgo, nada. 
mais li preciso, porque dahi por diante são 
as suas disposições as que regulam, e essas 
leis sendo anteriores desapparecem; nessa re
forma todas as attrlbulções das autoridades 
policl.aes vão bem ell:tremadas, e a. tal respeito 
ficar~ toda a legislação provincial bem regu
lada. E' por isso que eu tenho de propOr o 
adiamento desta discussão atê que o Senado 
discuta a reforma do Codigo do Processo. 

Ha mais uma razão que me Inclina ,ao 
adiamento. Se nos vamos occupar .lá de an
nullar a lei do :Maranhão sobre os Prefeitos, 
pondo de parte a de Pernambuco, vamos dar 
uma idê.a multo triste dos motivos que nos 
levaram a tomar essa deliberação, e vem a 
ser que a. uma Provlncla que Isso exige com 

a mão armada nós acudimos, e não áquella 
gue está em socego; c neste caso como é que 
nós podemos dizer ~ Assemblêa do Maranhão 
que a sua lei fere o Acto Addlcional, é contra
ria á Constituição, sem dizer o mesmo ~ As
semb!ea de Pernambuco? Julgo quG Isto é con
tradictorio, e com isso damos o exemplo de 
cedermos a. pretencões manifestadas por meios 
ll!egaes. Tal maneira ·de exercer o direito de 
petlcão não é legal. Se a derogacão dessa lei é 
u mmelo de pacificação para aquella ·Provin
cla, se a sua revogaciio é urgente, a mesma 
Assembléa. Provincial a podia. revogar; mas 
eu veJo que essa Assemblé11 insta pela conser
vação da. lei: Jogo, não se põde julgar que 
seja esse o meio de salvação que, no entender 
do nobre Senador, reclama aquella Provincla. 
Por Isso, Sr. Presidente, mandarei ~ mesa o 
meu requerimento, pedindo o adiamento desta 
materl11, até que se discuta a reforma do Co
digo do Processo. 

Lê-se o seguinte requerlmen to do 
Sr. Almeida e Silva, para que volte 
a materla á Commissão. 

O Sr. Presidente declara que este 
segundo requerimento fica para ser 
tratado depois de vencido o primeiro. 

o Sn. CosT,\ FE:nnr-:mA:- Sr. Presidente. 
Ma.! preparado estava. eu p_ara ouvir fazer-se 
opposicilo a este projecto da parte do nobre 
Senador pela Provincia do Maranhão! Talvez, 
Sr. Presidente, que a Provincia do :Maranhão, 
apunhalada. como cst~ pelas mãos dos Prefei
tos e dos desordeiro~. puiiesse iiizer ao nobre 
Senador, com mais direito do que Cesar disse 

a Bruto: -tambem tu, ó Bruto? ... (Hilari

dade.) 
E' posslvel Sr. Presidente, que, quando 

0 sangue alaga o meu palz natal; quando os 
Prefeitos o aco!t,am e profanam tudo quanto 
ha de mais sagrado; quando homens de con
slderacão, e amigos da ordem, me escrevem 
pedindo-me que quanto antes se procure a!as
tar a causa destes males, e que se tire este 
pretexto aos desordeiros; é posslvel, digo, que 
num tal estado de cousas o nobre Senador, 
com um requerimento de pouca mont:l. (no 
meu modo de pensar) queira retardar este 
negocio? E' isto crivei?! Eu não me admiro 
que outro nobre Senador pela Provlncia. do 
Rio de Janeiro o queira adiar, porque os ma.-, 
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les longínquos niio nos tocam tiio de perto um outro requerimento pedindo adiamento da 
como aquelles que sentimos por nossa cas.a: resolução. Venham .as Informações, mas de
talvez que se algum tivesse seus parentes e mos andamento a este negocio. 
bens naquclla Provinda, e visse tudo o que Os desordeiros estão pedindo cousas jus· 
lhe pertence cm risco de ser perdido, talvez tas e Injustas. Nesta materla o Senado deve 
que pugnasse com mais afinco para que des· obrar com a firmeza c equidade que lhe são 
apparccesse não súmente essa lei, como at~ proprias, rebatendo exlgencias desarrazoadas 
a sombr.a dos motivos que causam aquellas e não transigindo com os desordeiros; mas, 
desordens... naqui!Jo que é Justo, é do seu dever deferir · 

O Sn. Lm•Es GA:UA: -Peço a palavra. com justiça. Tal 6 o dever e o espirita de 
O SR. CosTA FERREIBA: -Disse o nobre justiça do Senado que elle a faria ao mesmo 

Senador que eu tinha até usado de expressões Lucifer, se lh'a pedisse. A nlnguem p6de ne· 
sulfurosas: póde ser, porque quando vejo um gar·se a. justiça dlstribuitlv,a; deve ser ao· 
Prefeito mandar sentar praça a homem casa- proprio criminoso . 
do, com muitos filhos e com sua mulher de· Disse-se que eu affirmara que a lei do 
mente, e mandai-o chibatar, não posso ser in· Maranhão fôra modelada na lei de Pernam· 
differentc; é ·.tm caso horrh·el, Sr. Presl- buco; e se o tivesse dito, o que é que so se· 
dente, e eu .nilo po~so fallar ~obre clle a snn· gula.? Porventura, 6 identica essa lei em 
gu~ frio. · tu.:J e por tudo? Em tempo lá cl1egaremos, e 

Quando vejo, Sr. Pr.~sidente, os males qu•J trataremos .::ssc objecto; o quo ~c sabe t5 
minhr~. Provincia soffre, não posso deixar de que Pernali'I-.,1H\t r· m f; 1 ~ tem estado cm paz. 
fallar com indignação acerca dos aglt.adores Se, porém, se q,uer tratar desse objecto, por · 
que a perturbam; não sei, por6m, se a occa· que se não espera ao menos I!UC a lei passe 
sião é proprla para esmerilhnr essa intriga á segunda discussão? 
fatal que tinha npparecido no li<Iaranhiio con· ~ão se tratou ao meno~ d.a utilidade da 
tra o presülente; e movida por quem, Sr. Pre- lei: na segunda discussão nós podemos emen· 
sidente? Por aquelles homens que contra o dar a rcsolu~ão; e sabe o nobre Senador se 
presidente açularam as massas, que não at· eu ofrerecerei emendas? Para que quer que 
tenderam senflo ás suas ambições sem res· vá íL Commissão? Para demorar-se a re,·oga· 
guardo~ para o estado da Provlncia, c que ~ão desta lei? Não tem d6 da sue patrla? Não 
indicavam o presidente como causa de todos sabe quanto é medonho o aspec:o da an&r· 
os males da Provincia, clizendo que elle que· chia? !lião sabe que os cldadftos pacíficos do 
ria nc!la estabelecer o despotismo, indisponde: Maranhfto, os no~sos patrlc!os que habitam 
~.ssim contra a autoridade su]lrema da Pro- em as comarcas tranqui!!as de Guimarães e 
vinda muitos homens das classes lnfimas que, Alcantara ~speram que se dêm providencias 
quando se puzeram de cima, n11o deram quar· para que !{t nfto chegue a ln.vra da annrchin? 
tel áaueUes que a tinham conservado cm paz .\pczar de ser essa comarca de ;\!cantara a 
:no· tempo em que a anarchia desolava a Pro· m<:is pacifica, e f!Ue no meu tempo offercceu 
vincla do Pará; o seu fim foi fazerem le!s muitos soldados voluntarios. agora, ê designa· 
fort"s c .as mais cruels, entregando-as a exe- da pelo nome de Cabanas, porque all! está o 
cutons pesslmos, ty1·annos e barbaras. Eu povo dividido em deus partidos, C:tbano c 
.veço aos Srs. Ministros que olhem. e com Bemtcvi: elles, atê agora, s~ tê~J conscr•rm~o 
mnita :lttenção, para o estado cm que se acha em paz, e espero que e:;:t ::bi continue. 
a Província do Maranhão, e que vejam quaes Direi alguma couso. sobre o. origem dcs· 
os effeitos que a intriga alli tem produzido. tas duas p:J.Iavras, para qnc o Sr. :Ministro 
Senhore~! E' tempo c m.ais que tempo de nos se ponhn ao facto deste assumpto. Quando eu 
condoermos do estado em que se acha a Pro· estive na presld ·:nc!n. do l\I:lranhão. procure!, 
vincill do :\!aranhão! como era do m~:J dever, conservar a Proviu-

Sr. Presidente, en não t~ria duvida e1:1 ela em· p~z. e tambem soccorrer o Par[L cm 
vot~r pelo requerimento cm qt:e se pedem in· tudo quanto cabia cm minhas forcas. Esses· 
formacões no Governo. se niio ouvisse dizer homens que lutavam contra a legalldnde, ~ 
:ao meu nobre patrlclo que r.:nhn. qu~ tazer que tlnM:n !avraclo uma acta de s~par:~çii.o · 
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da Prov!ncia do Pará, intitulavam-se Caba· comarca de Alcantar.n; ·J nobre Senador sabe 
nos, e muitos illud!dos que no :Maranhão fa· como es~e cargo ahi andou offerecldo a m•Ji• 
ziam a guerra ao Governo, por acinte tomaram tos cidadãos honrado>:, e aquel!e que afinal 
esse mesmo nome; esses homens naquel!e o aceitou, se resolveu a isto em razU.o das 
tempo se mostrav.am !lberaes, e diziam que grandes inRlanc!as de nossos p,atricios. 
aquelles que estavam M mando queriam es. No tempo da minha presldencia, em que 
tabeleccr o despotismo e acabar com a reli· dalli foram não pequena~ quantias para o · 
g!ão, c que· em AI cantara se achava o fóco Pa~ít, 1m via dinheiro nos cofres; hoje estão 
desse partldo. Tenho docum~ntos que podem , clr.sralcados. ,VeJ·!l;ades duras tenho 1a dizer 
r.omprovar esse f.acto; e, se fôr preciso, poss~ cm tempo; mas hei de fallar com os do-. 
apresentai-os {L Casa. cumentos em mão, hei de mostrar por que a 

:;,::sses homens que assim caiumn!araw os minha Provlncia cstú. nesse estado desgraçado. 
cidadãos paciflcos foram pren,'ados pela ad· a que se niio quer attender, dizendo-se que 
ministração de 19 de Sctr:1 !no: tanho do- não ha urgência de se acceaer a seus m,alcs. 
cumentos que o tedificam. :>!::::se Gabinete pre· Parece que só ha o àe3~jo de se governar o 
miou mu n1c~o ,1,1 minha r.ccretarla, que era Brazil debaixo da tYrannia. e d~s leis injus· 
:!?J~::ao ~:n:mueJ::;e. Este s::jeito no tempo àD tas; eu aqui tenho na mão uma destas or· 
.. :" :1:1 p:cs!dcr..c!a, espa~h::va pasquins, e me deus, dataàas, sem duvida, no cortiço; é uma 

vinha dar noticias delles, assim como dP uma ordem do Sr. Calmon que mandou sustar cer
R::pposta insurrclção ele escravos, por ccc::siú~ tas !eis provinciaes. mas a que causava os 
t!V. oahid:t da tropa pa'-a o Pará.; e cnpre· maiores males <1. m!nha P~ovinc!a não se man· 
&':l''a tudo n.uant<J era vilir>endlo contra o 
pod~r irresponsavel c contra o presidente. Foi 
demittido da minha sccretarl,a; e quem diria 
IJUC a administração de 19 ele Setembro o ha· 
via de premiar? Porém deu-se·lhe um officlo 
da alfandega sem que fosse capaz de servil-o, 
e pouco tempo depois passou para a secreta· 
ri.a elo arsenal, com o ordenado de 600$000, 
quando antes tinha só trezentos, entretanto 
que um p:l.i de familia foi arrancado desse 
emprego! E' por estas transacções que a mi· 
nha Província se acha no estado em que está. 
é ;>arque se premeiam os desordeiros. 

E' necessario que o Sr. Ministro olhe 
jl::ra cs hom~ns quP. se acobertam com a capa 
ela re!igifto c do monarchis::-1o, quando o que 
querem \! a mais desenfreada licença. 

Quando a minha Prov!ncia ficou sem 
tr<J];la e correu gr,andes riscos, diga-se qual 
f~i o gl!::rd~ nnr:io:1~! que fui :ll!'~ncaào de 
sua cusn. para Ir guarnecer o Turlassú? :-<ln· 
guem foi molestado; apenas incom:uo:;e! al· 
gun~ guardas nacionaes na cidade. Outras !o· 
ram as providencias que eu dei para se man
ter a ordem e a pnz, sem recorrer a essa 
cz-ca~ão de Prefeitos, a quem se entregaram 
as attri:mlções que pertenciam aos juizes de 
paz, pondo-se nas mãos de homens que nilo 
oram -cR~!lzes àQ r'.t:fi~ril!l?.nhar t:tes funcGõcs. 
Aqucilcs que pa~·; !3so tinham cnpacidade não 
os que~la!>! acdtar; refiro-me noota parte 6. 

dou sustar. 
Sr. Presidente. En levantei-me mais para 

fallar sobre o :zqucrimcmo de adiamento do 
que .sobr~ a materia que por ora não estli em 
discussão; quando e.;ta til•cr lugar, desenvol· 
verei as minhas idéas. 

Dando meio clia, fica adi.ada a dis
cussão para se passar 6. outra parta 
da ordem do dia: 

Na terceira p:me da ordem do dia 
contlntía a discussão do requerimen· 
to do. Sr. Alencar, ,ajioiado na ante· 
cedente sess:lo, pedlndo que o art. 2• 
do projecto da Camara dos Srs. 
Deputados, que interpreta o Acto Ad· 
diclonal, c o artigo 1 • do projecto do 
Senado, sejam remettidos :L uma . 
Commlssii:o, para, combinando-os, dar· 
lhes uma nova reda~ção. 

0 SR. FEIIREIM DE MELLO: -Sr. Presl· 
dente. Eu tenho de votar cm favor do reque· 
rimento que quer que o art. 2• do projecto da 
Camara dos Srs. Deputados, e o 1• do projecto 
da Casa, scj·3.m remcttidos a uma Commlssfto 
pn.rn, combinando-os, dar-lh~s· um.a nova reda· 
cção. 

Quando hontcm se apresentou este rc· 
qucrlmento, cu me persuadi que :t clle se não 
fize&sc oppos!~~o r.l;;uma; mns não pôde dei· 
xar de surprchenà~r-me qtte um (los nobre~ 
Senadore;; ~ue o Jn:pugnou !asse justamente 
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um dos membros d·a. Commlssão que redlglo o 
projecto do Senado, relativo ao projecto vindo 
da outra C.amara. Era muit{) natural, Sr. Pre· 
sidente, que o nobre Senador que combateu o 
Tequerlmento tivesse essa affelçã0 que é na· 
'tural todos terem pelas suas obras; mas o 
nobre Senador, pelo eontrarlo, rejeitou as 
suas id~as, e não qulz que el!as prevaleces· 
sem, e conformou-se antes com o .a.rtlgo vindo 
da Camara dos Srs. Deputados; e motivando 
as razões em que se funda.va para julgar que 
não ·era necessarlo voltar o projceto á Com· 
missão, entre algumas dellas clle trouxe a 
necessidade da conservação dos laços de união 
·que ligam o Imperi{); e bom foi que o nobre 
Senador dissesse que não attribula aos que 
fal!avam contra o artigo desejos de quebra· 
rem esses laços de união; bom foi que elle 
logo adoçasse a sua proposição, porque hoje 
é isto uma arma com que se costuma muitas 
Yezes combater aos contrarias, mostrando que 
elles têm uma tendencia para afrouxarem ou 
quebrarem os laços de 11nião do Imperio. 

Ora, eu supponho que todos os brazileiros 
de bo.a f~. sinceros amigos do seu palz, dese· 
jam conservar os laços de união; se é este 
o meu' modo de pensar a respeito de t{)dOs os 
brazileiros, com muito mais razão devo fazer 
o mesmo juizo àe .cad·a um dos membros desta 
Casa; mas ha dil•ersos modos de encarar a 
conservação desses I.acos. Uns julgam que, pre
tendendo-se estreitar muito as attribulçõcs 
·das Assembléas Provinclaes, conferidas pelo 
Acto Addicional, não se põem em perigo os 
laços da união. Outros julgam que só con~~r

vando-se ~is Ass<'mbléas Provinciaes as attri
buições que já eram conferidas ás Pr{)Vincias, 
por meio dos Con~elhos Ger~tes, que foram au· 
gmentadas pelo Acto Addiclonal, é que se 
p6de manter a união das Provinclas: esta di· 
versidade, porém, de pensar, julgo que em 
todos é muito de boa fé. 

Ora, quando {) nobre Senador deu as ra
zões pelas quaes não lhe parecia necess.ario 
ir á Commissão, elle mesmo asseverou que 
reconhecia que a redacção de um e outro pro· 
jecto' era di 1·ers!;.; e creio que, se o nobre Se· 
nador reflectir bem no projecto que a Com· 
missão, de que elle fez dignamente parte, re
·digio, e o confrontar com· o que veio da ou· 
tra Camara, ,achará uma diversidade multo 
·grand~, porque o que foi redigido pela Com· 

m1ssüo do Senado ainda deixa alguma cousa 
ás Provinc!as, Isto é, dá o poder de supprlmir 
e crear empregos munlcipaes e provinciaes, & 

o de poder augmentar attribulções ,aos empre· 
gados geraes, comtanto que não prejudiquem 
o desempenho de seus deveres impoetos por 
leis geraes; mas o da Ca.mara dos Deputado~ 
em verdade, é multo restricto, e a simples 
confrontação dos dous artigos demonstra o 
que avanço. Se formos, porém, ,a. examinar o 
relatorlo de uma e outra Commissã{), então, 
·Do meu modo de pensar, fica ainda mais 
clara a grande dlfferença, e reeonhece quanto 
o da Camara dos Deputados é mais restricto 
e corta mais as attrlbuições das Assembléas 
Provlnciaes. No relatorio das· · Commlssões 
explicitamente se reconheee Isto. Ora, sendo 
isto assim, que perigos ou que males podem 
provir de Ir o projecto á Commissão? Será. 
este negocio de tão pequena monta que não 
seja conveniente que se ex.amine maduramente 
e com toda a clrcumspecção, C{)nfrontando-se 
a Constituição e o Acto Addicional? Eu creio 
que nenhum outro objecto haverá que exija 
mais madureza e clrcumspeccão de que este, 
pois elle importa nada menos que alterar a 
Constituição d{) Imperio. 

Sr. Presidente. Por esta occaslão me 
aproYeitarei de um pensamento enunciado hoje 
na casa por um nobre Senador, fallando so· 
bre a annullaçiio da lei provincial do Mara· 
nhiio: clle disse que não sabia se seria con· 
venicnte que actualmente nos {)ccupassemos 
desta revogação, á vista das clrcumstanclas 
a~tua'ê~. F.n nnhPI mui prudente essa refle
xão do nobre Senador, e permltfa·me que me 
aproveite della, appllcando·a para o objecto 
que nos occupa. 

Será conveniente que agora que estamos 
recebendo noticias de alterações dilo {)rdem 
publica, em algumas Provlncias, vamos tocar 
na ConstituJçfLo do Estado, e tratemos deste 
objecto com uma especie de precipitação? Eu 
digo com uma especte de precipitação, ~r. 
Presidente, porque o andamento deste proJe· 
cto na Cas.a tem sido tal que me dá motivo 
para pensar assim. Todos os requerimentos 
que se apresentam na Casa, pedindo Infor
mações para melhor esclarecimento dos ne· 
gocios o Senado em sua sabedoria {)S tem 
até .agora attendido, dando-lhes a sua appro· 
YRGão, mas quando se trata de um objecto se· 
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melh.ante ao que ora nos occupa, que certa- pensar; mas, quando tratamos de lnterpre
mente é da maior gravidade, denegam-se as tar, não podemos fazer essas a.ltera~ões que 
informacões! não são senão uma verdadeira reforma. Nós 

O Senado ha de permlttlr que eu, par.a nfto devemos suppõr que no Brazil, em todas 
sustentar este requerimento que se acha. so- as Assembiéas Provinciaes, não haja pessoas 
bre a mesa, possa dizer que o desprezo do re- com conhecimentos capazes de analysarem as 
querimento trará coms!go seguramente essa leis, e verem aquellas que estão na espher.a 
idéa de que nós queremos precipitar a con- da Assemblêa. Gemi, e aquellas que a Assem
clusão de um trabalho, que me parece ver- bléa Geral fez, sem ter para isso poder llle
dadeiramente uma. reforma que se pretende 1 gal. Este exemplo que vamos dar póde ser 
fazer, saltando-se pelos tramites que a mes- I muito fatal, porque elle póde ser seguido em 
ma Constituição tem estabelecido. Em vista algumas d.as Provlncias, o que eu não desejo; 
pois, das razões que tenho expendldo, julg~ mas, emfim, se dermos o exemplo de menos 
que multo conveniente é que a materfa vá á respeito á Constituição, não nos devemos ad
Commissão, para que ella, examinando os ar-/ mirar que as Assembléas Provinciaes nos dl
tigos e harmonisando-os com a Constitui~ão gam:- Vós tendes alterado a Constituição, 
do Impcrlo e o Acto Addicional. dê uma nova ! e com o frívolo pretexto de a interpretar. Ora, 
redacção que agrade a todos, e possa ser util I reformastes sem ter legal missão para isso; 
como convém, e como nós todos desejamos. i nós, por Isso, fieis a ell.a. e ao nosso jura-

Do procedlmfnto contrario é que resul· 1 mente, não reconhecemos a. vossa obra, que é 
tarão os graves m.ales que se me antolham: 1 nu lia e revolucionaria..- E o que deveremos 
desse procedimento poder-se-ha dizer que nós 

1 

fazer se por~entura alguma Provlncia tomar 
não temos, como é do nosso dever, respeito á semelhante attitude? Prepararemos exercites 
Constitui~ão do Estado, que nós desprezamos I para mand.ar debellar a quem cumpre seus 
as formulas garantidoras, Isto é, aquellas que deveres, e é fiel ao juramento e á Constitui
querem que n6s marchems com clrcumspe-1 ~ão? Creio que não. Por isso, pois, Sr. Presl
~ão e vagar em todos os negocies. Eu não : dente, eu julgo que todo o exame e circums· 
vejo qual seja o motivo para se dar pre!eren- j pecção neste negocio nunca é demais. As
ci.a ao artigo do projecto que velo da outra : sento, pois, que 03 dous artigos devem ser re
Camara, excluindo-se c desprezando-se o da : mettldos á Commissão, e não. sei que deste 
Casa. Parece-me que este procedimento não é I expediente possam vir inconvenientes; 6 na-· 
muito consen.Unco com n dignidade do Se- ' tur::.1 que o. Commissüü, empenhada, como 
nado. EX3mlne-se, pois, na Commlssão a. ma
teria de um e outro artigo, tendo-se em vista 
a Constltul~ão, e esperemos por esse tr.aba· 
lho, que nos póde ser muito util. 

Eu hei de continuar a fazer todos os es
forços que estiverem ao meu alcance, para 
que se não faça senão aquillo que eu julgo 
justo e constitucional: os meus lllustres coi
legas levarão a. bem que eu assim proceda, 
emguanto estiver ·persuadido que este pro
jecto é revo!uclon.ario, e que o artigo de que 
agora vamos tratar ca~a e,;tra.·legalmente at
trlbulções pertencentes :is Assembléas Pro
vincia.es, annullando·as por uma maneira. ii· 
legal, digo por uma m.anefra illegal, porque 
nós não podemos fazer alterações no pacto 
fundamental, sem ser pelas regras esta.bele· 
cldas nelle. Se estfvessemos tratando da con
venlencla da reforma, eu talvez acomp,a.nhasse 
aos meus illustres col!egas no seu modo de 

deve estar, no bem do Imperlo, dê quanto 
antes o seu parecer, poderá mesmo dai-o em 
deus ou tres dl.as; e o que se póde perder com· 
esta. demora? Cuido que nada. Eu, pelo me
nos, estou resolvido a em bara~ar esta mar· 
cil.a que consiste em asslgnarmqs como de· 
cruz o que velo da outra Camara. Nós deve
mos examinar nesta. questão o que é consti· 
tucional, aqulllo que temos attl"ibuição de 
fazer, e dar nssim um exemplo de moderação 
e de respeito [l Constituição. Por Isso, voto· 
pelo requerimento que nos habilita para con· 
seguirmos estes salutares fins. 

0 Sn. LoPES GA~tA: -Sr. Presidente. Por 
mais que tenho can~a.do a mlnil.a lntellfgen
c!.a, não posso descobrir entre o a.rt. 2• do 
projecto da. Camara. dos Deputados e o a.rt. 1•· 
do projecto do Senado a dlfferen~a. que nota. 
o nobre Senador que acaba. de falla.r: a. unlcn 
dlfferen~a que ha entre uma e outra peça, é 
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que no projecto da Camara dos Deputados se não adoptasse o artigo da Camara dos Depu
acha a mesma doutrln.a mnls concisamente tados, viria a scr,·!r o outro como emenda; 
exarada. No artigo deste projecto diz-se o se- mas, em lugar disto, querer que a Commlssãc> 
gulnte: -A faculdade d<! crear e suppr!mlr amalgame artigos que, mesmo no conceito de> 
empregos (lê). - Ora, no art. 1• do projecto nobre Senador, contêm dlsposlcões diversas, 
da Casa, I]UO se diz? Plt:·se que só póde sa- certamente l! um trabalho que .a Commissão 
criflcar·se u faculdade de legislar a respeito não deve desempenhar; e que faria eiia? Como 
de Juizes de paz, juizes munlcipaes e juizes conciliar cousas diversas, se é que 0 são. qu!l 
de direito, para augmcntar ou diminuir o nu- para mim nfto o são, mas para 0 nobre Se· 
me•o deiies no respectivo territorlo das Pro- nadar? 
''inclas, e assignnr·lhes quaesquer attribui· Se ao menos o nobre Senador entendesse 
cües. (Lê). que ambos as disposições destes artigos eram· 

);Isto é que o nobre Scnadúr acha diffe· conformes, mas que estavam redigidos de um 
rença; parece-lhe que o projecto da Ca.mara modo menos claro, então poderia axigir que 
dos Deputados inhibc as AssemblGas Provín· os artigos se refundissem, para dar-lhes nova 
cioes de darem attribuicões .a empregados es- fôrma.; mas, sendo disposições diversas, se
t:lbelecidos por leis prov!nciaes. Penso que é gundo o sr.u modo de entender, como se ha de 
esta a ;:rande duvida que o nobre Senador en- fazer isto? Por consequencia, eu julgo que 
contra; mas não se pôde de maneira. alguma não convém que estes artigos vão 11. Commls· 
deduzir isto das palavras do .artigo. porque são. Ora. cu sustento .a sua doutrina pelo 
aqui só se impõe :'Is Assembléas ProYinciaes grande beneficio que vai fazer ao Brazl!: é 
o rigoroso dever de não alterar a natureza e um balsamo qu~ se vai derramar por essa 
attribul~ões deste~ funccionarios, quando fo· mesma Pi"oYincia do )Iaranhão, balsamo pro
rem estabelecidos por leis geraes relativas a curado por um lllustrc Senador .ali! nascido, 
objectos sobre os quacs não poclem legislar e que hoje tr.m reclamado tanto pela revoga
as referidas Assembl~os; de maneira que, se 

1

. ção da lei que creou alli os Prefeitos. 
um juiz municipal ou um juiz de direito fõr Sr. Prc'sldente. Eu penso que o lado do 
encarregado, por exemplo, da inspecção de Senado que tem sustentado o projecto da Ca
uma casa (daque!las que a Assembléa Pro-~ mara dos DeP11tados, e ao qual pertenço, tem 
vincial põde estabelecer) de soccorro publico, feito hoje uma mulro glorios.a r•cqulsiçü.o; 
ou da inspecção c!J the.atro da Provincilt, pôde penso que podemos contar com mais um voto, 
dar ta2s ou taes attribulções. e estes mesmos I que ~ justamente o daquellc nobre Senador 
funccionarios pnblicos estabelecidos por leis 1 que pede a. revog:Lção da lei dos Prefeitos do 
ger:1.es podem ser incumbidos dessas outras 

1 
);!aranbão: clle não p6de pedir !sto ao Se

funcções, uma vez que núo alterem as qne lhes ' nado, sem que considere qu~ essa lei ferio 
são commettidas por leis geraes: e1s aqui to· o Acto Addicion:.l; é preciso que el!e esteja. 
das as cous~s bem conciliadas. convencido de que o objecto daquella lei não· 

Ora, parecendo que ambos os artigos im- cabia nas attribuições da Asscmblé:L Proviu
portam a mesma cousa., claro estfl que é des· ci:tl do :\farnnhftn: logo que elle pede ao Se
necessarlo irem [t Commissrw; mas suppo- nado que se occupc da sua revogação, con· 
nhamos que diversificam., que o dtt Casa con- vencido estfL qnc aquclla Asscmbléa Provin
têm m.ais on menos do que o da Camara dos cial não pod!o. cre:lr esses Prefeitos; final
Deputados; como é que a Commissão prece- monte, estí~ d0 accõrdo com a C:t.mara dos 
cler!l. neste sou trabalho? Ha r,lgum:l cousa Dcput::dos, e commigo que estou defendendo 
vencida na. C!ls?., p:J.ra que a Commissrw possa este projecto: por cons0quencia, foi uma glo· 
redigir um ncvo artigo, dcb~b:o cb lntelll· : rlosa acquiEição ~ne fizemos; o nobre Scna
"encla do sentido cm que j(L se pronunciou o : rlor i:1. ni'.o púcll) v::tnr cn:1tra r.ste :trtigo. 
Senado? NTto, certamente. Desde que prlncl-~ sem ca!1ir em cnntradicçiio; a dlfferençn é 
piou estn. cliscnssfto, cu entendi que o projecto rstn: o nobr~ Senndor CJilCl' que ap:tguem~s o 
da. cnsn la St)l' discutido n par elo da. Camara , !ncendio com al3llllR de1l~.es dn;:u:J., e nos o 
das Deputados, c que naqu!llo cm que am· I queremos ap:tg::tr r·om :, c:n~:ntldnde CJU~ é n~
bos diverslficmn, se, por e::entplo, o Senado . r.ess~.rla, porque note o nohre Senador nua 
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um ·grande 1ncendio póde em um ou outro an· 
guio do · edlflclo apagar-se com pouca agua, 
porém, se não UPJ:llcarmos grande qu.antida· 
de dagua, de certo não cousegulremos a ex
tincção do incendio do edlficlo quasi t~do: é 
o que fil>C1l!Os com o projecto; a sua provi· 
dencia estende-se por todas as Provinclas, e 
aquillo que o nobre Senador quer para o :\Ia· 
ranhüo deve querel-o para todo o Imperlo. 
Foi neste sentido que eu disse que o nobre 
Senador hoje cstCt comnosco. 

Ora, senhores, indo estes artigos a a!. 
guma Commissiio, eu penso que será á de Le· 
gisla~ão c á de Assembléas Provinciacs: as 
mesmas que deram o parecer que cst[L tambem 
em dlscussiio. Eu sou membro de uma destas 
Commisslies ; apparecendo a! !i estes deus .artl· 
gos, a primeira cousa que me cmbara!)aria se· 
ria o modo ele redigir o no,·a artigo: ora, sen· 
do dles, a meu ver, inteiramente ident!cos, 
lla1·ia de dizer ao Senado: -Aqui estão no
vamente os mesmos .artigo~; o Senado que de· 
clarc por qual dclles quer votar.- Entcn· 
deudo que são contr:trios, tia mesma maneira 
me acharia embarar.ado, porque neste caso a 
Commissüo só póde escolhGr a doutrina pela. 
•lll.nl o Senado jf~ se tem pronunciado; o con
trario seria um trabalho inutil. Por isso, digo 
Que a marcha at6 agora seguida pelo Senado 
6 a mais regular, isto é, pondo V. Ex. li vota· 
ção primeiramente o artigo do projecto da 
ou tr:t C.amara, c quando e!lc não pa:;;e, o do 
projecto do Senado. Eis aqui a rlzfto por que 
me opponho no requerimento que cst!l no~ 

mesa, e nfto porque queira que se m,.rche com 
·;>recipitaçiio. Senhores, tudo aqui!lo uc que· 
.não púdc vir um :proveito immcdiato, um in
teresse bem enti:nd!do para. a Xaç:lo ou para 
o individuo, não póde jámals determinar-rue 
a querer a celeridade sem mot!Yo: e em fim, 
por que razão querGrei eu essa celeridade, cu 
que vivo 11a Côrte, que não tenho esses bens 
110 ~!aranhão, por exemplo, que !i uma elas 
Pro1•incias hoje ntals agitadas por essa fa· 
culclade !Ilegal que tem excrc!uo a sua As
sembléa Provincial? O nobre Senador !i que 
mostrou um empenho precipitado, -pedindo j:l. 
e já uma medida legislativa para sua Provln
cin, porque, de mais a mais, diz clle que está 
sendo prcjudicr..:lo; mas eu não tenho nisto 
prejuizo algum particular; entro aqui como 
um c!dadii.o que quer dcix:tr o seu pniz no 

malar grão de prosperidade e glorio, para que 
seus filhos possam continuar a viver bem 
nelle. 

O Sn. CosTA FErtnE!l:.\: -Quero dizer ao 
nobre Senador que não me opponho a Isto, 
e tanto não n1e opponho que em um discurso 
que fiz !i Assembléa, fallei neste sentido. Ao 
que me opponho é que se dêm nos presidentes 
.attrlbuíções que lhes :11üo compot·eru; mas 
estes artigos não pouem ir á C.ommlssão por 
deus d!:ls, e :J. lei do ::VIarn.nhiío p6de ficar 
adiada! Disto !i que eu me queixo: o t.Iara
nhão que se remedeie como puder, e no em
tanto passe este projecto da Camara dos 
Deputados, que quer pôr o cunho da leA"al!
tlade em cousas i!lcgacs, que quer dizer que 
as leis que ferem a Constituição fiqucn1 em 
vigor: cu desejaria saber, quando fosse uma 
!ci destuij n.o Supremo Tribunal eh~ Justi~n, 

como pi;ocederiam os seus m~rnbros ... Quando 
chegarmos á discussão deste artigo de que 
fnllo, eu mostrarei que, segundo a interpre· 
tn.~ilo, a lei estava em vigor, e parece que o 
St:prcmo Tribunal o entendia assim: o que 
qu~ro é que não passem estes a:Jsurdos; e é 
para crital·os que nós devlamos analysar ca
da uma dessas leis; mas não se quer trat.ar 
dellas, c tendo a!iâs apparecido aqui um 
exemplo, não se quer revogar a lei dos Pre· 
feitos do :Maranhão: grandes padrinhos têm 
css~s leis. 

Vn.mos r.o que diz o artigo que, .a meu 
ver, foi composto segundo o preceito de que 
:'1l!a Quintililno:- Escurecerei, escurecerei; 
- c na realidade ~ o que faz o artigo, porque 
diz e!le: -A faculdade de crear e suvprlmlr 
rmpregos mun!cip:ti'S c provinc!n;s, etc. (Lê). 
De maneira que este artigo não define nada, 
pois que n. questão é snbcr .. sc C!U:tes s:lo os 
objectos das attribuições destes funccio1lnrlos; 
~ntretanto. diz-se que este artlrro 6 claro. Ve· 
jamos agor:t o que diz o artigo do projecto 
do Senado:- A faculdade de legislar sobre n. 
creação c suppressi\o dos empregos ruunlci· 
paes e provlnciaes, concedida pelo Acto Addl· 
clonai, etc. (lê). Ora, senhores, examinemos 
como entendinm os :\llnistros esta lnterpre· 
tação que foi mandada executar nas Provln
clus. Veio-me !i mão uma ordem de um dos 
membros do :\ilnisterlo de 19 de Setembro, 
um a dcst:ts ordens que foram forjadas, como 
cu· jú db~c. no cortico, e nlio nppnrecernm 

10 



76 Sessão de 3 de Agosto 

em publico, c nestas se acha compreliendida 
uma. do nobre Senador ex-Ministro da Justica, 
mandando castiga~· escravos no Rlio Grande, 
pela qual eu flz dlligenclas, e não pude ob
tcl~q, dizendo-se que não ficou cópia na se
cretaria. Assim ncio se acha essa ordem e di
zem, comtudo, que o Governo actual mandou 
cassar essa cousa que não se sabe o que ê, c 
que fc.i para o Rio Grande. Mas vamos a exa
min,ar esse officio que eu disse que tinha av
parecido, o que a nobre Comm!ssão, que tra
t(JU deste obJectn, contestou não sei por que ... 
(eu não ouso üizer que é por apadrinhar os" 
actos do Minister:!o pv~aado), Tfl·· 9asso a ler 
este., offido, para mostrar o moUo po1· que o 
ex-~1inistro da Fazenda entendia esta inter
pn:>tl'lt;:iio: 

''l\íiguel C.almOii du Pin c Almeida, pre· 
sidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, faz saber ao Sl'. Inspector da Thesou
raria da Provincia do Maranhão que, por 
aviso da data desta, dirigido :ao presidente da 
rueema Pro>incla, se ordenou a suspensão das 
leis provindaes n. 54, arts. 1" e 2"; n. Ci2, ar
tigos 25, 26 c 28-; c n. 80, art. 11, promulga
das pela Asscmbléa Legislativa da Proviu· 
cia, na sessào do corrente anuo. Porquanto; 
1". a lei n. 54 prejudica o imposto geral dtl. 
.si~a dos bens de l'aiz, permittindo a favor ua 
confraria da C'ap"'lla de N. S. dos Rcmt:Uios 
da Cidade du Maranhão a amortisação dos 
bens de raiz que actualmente possue, e dos 
mais que p\lllt>.r adquirir, atê . o valai de 
$0:000$000; e e! por isso um.a daquellas que 
a Assembléa Geral Legislativa tem de revo· 
gar, conforme a disposicão do art. 20, da lei 
de 12 de Agosto de 1834, e o que jã. tem pra
ticado em casos identicos; 2", a iei n. 62, nos 
arts. 25, 26 e 28, ultrapassou os limites das 
attribui~ões das Assem'oléas Legisl_ativas Pro~ 
vinciaes, ·expressnmente declaradas nos ar
tigos 10 e 11. da referida lei de 12 de Agosto 
de 1834, e mui positivamente restrictas pelo 
art. 12 aos objectos especificados nos dous 
antecedentes, impondo obrigações aos empre· 
gados ger,aes da al raudega e ma1s repartições 
por onde se arrecadam as rendas geraes, a 
bem da cobrança e fiscalisacão das rendas 
provinciaes, o qu..:: por certo se nl'i.o comprB~ 

hende nos especificados objectos, pois, ainUa 
que aos emprrg.ados geraes se possam com-

• metter negocies proYindaes, deYe, comtudo, 
advertiJ."·se que o encarregai-os de taes com· 

missões só foi permittido aos presidentes das 
Provjncias pela lei de 3 de Outubro de 1834, 
art. 5", § 7"; 3", a Ief n. 80, no art. 4", §·§ 4" 
e 5", e no art. 11, se não prejudica os impos· 
tos geraes da exportação_. por entender-se que 
os cinco por cento para .a renda provincial 
sobre o algodão e mais generos de produccão 
e cultura da Provincia substituem o dizimo 
com a denominação de - imposto de e):por
tação - of!ende indubitavelmente os tratados 
em vigor coín diffcrcntes nações, quando al
Iivia desse imposto de exportação os generos 
~arrcgados p;na 0!3 reinos de Portugal e Hes~ 
panha em navios nacionaes, fa\'orecendo es~ 

pocialmente estas duas nações contra o esti~ 

pulado nos ditos tratados; e está, portanto, 
no caso de ser tambcm revogad.a, na confor~ 
midade da mesma lei de 1~ de .Agosto de 1834, 
no art. 20. Em C('.nsequcneia, ordena ao mes
mo Sr. Inspector que, pC>la parte que lhe toca, 
não dê cumprimento ãs indicadas disposições 
das mencionadas leis, emquanto a Assembléa 
Geral Legislativa, a qae hão de ser presentes, 
não resolver o coutrariu. - Thesouro Publico 
Nacional, cm 4 d~ Janeiro de 1839. - ltfiguel 
Calmon du Pin c . ..1/mci!la. - Cumpra..se c 
registre~se. Maranhão, em 8 de Março de 1839. 
- Gomes Belfort." 

De maneir.a que as Assembléas Provin. 
ciacs sobre isto não podem legislar absoluta~ 
mente, ainda que não firam as attribuições 
geraes. 

Vejamos agora o que diz o Parecer da 
commissão do Senado quando fallou sobre 
estas leis, diz elle: -A lei provinci.al n. 62. 
dispõe, no art. 25, que o inspector da alfan· 
dega remetta ao Thesouro Provincial copia 
das pautas semanaes dos preços correntes or· 
ganlzados pa!"a se conhecerem os direitos de 
exportação, etc. {lê).- Or.a_, se passar o ar~ 

tigo do projecto da Camara dos Deputados, 
como está., as Assembléas Provinciaes n!o po
dem dizer aos inspectores das alfandegas que 
remcttam pautas para fiscalis.arem as suas 
rendas provinciaes; assim como jâ entendeu 
0 Ministro pela leitura que fiz, e ê provavel 
que todos entendam assim. Igualmente as As· 
sembléas Provincíaes não podem exigir que 
nas alfandegas não se dêm despachos de ge
neros sujeitos a direitos provinciaes sem se 
mostrar que estão pagos, porque isto ofíende 
as attribuições dos empregados geraes, e jã, 
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o Ministro deu o senÚd.o cm ·que se devia en
tender este direito das Assemllléas Proviu· 
ciaes. Tarobem fica prohibido Que os inspecto
res das alfandegas remett.am aos Thcsouros 
iProvinciaes relações dos gcncros despachados 
pa·ra conferirem com e1las os que pagaram 
direitos: nem ao menos isto se p~t·mitte, c (1. 

Vista disto havemos de dizer que o artigo do 
projecto do Senado ê o mesmo que o artigo 
segundo do ·projecto da Gamara dos Depu
tados? Este artigD está. bem entendido como 
o Ministro quer; já. nós sabCmos que as As
sembléas Provinciaes nã-o podem legislar so
bre estes objectos, ainda que nilo firam a& 
attribui~ões dos empregados geraes, porque 
o Min!stro deu-lhe este sentido. Quando o no
bre Senador responda cabalmente a isto, direi 
que o negocio é cl.aro; ma-s, se ha de ir com 
esta obscuridade, e amanhã Dedlr·se nova ex
plicação, não acho com·eniente que seja ap· 
provado. 

0 SR. FERREIRA DE MELI..o: -Sr. Presl
'dente. Ainda não me acho convencido (pelas 
razões que apresentou um nobre Senador) da 
desnecessidade do projecto ir -â Commissão. O 
nobre Senador considerou este projecto como 
o bals.amo que ia sanar os males da.s Proviu
c-ias: eu estou p~rsuadido do contrario; ha 
de permittir·me que eu supponha antes que, 
em lugar rie ser um balsamo, é um elemento 
de discQ.rd"ia qué teremos de c>nviar ás Pro
vindas, se acaso passar tal J:ll·ojecto tal qual 
elle se .acha. Não tornarei a repPt.ir tas ra.zt5es 
pelas ·quacs eu julgo ser isto um elemento de 
discordia:. basta dizer que, no modo de pen
sar de uma grande parte dos membros da As
sem bléa. Geral, e de algumas Assemblêas Pro
vinciaes, aliâs muito respeitaveis, como a de 
Pernambttco; no modo de pensar de illustra
dos escriplores publicos e de muttos brazi1ei· 
ros, sinceros amigos de nossas instituições .. 
este projecto ê considerado como revolucio~ 

nario: por isso, o nobre Senador, desejando 
dar M Provincias aqu11lo que elle julga um 
balsamo, cumpre um dever sustentando o pro
jecto; e eu, desviando que vã ·aquiUo que 
julgo um elemento de discordia, tambem cum
pro o roeu dever impugnando-o. O nobre Se
nador disse que, combinando os dous artigos, 
não podia achar dlí!erença entre elles. Ora, 
permitta·me o nobre ·Senador que eu lhe mo~
tre "essa differen(!a: o art. 2" do projecto da 
Camar.a dos Deputados s6 reconhece nas As-

sembl6as Provinciaes a.. faculdade de crear e 
supprlmir empregos municipaes e provinciaes 
(lê). Demonstrado fica que este artigo é 
muito restricto, porque confere unicamente ás 
Asscmblêas Provinciaes o poder de crear ou 
supprimir taes empre-gos, e da lettra do ,artigo 
não se póde concluir que cllas tenham taro· 
bem o poder de conferir a estes mesmos em
pregados algumas attribuiQões que sejam uteis 
ás suas localidades. 

Pelo contranú, o artigo do projecto do 
Senado exprime-se assim:- A faculd.ade de 
legis!ar sobre a ereação e suppressão dos em
pregos munieipaes e provinci"aes, etc. (lê). -
A differcnça entre os dous artigos ê bem sen
sh·el. O artigo do p1·ojecto da Cam-ara dos 
Deputados só reconhece nas Assembléas Pro· 
vinciaes a faculdade de augmentar ou dimi
nuir o numero destes cUllll"egados; sOmente 
o artigo do projecto do Senado reconhece estJ. 
[acuidade, e tambcm a de poder marcar-lhes 
attribuições para a exe('uç:ão de leis provin
ciaes que n"ào prejudiquen1 as leis geraes. 
Tanto mais esta differença ê notavel, quanto 
agora mesmo acaôamos de ouvir a leitura de 
uma portaria do presidente do Thesouro Na
cional, que fazia parte do Gabinete de lS de 
Setembro, que denega\·a á Assembléa Proviu· 
cial do 1\il""aranhão o poder de conferir, por 
meio de Ul113 lei pro"\'"incial, algumas attribui
~ões a um empregado geral, altribuiç5es ne. 
cessarias ao d~ernpenho de arrecadar rendas 
peculiares dessa Provincia. E de certo, se se 
entender restrictamcnte, como parece ser o 
sentido 1ittera1 do artigo que veio da Camara 
dos Dep11tados (e já foi assim cntendião pelo 
Ministro nessa ordem que c·xpedio), que au
gmento de empregados não vão ter necessa· 
riamente as Provindas? Até a.gora, cm uma 
grande p_a.rte dellas, as suas contadorias não 
[oram alteradas quanto ao pessóal, incumbi
ram-se ás inspectorias a arrccada~ão dos im
postos provinciaes; os empregados destas es
tações exercem esta a.ttribuição conjuncta· 
mente com o exercicio de arrecadarem as ren
dfls geraes, e por este augmento de trabalho 
-algumas Assem b1t?as Pro~inciaes lhes têm· da
do gratificações; mas não se poderá. continuar 
este systems economico, a entender~se restri
ctivamente o artigo do projecto da Camara. 
dr1s Deputados. Se passar o artigo assim como 
cstã redigido, e já foi entendido pelo Co
Yern(), terão as Ass<:mbléas -provinciaes ne-



78 Scssrw de 3 de Ag·osln 

ccssitl:!dc de jft c já org-unisurem contadoria~ 
. para receberem as rendas provinciaes, e essas 

rcn' ~ . (•ls sento Pela m:uor parte r.!Jsorvlclns com 
orlleJ::tdo~ .de~scs empreg-ados, empregados que, 
no t1rocm1o de suas funcçõcs, não poderão 
ter a neccss:trin I>r.atica pura b2m desempe
nharem seus dcnre:", como mé agora se cst{t 
praticando. 

Por isso, julgo que o artigo do projecto 
do Senado é mais amplo, porque reconhece 
essa faculdade elas Asscmbléas Proviuciucs 
poderem conferir algumas attribuiçücs sobre 
negocias peculiares das Prorincias u. esses 
e1:1prcgados gcracs, comtcnto que n:io preju
{l!qucm a> disposições das leis gemes; mas, 
peJa lettra do artigo do projecto que veio da 
outra C:tmnrn, c pcJ.n intclUgencia aclopt:-tdn 
pelo Governo, c /j:'t mandnda executar por 
aqucl![l prorisfto do Thcsouro claro fica am 
as .A~scmb!éas Fro,·inciacs nü'a têm outra 

4

fí.1. 
cu1dadc senrLo de crcnr on supprimir estes 
cmpre;;os, c n[lo a de .augmcntarem suas at
tribui~i.ies. Ora, cntüo scr[l preciso, coruo já 
aqui se disse, crear novos empregados p1ra 
todos os ramos da administração provlncial, 
c, pela mesma razilo, um novo Poder Judici:t
rio, para eonheccr dessas pequenas cousas pe
culiares aos municipios c á Prodncia; c s;:rú 
isto com·enicnte? Creio que não. O contrario 
me pnrecc melhor (pois nilo devemos estender 
tanto os prlncipios de federalismo), que as 
leis provinciaes possam couferir aos empre
gados gcraes tod.as as attribuiçõcs que não 
prejudicarem o cumprimento de leis gcracs; 
ncru mesmo isto pôde p!·ej udicar a uniii.o do 
Imperio, antes pelo contrario, porque, quando 
aos empregados geraes se anncxassem essas 
attri!mições proyinciaes, é natural rJtte cl!e:; 
se intercssass~m mais cm. consc!'l'ar a união 
do Imperio, 

Ora, disse mais o nobre Senador: -O 
que iam os artigos fazer [L Commissão, quan(lo 
nada se tinha nncido no Senado a este res
peito?- Bu respondo que desejava que estes 
artigos fossem (L Commissão, p:tra altender a 
·esta latitude malar que dá o artigo do pro
jecto da Cttsa {ts Assembléas Provi!1ciaes, e 
nfto rcstringil-as lrmto como restringe o ar
tigo do projecto da Camar:t dos Deputados. 

Disse o nobre Senador:- Po!·ém, não h:t 
nada Yencido, o que é que a Commissão ha do 
fazer? - Ora, cu não dcYo tomar a tarcf:t 

de dirigir ou insinuar a i!lustrc Comm!ssão, 
nliüs composta de membros tão i!lustrados c 
trnquc.indos nos J!ep;ocios parlamentares, que 
d<' c<·rto h:t0 ck s~b~r P,Uc o que têm a fazer é 
com;Jnrar um art!p;o com o outro, ver se ser(t 
ou nito mais connnientc dnr esta m.aior lall
tuJc que o artigo do projecto do Scnndo con
F.~i·í~ (t3 A~scmllléJs Provh1ci::.cs, c entfto redi .. 
~;ii-o neste sentido, pra o que nfto julg-o que 
seja ncccssario que se lenha ''encldo cousa 
~tlguma. Eis aqui o que cu entendo que a Com
missão deve fazer, c nrw pôde zer;ir de obsta
ruJo o niio hnnr nncla nnc!do, p~rque talvez 
nó> tinsscmos adiantado mais este negocio 
se, logo desde o SNt comcr,o, tivesscmos to
mado o c::pcdicnte que requereu um 11obre 
Senador ele enviar um c cutro projecto (t Com
missão: é pro,·avcl que enWo j;L tlvcsscmos 
considerado tod~s estas duvidas. c que R 

C·1mmissii.o th•cssc aprcscutaclo emendas n 
rst.c rcs;Jeito, nu preferido um ou outro pro
jecto. Se isto ti\'csse acontecido, é provavel 
c;i!e os nos,os trab~ll!os ter1a:n lido mclllor 
n.nr1amcnto, yi.nquc V. Ex. b0m sabe o peso 
:-]ilC tem em e~:c!n m:-~n d1s Ca:uaras o parecer 
rl~ uma Commi~siio, pnrquc pn.ra as Commls
sõcs s5o cseolltidas as !lC>soas mais ~ptas pnrn. 
t.r:1.tarcm d:1s liircr~~~::; n~aLr:ri~~i (}UC s~w sul!~ 

mettidn.s [L sun considcrJcão, c isto digo sen1 
oflcnsa de mn!Ju:n nobre Scn[lliOr, wrquc 
nem todos têm os mesmos conhcclnJCntos pro
íission~cs. Ora, sendo assim compostas ;ts 
Commissõcs, neccssP.riamcntc ha um certo 
respeito aos seus pareceres; e tanto assiru é, 
que rarns Yêzcs acontece callir um p>rccer de 
Co:mnissão. Pelo contrario, as mals das ve
zes ellcs si1o ,approYados, c creio que com ra
zi'to, por ser um trabalho meditado. Eu, por
tanto, ninda nflo fiquei convencido, torno a 
rl!z·:l-o, da necc~sitladc dos deus artigos não 
irem {t Comn.:issi:10; ainda \'ato pelo requeri
mento, c não vejo nisto inconYcnicntc algum, 
antes alguma vant~gcn1. 

Cumpre s~tisfazer ao nobre Senador. Eu 
n:CLO lhe attribno nenhum fim Jncnos digno 
para que quizesse accelerar esta dlscussftO; 
cu disse •nntes que o> nobres Scnn(lores que 
sustentavam o projecto da Camara elos Depu
I·:H!os, principalmente o nobre Senador que o 
considera como um lmlsamo salutar, csta1·am 
desempenhando o sou dever, promo,·cndo a 
r,ue c!lr. pass:lssc qt:"nto antes; creio que ns-
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sim respeito as intenr;0cs elo nobre Senador; 
c cntfto disse wmbcm que, estando eu por ora 
pêrstwdlrlo ela que o projecto cm vez de ser 
esta balsamo consolador, era talvez um elo;· 
menta de discorclia, uma boceta de Pandora, 
cata·:a uespj~:tdo, ou que ellc fosse emendado, 
ou qnc no menos não lastimassemos o tempo 
Qilc r.~stD.1':<mos em consicler:tl-o como ellc 
!ll~r.::c!n, porque c•mfim não estli clle na ra
z.:o de um:~. lei ordlnnrla. 

E:t j:l r.qui uma nz clis~e. c M~ora tor· 
nurci -~ recorut!r no Senado, que a Constitui
r:~o primitb:::t do 1~st~H1o marcou o que era 
cnnst!tucionn.1 e o que nfto era, c declarou 
que só o que era constitucional seria refor· 
mD.clo pc:los tramites marcados mt mesma Con
stltuicão, Dlas que o que !![~o crn. constitucio
nal podil passar por uma lei orainaria. Ha
nnclo c:.;ta faculdade na Constir.uiç[to Primi
ti,·a, e havendo muitos artigos que ncnhmr.a 
dnvid.a offereclam de nrw serem constitucio· 
n:'cs, comtuclo, tem-se guardado um profundo 
r0speitc ít Constituiçrw. de scrte que ainda 
nrw se nbrio un1a i!iscussfto fonna1 p~rcl se 
~xtr.cmar o que é constitucional c o que 0 niio 
é, c c:>tc co:npart:tmonto do Corpo Legislativa 
tc·m sido muito prudente, patriotleo c justo. 
Ora, se assim se tem pratica(}o a rt:speito d:t 
Constituirf!o primlth·a, qual será a razfto por 
que nr,o deveremos continuar com igual com
portamento qnnndo tratarmos da interpreta
çfto do Acto Addicional, isto é, quando agem 
~-~!uos tratar da mesma Constituiçf,o? Porque 
cu não faço nem posso hzer a ífferenra ::1gu
lll1l entre a Constituiçfto primitiva c o l>cto 
Aàdicionnl; cu creio que tanto uma como cu· 
ti'O fazem hoje o tecla da le! fund~mcntal do 
Estado. Eu, portanto, aluda voto para que se 
npprn\·:: o reQ~:t~l'~Inl·nto rn:l• quc·r ouc cs clous 
:1rUgos '·no fL Commi.ssfto para os examinar 
Unto n respeito ela n:aterla como da rcda: 
C:!:'ào. 

O St:. Loms G.\)I.\: -Quando, Sr. Presi· 
dente, r.s lllscussí5cs Jey~m o caminho que esta 
tem J,"'auo, seguramente muito me apraz to
mar parto nc!lus, porque realmente não so 
tem trotado senfto da mnteria do artigo c seu 
objecto, c por 'isso folgo mu!to de poder con
tr!buir para p~t.:ntcar o que mais com·ém 
afim de que o Scnnllo ll:::lib~J·e. 

O nobre SenadGr, querendo combater os 
argumentos que cu produzi para que nito fosse 
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o projecto li. Co:nn:issiio, ue cel'to não attcndcu 
:!o rlilemma que importa>·am estes mesmos ar· 
::~un:ntos, c vem .a ser: ou -os deus artigos 
S<W 1dcnticos, c neste caeo nii.o ha necessidade 
lle que vão li. Commissi1o, ou d!ffercm entre si· 
no segundo caso, qual é o program.ma scgun' .. 
r lo o qual a Commissão h:! ela tralJ~ !h ar? o 
Jrogramma é para que restrinja ou para que 
1nl'p1i~, c n:J.n p~rn. que Yo:te dn. Commslsão 
d1 mesma maneira. porque era preciso que o 
Se:nndo rccomrncnclassc a~guma cousn. ft Com .. 
mi~são; era preciso que o Senado dissesse:
á. nossa mente é para que restrinja ou p:tra 
~uc a~p~ie.- x,io sendo as~im, o trn balho da 
~,_,on1m1ssu.o era dr.snece!::sano. 

Ora, d!ze!ldo eu isto, n:io s~ lnfira que 
~n acho e:sta. cliíf,;rençn; cu entendo que os 
dous artigos são identicos, acho mesmo au.: 
o artigo da Camara dos Deputados é co~o 
:nn sr.ntimr1;to g"ernl de; tccl~ t'Sl".~t. parte lc· 
~istu dos representantes cll )J:ç:lo, tanto e1n 
umu como na outra Can:nrn, par isso qnc os 
Cê:;Ü;tas quasi todos C0:1COl'dn!U n:t doutrina 
'lc·s~a urtig-o: este hab!to cl~ encarar r:::; mate~ 
ri:ts ele certo modo iaz com que. apczar de 
ccrcm O!Jiníões contrarias na po!ilica, toda· 
via nisto con~"irjum para o r.1csmo juizo, c eu 
apresento uma p~ça que jnstifico. isto; é de 
Ul~ 11'l3.gistr~do que por su~s qnalid~des c lu
~cs deve merecer muita considcraciio; fallo 
ilo Sr. Limpo de Abreu; c Yenio que, lendo 
eu un1 urtigo ele umns suas instrucções, se 
acha nesse artigo consigl!adn. prccü:::nr..cnte a. 
U.nutrina do para~rapho cler.te projecto. Pa· 
rcce que é como ;;m pl~gi:.üo, mas niio 6 um 
ry!agil.to; 6 poro.uc os homer.s profissionaes, 
quando tratam da ma teria. quasi que se co· 
piam uns aos outros: en vou ler css:ts lnstru
cçiies.- Bem que a.s Assembléas Provinc!aes· 
voss:~m, sem l'!uYid::t alguma, cre~r c suppri· 
\11 ir os cmprc!l,'oS admlnistrr. ti vos e provin
ciacs, c dar a cacl!! um clcllcs as att1'ibuiçõcs 
que lhes parecerem ccn,·cnientes, releva, 
.:te. (lê). 

Veja bem o nobre Senador como este 
digno mngistrnelo vai conforme com .a minha 
opinião c com 'a de tod~s os outros o.ue ,·atam 
pelo projecto. Eu n[to lligo qnc os nobres s~

nnelorcs que combatem este artigo não sejam 
clot:tdos ele muitas luzes c conl1ccimcntos; po· 
ré!ll todas n.s sciencias prccis<).m de um certo 
lirocinio, c precisam de que se tenham ndqu\-
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rido sobre ellas alguns prlnclplos, e perdoe
me o nobre Sen.ador que lhe diga QUe da m:t
neira por que elle quer considerar o artigo, 
isto ê, alargando mais a esphera das attrl
bui~õcs das Asscmblêas Provlnciaes, .por esse 
modo vr.t. noYamentc dar occnsiilo a que ns 
Assemblé.as Provlnciacs, sem culpa sua, coi
locadas nessa grande esphcra ue attribu!ções, 
legislem em um sentido Ü!Yerso claquelle que 
convém: eis aqui o que o artigo em discussão 
quer e'·ltar. 

Ora.. disse um,n.obre Senador que um JII
ni;:j ro ele Estado dera. ordens, mandando que 
não se executassem certas leis das Assembléas 
Provinciaes. Eu niio tenho conhecimento des
sas ordens; mas cu julgo que um Jiinistro de 
Estado não se póde compromctter a executar 
as leis geraes, se clle, quando a.pparecer uma 
lei provincial contraria li lei geral, niio disser 
ao presidente da Provlnci:t que nfto execute 
n lei provincial. Como ha de responder pela 
segurança publica, e por uma bem regulada 
economia, assim na parte de finanças como 
r.m outros objectos da administração, se nfto 
tive1· a faculdade de impedir que uma lei pro· 
vincial fira uma lei geral? Se cu fosse Jli· 
nistro e tivesse de executar uma lei geral, 
vendo que clla era ferida por uma lei pro,·ln
c!al, de certo mandaria dizer que n1lo se exe
cutasse a lei provincial, cmquanto a Assem· 
1Jléa Geral nito deliberasse a eíite respeito, 
JlOl'que, se em todas as Pro\·lnclas houYer um 
poder que esteja annullando os actos da As
semblé:t Geral, um Jiinistro nfto poderii res
ponder pelo bom desempenho dos seus ·de· 
nres. 

Voltando á materia, digo que a marcha 
da discussão de\'e ser votar-se sobre o artigo 
do projecto da Camara dos Deputados, e, 
quando este não fõr appro1·ado, ''otar-se so· 
bre o artigo do projecto do Senado, julgando 
dcsnecessario irem li Commlssiio. 

O Sn. CosTA FEnnEmA:- Perguntarei ao 
nobre Senador que acabou de sentar-se se o 
11obre ex-~Iinistro da Fazenda não é uma des
sas notabilidades que se suppriam umas pe
las outras. Eu faço muito bom conceito do 
nobre ex·~Iinistro da Fazenda, e nós não po
demos negar-lhe conhecimentos; m.as o que 
disse ellc? Segundo entendeu a interpretaçüo 
do Acto Arldiclonnl, mandou uma ordem á 
Proylncia do :Maranhão, dizendo que o lnspe-

ctor da Alfandega não devia remetter ao 
Thcsouro Provincial cópia das pautas ~ema
narias dos preços correntes organlsados para 
se conhecerem os direitos de exportação: creio 
que isto niio fere as attribulções geraes; en
tretanto,. o Sr. Calmou entendeu que o Inspe
ctor da Alfandega não devia fazer isto. 

O Sn. C.IUXJ.:IHO nE CA~rPos: -E' Isso 
mesmo que é preciso Interpretar. 

O Sn. Cosn FEm:r.m.1·: -Bem, mas inter
preta-se pelo urtigo cm dlscussftO? Ji:u qulzera 
que o nobre Senatlúr me respondesse se a lei 
provincial do Jfar.anhão, que mandava que 0 
Inspector da Alfandega remcttesse ao The
somo Provincial cópias dessas pautas, é of
fensil·n das leis geraes, .assim como se o que 
dispõem os arts. 26 e 28, a mesma lei provin
cial, n. G2, vai ao encontro das leis geraes. 
Eu trago isto para mostrar ao nobre Sena
dor como uma das notabilidades entendeu 
este artigo da Interpretação: (I vista dessa !n
tclli~;encia, as Asscmbléas Provlnclnes não 
podem sem duvida alguma fazer que estes 
empregados desempenhem certas attribui!,Jes 
que niio forem attribuições ger.aes. Estas cou
SlS sfto t:Io insignifléames, que eu nfto sei que 
mal fazia que a Assembléa Provincial pudesse 
legislar sobt·c isso, entretanto que pelo officlo 
ou ordem do )Jinistro se colhe que só os pre
sidentes podiam incumbir eslec encargos, e 
não as Assemhléas Provlnclacs. Emflm, po
clcrei estar enganado, c desejo ser esclare
cido. 

O Sn. I-I. CAvM.CAXTI:- Entendo que deve 
ser approvado o requerimento, para que vão 
estes artigos li Commlssão, afim de lhes dar 
uma nova redacção, como melhor lhes pare
cer, sem ser obrigada a fazer isto pelo es
tudo da discussão, nem pelo artigo que foi 
proposto pelo Senado: clla tome em conside
ração este negocio, c proponha o que ach.ar 
m:tis conveniente. Supponllo que este é o 
sentido do requerimento, e não forçai-a a di
zer qual dos clous artigos é o melhor; se fosse 
para Isto, certamente eu não votaria pelo re
querimento. 

:-<esta mesma occasliio cu estou persua
dido que a Commlssiio p6de examln.ar as du
''ldas que se têm suscitado nas Províncias. os 
papeis que existem na sua pasta, e sobre tudo 
Isto formar o seu juizo e propôr ao Senado o 
que achar mais conveniente a este respeito. 
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S!·. Prc~ldcntc. Eu ouvi ler umas instru· 
cçõea, acerca de objecto identlco (e foi por 
Isto que pedi a palavra): multo folg-uei que 
estas instruc~ões fossem apresentadas como 
exemplo a um nobre Senador que não quer 
Instrucções. Eu digo que o nobre Senador 
niio quer Instrucções; mas deve-se atteuder 
que entre instrucções nos presidentes de Pro· 
vinc!a, para o encaminho na boa ordem elos 
neg-ocias ·publicas, c uma lei, ha uma grande 
cliff~rcuça. Eu nfto sou leg-ista, mas, como sou 
legislador, pe~o licença para emittir a minha 
opinião a este respeito. (,lpoiarlo). A lei im
põe um,a obrlo;açiio; as Instrucções a maneira 
de se cumprir esta obrigoaçiio: sem dul'itla, G 
este o meio de chanmr as leglslaturas pro-

cional, por ter havido um ou outro abuso; eu 
entendo que ha perigo immincnte em querer 
estorvar que as Pru,·inclns entrem no g-ozo 
das attrlbuições que lhes sfto conferidas pelo 
Acto Addicional; nós vamos ao mesmo fim, 
queremos paz c ordem no paiz, porém o nobre 
Senador parece que tem g-rande desconfiança 
das Assembléas P:·ovinciaes; mas reflicta bem 
na contradicçào em que se acha, porque, se tem 
essa desconfiança, o remedia que lhe dá, bem 
longe de ser balsamico, é irritante; se a des· 
confiança existe, este remedia, pelo contrario, 
Yai provocar malor desconfl.an~a; m~s. como 
eu entendo que as Províncias não têm senão 
dcsr;jos de marcharem unisonas na observancia 
da Constituiçi!o, cntfto é nccessario confiar 

vinciaes a uma unidade, a um systema, c muiéo nel::ts. 
mesmo a uma prudencía neccssaria. Quando Seria. neccssario que o Executivo, na es
se trAta da execução de uma lei tão impor· colhJ dos presidentes das Provinci.as, tivesse 
tante como a Constituição do Estado, recor· tod:J. a attençào ás circumswncias em que el
rcr a essas instrucções Jldas pelo illustre Se- las se acham, c que déssc instrucções da na· 
nador 6 um melo que tem minhas sympathlas; tmez:1 destas que li, que estão em harmoniu 
mas legislar como fazemos agora trn com· com 0 nosso srstcma. Senhores! Um presi· 
sigo grandes incomcnit:ntcs; e pôr as Prol'in- I dente nfto pôde marchar sem a Assemb!é.a 
<;las cm collisfLO, é p:ovocar .a uma rcbcl!ifto, Provincial; nm exemplo multo frisante foi u~ 
~. augmentar os confllctos. acto <la adminiôtra~iio passacht com o presl-

Note-se, Sr. Presidente, que cu tinha per-\ dente de uma Prorincia: 0 ::IIinlstro contes· 
dido de vistas e~sns instrucções: mas le~b:o· sou que esse presidente niio lhe merecia ue
me ele as ter l!do; nem por 1sso sere1 ocu nhuma censura, mas que hal'la um.a grande 
npologlsta cm todas as suas partes; mas, indisposição entre ellc e a Assembléa Proviu· 
apezar de algu:ua imper!eiçfw, obserl'c~·se cial, que era nr:ccssario conservar a harmo
essas instrucções, c veremos acabar multas nla, c que por :sso 0 dcmittlo: ora, eis aqui 
abusos. E quanta .pena nfto tenho eu .. ve~do 

0 
verdadeiro principio por que é preciso su· 

que os legistas que succecleram a _este legolst.a bordin::tl' alg-uma cous.a a essa harmonia entre 
procurassem meios tfw fóra duqmllo que tl· a-s Assenlblúas Provinciaes e os presidentes 
nha seg-uido este Ministro. No te-se bem o que das Pro\·!ncias. se, pois, isto é necessario, por 
dizem essas instrucc;)es, e eu as le~el no\~:- que raz:lo não se mtcnde r. esse principio, ~ 
meote (lê). Sen~o~es, crear c suprmmi.r na~ quer-se Jmperati'·amcnte prescrel'cr aos pre
é augm~ntar c dlmlllnir; e pergunto e~. Ins sidentes wes c taes deveres? 
trucções desta natureza não são as mats con· S P esidente ít vista de umas instru· 

P · · ·a v>rda- e 0 r • ducentes u. chamar as roVIUClas a un.. " • b d ler um outro nobre Se· 
. . 1 _ diversos cçoes que aca ou c . 

dei r:~ intelllgoencla, a trazer to. c,. os 
1 

ntendesse 0 contrario, poderia saiu r 
funccionados publicas ao cumprnuento dos ~u~lor, e perante 0 Governo apresentar os scus 
dos seus deveres, quando por··éutura possam e ~: c. 1~1as se 0 presidente !ôr obrig-ado a 

. . • Por est~s mot!>OS, • . 
ter exorbitado uma 011 outra 'ez · formidade da lei e não na con· 

. li fi .. c todo· de- obrar na con • ' • · . 
meios nfto se conseg-uir, o m. 1,•1 ·• f ·a d das iustruccões clle niio pó.de del-
o(:iamo:; do (jUC pe\J. interpn: >çiiJ :JUC Se orllll a C . ' ' 
• " ' . 1 xar de ·t cumprir. cltscute? Essas interpretaçõeo, poiõ. pa. :m·sr · ' t 

Ora obsen•e·se ainda m:lis que, se es !1 r• mparar a estas instrucções? J~is nttui cm que • f" . al~uma di!· 
~:u difflro; ú nobre Senador pre;um•~ I!JC: ha Interpretação que da~lOS ,so ~~~~~ ~ofireu o 

P~rlgo imminente em deixar ;Ll Provincias n_a ficuldnrle na sua cxecuçao, ? 0 !r.t~!t:,;encia (!\W se tem dn•l. ao Acto A ill· neto primitivo, que remedlo ilaremos nós. 
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nobr" Scn:tdor jú I.Ji,;se que esta lnterprct<t· 

~i"to é mais obscur:t do que o Acto Addicional; 

ci1 nn.rtiillo n nH:~:-=:n:l np!ni~1o: c qual !:icrú o 

resultado? As As;;embléas l'roYincilcs não 

qucrcr:Jo ceder, o.s presidentes tcr:1o nccr.ssi
d~dc d.; r~edcr ~t!gum:t, c se não cctlcrcm, cn .. 
trw \'2l'·sc-ha o Governo Ger.:l o1Jr!3'~do a cc
ller, ou ,~ .:1omcnr Pl'Csidentc-s para nüo pôr 
C011fliclos n~s Pruyincins. Sr. Prc:sidcntc; se 
!Ucsmo tlentro tlJ. Assêlllb!(·a Gerai, n:!. occn.
si~o (nl que se d~3cutc esta intc:!'!H'etn~Cio, o;:; 
mcsn1os qu~ vot:•m por elh discorda::~ tanto 

do ~éll sr:mitb, n~o iléth'rüo aa "\.~scmblbs 
Prol"·inc!.:tes scg-Ltlr a intelligTncia de ta! ou 
ml :ndiriduo IJU~ Llltl'OU na confccciio dc:;ta 

Jd? :En, Sr. PtL·.::iJcatc, .r:.doptando co:alc-scen .. 
dcsccntlcnc:!a.:; c ro:err.aciéls con1 n.s Ass2m
lJ1t;~ts Pro·.;hlc:bc·s, não ~YI!l.Dathi.so nunc~. lkll~ 
n.dmittir~i t~:c::; co~lclcscend·~ncins com nbc1dcs. 
(.·1po1aclos). P~:~·~t com aqudk:l C!U\3 se n:o:3· 
~r~un obedientes [t !t.:i, f'J.U~ reclamam, que rc
J>i'(.Se!1W.m de~Hro do c.:irculo cl.n. Con:ltitu!ç~io, 

ter~?i sempre todas as a.ttcnçõcs, nunca f!Uérc
rci p:·oruc:nr r.:~e:~Jcs; ~na~:, p~r:t co1n ~quell\:s 
(fJ2 .:.'~l.:í.:!il !'epr~·~l:nt:~!:Üt::s com b~lroncta:;;, não 

tí.:l'í:·i :.titen~iio alguma (apoi~ulos); e ca pe:~.:o 

t!os uoinc~ S~·nr:.d·:l!'L·~;. que n113 Ú.lZ0lll tanto 

fa\·or Lm El10i.ar-n10, apo1élU-mc tamb8m quan

do eu não rJUeríJ c!.::.sattendcr ft rcprC:SElHD.ção 
J.~ muita.'l Frorineia:::;, c:om e.spcdallc.ladc da 
Pro~:inc:ia que rue tcn~ fdto a honra de me 
11(J:nca1· p:tra seu rf:prcscntance. (.:lpo~ados.) 

S1·. Fn!:i!de:nrc. Eu n:to Ucsejo d8 acnhuma 
:JJ:tn,·ir~ !Jertm·!J:~r :1 marcita llo GOI'éi'!lo rc· 

presciltur.i~·o; In:ls pe:rmitt:::.-mc V. f~x. que t~n 

L1r;a. nJgum:1s cb3ern!çôes sobre os motivos 
tli.IC diri,;~;cm o :ueu \"Oto nesta materi.:l. Sc
:;horcs! A causa por que l'oto pelo rcquGri· 

mcnto é para dar mr:.iB tempo ú meditação. é 

para ti:·ar mc:;mo da Casa a di;;cussão deste 

projecto. E:' da attribuitüo dos presidentes da> 

Cam.aras Leg!s!:ttivas, quando discussões se 

apresenr:;m ~uc prctérem as dos objectos ur

gentes ao Paiz, tirnl·as da ordem do tH<t: eis 

o rncioc!nio c llltllila~·:lo; c n. expcrlencin n 
mostr:t so com a discussQo deste projecto s 

ou ni:o p:·cJudicados os negocios urgentes, p 

exemplo, o negocio que se principiou hoje 
c;iscntil' n:·sl.a Casa ~cerca de uma lei da Pr 

vincia do :!lhr.nnh:io; negocio tüo nrgcntc CJ' 

- .Jrnn ]Jro.rliil//~ ar!let Uca/rgon. - Este n. 

~o~io (L.:\·c tGlnG:i' n. P!'ci'ct·l:ncia a f]tta.Jr.ru~ 
outro; G all! rgw se de,pc mo3trar :1. fir!1Icz 
eh ;Joi;ér mc!on~L é ahi que se dG\·cm c:staiJ; 

!cccr os princ!p!os Jlelos ~uacs s." attendcr 
n:J l'C'!H'C!32ntl~Õc3 pncií!cns ou as rf:prcsenta 

c:<ics c:om ~U'!1l:l.3 nr! Iu:lo: este nc·;;oc!o 6 d 
t;to p;rant!:o impol't~ncia, Sr. Prcsidf:ntc, qu, 
tiott.::~ l'C!SJH1itH\'t1s Senadores, da Provincia d1 
~.In;nnh:1o, dircrgcm, most,.,:r:.c1o ambos dese 
~~s ar-r1cntcs !1C'l:t p:1z; '"C'j!t-sc, pois, éDl (]Uf 
circ11m.st:-tne:i:":s ni:.o s ~ li:L tlo nci1:tr aquelln 
L'):-avinci:t: se deus il1n.stres Sen:1Uorcs, filhos 

do ~l:l:·~n!Iiio, co:!I famili~!s c propriedades 

Jl!i, !lC!Hlm~sc na C:13:1. r.lis~Hlentcs, qual se:rá 
'J l~d~do UJ!!llf!I!a P:·o\·inc:ia? I~u espero ele os 
1·~:r e:~n 1:~!1'!"!.1onia, e:u concordo c!nm os pr1:nci
p1,j;j tia :-::ua po~iric:1. c pcç~o :t V. Ex. que dê 
c·om prc:c·rt·nci1 este projecto para orclcm elo 

clia; p:co t~:n!Je:n ~o ExccuLiYo que attcnda 

ú d.i:5c:nss~!a í1U1: llouYr.r sobre esta materia; 
.1r:s!m nú.'l mostrr!.!'CH~os ao Pa!:~ rzuc te!llos cm 
;;;u!~:t considcrr:ço:lo :!.s suas neccsg!dndcs, e 
:1:1o cstaremofl ~nsl:1r.do o tempo n:1. discussão 
rlc pri!lcip:os const!tuth·os c mctnphysicos, Jc .. 
\p~ndo so:::::::ü.~::; c:o~UJ)lctas sem ~lttendermos a 
que os nos~os ii'!llãos ::ie dH:lcr.ram. Vão, pois, 
o~ proi<'ctc;s {t Co:nmissüo, c fil]ucm l[t tanto 

tempo qu:nto u.'j:c neccssario p~ra nós cstu· 
d:1rmos :1 1na t(·ria. 

0 ~ue cu tenho ''isto proticar constnntcmente, 
desde que sou lég!sl:Idor. Eu conf0sso (Jilé 

.~cho tfto prejudicial 0sta discussão, que hei 

de fner todos os esforços para .appcll:lr para 

D:Hl<t :t hora, fica ad!ad:t a dis· 
cus são. 

O S:·. Prc~identc dét p<tra ordem do 

dia :t continuar;üo da discussüo da 

rcsoluçiia que annulla .a lei do }!ara· 

ahão n. i!1, de 1S3S; primeira dls. 

cussiio da resolu~ão nnnullando a lei 

d<t sobrcdita Proyincia u. GG, de 1838; 

<', depois do meio di<~, a contlnunçüo 
d<t mr.terla ndiad<~. 

LeYantn·sc a sessão ús duns horas. 
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ACTA DE õ DE AGOSTO DE 1839 

PRESmE:\CL\ DO SI!. D.TOf.O ,\:\1'0:'> lO FEI.TÓ 

A's 11 horas da manhã, feita a 
chamada, .acham-se presentes os Srs. 
.\!arcos Antonio l\fonteirr ue Barros, 
l\farquez de Barhacena, Carneiro de 
Campos, Vall.asques, Mello c :11attos, 
Paraíso, Rodrigues de Car,·alho, Lo· 
bato, Vergueiro ::\fello e Souza, Au
gusto l1ontetro, Almeida c Silva, Costa 
Ferreira, Paula Albuquerque, Oliveira, 
!>1arquez de :\Iarícá. Feijó, Brito Guer· 
ra, Rodrigues de Andrade, Visconde 
de Congonhas, Visconde de S. Leo· 
poldc, c Lopes Gama. 

O Sr. Presidente declara não haver 
casa, c conYiua os Srs. Senadores pre
sentes :1. N~C!lpart:m-s~ cm trah~l!ws 

da commissões. 

CS• SESS.\.0, E)! G DE AGOSTO DE 1839 

E.nJcrlicntc. - JJiscussri.o da rcso/rrçtio que an
nrtlla a l•'i 11. 79. r].cr Provincitt !lo Jlara
nhão, ãc 1838, que crcort Prcfc~~os. Sub
Prcfcitos c agente~ d.; p.oT.iG'ia. - Prose. 
{lrrimcnto ria segrwrlrr rliscusstío rio pro
jcr:to quc interpreta alguns artigos rlo 

"leio .-lrldicional. 

rllESTDJ,XCL\ IJO sr.. DIOGO .\XTOXIO FEJ,J{J 

Reunido numero sufficiente de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão, c !~·se a 
Actn da anterior. 

O Su. Co:-;oE nE LAcEs: -I-Iontem, tendo 
de ir á Secretaria de Guerra Pttra objecto de 
sen·iço publico, pedi .a um nosso collega que 
participasse no Senado que, no caso de 11aver 
chamada, cu estava prompto a comparecer, 
~~ccbcndo participnçfto para esse fim: desejo 
que se faça a este respeito ,alguma dcclnra~fto 

na Acta. 

.. 

Depois de satisfeita a cxígencia do 
uobre Senador, é approYada a Acta. 

O Sr. 1" Secrd.ario dá r.onta do se. 
;;ninte expediente: 

Um offlcio do )flnistro interino do 
Imporia, em resposUt ao do Senado, 
de ~O do mez passado, erri que pedia 
l•sclnrccimentos a respeito do vinculo 
de Jaguar(!., c das fa~:endas nacionaes, 
que Iw. nas Províncias ilc Piauhy e 
?.Inranhfto.- Fica o Senarlo inteirado. 

Um officio do 1" Secretario da Ca· 
mara dos Srs. Deputados, participan
do a eleição da :\Icsa, que dcverit nlll 
servir no presente mcz.- Fica o Se
nado inteirado. 

Outro do mesmo, acompanh.ando as 
seguintes 

Eii!Cnrlas ti pi'(,JlOSta elo Governo sobre a fl
X(LÇão elas forças nava~s para o wwo fi
nanceiro ele 1840·1841, approvadas na Ca.-
1Jr.ara dos Dcputarlos na scsstio rle 1839 

l'I!Ol'OST;_ 

"A A:;sembléa Geral Lc;;lslat!va ilecrcta: 
"Art. 1.' Para o serl'iço do anno finan

ceiro que ha de correr do primeiro de Ju
lho de 18·10 ao ultimo de Junho de 1841, as 
forr.as na1·ncs activas do Imperio constarão 
das embarcações que o Governo julgar neces
sarias, não devendo as suas tripolações exce· 
der à ires mil praças de todas as classes. 

,; Art. 2." As forças decretadag no artigo 
antecedente podcriio ser elevadas, desde j(t, 
a quatro mil pracas, exig-iJJdo-o as circums
tancias. 

"Art. 3:' O corpo de artilharia de mari· 
nha poderá ser eleYado ao seu estado com· 
pleto. 

"Art. ·1. 0 O Gon:rno dt:signar{l o maximo 
do numero de alumnos, que dcYCm ser admit· 
tidos (t matricula do .pr!:nelro anno da ac.n
de:uin. rle marinha. 

;, An. 5." O Gol'<'rno fica n.utorisado para 
ajustar mnr!tj~ a premio. preferindo os nu· 
cionaes .aos estrangeiros, e, nfto haYendo quem 
assim queira scrYir, podcríL recrutar na fórma 
das leis, as pracns nccessarias para comple
tar as forças acima decretad.ns. 

;; At't. G:• Fica. tntnbl'm antoris:1do o Gn
vcrno, para, além do soldo, dar ás praças do 

11 
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cor;>o de artllllarla da marinha, que, con
cluindo o seu tempo de serviGo, quizerem ne!Jo 
continu~tr, uma gmtHica~üo igual ao mesmo 
soldo. ernquanto forem praças de pret; e a 
rccru tnr, nn fórnHt das leis, as praças precisas 
para C()lll!lle!ar a t'ot·ça do referido corpo. 

"An ;;• Os orriciaes ela armad,t, c de ar· 
tillwr!a eh marinha, cap21la c nautica, e os 
orriciaeS !uarlnlteiros, Jlei'Cebcriio. embarcados 
em narios armados, o meio soillo que lhes 
marca a lei de 15 de Outubro ele 183G. Os cl· 
rnrgi1!es ll:t. armada venc:•rüo tambem a gratl· 
ficaçiio de quarenta mil réis mensucs, q:!rllH.iJ 
embarcados, ou effcrtlvamenrG c:n[lrcg-ndos em 
ltospiwe~. 

"Art. S." O Governo commua a ficar au
torisado pam ele,·ar a dez o numero das com
IJ:'lnhias !ixa.s ele marinheiro:::, dt:-duzinclo das 
for~as decrot:tda:; no an. 1• a:; pra~as destas 
companhias, que err~.~ctiYamente embarcan·m 
cm na~·ics nr:nados. 

'·O .a1·t. 2' substitua-se por cstr·: 
'' Art. !:!." Em clrcumstancias exuaoruina

rias as !or~3S dc-erctndns n11 artigo antece
l!ente. poderiio ser eleradas, desde j;l. a qua· 
tro mil e quiuhenta:; praças. 

".Supp!·ima-se o an. ·1". 

"0 a~t. ii" p:Jssa a ser an. 4". 

·'X o art. G", que passa a ser ~ ... clcpuis da 
palana - soldo - diga-se de primeira praça. 

"O an 7", que passa a ser G", redija-se 
~ssim: 

"Art. li," Os ol'iiciacs cLt armada ([,; arti· 
lharia da mnrinha, fazenda e nautica, perce· 
bcrão quando embarcados em na1•ios armados, 
o meio soltlo que lhes marca a lei de 1~ de 
Outubro de 183G, em cujas disposi~õ,;s ficam 
comprehendidos os ol'firiaes marinheiros. Se· 
gue-se o mal,; que se acha no artigo i.la pro· 
posta. 

''Art. j•·, additi1·o. A gratificacii.o addi· 
clona! dos cirnrgi<ies tle anilharia tl:t mari
nha ser(t de hoje em diante tlc quarenla mil 
réis mensnes. 

"Art. 9." Ficam dÚog-adas as leis em con. 
trario. 

"Paço da Camnra dos Deputados, em G de 
Agosto ele 1S3n. - Canditlo .tosé ti.: "lrau io 
ViMIIW, Presidente. - Jrmquim .1Iar:·e71-ino de 
Brito, 1" Secretario. - Joaquim Xnilt'S .'.fa.
chnrio, ~·· Secretario." 

Outro elo mesmo, acompanhando •~ 
seguinte 

l'I:OPO~J(.Í.O 

•· A Asscm!Jiéa Gt:!'al Lrgblatim resolre: 
"Artigo unico. F'ica approraela n. pensão 

nnnual de 400~ú00, conferida por decreto do 
20 de Fe\'ereiro ele 18:1i, ao capitito elas guar· 
das nacionn~s da Pro1·lncia ele S. Pedro do 
Itio Grande d•l Sul, .TosP Tgnacio da Si!l·a Ou
rires cm rc:JJuncrar,üo dos Importantes scn·i
r,os por cl!c prestados :1 rnusn da lcgalidad., 
ua dita Pro,·incia. 

"Par,o ,Ja Camara dos Dr.IJ~nados, em 3 

de Agr.sto el·: 18~~- - Canrlitlo -Tosr' tlr• "tmujo 
l'iru:na, Prr:siclcnrc. - D .• rosr.' li•· As.l'is .1/ns
NI/'r'nhus, 1" Secretario. - ,foaquim 2\'u·nes J!a
clwlio. 2' Secretario." 

A' C'omnliss;io de Marinha c Guerra. 
l.'ma reprcs,'ntação d~ C:~mam :\lu

nicipal dr Ouro Preto, pedindo a crca
r,ão ele uma rr.!ar,:"10 na Pt'O\'Incia d•' 
2\Iinas Gcracs.- A' Commissüo d~ 
L~:gislar,iiO. 

Fica sobre a mesa a r<:dac~:"to da 
r.:-s,.Jur;iio do Senado, qu.: declara no 
;ozo dos direitos dr. cidad:io braziiP!· 
ro no padre José Antonio Caldas. 

X:t primeira pane da ordem do 
dia. rontinú"a a cllsr.ussüo, adiada em 
3 do corrente, do rr.qucrimemo do Sr. 
Almeida o: Silra, apoiado na mesma 
s~ssiio, r.m que pede csclarecimento;; 
ao Crwrrno accrra rias reclamar,<•~:: 

dos pc·nurbadores da ordem publica 
eh Prorincia elo :\l::tranhf!O, ::t rt'spelto 
da rr\·o;ar:Jo da lei de ~·i de .Tulh·1 
de 18~8. 

"Os mesmos cirur~iões, assim como os da 
armada, s:"tn comprehenclidos nas dispos!ções 
cm vigor do alntrá de lG de Dezembro de 
liDO, ~ d:t carta de lei de G LI.: Xo,·cmbro 
c:l·' 18~i. 

'·Segue·S(· O nrt. Sn da proposta. 
uRt:q110iro qnr firJl1(1 ndi:tdn o p:Jr~:rr:r i't<:\ 

discussfto até que se cli>cuta o proj.:cto de ~.:-
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Iorma tio Coliigo do Prucc~::;o, de qu~ a Com~ 
missfio de Lcgi8lr.çi'io cwi incumbida. - !JO· 

pcs Gam.a." 
E' apoiado. 

O Sn. Co,;T.\ I<'r"u:EII:.\ · - Yotarci pelo re· 
n!llanu·nr.o d:t mnt.crla . .J•:u r.,;wu Jl':t'suadirl, 
querimento, por isso que elle niio envolv·' 
que todas .1s informações IJliC o nobre Sena· 
dor deseja Re limitnr<io no que vou ler: nã·J 
se! se estas requlsi~ües chegm·am ao conheci· 
:Dento do presidente da Pro,·incia. c se el! • 
as remetteu ao Governo, mas, o que vou !e:· 
•' o que na realidade pediram os desordeiro; 
do :Maranhão. Tenho cartas de pessoas fidedi
gnas que me arian~mn a \'Crncidade do facto, 
que tambcm consta de nlgumns g-nzcta.s; e se·· 
ria para dese-jar que rodos os nobres Sena· 
dores lessem taes requi:;içües: é uma especi•: 
de proclamaç:io IJUe Rnymundo Gomes diriglo 
ao entrar na villa da ~langn, o que é galant·J 
pela sua orthographia. 

O nobre Senador passa a ler o se· 
guinte: 

··mm. Sr. Capitão :l!anur:l A!l·es d'Abrct:. 
"\'i!la da :llanga, 15 rle D•'ZdlllJro de 1838. 
"como Acho nesta Vila com a neunião dJ 

Po,·o a bem do soce;.:o Publico como const:t 
dos Artigos scguimc 1." Que seja sustentad t 
a Con3tctulção e garantido elos Cidadons 2:• 
Que seja admcttido o Pt·csidentc da Provinsb 
~ cm Tregue o go Vel'llo ao Vice-President; 
3.• Que seja abolidos os Prefeitos o Sbe Pre
feitos. Commissarios ficando somcntes cn Vi· , 
gor os Leis geraes c as Provinsiais que n l 
~oren ele cn contra a Constctni~ão do Iperio 
~ ... Que sejam espulcados empregos Portuguc:· 
z<:s e Dispejarem a Pro,·incia dentro em 15 

rlias com cxseçfto dos casados com famílias 
Brazilciras, e os velhos de 1G anos para slma. 

"R<timuuclo Gj>lll<'S l~icira. 
·Com de da Forca Armada." 

"Segue o Capitão Alberto Gomes Ferreira 
nrizar todos 08 Cidadoem Drazileiros c ami
gos da Patria, e do sucego Publico para s•: 
acharem neste Quartel da Forca. 

":llanga, H de Dezembro 1838 Comdc d:t 
F'orea Fora Feitores e Escravos. - R. G. r." 

E' isto o que este homem quer c proclam:~. 
é nfto sd ~uc possam vir outras informações: 
porém, para não gastar tempo .ao Senado, não 

úlç;o n1ai::; r.:;r~~xü~:;. e vuturí..i :,K:J ::cq~cri
mento. 

0 Si:. Co~uE llE L.\GJ;~: -Eu llOS>O Infor
mar ao Senado ~ue em poder do Governo se 
acba o original do officio que o nobre Sena
dor acaba de ler, em·iado pelo pre,;id~ntc ela 
P1·ovineia. 

O S1:. VJ-:JI(;n:n:a entende que, apczar ela 
informaçfto dada p~lo nobre ~linistro, convém 
que ~e per,am as informações ao GtJverno, por
que tah·ez haja mais ~lguma consa ele que o 
nobl"t) :\finistro niio possa ter c•o!1'hC:cimento, 
é:-tt consrqueneia do obj.;cto ser relath·o a ou
tra r~pn.rtição. 

O St:. Ar •. \JEJDA 1-: Sn.1·.\ diz qu<:, dfpois das 
informaçües dadas pr,lo nobre :llb:;;tro da 
Guerra. nito ha\"i!ria mais que du•·idar sobre 
este :1ssumpto; todavia, ainda insiste :10 s~u· 

re~ur:rimento. Apczar de que na ultima sessito 
foi de:nominado - Bruto - julga q;t~ mais 
al~uem lambem :;c faz credor do m~;,~,lo nome. 

O nobre Senador julga n:io té~ s:do cha
mado Bruto st:nüo por haver pedido que se 
arlias;;e a discuss:io: mas com isso m.;smo deu 
uma pront de que não cst[t disposto ~. transi
g-ir com o;; perturbadores do socego publico 
ela sua Província. Pondera que u:-~1 nobre Se
nador, que offereceu outro requfri:n.:mo de 
adianl(:lltO mais lato, mmbem podia ser com
parado com um dos conjurados co:nra o di
c:t.ador de Roma: assim como outro nolJr~ Se
nador, que tambe!m declarou f1·anca:Jh:ni~ C]Ut? 

nilO csutYa disposto n conceder nos s~illc-iosns 

elo :\Iaranhfto as Sllíl~ cxigencias. 0 ~l·J'Ore S~

narior entmdc q•te o Scnarlo tic''"'' iormar a 
sua opinião sobre a con,·cnicnein. ou tiésconl·c
nicncia de sr. 1'€:\"t);:!':'ll' a lei do :uaranhft.o so
bre os PrefPitos. c· nfto perder de Yista a cxi
~cneia feiin p~lo elJCfc_ rios rcbeldt•s: c para 
que estn rlccisiio seja tomada com torio o co
nhecimento de causa, julg-a necessario qu~ n
nh~m :í. ena os documentos que hoav;;r a este 
respeito, dos quaes o Senado póde n:.o ~star 

no facto, por(JU<' prídc ser que hnja alguma 
cousa mais do que o ~uc leu o nob:·e s,,natlor. 

Tendo obsef\'ado ~uc um nobre !nembro 
da Commissfio se assignon com restricções, 
des~ja. que elle cxpentla a sun ,,p;ni~o. Con
clue dizendo ~ne nüo offereeerá ,_~:cad:l al
guma, emqu~nto primcirameme :-:i:o vir clis
~·!1ticl'1 n Jl1'~Jpnsic:i1o, se c·onY~m IJU :1;i.a transi-
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gir com os jlerturb.adorcs do socego publico i ferencla a<l nnbre Senador, mas por seguir um 
na P;·ovincia rlo :VInranhfto. p:-!nclplü tJUe me tenho imposto desde que tive 

O Stt. l\LUIQUEZ DE P.I.R.\X.\Gt:.\ vota pelo n honrn de entrar para cstn Cnmnra, qual é 
requerimento que pede informações ao Go· o de nunca denegar esclarecimentos a quem 
verno, e pretende votar pelo requerimento de os pcdB. r-reio, Sr. Presidente, que qunesquer 
adiamento, por estar persuadido que esta ma· in !'armações r1ue rxige um membro da Casa 
teria está sujeita ao projecto de !nterprefD.· • uiia 'hr. podem ser denegadas sem injustiça 
ção do Acto Addicional, que Ia! ·objecto da notaria. 
<lrdem do dia, na parte relativa (L nomca~flo Tendo tomado a palann para declarar o 
de empregados provincines, de que se occupa meu \'ato em fa1·or do requerimento, direi ai· 
o <trt. 2• do projecto. guma cousa sobre algumas proposições que 

O SI:. Cos'rA Pm:t:EIJtA diz que, como o re· apparcccram na Casa. na sessão anterior, por 
querimento nüo envah·e adiamento, est:l prom· occ:tsifto de ser disc~tido este requerimento. 
pto a rotar por e!le, afim de que j(L se entre Um nobre Senador attribuio as desordens 
na discussi"lo da materia; e ~oga ao nobre Se· que desgraçadamente dilaceram a Prorincla 
nadar que pr.tlio a palavra, que se limite ;10 do .l\!aranh:io (L initação dos partidos parla.· 
ponto da questfto, julgando mais conveniente montares que se desen\'oh•eram na. Assembléa 
que se trate da rliscussüo da resolução, quan- daquella. Província. Eu julgo fJUC o juizo que 
do se entre na matcria. o nobre Senador formou é mrrl funr!amentado 

Obser1•a que o nobre Senador que acaba porque ainda não apparcceram desordens ai· 
de fallar rel'erio·se á palavra. - dictador - gtl!ll!lS occas!onadas pelos debates parlamen. 
porém, ni"lo esperava. que o nobre Senador qui· tares provinciaes, isto é, pelos partidos que se 
zcsse demorar a revogação de uma lei da qual apresentam combalenuo taes c taes projectos; 
pôde provir a paz da Pro,·incia do :IIaranhüo. ao mc:nos, penso qtlc se não apresentará um 
Declara que nfto é procurador dos desordeiros ;mico facto que justifique esta pJ•oposiçiio. 
nem com ellcs quer fazer transacçfLo alguma;./ Bem ao contrario, Sr. Presidente, cu julgo que 
nota que é bem sabido quem é capaz de fuzer é f!Uasi sempre o Governo e seus delegados 
taes transacções; porém a fJUestiio nüo é de se que s::io causa dos males que estão dilacerando 
pactuar com Raymundo Lopes, nem com cllr uma parte da Província do Maranhão; são ns 
quer pactuar por fôrma alguma: o que, s!m. inconsideradas, ou Imprudentes e Injustas es· 
desejn, é conseguir a pacificaçfto de sua Pro· colhas dos agentes do Go,·erno para seus de· 

vincia. I o S1:. Fro~:m:m.\ JJE l\IeJ.r.o:- Sr. Prcs!. 
dente. Eu tenho de votar pelo requerimento 
que pede informa~ões ao Governo, a respeite 
das desordens que têm tido lugar na Proviu· 
cia do l\Iaranhão, para que com raes informa· 
ções ma!s acertadamente possamos prosegulr 
na discussão da rcsoluçüo que reroga a lei da 
Asscmbl&a daquella Província que creou Pre· 
feitos; c votando pelo requerimento do nobre 
Senador, eu lhe pago em moeda di 1·ersa da
quella com que elle nos tem mimose.ado ne· 
gando com o seu voto as informações que com 
justiça pedimos cm requerimentos que fizemo~ 
sobre a questão da reforma, ou como se lhe 
quer for~adamente chamar, interpretação: ln· 
formaçües que, ue certo, nflo podiam deixar 
de ser consideradas como muito convenientes; 
todavia., o nobre Sen.ador nfto me póde ficar 
obrigado em toda a extensfw da palana, por· 
que este meu voto não é dado por mera de-

legados. c destes para os seus subalternos, que 
t~m feito rebentar as desordens cm dlfferen· 
tcs pr.ntos do Imperio. 

Esta minha proposição parece-me que é 
exacta, c se acha comprovada com factos que 
,apresenta a nossn historia contemporanea. 
)<õs temos obsermdo que, sempre que o Go· 
verno acerta na escolha dos sens delegados, 
as Pro1·inc!as se consernm cm paz; ·c ainda 
quando ellas apresentam um aspecto amea· 
r.ador, c os partidos se achnm agitados, um 
bom administrador os sabe conter procuran· 
do, para isso conseguir, empregar os meios 
convenientes; e a proposito ciwrei um facto 
que nüo pôde ser contestado, porque muitos 
nobres Senadores têm delle conhecimento, e o 
conservam na memoria. 

Quando teve lugar a dissoluçfto da Assem
blén Constituinte, a Pro,·!nc!a de S. Paulo foi 
uma das que se rescntirnm deste acto, e apre· 
sentou-se alguma cousa agitada. Foi nomeado 
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da.dfio, experimentado nos negocias publicon. 
de reconhecida probidaue, a qual, procuranuo 
desempenhar a sua missão, tc1•e só cm vista 
a. Constitulaii.o e as leis; c, procurantlo bem ad
ministrar, niio se prcst()u a sen·ir de mlsera
vcl instrumento de nenhum das p:J.rtidos. cr, 
trc os quacs se collocou ca!ll llllparcialicladc. 
A todos om·i:l, porúm, a t.oclos prncur.ava can
c!Iiar, o fJlle conseguia com sua prut1cncia; c 
cm ]l()uco tempo nQueJl.: Provinci:l se aclJcu 
pacificada. (.-lpoirHios). Nüo referirei a nomr• 
desse Prc:;ldcnlc, porque nfto deseja offcndcr 
()seu ll!f:Jindre ,. morlestia (opoill(/r,.l); o factr1 

niio é remota, c quasl todos nós tcn1os conh~
cimcnto desse bcnemcrito cidadfto. 

Qual é, por~m, o proccdlmcnto do Gol'cr
na ;t respeito !la Provinci~ do Mnrnnhüo'! 
Note bem S. Ex. ( d.irigintlo-sc a.o Sr. Prcs:
dcntc), note o Senado, um Presidente que !1[1 

P~ovincia do Ccr.rlt tinha dirigido uma admi
nistr:tção pouco afortunaua, e que tantos con
fl!ctos tlnl!:l occnsionado c!llrc [\ Assemb!é:-. 
Provincial c a Presidcneia, a Sr. :O.I:mor:l F··
llzardo (de quem allús éU formo o mell;:Jl' 

coneéito como cidad:io, pois o cons!dcr() illu~· 
trado c probo. mas pouco apto, seguado p::-.
rcce, para tal emprego), o Sr. ::-1ano~l Fellz1•·· 
do, digo, durante cuia adminlstraç~LO aqueUa 
Província se achou sempre na maio1· ag~t::t· 
r;ão, tal foi o hOllH:m que f()i escolhido pelo 
Governo para !r presidir o ~[annhão, sem s: 
attendcr a que este homem dc1•ia. n.:cc~snri::

mcnte 1c1·ar comsigo J:l!'Cconc;•itns desbvor:t
veis c perigosos, porque Yinha tle uma PrOI'in
cla que linha ficado qunsi n romper cm mm 
anarchia; ora, (L sua chegad:l ao ::-raranhtLO, ( 
natur:J.! que Jogo hounsse recei()s e tlc~con
tentamentos, e qnc se julgasse que elle i:l ser
Yir de instrumento .a um p~rtido, <lintl:o. que 
esse juizo fosse injusto, porqt;c cu creio (\UE 

ellc se n•lo prcst:tria de boa fê a ser instnt
mento de partido n!g<1m, c só o faria illt!tlido. 
como me persunclo QUe lhe acontece\\ na 
Ccarâ. Ora, são esses receios d:t populaçi'LO 
contra o agente l1o Co;emo o que dcvi:t nn
wralmcntc d:~r c:~usa a essas tristes desor
dens, c nfLo os partldos pat·Iamentat·cs, nem :1 

lei dos Prefcilos. 
o Sn. Cos't'.\ Ft:t:nJ:ll:.\: -Já exis(ia, foi na 

o ~l!. F!~~:!!!:::!:.'.. J)!;; lli~!.!.'J: -nem. JV'll't~IT.1 
estava em vigor essa lei. Agora recon;t~C(). qu~ 
cstal'a Clll equivoco sobre .a pessoa do Presl
dent_e, mas niio sobre a influellcia c adm!nis
trnçao do Presidente: ambos são delegados do 
Gol'erno; e militam para o Sr. Caruargo as 
mesmas razões que applicant ao Sr. !vlanocl 
Fel!zardo. 

. Estou persuadida que o Sr. :lfanoel Fe
:Izardo tem feito bons s~n·lços ao Imperio, e 
e_ provavel que h a de continuar .1 fazei-os, se 
for C()nvenientcmente empregado, pois é in
contestal'el que nem todos os cldadi'Los silo 
aptos par.a todos os empregos. 

. _Sr. Presidente. E' exacta a minha propo
Slçuo de rJtlC o Goyerno e os agent~s do Ga
I'Crno são os causadores das desordens que ,'15 

Prol'incias soffrem, c nno as .-\ssemblé:.s Pr()· 
Yinclacs, como Pl'CI'Cnidamcntc se julga. Eu 
desejaria que o nobre Senador me demons
trasse qual é n. scdir,flo fJUC tem lutYido, oc
c::sionada por uma Assc:nbléa Pro·;inci.a!; pelo 
contrario, tcnhn observado qnc el!~s marcham 
cm ordem c com toda a p:·udc;ncia; c que todos 
os males prol·•?m dos agentes que o Governo 
nomeia, e dos seus actos contrarias iL Consti
tuiçiio, mandando cassar leis d~s Asscmbléas 
Prol'inciacs, c suspendendo :t execução de ou· 
tras qur. se acham cm cxer~i c i o. E', po!s, da 
má escolha dos Pr.:sidcntcs, e da má escolha 
que estes fazem dos empregados subalternos, 
que tem resultado as agi tnções que têm bn
vido no paiz, e que Deus s~bc ainda até ond'l 
cheg;a.rfto: nlio sei que má o fado G o nosso a 
este respeito, porque se n~Lo pódc dUI·luar que 
os negocias publicas caminham da mesma ma-
neira, e assim caminharão .at0 tt Prol'idcncla 
se lcmbr,• do Brnzil, po!'QUC c~nHJWtmo ou 

confie tus luzes e honradez do actu:tl G:tbi-
netc, parece que uma couso. occultn, que nfLa 
posso por ora comprchender. faz que tudo con
tinue mal como estai'.~, e que se nflo attcndant 
<Is verd:tdciras necessidades do Paiz, que me 
parecem muito desprezadas, senão absoluta
mente esquecidas. 

0 Sr:. Hor.T..\XIl.\ C.\\'.\LC.\X1'r: -Sr. Presi· 
dente. Eu procurarei ciugir-ntc D. qncstfLo, mos
trando QUal a razão por que 1'0to contt·a a 
lcttrn do requerimento c .:t favor do seu cspl
ri to. A lettra tem por filll pcc!ir ao Gol'erno tempo do St·. C:~margo que cllrc foi snnccio· 

n.nda. t informações sobre as reclamaçÕill! rlos l'ebel-
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des, o que parece que dá a entender que se 
pretende tomar em conslclera~fto ns suas l't•· 

quisições; mas eu creio que nfin é cssn. a in· 
tenção do nobre Senador autor da exigcncia, 
porque cl)c disse que deseia~"a saber mais al
guma cousa do que a communica~fto que no3 
fez outro nobre Senador, e G por esse "ma i .J 
''lguma cousa" que eu voto pelo requerimento, 
distinguindo a sua lettra do seu espirita. O 
r!lpirito tem por fim pedir inform:!ções a 
respeito dos acontecimentos do ::IIara.nhão, oh· 
iecto este o mais importante, e que mais dcv ~ 
r:Jereccr .a attenção do Senado. 

A Provinda do ::IIaranhiio, Sr. Presld,•ntr, 
Pst{! passando por acontecimentos r.ne~ qn•1 

clenm excitar toda. a. solicitude do Gow;rn·J 
c elo Corpo Lcgislath·o: se as noticias qne sJ 
propalam são exactas, isto é. se os rcbelth 1 

:f·m :t\"Ultado em numero, arnr:ado \'illas, e 
:Lté cidades, e se têm dellas se apoderado; ~' 

ameacam o Piauhy, Ceará e parte do Par!1: 
se tnl é o estado dessa Pro\·incin., nn. \·crdad ' 
:ne parece assustador, e não devemos p~rdel··l 

de vist~. O pouco cuidado ~uc ele onlin:::.rin s: 
:em el~do no principio a essas commoçiic·~ qu·~ 

agiram as ProYincia~ é que tê'nl rn.usado .n 1 
desgraças que tiveram lugar no Pnr{t, n. 1{;
:r..eniavel situa~ão rm que se nc!Ja a Prm·in
cia do Rio Gr~ndt~ do Snl, e .ati' mesmo o 
:lJUito que soffrcu a minha. Provinc:a (Per
nambuco), o mesmo Cl'nrá e omras muitas; 
;,, pois, Sr. Presidente, necessario examinar· 
:-:1os o estado c origem df'ssa commo~fio; s~:
bermos do Governo quaes m; pro,·idencias ~u~ 
~on dado a. esse rcspeii•l. afim dr pod~r-sr·, 

ou .1uxiliar a Administrar,iio, no caso de se 
isto neccssario. ou eeusural·a, quando ella s ~ 
desvie ela marcha que cleYe seguir em tacs 
negocias. 

Eu estou persuadido, Sr. Presillente, CJ\1) 
.os acontecimentos do ~Iaranhiio sfto cnm c"· 
ú•it.o causados mais pelos mãos agentes d 1 

Administraçii.o do ~ue pelo c·spirito de rebel· 
lião, que tambem desgr.açadamenr.r se tem il!
~inuado no Imperio; e eu estou persuadid • 
que. com a marcha que os ne~ocios levan1, 
não teremos senão de ver os hrazi!eiros c1 1 

discordia nas Provincias, c· a ordem publi(' L 

em g-eral transtornar-se intei1·amc·nr8. 
A lettra do requerimento l"rfere·,r• n !r-, 

formações sobre reclamações que fizeram '.; 
~ebclcles, as quaes !oram !Idas pelo nobr.; S.-

nn.dor pela Provincia elo ~luranhüu: ·;l!Lti rê· 
rlamnm .a. roYogaçfto da !e! que cr,'OU os Pre· 
feitos, n. rxpulsfto elos brnz!leiros ndoptivos 
~ne s:io em}ll'C.~ados publicns, c a clê:nissfi.ó do 
Prrsitlente t11 Pro\·incia. 'T'nes exig-,'nria~. Sr. 
PJ·esiclcnl.e, n<io cleYem se1· ntr.rntliclns: sr-~:m· 
elo os meus pt·inr;ip!os. n<io entendo q;1<: se- de. 
\·nm fazer cnpitn!aç<ics com rebeldes ~cniio {L 

pnnia de bayonetn. ( rrpoi.ttllos); mas, qu:mdo 
ha uma eommor,iio cm uma Prm·inc:~. (: do 
rlt'YL'T' elo GoYrrno cxnminnr ns r..:!Us:u; d(•.s.sa. 
rehe11ifw. Yamos \'Cr quacs foram as causas 
ela rebcllifto elo ::llaranhiio, e qunl r~m sido 0 

procedimento do GoYcmo. 

Sr. Presicl·'ntc. Existio um delegado ela 
aclministraç<io geral, na Pro,·in~::, elo :,r,ra· 
ultflo, que cm nada correspondeu (, ~specta· 

ti1·a do Go\·erno que o nomear~. p)rqunnto 
nada mais fez elo flUt: irritnr os t·5p:rli.o:; tn!l.!s 
pacificas dnqnclla ProYincb, a :JO:J!.o que 0 
Go\"t:rno julgou conv-~:niente rc!Y.o~\·-::o~·J {~:l Pre
siclencia. 

Sr. Pr~siclentc. Permlt.ta·se·m.; q:~e (·a 
l::t::!C'C us minha~ ,·:si.:ts p:t.ra ú t·::1l;)ü ~ntieo. 

:\;io dig·n que queirí"!. is~o C]ne vou liiz-2-r; mn.s, 
antign.ment~.', quando um mngist~·ado df-::x.:"t\'a 
o seu hlg"é\1'. estabelecia-sr. uma ~~~peí:!i2 eh ... 
syndicancia. p~ra se eonhccer do pro~Bàimcnto 
dPSSê ~mpreg:ttlo, })l'omovia-se ou c:ttst:r.;av::.-::;r:; 
e nfio tinha um Pmpregado qualquer novo ues· 
pnc:ho, sc:m que ns suas s:•ndicandas prov:1.s .. 
sem o srn bom comporta meu to :lo e~Jlprcgo 

anterior. ObserYe·se, por(·m. n r,ue ;;e prati~a 
hoje ( ~u nfto sei se esses s~nhores são elo p~o
gresso ou regresso): um Presidem.: ildxa uma 
Provincia cm eommoçii.o, os cidadftos cm ar
mas e em luta uns com os outros; e depois 
ele tel-a tirado dessa ProYincia como incapaz 
de aàministral·a, o que faz o Goyerno- desse 
Presidente? ... ,.ni dar·lhe um lugar ele Inspe· 
ctm· ele uma Alfanclega, para o que se tira 
desse emprego um cidadão carregado de fa. 
milia, honrado, illustr,aclo e conhecedor do lu· 
g·lu' que occupa! (~1J!Oiatlos.) 

Eis, Sr. Presidente a paga. que t.êm os 
PJ·esidemcs que r<'Yoltam as Provindas!! 
Qtwndo, JlOr~m. ha um Presidente honrado, 
que firma o lmperio cln léi, qtJCI 50 nao (]t-:x:'"!. 
dominar peios partluo~ que ac•Hie .co::n :. Y·:·
!oC'idaue do ralo n totltlS os pn~:o' ,:;; :··:·o· 
dncda, para fazer r,~:::pcltnr a ]~?i. f: l·n~rt·:.~· ~:; 
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paixões, é com uma accusaçfto perante o Su
premo TrHJUnal de Justiça que se premeimn 
os seus servi~os. (A.poiatlús). Senhores! Julgo 
CJUe se entende a quem me refiro. Se assi!n 
fôr, desnecessaria é maior expllcaçii.o. 

Sr. Prl'sidente. A Provincia do ~laranhão 
es:{L .ctesgra~adamente (Deus permitta que eu 
me eng:111e) condemnada n soffl·er os maiores 
males, e:n consequenci:t da mtlrcha que nós 
observamos que têm tido os negocios puuii-

como faiJcl honrem e fallarei amanhã com•j 
faiJo hoje; não apresentO fHClOS DO\'OS, u:;a 
da mesma linguagem de CJUe po:· mrias ve
zes me tenho setTido; é a linguagem th~ Yer· 
dalle c da sinceridade; digo o qu~ s!nto, .; 
não tenho contempla~ões com ninguem. 

Talrez que o Gorerno tenha tumaúo a:,. 
didas acertadas, medidas sábias; que os se:~.:; 

sentim.;nLo> s;,jam os meil!orcs possi,·;;is; m:u, 
se se fór a julgar pelo silencio, e pelo; facto; 

co;:, em consequencia desse espirita Lle trans- que obse!T~mos, não posso deixar de ciJGr.,.
ac~iio, proelamado no ~eio da AssemiJléa Ue- pela desgraçada sorte dos llabitan;e:; do :.'.11-
ral p~los memhms do Governo, espirito su- . ra11hão! 
perinr a rodas as leis e actos da mesma A~· Quem saiJe S·? a !ara d.as desordeno d.) 

sembléa; ~ ,; isso o que rem dado causa a to· • )íaranhüo se dc:rramarü pelas outras Provin
das as cal~midadcs que n~s ,·emos! Xão se dú J cias'?! Que m.:ios tem a autoridad8 pubiica 
imporrancw a uma reunHLo tal como essa dr: pa;·" dcil2llar os rebeldes? 
tres a qu;w·o mil homens, que com as armas Eu dul'ido, Sr. Presid·:ntc. fllk a auto1·I· 
na m5.o atacam vi!las c cidades, proclamando, dade publica hoje no )branllüo tr:nlla u::::io3 
m~tand,, .:· drevastando tudo: '' que é que se 
ob,.:n·a da pane do Governo, quando isto se 
ra>:'<L r.:~ uma Provincia? :-<ada. Parece que 
es!amos rodos gozando da melhor paz. E a:;· 
s!m ~ "" Cõrte, porque aqui só se trata d~ 
bail"s '' t],; chú;;: H a desordens no Ceará, :\la· 
ra!lllii•:... Rio Grande, etc.: pois bem, m:m!l:L
remo~ os nossos empregailos com as nossas 
autorisaçü.::-~. munidos dt: nossas canas, etc., 
e os qu(:b:osos. assim como os rico~. vir[to para 
aqn~ ~.1~:·.1ar-nos rt nver; deb:.t:nlo3 o :\lnra

nh~o. 
O Go·:erno, senhores. está inreiran:curc si-

lencies•. ~ rr;speito dr::;tas cous~s; e assim 
como s·: procede hoje: a respeito da Provinda 
do ::'l!aranll5.o, se J>rocedeu a respeito da l'i'w 

vinci:L rlo Rio Grande, c, espero, o m~smo se 
far(t a re"peito d~ todas as outras Prorinci;tl;. 
Xão s" ex:unina o comportamento dos l're;i
dentes, faz-se uma transacr;ãn, tira-se um em
prego ao ho:nem henemerito, >to bom sen·idor 
do Estaco. qne t'ez augmentar as rendas da 
Pro\·inci:L, e d:í.-se a outro, cujo comporta
mento o.ntêrior i"i'~cisarin ser prcriamente exa
minado. 

::-lfto ~. p·Jis, " S1'. :\lanoel Felizartlo o cau
sador dos males que soffrc a Pro\'inci:l do 
::'l!aranhilo, eu nfto tomarei a sua defeza; mas, 
G facto quP, quando o Sr. :\Ianoel Feliznnlo 
chegou ,; Pro1·incia do )faranllüo, ella já se 
acha,.,, ;:::1 commoçfto e clesord.:m. 

Sr. P~.:sidentc. Eu não desejo censurar o 
Governo, e Y. Ex. bem sabe que eu f:lllo hoje 

para i::;su, uma ,·cz que elia 11~10 seja auxilb.
da com. o gr.andc poder nacional, e eu dir•! 
qual elle é. Eu duvido muito r1ue o :'llar::mh:io 
c outras Provincias não ,·enham a ser vicr:
mas de grandes ilesordcns, pelo mc:uo~. r;:! · 
u~ú 1.'dll!.a;n a !)[l.Ssur peia ulc::;ma sont: il..J 
Par.ft, e que tQnham de entra!· 111 oi'dr:m. LL

poi:; de dr:vastatlo:; o:s ('ampos e c:eif.1l1c-s ;;; 
hon1ens! Tal foi o resultado d~ts rebe1!il,~3 J ·' 
Pará e do Rio Grande. 

Senhores: E' nota,·ei que t.:n tenha u~n 

systema, e srmp:uhise com tacs c raes ind!. 
riduos, e que em certos principias n:lo m·2 s;; · 
borcline a ninguem, nem <l ningaem prccur:o 
ligar-me, comquanto eu recouller;;t :t ncces:;l· 
dade de subordinar as opiniõ.:s, af!:n d: que 
possam pre\·a!ecer os principies na fôrma d•) 
nosso Governo: emltt!ndo esta opiniflO, eu so?: 
que hei de ter muitas antipathias; mas, com:; 
os meus principias n~o são proress:1das de 
hoje, nüo podem ser taxados de irref!oc~i

dos. 
Senhores. Cumpre que a ProYincin do :.r,<

runhflo seja soccorrlda, porque duYido que :!. 

autoridade do Presidente baste para bl~er o; 
rebeldes; cumpre que cllc tenha força, e qu:' 
a fnrça seja sujeita ú uutorid:tde de um gr·· 
neral, c não de um Presidente. l\las que força'! 
Força bisonha e Indisciplinada? São. Entã•'· 
é melhor não mnndal-a. E por que rn?.ão ,, 
Go1·erno e a Assembléa Geral nüo trut~m d~ 
empregar os meios necessarins para t~rmo• 
uma for~a como a Consrltui~ito nos rccom-
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menda. como o intr:grid3rle do Tmperio o pede, 
e a sociedade o exige? 

Eu vou apresentar no Senado o nome tle 
um homem, .a quem eu n~o del'endr,rei das nr:
cusar.ões que se llle fazem, não sei se justa, 
ou injustas, mas apresentarei o nome de um 
homem a quem en (jncria que o Governo ou :; 
Assemblé:t Geral désse um testemunho de 

agradecimento pela disciplina que icm tido o 
exercito que cllc commandava ... 

0 SH. AL}lf::lil.\ E STLI".\:- E' be1:1 conhc· 
cido, e bem capaz de pacificar qualquer Pro
vincia. 

nhas opiniões, elles devem reconhecer a rcs
ponsabil!uade que pesn sobre clles em t . "" . ncs 
clrcums,anclas. Eu appello para o seu patrio-
tismo,- c espero que ,;IJes se aproveitem da 
oc~.aslao do requerimento do nobre Senador, 
nfml de darem uma prova do desejo flUe têm 
rlc. attcndcr ás necessidades do Palz. Voto, 
po1s, ~elo rcqu.erlmento, como disse, não pela 
matcr1a, mas s1m pelo espirita. 

O Stt. PnESTDEXTE: -A materia fica adia
da para se passar á outra parte da ordem do 
dia. 

O Sr:. !IL\l:QUE7. nE R\ltn.ICEXA (]ldlt or

O Sn. Hor.r .. \Xll.\ C.\1".\LC.\;o."TI:- Sim, é o ri':m) diz que julgava conveniente ouvir-se o 
General Andréa, nfto precisava no:neal-o: 1 Sr. ::l!inistro do Imperio, o qual pedia a pa
ellc quem soube manter a disciplina militar lavra, em consequencia de se tarem OU\'ido 
no Pará. (apoiados); nüo emprehenderci a sua cousas tüo tristes para o Gover':1o: itl~to ~ 
defeza cm alguns actos politicas; mas os seu~ que se ouça a sua justific.ação. 
serviços como general; admiro que a Assem- O Sn. P.\UT.A Ar.ncQcimQt:r:: (.llinistro do 
bléa Geral lhe lião tribute um \'Dto de reco· /liiiJW!'io) declara que cede da palavra para 
nhccimento; pôde o Go,·erno ou a Asscmhléa se '"atar, e votará pelo requerimento, rcser 
Geral conceder-lhe uma cl)ndecorar.flo da Or-/ vando-se para na primeira occasiii.o reaJlOn•l~r 
dcm do Cruzeiro. Como se f!Uer. senhores, que no nobre Senador pela Pr:lv!ncia de Pernam· 
o rxrrcito tenha disciplina, que a Lei seja res-1 buco, desejando mesmo estar mais d~sassom
peitadn, q.ue se supplantem os rebeldes, sro ,. brado da Jkl'lurba~i"to t:m que ficara ouv!odo 
para se porem á frente das Provindas se rrlgumas das prCJposições do nobre Senador que 

nomeiam aquelles que provocam as rebclliõcs, ;lcaba de fallar. 
e se esquecem aqur.lles que sabem manter a I Dando-se por discutido o requeri-
ordem e a disciplina no exercito?! (Hilari-~ menta, é posto a votos c approvado. 
!la.dc.) Fica adiada a discussão da materia 

Sr. Presidente. E' notawl! ~fio é só lJ,Jjc 1 principal. 
que eu ouço rir; j(t cm outras occasiõcs ouvi I Passa-se :1 outra parte da ordem 
grandes risadas! ... Quantos de nossos parcn- do dia. 
tes c amigos estarão hoje sendo assassinados 

1 
Continú:!. a discussão do requeri-

por essa gente que se acha desligada dos lae,os ' menta do Sr. Alencar, aJ}oiado cm 
da sociedade?! 2 do corrente, pedindo qnc o ,artigo 

Eu supponho o objecto multo sêrlo, c nfto 2" do pr'ljccto da outra Camara, e 
me pre~"aleço desta nccasiii.o para fazer nc- 0 artigo 1• do projecto do Senado, 
cusação a ningucm. Chamo. por~m .. a attcn- que interpretam alguns artigos do 
Gfto do Corpo Legislati\'o sobre uma parte do Acto Addiclonal, sejam remettidos a 
territorio do Brazil, bem sobre outros pontos uma commissão, para, combinando-os, 
que nos nfto devem merecer menos considc- dar-lhes uma nova redacção. 
ração; por6m, fique esse estado de cousas i!m O Sn. VERGCErrtO approva o requerimento 
abandono, que nós marchamos no espirita da por 1ulgar multe. ncccssaria a remessa ;1 

paz c da bemavcnturança em que estamos; Commissfto, por(jue não póde ha\•cr cousa 
mas, na situação actual, nii.o é passivei flUe os mais obscura do que o artigo que se discute 
cicladãos sejam protegidos pelo Governo, c o qual é escripto cm sentido slby!llno, o dos 
flUe 

0 
Governo possa ter sympathias. antigos O!'aculos. que ser,·ia para se tirar a 

Nfto pretenclo dizer mais nncla; e o que conclusão que convinha adequada ás diversas 
cu já uisse. posto que nfto é novo, poderia circumstancias que podiam occorrer. 
desgostar a muita gente: c os meus amigos O artigo diz: ''A faculdade de crear e 
que existem na adminlstrnçfto sabem das mi- supprlmir empregos ·municipaos ;e provln· 
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clacs, concedida âs Assembl~as de Provlncla passivei descobrir alguma conciliação quando 
pelo ~ 7" do nrt. 1• do Acto Addlclonal só· alguns interesses o exigirem, mas a llngua
mente diz respeito ao numero dos me~mos gem das leis não deve ser a dos oraculos; sua 
empregados". Ora, Isto nem se pó de crer que linguagem ·não deve ser mysteriosa, deve ser 
esteja cscrlpto! O § 7• diz que compete ás franca c clara, sem admlttlr dous sentidos. 
Asembléas Provlnclaes legislar sobre a crea- Por vezes tenho emlttido a minha opinião re
ção e suppressão dos empregos provinclaes guiadora, para marcar os limites entre as As· 
e munlclpaes, e a lnterpretaçl!o ileclara que é sembléas Provlnclaes e a Geral:- aque11as 
sómente quanto ao numero. Não é poss!vel não podem alterar as leis geraes, sobre ob· 
deixar de reconllecer ·nas .A:ssembléas Pro· jectos cm que não lhes foi concedido Iegls
v!nc!acs a necessidade de crear empregados lar - e parece-me que o Senado tem man1-
para a execução das suas leis, mas pelo enun· festado estar de accôrdo com a minha op1-
clado da Interpretação nem podem crear um n!ão. Daqui concluo que as assembléas pro
administrador de obras, quando o não haja vlnc!aes não podem alterar a fórma do pro· 
na Prov!nc!a, porque só podem augmentar ou cesso judic!ario, nem outras leis sobre obje. 
diminuir o numero, e não cre.ar de novo. ctos não submettidos ao seu poder; guardan
Não posso crer que se qu!zesse levar a re- do estes !Imites, fica·lh'es livre legls~arem 
acção tão avante... sobre ob]ectos que o Acto Addlc!onal lhes 

O Sn. LoPES G,nL\: -Póde creal·os, leia Incumbe, e parece-me que o Senado não lhes 
para diante. nega nem póde negar este poder; mas o pro-

O Su. VERGt:Erno: -Mas o que quer d!· jecto o nega, traduzindo a palavra- crear
zer a palavra sómenteP ... Sim, eu leio, e ahl por - augmentar o numero, sómente.- Não 
encontro um pensamento diverso, que só por duvido que á força de commentarios se pre· 
uma nova Interpretação p6de mod!f!car o tenda inculcar que outro li o pens.amento do 
primeiro. Depois ele restringir ao numero só· projecto, c necessar!o é que façam cohonestar 
mente a faculdade de crear, accrescenta - uma interpretação tão absurda como offerece 
sem alteração da sua natureza e attr!buiçõcs. o sentido natural do texto. sendo, porém, o 
quando forem estabelecidos por leis geraes, dever do legislador exprimir-se com clareza 
etc.- Aqui temos uma outra restricção ou para evitar ratoeira, visto que o projecto v.al 
cautela (que eu não Impugno): depois de á Commissão, para confrontar este projecto 
traduzir-se a palavra crear por auumentar e com o da Casa e enunciar sua doutrina com 
accrescentar-se a restr!cção H,ómente, ainda clareza. 
se lhes prohibc, como é justo. que alterem O Sn. ALENCAR: - N'unca esperei que se 
as attr!bu!çõcs desses empregados sobre ob· fizesse tanta contrariedade ao meu requerl
jcctos geraes, restando s6 ás Assembléas Pro· :nento, e que eiia se baseasse no. id6a de que 
vlnc!aes alterar as attr!bu!ções dos ·emprega- os artigos dos projectos são ident!cos; nem 
dos. cujo numero augmenta, sobre objectos nunca esperei que o nobre Senador que tra
provlnc!aes. balhou no projecto elo Senado sustentasse essa 

Ouvi com espanto dizer-se que o projecto !dila: da leitura dos dous artigos se conhece 
da Commissão da Casa diz o mesmo que este! essa differença. O artigo do projecto que velo 
E' necessario não comparai-os nem !el-os, da outra Camara diz: -A faculdade de crear 
para crer nesta Identidade. O projecto da e suppr!mlr empregos mun!c!paes e provln· 
Casa, I!m!tando-se aos juizes de paz, muni· c!aes, concedida âs Assembléas de Provinc!a 
cipacs e de direito, diz: 1•, que as Assem· pelo § 7• do art. 10, do Acto Addicional, s6· 
bléas Provinciaes só podem augmentar ou di· mente diz respeito ao numero dos empregados 
minulr o numero de taes empregos, e deix.a - sómente. - Note-se esta palavra; ella s6 
portanto I!vre a nova creação de todos os ou· tem dito tudo; mas quiz-se expl!car ainda 
tros empregos; c o projecto da outra Camara mais e diz-se: - Sem alteração de sua natu· 
diz que a faculdade de crear sómente diz r~s- reza e attr!bu!ções. - Isto parece que clara· 
peito ao numero. !'\egn, portanto, toda a nova mente mostra ficar esta ,attribulção s6mente 
crenção. A d!vers!dnde c oppos!ção são ma· relativa ao numero. No outro projecto dá-s~ 
n!festas: cu não duY!do que, segundo o me· faculdade para augmentar e diminuir as at· 

·. thodo de Interpretar os antigos oraculos, seja I tr!bu!ções: Jogo, quem póde dizer que 1st() 
12 
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sej~ o mesm~? l\Ias, se o Senado quer ficar 1 O~a. (t vista disto, como ó que 0 nobre 
mn1s convenc:do da uifferenç,a dos artigos, eu Senador, que talvez escrevesse est P j t 
'·ou ler os re!atorlos sobre que basearam um e ha de ter estudado este relator!~, :r~~:~~ 
e o?tro projecto, e por elles se verá que o que o artigo do projecto do Senado é uma. ·e 
proJect~ da_ Ca.mara. dos Deputados restringe a. mesma. cousa, é perfeitamente igual ao ar-
as attribulçoes das AssembWas Provlnclacs a tigo elo projecto da Ca.m.ara d D 
ponto d .- d 

1 1 1 
os eputados, 

e n.to po :-rem eg s ar so~re nenhum sendo as IJ.nses de ambos tüo dlffcrentes en-
empregado que c:nst!sse nas Provmclas quan- tre si? ·'1. primeira dlff'rene• · t d f · ' ' . ' e -~ COnSIS e em que 

o se ez o Acto Addic!onnl, com excepção só o projecto da Casa sõmente inclulo os juizes 
de mestres c alguns empregados em obras de prrl municipaes e de direito j t 
"'nblicn t . . ' , e o pro ec o 
.. 's, e c., mas o proJecto da Casa só ln- da. Ca.mara dos Deputados !nclu t d • 
c!Pe nes "t I - . ! . . I e o os os em · · sa . r:-, r cçao os JU zes de d:re:to, de pregados q. ur. existiam nas Pro,·Incias a.té a 
paz e mun:c1paes, e sob.~e. estes mesmos per- dat.a. do Actc Addic!onal, com excepção sõ
m!tte au~m~n_tar ou d1mmu!r alguma das mente elos mestres; a segunda. dlfferen a é 
suas .a.ttr:bu1çoes. · t ç . que o proJcc o ela. Casa. concede (ts Assem-

Ora, [L vista disto, como se póde dizer bléas Provinciaes a faculdade de alterar o 
que estes artigos são identlcos? Xotc-sc mais numero destes empregados, c asslgnar-lhes 
que ainda. sobre a. classe dos empregos ha uma qua.csquer attribu[çõcs que scja.ro necess.a.rlns 
differença extraordinaria: o projecto da Casa. para exccuçfio das leis pro;lnciaes, salvas as 
tra.ta,·.a. só d" tres classes de empregos, a. sa- que lhes competirem pela. Constituição priml
ber: juizes de paz, municlpaes e de direito, tlva e pelos codlgos; c o projecto da Ca.mara. 
c o projecto da Camara dos Deputados trata dos Dcput.ndos prohibe cxpn•ssamentc que as 
de todos os empregos que existiam nas Pro- Assembléns Provlnciaes possam tocar nas at
vincias, com cxecpeção sómente dos mestres. tribuiçõcs c natureza destes empregados: 
Ainda. mais se conhece a. dlfferença. dos pro-l ainda ha terceira diffcrcnça, c é que o pro
jectos por este outro arr!go que trata da fa- jecto eh Casa, quanto :'ts nomeações. prohibe 
culdadc das Assemb[éas Provinclacs legisla.- súmcme r.s Assembl~as Provinclaes legisla
rem sobre os casos r fôrma por que o Presl- rem sobre juizes de paz e de direito; e o pro
dent~ da Provincia pôde nomear, suspender jecto da Camnra dos Deputados inclue nesta 
e demittir os empregos Provil;claes; quer que prohibiçüo ~ todos os empregados, como acima 
esta. a.ttribuiçfto só se verifique a. respeito dos se disse. Onde, pois, estli. a. identidade destes 
empregados da. segunda. classe, como sej,am I deus projectos? Eu desejava que os nobres Sc
cs mestres, os administradores de obras pu- ! n:tdorõs a demonstrassem. 
blica.s, etc., e nada. sobre nenhum dos oufror. I Sr. Presidente: aqui o que se vê é o pro
empregados: o projecto da Casa foi multo gresso com que este negocio marcha: c com 
mais rcstr!cto, como se vê até pelo rela.torlo dfcito, se cu fosse inclinado a nfto querer o 
da. Commissão, que diz, na quana. proposição acto add!ciona.l, procuraria fazer a.d!a.r este 
ou principio: "Que a. mesma observação te- projecto até o anno seguinte; se eu desejasse 
nhn lugar a respeito da. faculdade que dá o I' que se :oa:c:asscm o mais que fosse posslvel 
~ 11 do mesmo artigo 10, para legislarem as ns attribu:çoes das Assembléas Provlnclaes. 
Assembléas Provinciaes sobre os casos e .n / procuraria. adiar este projecto, porque, qunn
fórma por que poderão os Presidentes no- 1 do se fez a reforma. da Constituição em 1834, 
mcar os empregados provincia.es, porque, sen-~ de certo não entrou na. cabeça de a.lguem que 
do ampla e multo razoada essa faculdade, etc. no segundo membro deste § 7• do artigo 10 
(1&).- O projecto da Casa só queria evitar I havia de se fn7.er uma subtl!ezn de suhd!v!
esta faculdade a respeito dos juizes de paz, são: cm 3·1, tinha-se dividido os empregados 
porque são de eleição popular, e os juizes de geraes, especificando-se qunes eram esses em
direito cuja. nomeação compete ao Imperador pregados; todos os mais não especificados são 
na fôrma da Constituição; mns, sobre todos cmpr0gos munic!pnrs c provinc!aes. Mas j{t 
os outros empregos o projecto da Cas.a enten- em 1836 se Iembrnu uma duvida. sobre os jui
de que 6 muito ampla. e razoavel a faculdade i zes de paz: pnssarnm-sc mais tres annos, e 
das Assemblêas Provlnc!aes. i agora quer-se fazer uma nova d!vlsiio. d!zen-
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!lo-~~:~ que a nomeação de todos os emprega- Í cupnrmos do melhoramento immedlato do 
dos pertence ao Governo Central, e que á.s ~ Brazll, estamos tratando de uma lnterpreta
l"rovinclas pertencem sómente os administra- ' çf1o forçada, que quer tirar ás Assembléas 
dores de obras publicas, mestres de escola, Provlnclaes as attribuições que o Acto Addl
etc.: ora, para o anno se fará. outra dlvlsáo, clona! lhes deu, e que e!las têm exercido com 
e creio que tomaremos tudo quanto se den á.s approvação dos povos das Provlnclas, sem 
Assembléas Provlnclaes, porque peiJL lettra do serem disputadas por ninguem, nem mesmo 
Acto Addlcional se fez a divisão dos empregos I pelos proprlos Presidentes das Provincias, que 
geraes, c por conseguinte fez-se tambem a dl- são delegados do Governo Central? 

visão dos objectos sobre os quaes compct!a \ Eu temo de dizer que as leis Provlnclaes 
legislar á Assembléa Geral: tu~o quanto nao têm de alguma m.aneira o assenso da Nação, 
está neste artigo do . Acto Addlclonal ê pro- 1 porque, em fim, isto já. foi na Casa objecto de 
vlncial, .e a seu. respelto podem as Assembléas 1 grande reparo de um nobre Senador; mas 
Prov!nc1aes leg1slar. 1 note-se que ninguem nas Provincias disputa 

A' vista disto, Sr. Presidente, o que é I a legalidade dessas leis; e se os Presidentes 
~ue se póde dizer para que estes rlous artigos das Provincias, mandados da Côrte para as 
não ''iio ti Commlssão? Eu creio que é multo ! administrar, são os primeiros que sanccionam 
conveniente que a Comm!ssão, meditando so- ! estas leis; se ás vezes o acto de uma Assem
bre el!es, procure um melo termo don~e tire I bléa que aqui se tem julgado iilega! é logo 
uma idéa mais consentanea com o obJecto, e : adoptado em outra, não poderei eu dizer que 
~ne não vã despojar as Assemblêas Proviu- ,l de alguma maneira parece que a lnte!ligencia 
ci:J.es de todas as suas attrlbulções, porque, se i que as Asscmbl(oas Pro,·inc!aes têm dado a 
~llns não poderem lcg!slar sobre a creação e i estes paragraphos do Acto Addicional tem o 
supprcssão de empregos provinclaes, ~ão ~o- i asscnso da ::\ação? E não obstante, havemos 
dem fazer nada, todas as mais attnbu!çoes i de approvar uma Interpretação cuj,a lettra 
são nullas, assim como seriam nullas as da I envolve absurdos manifestos? Não seria, pois, 
Assembléa Geral, que estão marcadas na Con-~ mais proprio da circumspecção do Senado 
stitu!ção, se ella não pudesse crear e supprl-1 adiar a discussão deste projecto emquanto a 
mir empregos publicos, e para o desempenho 1 Commlssão Interpõe o seu parecer sobre es
dcssas attri?ulções est~bel~c:r ordenados. ,Se 1 tes dous artigos? No Senado não se adia tudo 
~c tirar, po1s, esta attr1bu1çao ás Assemb!êas I por ,alguns instantes, não vai tudo a uma 
Provínciacs, annulla-se a acção de~sas -;ssem: Commissão? E só este projecto . de\'e. ser a 
bléas, porque as outras attrlbulçoes nao po excepção da regra? Qual é o mouvc d1sto? A 
rlêm ser desempenhadas sem agentes que as I discussão ou conclusão deste projecto ficou 
levem a effeito. I adiada na camara dos Deputados do anno 

Portanto, para se marchar com boa fê. e \ passado para este anno, e entretanto quer-se 
circumspecçfto, é nccessarlo que estes proJe· , que 0 Senado decid,a velozmente, sem maior: 
ctos vão á Commissão; faça-se ~ma lnterpre-~ meditaçilO, quando se está mostran_do a t~
tação mais accommodada ás c1rcums~anci~s ; dos os instantes que esta lnterpretaçao é mlll
em que presentemente se acha o Br.azll. No ' to forçada; nem se pense que nós causamos 
momento em que parece que algumas Provln • I males dcn10rando esta discussão. Eu cuido que 
elas se agitam surdamente; quando vemos 0 nós estamos fazendo grande ser,·ico ao Bra
Rio Grande quasi perdido c Santa Cat~arlna zil, porque este projecto b,a de produzir grau
muito ameaçada; quando vemos na Bahla ~p- des males âs Províncias: quem estâ de posse 
parecer 11m pcriodico no sentido da reacçao; de uma cousa, de bom grado não a quer lar
quando vemos uma grande parte da Provinc!a 
do Maranhão debaixo da pre;lotencia dos anar- gar. O SR C ~ssro~.NO: -Apoiado. 
chlstas, c no P;trâ apparccer algum espir1to I . - • - . . - N" é aqui do Rio de 
d d sordem· no momento em que temos uma. O Sn. Ar.h:~C.\11. ao 

e e ' P . I J I se percebe bem o que se passa 
representação muito cncrglca de uma rovm- . ane ro ~ue. . m morador na COrte 
ela de primeira ordem contra esta lnterpre- I nas P.rovmclas, o home ndenci.a natn
lação, 6 neste tempo que, em vez de nos oc- 1 c aqlll estabelecido tem uma te 
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ral ~ centr~l:~aciio e o homem que está na I mas, como as Assembléas Provlnciacs têm a 
Provmcla nao a tem. faculdade de legislar tambem, podem fazer 

O Sn. CASSIANo: -Apoiado! aqulllo que couber em suas attrlbulções, em-
O Sn. ALE!I'CAB: -O nobre Senador mora I hora toque em alguma parte dos Codlgos. Po

jâ aqui, e poderá ser a excepção da regra; eu rêm os nobres Senadores dizem que não p6de 
não lhe disputo a singularidade, porém, quan- isto ser; pois, repito, reforma-se o Acto Ad · 
do eu f.allo assim, falia conforme a marcha dicional; mas essa reforma não póde ser o 
do coração humano. O homem que mora na effeito de uma interpretação mctaphyslca, que 
Côrte, que estâ ne!la estabelecido e que nada faz que nós mesmos não possamos aqui en
tem que esperar das Províncias, naturalmente tender-nos uns aos outros; e sendo assim, 
quer a centralisação. Porém, não acontece as-

1 

como cnt.enderão esta interpretação as As
sim á povoação das Provincl.as; esta, pela na· semblé.as Provlnciaes? 
tureza das cousas, deseja afrouxar mais 0 O Acto Addiclonal marca com clareza as 
laço da centrnlisação, para poder cuidar de j att:·lbuiçõos das Assembléas Provlnciaes, faz 
!CUS interesses locaes; mas o nobre Senador , a divisão dos poderes geraes e dos poderes 
metteu-se-lhe na c.abe~a .. como na dos outros j proY!nclaes: os geraes, para as attribuições 
que sustentam o projecto, que não ha salva- · da. Asscmblé.a. Gera.!, c os provinciaes, para as 
ção JJc"te mundo c tocar,dn-se !l::t iettra :los co- ! attrlbuiçõcs das Assembléas Provlnclaes; mas 
digos, e querem, por conseguinte, que o Acto J os nobres Senadores querem nesta parte que 
Addicional seja. harmonisado com o codlgo ; pertença i1 A.ssembl~a Geral fazer uma nova. 
feito antes delle. ! divisão, deixando tudo para. ella, e nad.a ás 

Se o nobre Senador reflectir bem, verâ i Assembléas Provinclacs; G o direito do mais 
que nenhum argumento apresr:nt~ para sus· i forte, e com este direito se pôde tirar tudo 
tentar o projecto senão esta ferida no Codigo; ! ás Provinci:ls, dizendo-se-lhes: -0 Acto Ad
mas eu pergunto-lhe se acaso não ha meios Í dicional vos concedeu estas !acuidades, po
de se plir o Codigo em harmonia com o Acto I rém isto uiio póde ser; vão de encontro aos 
.Addiclona!. Eu sei c;ue o Acto Addicional en- 1 Codigos, tem muitos inconvenientes, não fica 
~outra o Cod!go a cada instante, mas note-se I uma unidade judiciaria, c portanto revertam 
que a Constituição tambem encontrou multas j para a Assembléa Geral, ainda que o Acto Ad
instituições que estavam estabelecidas no i dicional Yol-as tenha dado!! 
Paiz; e dapois foram-se então amoldando es· ! Eis o direito do mais forte, porém, nfto 
sas leis c instituições que existiam á Consti- i julgo que elle seja digno do Senado, é por Isso 
tulção. Assim tambem devemos nós fa~er a me opporei sempre a elle. 
respeito dos Codlgos, isto é, devemos fazer O Sn. l\I.I.HQUEZ DE BAn!lACENA (pela 01'

com que elles se harmonisem com o Acto Ad- dem) observa que, pelo Regimento, não p6de 
dlcional. Disse-se que nito se pôde fazer Isto, haver sessão sem estarem presentes metade e 
~úJlcedo por um instante; eu'í:o não se 1lgJ mais um dos membros da C~sa; <' "ntiLO nf~n 
'I!Ue, se sequer interpretar o Acto Addlclonal, sabe como seja possível continuar uma dls
.Proponha-se então .a sua reforma. Se os no- cussiio tii.o importante como esta de que se 
bres Senadores acham que o Acto A1dic1onal trata, não havendo na Casa senão 1G membros, 
não nódr. existir com os Codigos, então seja que tantos são os que ,agora se acham presen
·elle ;eforma1o legalmente assim como foi tes. Diz que na Europa, em qualquer das en
feito, e não se queira, a titulo de intõrpr~tlL· maras, quando o Presidente conta os votos e 
cão, arranr.&.r-se attrlbul~iies que o Acto Ati- não ha numero legal, suspende a discussão, 
dlcional conferio ás Assemblêas l'rm•lnclacs. entretanto que no Senado do Braz!l, tratan
Eu vejo que os Codigos são un1a ~arantia do-se de questões Importantes, só se acb.am 
que a Constituição estabeleceu: ella diz que na sala 16 pessoas, c atG já noutro dia acon· 

11e fariam Codlgos firmados sobre as solidas teceu não haver mais que 10. Ora, IEto já pa.· 
bases da equidade e justiça, porllm não diz rcce ao nobre Senador um symptomo. de dis
que aeriío feitos só pela Assembll!a Geral; a solu~fto terri''el, e pede ao Sr. Presidente que 
Assemb!éa Geral tem a ,attribulcão de fazer haja de fazer complet.ar a Casa, ou que então 
lêls, e como o Codlgo é uma lei, p6de o fazer; deixe de continuar a discussão. 
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O Sr. Presidente faz chamada, to· 
cando a campainha. 

O Sn. CASSI.lNo entende que uma vez que 
o Sr. Presidente tocou a campainha deve de· 
clar11r a razão disso aos nobres Senadores que 
nflo Bstavam na sala, isto é, dizer-lhes que 
foram chamados para continuar a discusaão, 
porque um nobre Senador réquercu que não 
continuo:~~e a discussão quando só estivessem 
na sala 10 ou 12 membros d.a Casa, e para isso 
trouxe o exemplo de outraR Camaras. O ora
d~~ observa que o Regimento não obriga. a 
que os Senadores estejam de pé firme na sala, 
e só diz que não se poderá abrir a sessão, ou 
Totar·se sobre qu~lquer ml!terla, sem que ês· 
tcjam presentes mct:J.de c mais um dos roem· 
bras da Casa, c que poderá deixar de votar 
:-,quclle qur; não assistir ã discussão. 

O Sn. PnESIDE:ITE diz que, se fez n. cha
mada, foi cm conse(jucncia do requerimento 
de um nobre Senador para haver Casa. 

O SR. H. CAVALCMI"rr niio deseja que haja 
tant;l. \iberdade para se fazer 0 que se quizer: 
entende que o Regimento dá meios para fazer 
com que esteja presente na sala numero le· 
gal de mem bras, e esses meios consistem em 
sentar-se o orador que estiver fallando, quan· 
do na sala não houver numero legal; c 0 que 
acontece 6 o Sr. Presidente pôr o objecto :1. 
\'atação; mas, não havendo Casa, forçoso será 
suspenderem-se os trabalhos. 

O Sn. C.\~ST,\No: -Para a votação cha
ma-se os que estiverem fóro. da sala, afim de 
se preencher o numero legal. 

O Sn. H. CwAI.CAXTI observa que o regi
mento não manda ter este procedimento; man
da que o Sr. Presidente faça a chamada no· 
minalmente, lance na acta quem falta e !e· 

\ vante a sessiio. Está persuadido que, impon
do-se esta pena de se publicar o nome dos que 
íaltam, não sahiriio tantos ela sala. e não de
seja que se diga que não ha lei, e que cada 
um p6de fazer a que quizer. Declara que mui
tas vezes, quaudo a questão não é interessan
te, tambem elle orador não se conserva muito 
tempo &entado; mas entende que, se se pro
ceder á votaçrw nes>as occasiões em que se 
retira, tem perdido o d!r~ito de votar. 

O Sn. Vr:nGvr:rr.o, obtendo a pala,·ra pala 
<Jrdem, dlt uma ~atis!ação por niio ter estado 
presente fl discussão: diz que o estado de sua 
saude não lhe pcrmltte estar na sala constan· 
temente, comtudo tambem acha um !nconve· 
niente multo grande em discutir-se a mate
ria sem gente; mas entende que Isto é por· 
que assim o querem, pois, que, se o orador se O Sn. OLIY!:IR.l diz ser observador da lei. 
assentar quando ver que na Casa não ha nu· porquanto s6mcnte falta ás sessões por mo· 
mero sutficlente de membros para se votar, !estia. Vem á hora e conserva-se na Casa dil
o Sr. Presidente não póde obrigai-o a que rante a sessão. Como, porém, o Regimento 
continue a fallar, pois para Isso seria neces· nilo obriga, nem póde obrigar homens velhos 
sario que se puzesse a votos a matcrla sujeita,\ a estarem sentados q11atro horas seg~idas, 
e isto não se podia fazer uma vez que não 

1 
claro ll que o Sr. Presidente sõ deve exigir o 

houvesse casa: se o orador se assentar e dls· numero legal para a abertura e votação. Esta 
ser: Eu não continúo a falia r cm quanto nilO é a pratica geral de todas as Camaras, e é a 
houver Casa - o C!ue é que pôde o Sr. Prc· qu~ tem visto seguir desde H annos que elle 

sldente fazer? Nada mais do que reunir os orador faz parte do Senado. 
membros que se acham fórn da sala. Ar.au:.rAs vozEs: - Votos, votos. 

O Sn. c.~ssuNo diz não ser esta a pr!- O Sn. Ar.EXCAI: (pe?a ordem): - Como os 
mcira vez que só fica na sala o Senador que nobres Senadores combatem o requerimento 
cstl\ orando e 11lguns outros; lembra que to· que eu apresentei para que estes artigos sejam 
do o Senador tem d!re!to de estar f6ra da r~mettidos a uma Comm!ssão, dizendo que o 
sala, se lhe fõr preciso. Entende, portanto, requerimento é desnecessarlo porque esses ar· 
que se deve continuar na pratica seguida, e tlgos são !dent!cas; e como eu e os que sus· 
que, havendo na Cosa numero suff!cicnte de tentam o requerimento temos mostr.ado que 

não ha tal idcntiuade, desej<>va que houvesse 
previamente uma votacão do Senado que de
cidisse se o artigo 2• do projecto da Camara 
dos Deputados é uma e a mesma cousa, se é 
perfeitamente semelhnn te ao artigo 1" do pro· 

membros, esteja ou não na sala, tcm·se curo· 
prido com o que determina o Regimento, umn 
vez que por occaslão das votações compare
taro; quem qulzer !aliar perante muita gente 
!nlle; quem niio qu!zer, não falle. 
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Jecto do Senado, para que todo o mundo co- · adruini~tradores de obras publicas; mas o 
nheGa que o Senado votou que esses dous ar- ~ projecto nfto diz isso. Supponhamos que htL 
tigos süo identicos, pois que ê esta a razão por j uma estrada geral em certa Provincia: o Go
que os nobres Senadores não querem quê e!- i verno Central nomeia um ,administrador geral 
les vão á Commissão. i para essa estrada.; o que se diz agora é que 

O Sn. C.\R:>Emo llE CA)fPOS: -Eu não i a Assembléa da Provlncla, onde estiver collo
t!isse propriamcn te que esses artigos eram i ~ada esta estrada, não poderá legislar de mo
i~entico~ em sua lcttr~, por ser evidente que j :lo algum ~u~ n!terc a natureza e attrlbulcõ.es 
sao dist:ncto.s: c, meditando sobre ellcs, vejo desse adnumstrador geral, porque este obJe· 
ttue o artigo do Senado tem alguma differcnGa i cto não 6 local, e a Assembléa Provincial sG 
daquellc do projecto da Camara dos Depu- j púde dar a esse administrador da estrada ge
tados, porque o :trtigo 1" do Senado foi orga- j ral attrlbuições que tem este empregado d•l 
nisaclo na Commissão por occasião da d!W- i aduiiuistrar .a estrada geral; eis a razão por 
culdadc que soffreram na discussão os projc- ! qt:e o artil:\'u do projtclo da Camara dos Dcpu
etos offc·•ecidos p~lo Sr. Senador Val!asques, ! tados fez essa excepção: -Sem alteração .:12 

acerca dos juizes de paz. munlclpaeg e de di- i sua na:ureza e att~·ibuiçõcs, quando forem ~3 
rcito, projectos esses que foram remettidos ás 1 tahelec!dos por !e1s geracs relativas .a obJe· 
Commissões Reunidas d(' Constltulção e As- i ctos sobre os quaes nüo podem legislar as re
semh~éas Provinciaes. Estas Commissões tra- ~ feridas Assembléas. 
halllaram sómentc acerca destas tres classes 1 O que eu concluo disto é que os nobres 6<r 
de empregados, e sobre isto G que deram o seu na dores querem q·,e. ainda mesmo sendo ob · 
Yoto; portanto. a lettra deste projecto verda- jecto tal sobre que as Assembléas Provinci:l•,;; 
<lcirn.mente é m:-ti:=l limhncln, ne::it.P. sentir],..,, nflO po(lem lr.glslnr, todaYln l0~islem. porqu.~ 

qu~ o da Camara dos Deputados: esta tr~,tou o artigo só !nhlbe ns Assembl~as Provincia~3 
dc;s rmpreg-ados gemes para que as Assem- de legislarem quanclo estas attribuiçõ,~s ver· 
b!Gas Pl'ovinciaes nflo pudessem alterar a sua sarem sob:·c objectos em que essas ,\gscmbléas 
natureza e attribulçõcs relativas a objectos não possam legislar. 
sobrt· os qu:::es não podem legislar ag referidag Senhores, eu j{L aqui apresentei um excm
Assembléas; porém, o qu,, eu asseverei, e n.in- pio de empregados g-eraes que esta1•am arre:
da hoje assevero, f que o cspirito destes ar- , eadando rendas pertencentes ü Pro>inci.a dn 
rigos é o mesmo, pois o que se pretende !'o i i R!o de Janeiro; c cst'~ artigo não .Juer que 
que .as Asscl:lblé•ts Provinciaes tivessem toda ! a "\ssembléa Provincial de Nlclhcroy poss:t !c. 
:1 faculdade de legislar sobre aquillo que era gislar de man.:ira ~ue altere a indole e natu 
legal, mas ~uc, sendo obrigadas muitas vezes r.:za destes uup:;q~ados, t) os nobres Sr:~:ulo 
a. lnnr,ar mno ile empregados gr.raes, cllas não rcs querem que essa ,\ssemblt!a :rc:isl,, d' 
clestruissr:m absolntnmente o regimento des- modo que possa inutilisar as attrlbulçõea dee· 
slls empregados geraes, parque nós sabemos ses empregadcs gr.raes. O Senado, ~ccur,an
( e até mesmn nos Est:ulos 'Gnidoa, onde ha do-se s6mente dos projectos off:)rec~rlcs pelo 
rsses empregados mixtos) que, quando h a du- Sr. Yallasques, disse que não podia c: passar. 
vida sobre a competencia, a decisão sempre é porque lam encontrar o Ar.to Addk:ona1 PIU 

dRda pelos tribunaes geraes: por este motivo 1 m·.!t.~s dos seus artigos; as Commis;õcs ru
a doutrina do projecto da Camar.a dos Depu- I carregadas dess~ exame !Imitaram-se ilquclles 
tados vem a eifrar-se em que, todas as vezes ! empregados de que fnllaYam esses Jli'Oleclos 
que houver empregados geraes. niio poderão ! Isto é, juizes de paz, municipacs e de direito, 
as Asscmbléas Provinciacs legislar :t respeito I f' disse entfto que esses empregndos não ~sta
delles, alterando a sua naturczn e attrihuiçõo3. I varn na regra de outros cmprcgadoõ d.· Pro
quero dizer, a natureza que elles têm como J vincias que esr:,0 absolmamr.ntr t'n~rc·;:;twõ (L 

empregados gcraes. ; legislatura provincial, mas qur, a r8SP=•lo Ja-
Aqui apresentou-se um cxemplc que as I auc11cs empregados quo, não obsta:.te se1·err. 

,\ssembléas Provinciaes ficavam inhibidas, pc· julgados como empregados p;ovin" 1 ~<:s Jh'r 

la projecto da outra Camara, até de crer.rcro . mn~ !11açfio que se tirou. as Assemh
1
.•a;: l'l'O· 
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Yinciaes não os podiam despir da qua.!lnadc ! as attrlbuir,õcs que qu!zerem, eomtamo qu· 
que tinham de empregados geraes: isto era I fiquem salvas a~ nttribulr.ões gerae~; e m;,s 
querer concilin.r as cousas, porque eu nunca Imo, pelo ~ ~·· do artigo 10 do Acto Ad!licion~tl 
me persuadi que neste n<:gocio r!uizeRsemos se diz qur. ás Assembléas Provineiaes com· 
cingir-nos ft lettra do Acto Addicion.a!. ! )lete legislar sobre instruc~ão publica c ~stabc 

Quando se recorre á C:onstitulção priml- /Iccimentos proprlos a promovei-a, não com· 
th·a c se diz que ella mandou ccrias cousas, I prehendendo as faculdades de medicina, o· 
c que depois se fizeram outras, eu devo ob- cursos juridicos, as academias ~.ctualment· 

seFar que a Constituiçiio primitiva não teve existentes, nr.m outtros quaesquer estabeleci 
uma lei anterior o.ue lhe scn·issc de base, e, mentos de inscruer.iio que para o futuro forerr. 
portanto, estamos limitados :'t sua lettra e es- creados por lei geral: eis aqui que a lcttrr• 
pirite; mas. a respeito do Acto Addic\onal. deste paragrapho do Acto Addleional est<i 
nfto estamos no mesmo caso; temos um acto mostrando que aqui! lo qu,: fôr creado por le; 
que se fez anterior a elle: logo, é de nosso geral não pôde ser alterado por leis proviu 
dcvrr não nos eingirmos só :'t sua L:ttra, de- ciaes. Disto é nma prova este p~ojccto d,o ins
l"cmos c:ombinal-o cúm " U(:io anteder, p~ra trucção pubiic,t ~ue Im pouco fJi oft'r.rccirlo 
<·onhtcermos a mence rln legi;;lador. no Senado, c no rJtHll se quer estabeJr,cer esse 

c~nfesso qu~ os nn:.~os do projrcto tia syst~ma de instrncçfLO por uma. lei gern.J. Sl: 

C:tm:-~ra. das Deputados e do projecto do Se- nt:!aso elle p~ssn.r, ficnr{t determinado que, a 
nado tt~tn al~l!ma diff;_·renr.n üe rcdhC'çfto, e respeito dos lentes que foren1 encarregados 
:iulgo que o fundo dos dou~ arti~os ven1 n. ser nas Provincins de c·x··:cnta.rcm este novo sYs
salnlr :~s attribui~~6F.:s do~ cmprc~ar.los gercv.:s r.em~, n~o podr.rão r:s :\:ssr::nbl~as Provinciaes 
pa 1·a quu as .·\~S(;miJlc~as Prorint.:ia2s as não legis!ar r. frustrar rt m~ssfto d(~m:~::; ~ntprega· 

lnntilisem. Ora. a respeito dos juizes, por \ia dos; e póde hrrYer <:nusa mais conforme e 
dr. regn<. o Poder Judiclarlo deYe fazer umn mais justa do qu~ J rlis!]osiçilo deste artigo. 
corpora~fto independente; r.u ,·r..io at~ que um ha,·endo esta scp;ora~t<o de Governo Gcr.al c 
escriptor muito ex~!t.ado, um radical perfeito Governo Provincial? Eu entendo ~uc si'to muito 
ffal!o rl•' ..tr/tille Jrurat). assegura qu·:! a;; claros. t~nto o projcrf:o da Ca:-nar:1 dos Depu
~hmicipalidades dcYem ter o seu Poder .Tu- tados como do do Scnndo: o ~u~ se P1'êtc!lde 
diciario, Execnt.iYo r· Lrgir;lativo: pon'm, quan· é,. como disse, salv~a· ::s attribuições dos fm· 
do falla a respeito dos juizes, diz que os jul- : pregados geracs relativas a objectos sobre o;; 
zP.'l deV•'m l'nrmar um systema comp!P.to e in- I 011nes n~o podem legislar a~; .-\s;.r.mbléns P;·o
d•'PPlHli'nte, dotado rl~ um principio lntrin- : l'inciaes. 
B•'"o (lc n.r.tivirladr. Est<' escripror ~;io pód.-.1 Aqui se têm tirnrlo uma ll!ação, e ~~ que 
ser tnx:u!o de idéas ar.ti-Iibê.raes: cu rogo aos ainda que sejam estnbelêcidos por leis ge

nobrrs Scna~ores ~uc n leiam. vise~ :_~r cll; I' raes, podcrfto el!~s faze:l-o: a . .té agora tudo 
do lado rnats radical; e como .aqu. "" es:•l era geral, pelo que e !las podem alterar alguma 
sustentando ~ue se quer c<'ntra!Isar de mais. Joi geral; mas elevem-se limitar áqulllo qu 0 

ellc dr.n: ter muito con,~cito. I é local Neste sentido é que eu defendo o ar-
Ora. nesw cpiniflo, 6 que se b~scou ~ ;igo, e creio que rlle não cxcedr as regr:ts 

Cnmmis>fto rlo 8en:2do QU!!nrlo trat~va sobre os d.n. interpretaçfto. por~uc, quando da lettra 
juizes: ngorn 0 qu~ Yejo aqui, meditando mai' apparecc algum absurdo. Y~i-se buscar o c-s
sohrc 0 art\;;o, r, que !1. Camura. rlo" Depu. nirito do Jegislaclor, combina-sr~ um artigo 
tados ~nncra1isou c~t3 irJPn n rnclo~~ o~ empr~·· ~om outt·ns, a ,-,~r se acaso so concilia a de
gndos cre~dos po:- lr~js p;r·r~es ~ qi.H' têm in- terminaçrw q1:e ahi estCt: e fazendo-se esta 
eumbencia de executar lelr. gern.es. 1 combinar;:i.o. de c•'l'to n.ue rlc;;ap~nrt•r.c n ab-

Ora, nstol artigo nilo cl!z qur as AS'<'!H· surdo. se fe:: 
bléas Pro\•inciaes não possam der ~. r-Eter. 0m- Disse o nobre Senador que, quand•l 
prr.gados geracs attrihulçõcs sobre obh:tos separaçfto dos empregados provincincs, a ni~-

1 · · 1 'c o 11 0 , .J'uizes de direito nao lo c~ es. por. r,m g,)brt~ este~ o .]Jcctos po( cm · -

1 

gucm occorrcu ., c " 
gisJar as Assrmbiéas Pro'.'l!lCI\les, c pndrm dar fossem empregados provinciaes: eu nfto du-
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vído disto, mas não se exprimiram de modo 
que se Indicasse este peusamcnto, e o Corpo 
Legislativo, quando trata da interpretação, ha 
da deixar de querer concil!ar quanto fOr pas
sivei os interesses gcrats com os interesses 
pr-ovinciaes? 

O que cu não posso admittir é a exacti
dão da proposiçfta, de que se pretende tirar 
das Províncias o que ellas já tinham, e a 
mim de alguma maneira se me attribuio 
esta intenção; mas fizeram-me injustiça, por
que eu nunc:t deixei de sustentar muito for
tcmt•nte os interesses locaes. Eu sempre co
nheci que era necessaria. essa disposição do 
,\cto Addicional, porque eu era membro dessa 
Commissiio, e via que muit:tS providencias, a 
respeito das necessidades locaes das Provin
cia:o, a Assembl~a Geral não as podia dar, 
porqu•-' cstaYa o~cupada com obj~tos g.~raes: 

mlo deixei de achar no Acto Addicional a!-

dicional, e, por isso m.:;smo que o sustento, 
devo obedecer ao artigo que manda que nós 
o devemos intorpreta.z· qu.ando haja duvidl\8 
:;obre a sua iutelllgencla.. 

Tem-se até questionado se ha duvidas; 
mas isto li duvidar-se de uma C'J'i!ua tão clara 
como a luz meridiana, pois, se nós cst.Lma.s 
vendo uma Provincia com ,as armas na mão, 
ensanguentar-se por causa de uma lei pro
vincial, contraria ao Acto Addiclonal, e es
tamos tratando ile annu\lar essa lei, como 6 
que podemos dizer que não se sabe se ha. 
duvidas? Esta proposição nfLo p6de nunca ser 
bem recebida.: uma Camara já assentou que 
ha.via duvidas, e fez esta interpretação; na 
Senado ha uma maioria que sustenta que ha. 
duvidas; c sendo nssim, eu não vejo senão 
deci.amações. quando se diz que n6s trata
mos de arrancar aquillo que tinham as Mu
nicipalidades e as Assembléas Pro•·lnc!aes. 

;?;UUia obscuridade; roas, como vinha o fim Na discussão do 1• artigo deste project• 
;rincipal, que era dar autoridade ás Provin- se dizia igualmente que estamos arrancandtJ 
elas de occorr:r ás suas necessidades Iocaes, ií.s .\sscmbléas Pro\'inc!aes c (ts Camaras l\fu
votei coro muito gosto pelo Acto Add!cionnl, n!c!paes as sua8 attr!buições; podem as Ca
nu~s nunca tiYe essa. opinião que se me :tt- maras fazer quantas posturas qulzcrem, po
tribue. Além de ser contra o Regimento da. rém as tr:tnsgressões dessas po.sturas hiio de 
casa. que diz qur. nfw se pócle s~:ppõr más 1 ir ao Poder .Tudiciario, a.Inda mesmo ~ res
intencões aos o:adorcs, n~o me parece q~e, peito de objectos pequenos: Isto é que é uma 
nas circumst~nf:as nctuncs, tacs declaraçJes garantia dos cldaditos. o nobre Senador, que 
sejam con;·enh•n•·.!S. :~essa Qccaslt'ío fez uma ememla, disse que 

O nobre Senador disse que era ro~o tra- não lla de ser sobre os delictos que não fo
t:tr-se desta interprc~ação na actual!dade das :e:n polic!aes. c eu digo que at6 os delictos 
circumstancias em que se acha o Brazil, por- pollciaes hiw (]e Ir uo Poder .Tud!ciar!o; lll;tS, 

nuc as Provincins estavam agitarias; mas cu ~mfim, esse arti;;0 passou depois de grande 
C-reio qu~ mais se agitarão se acaso da tribu-
na se disser que a Assembl~a. Geral está ti-
rando âs Províncias attribulções que lhes 
per-tencem: aquillo que as Assembl~as Pro
Yiuclaes deveni respeitar é a decisão elas 
maiorl:ts das duas Cnmara.s. porque o Go
verno representativo representa o voto na
ciona.l pela maioria da Assembléa Ger,al; e 
então, coroo se diz lís Provinclas: -Olhai 
que se está tratando de tirar o que v6s tc:u
des e de que tomastes 'j)Oss~? - Eu nttO posso 
capitular com Isto; acho que sf10 lmpruden
tlss!mas s0melhantes observações. Eu fui ac
cnsado ·de querer .annullar o Acto Addicional, 
quando all1is eu não pude subsc1·ever a opi
nião de um nobre Senador, que disse que 
naquella occasiilo só se fez o que se qulz, ~ 
não nqulllo que se devia fazer: eu tenho 
sempre sustentado a necessidade• do Acto Ati-

campanha. 
Eu estou persuad!d() que não posso ser 

accu8ado de fazer uma collisão e vota.r pela 
1·ontade deste ou daque\lc; prime!ramente. 
porque os m·"US actos passados depõem ern 
meu fnl'or; c em segundo luga·r, cu exprimi 
es:a :rocoma id~a. no Sen.aao, em 1836, e se
guramente não houve ·entre a Caroara doa 
Deputado> e o Sen~•do communicaGão alguma. 
sobre isto. Ora, este projecto rol adiado des
de 1836; e tendo haYido ta.nto tempo para SI) 

medita.r nelle. eomo se julga então que é 
precipitada r.stu (llscussão? Por isso é que 
eu tenho 1•otndo contr:t todos esses reQueri
mentos de novas demoras, porque estou con
vencido que niio excedemos os limites da .ln· 
terpretaç5.o, c que respeitn.mos o_ Acto Adlll~ 
ciom\l, como pattc da Const!tulç~o. 
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Portr.~L~a. senhores, cu si;;o sc;11pre a. opi-, 

·n!fLo de que a faculdade das /1.sscmbléas Pro· 
vincbes deve ser limitada. áquillo que fór 

1 

de interesse lo(•al: eu niio posso s0r suspeito I ''Il!m. c Exm. Sr. - E:n resposta ao of, 
de pouco affcir;oado ;í. minha PI·o,·iucin; sou nr>in 11r. Y. Ex., <1:~t~d.~ (}(! !!·~ do ::ncz pa.s~~clo, 
muito obrigado a élla, po:·rJue sempre me no- i cm:1pr~-mc co:nmunicar·ll!c, por ordem do Re· 
mcou 11nrn. representante seu desde a ]lri- I gente, c!n ncn'!·~ Uo Ir~lpc~·(ldor o Sr. D. Pe .. 
mcira Icgisl:l.tu:.a. constituintr;; c se al~umas I dro II, par:~ Ee:· prc.scntc ;. C~mara. dos Srs. 
vezes te:n lwndo cm. m.m algum excesso, Senadorres, que ncsm Secretaria de Estado 
neste caso foi por ser cu. ultl'a provincialisla. 'I dos Xcgocios do Jmperio não consta que por 
Quando fui }!ini·slro dos ::\cgocios Estra.n· clla. se expedisse acto para se r.uspendcr a 
geiros_. t:J~nbcm se dis!:!c .. que. cu er:J.. .ultra exccu~:lo de n.igumn. lei JH'O\'incial, ú. exccpcüo 
provinclalista, IJUC ~6 d·:~pacna:·a. ba!uanos. I do ~Yiso de G de ::\ovembro do anno passado, 
Quando membro d1,sta Casa, fu: Igualmente I r>éio qual se ordenou ao Presidente da Pro· 
accusado de ultr:~-ba!tiano; r ~goro., como é Yincla do Ceará que ni\o fosse guardado e 
que, :t respr:ilo do Acto Audicional, hei dei' ohscrmrlo como lei o projecto n. 1G, da As· 
sr.r coi:t.rario aos intcrr'ssc~. das_ Províncias? scmbll:a t1ar1uella Provincla, patc~ccnle ao 

Sénhcrc3, turlo quanto u1go n;:o nasce se-, m·ênciona.cla anno, ao qual o referido Pres!· 
nflo da minll3. convicc:fio. Eu julgo que, se d!:nte hnxin. negado a. sancc[lo, até definitiva 
passar esta intc-rprctar,fi.o, respcita-sG o p<·:.- decisão da Asse!llbléa Geral Legisl~th~a, tcn .. 
cipio de qu~. a rcs;lcito d:J.r]nc!les empregarias do por fim o mencionado projecto o inhib!r o 
qne forem crc:tdos por leis ~crn.cs, nfio devem Pro0s!dentr. de nomcn.r em commissão para 
ser ~lte:r~ul~!~ ~ts suas :tllrllmiç;Õ(:S nor leis fórn. dn. Provinci:t. a qunlque1· Deput.ado da 
pro\·inci~(·s; assim nnnullnmos n. lei '.!O ?\.Ia.. ProYinc!:ll, c:1eii.o. ou ntcsmo supplí::nLe, qua.n
r.a.nhfLO que alterou a lri dos juizes de pr,z, do este l•'llh:t tom~do assento, durante o tcm
a:nndn.nclo os seus Prefeitos faz(~r corpos l1·2 po dn. legislatura em que tenhn de servir; da 
del!cto;;, ete. Creio, portaulo. que ::t approva· aviso ele G do mesmo mez de N01·embro, que 
~üo desse pro. jccto sér:l mui Yanwjosn, c nii.? I mosrra nüo ter a Assemblé::. da referid::. Pro· 
offercccr:'t inconnniente :tlgum, e que ate 1•incia o direito com que se considerava, de 
nüo dcYem ter lugar <'SSJS dcc1r,n:a;ücs. de 

1 
publicar os seus projectos de lei, Que, tendo 

QUe e;;ta:nos alterando o Acto Arld!c!onal. . 1 sido cm segundo exame re\'istos e a.pprova-
D.ada a hora., fica adl~rla a rlls· i rios pelos tlous terços de seus membros, não 

cus~f1o. i fossem immcdi:ltamcntc, e sem os retardar, 
o Sr. Presidente tlú P:ll':L ordem do I sanccionados pelo Presidente; e finalmente 

dia :1:< priullir:ts marer:as eludas para 1 do :wiso ele 20 de Fenrciro elo corrente anno, 
hoje, c depois elas 11 ltorr.s a. flx:t~fto pelo IJU.:tl se ordenou uo Presidente da mesma 
c1n.s forr.as de L·rrn. ProYincia que promoressc a revogn.çrw da lei 

Lc...-~~nüi.·St: n. sE::~s:í.o :'ts duas haras qur :1!!i tinb:t crc•ado um bcnco de circul-a-
da. tardL~. ~[io: ctnuprindo-mc nccresccntn.r que nesta 

ii:l-• S!;;SS.':O, E:.! i DE .\GOSTO 

E.r]JCtiic1ltc. _ Primrir(/. âiscusscio rio JH'Ojc. 

rio 'JIIr! fixa as forcas de terra )Jam o 
a11 no dt: 18·10-18-11. 

.A:\TO:\'Hl FEr,T6 

Reunido numero sufflcient.c de Srs. 
Senadores, abre-se a. sessão; c, !!da 
IL neta ela nnterior, é approy~da. 

O Sr. 1' Secretario 1& o segnmtc 

clntn. se ex~}:•dcn1 os conYenientcs avisos fts 
demais Sec1:eiario:ts de Est:trlo, par.a me sub:ni· 
nistrarcm o que por ellas tiver occorrido a 
este re!'peito. afim de ci:Jr completa. satisfa
r:'io [, ru0nciouada exigcncia. - Deus Guarde 
~ V. Ex. - Par,o, cm 5 de "\gosto ele 1839. -
Praucisco rlc Paula de .17mcilla c .:ilbuqrwr· 
que. - Sr. João Antonio Rodrigues de Cnr· 
Yalho." 

E' rcmcttido a quem fez a requi· 
s!çüo. 

Approv:t-se a rcd:tccO.o da l'esolu
çii.o que declara o padre José Anto-

13 
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nlo Caldas no gnzo dos direitos de 
cidadüo brazilciro, afim de ~cr re
mettid,l u. resolu~üo á Canwra dos 
Srs. Deputados. 

!\a ori.lcm elo diu. cllll':J. elll l>ri
meiro. eliscussflo a proposm do Go
verno, fixando as forças dé terra 
parrr o anuo financeiro de 1840 a 
1841, conjunctamente com ,a:; cm~n

das approvallati pela Camara !.los Srs. 
Dc-!Hlt:tclos. 

L'l!Ul'O:-õ'l'.\ Jlll CU\'EJ:Su 

Geral Legisl;niva. tlc-

crt-ta: 
.. . -\.rt. 1:· As io;·çao i.! e terra 1nn·a o ann•J 

fina!!cdro de lSiU a 18H <:Oil:;tarüo: 
·· ~ 1:' Dos oli~ciaC::::; gcnero..es. dos do C::i· 

tado-ma:or do exercito, praçati , e arsenaes, 
cOf!JO Lie engenh~iros c oüic~acs dos corpo!:). 

"s ~:· De tre~c mil pratas llc pret de !l-

uh:l.. 
De duas u:il pra<;a:; lle [ll'8t fúrcl 

da linha. 
"S -1." De oito CO!U!l:lll!ÜUô de ,ll'liliCéti. 
".An. ~-" . .:\.::; torç-a;; li e linha acima fixa

da!:i .serão d.i~tril..n~alas <la nwneira ::;cguiutc: 
"Doze lJ~talhv-:s tle caçadores. 
"Tr8s rcgi:uento,; t: quatro c,;quaelrõcs ele 

cavall.aria ligc:r~. 
"Cinco bataillõc:s ele artilllarb. u pé. 
"l:'m corpo ue :u·tiihar!a a ~;arallo. 
"l:m corpo üe pontondro5, ,;ap;dorc:s <: 

mineiros. 
.. Art. 3." As forcas túra da linha ,acima 

elesignaúas serão l'ép:n·tidas p~b fúrma se
guinte: , -., •. ~:.c. 

":\a Pr<;l'incia tlo l'ar:1: l.:m corpo i.lé ar-
tilharia c um c:;tJUadrüo d~ cc~ 1·al!uri.a. 

"X a Prol'incia llé ::11at'.o Gros:;o: üm ba
talhcLO de artl!lluriu c uma companllia de c<L· 

vallari.a. 
"E oito companhias de caçadorcti de mon-

tanha pertcucemlo: 
·'Duas ú Provincia de ::llinas Geracs. 
•'Duas á (\O Maraulüio. 
"Uma ú de S. Paulo. 
•·uu1a á de Santa C.atlHJ.rina. 

"Uma ú de Goyaz. 
"Uma ti tio Espirita Santo. 
"Art. 4.0 O Go\'erno C!ca autoris~do par:· 

conceder uma gratHicaçüo COI'l'cspoiHleut,: Íl 

ter<.:a parle do soldo, além dos mais venci
mentos. aos militares que servirem acti\·:L
m~·m: cm quai<Juer ponto do lmperio, onde 
.I Ui'tldU }llllJlica [~:· J.!LCl'[l(}a, lii.l Ql!í~ fJr~::: 

(·ncarre:;ado,; de commlssõcs importuJHCti ... 

E~!EXU.~S IJ.\ (.'Al[.\UA IJOS DEl'U'r.\DO~ 

"Ao * ~.. do art. 1' accrcsccn tc-se - IJO· 

den~o de~dc jú este numero ser elevado a de
zcs:Is nu! praça,; Clll circumstancias cxtra
ordmarias. 

"O art. 3" s•Ibstitua-se pelo seguinte: 
"As forças fóra ela linha :Lcima designa-

das constarüo: 
.. De um corpo de artilharia . 
.. C'm baLnll!ão ela me8ma arma. 
"[jm Côquaurüo de cavallaria. 
"L' ma. companhia da mesma arma . 
.. ,, o:to t·o::tpanhias de ca<;allon•s lle ffi(>D

wnha. 
.. Ao al't. ·l" da proposla. :;pguc:m l1Ste::; ad. 

ditivos: 
"Art. G." O mesmo Governo podcrú mau

dar abonar Üo pra~as dos cOI·pos do exercito 
!JUC. podendo obtet' baixa por terem comple
tado o s0u tempo de !:lcrrieo, c quizercw con
tintlnl' a ::;cn·h·.. uma gratifica~~lO igual ao 
soldo de primeira pra<;a, cmquanto torem 
praças de prct. 

.. ,\rt. ti." Para se co:nplctarcm as forças 
fixarias no art. 1'', contin•Iarão em vigor as 
disposi~ões da rarr.r. <lc le:i de 2U t!e Agosto 
d~ 1837. 

"Art. i." A gratificaccLO addicional dos 
cirurgiões do exercito serú, de hoje cm diante, 
de quarenta mil réis mensaes. 

"Os mesmos cirurgiões sf10 comprchendi
elos nas disposições cm vigor do .alvar(L de 16 
de Dezembro de 1 ;no. c da carta de lel ele 6 
de Xol'cmbro de 182i. 

"Art. 8." l~icam revogadas as leis em 
cont1·ario. 

''Paco da. Cama.ra dos DcJlutaclos, em 2 
de Agosto de 183n. - Cantliâo Jos<! de ,traujo 
l"ianna, Presidente. - Joaqui1n :\'unes Ma
clwclo, Secretario. - J[jfzquim Jfarccll.ino de 

Bl'ito. 3" Secretario.'' 
Damlo-;;c a m:Ltcria por discutida. 
approvalla a proposta com as cmen

UlS, Jl:\!'a passar :'1 sr.gunlla discnssiio. 
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nn. f11Hll rnu·a. imm::;diata:nente, co- 1 pur um officio da Camara dos D.:· 11 utndo::; fa
m~:ando-!'r Jleln :ll't!f:ll l" da pro- I zeudo sentir ao Governo as circumstancia~ da 
po,,a com a emenda da <:amara , ! Provlncia do PJrá c das comarcas de :>.!a
;rs. Dcputndos ao ~ 2" do dito ar- ccló c CorilYba: portanto, tendo o Governo 
,!go. de dar attcn~ilo ás rcclama~ões feitas na Ca-

0 Sn. VEnGt:J:mo: _ Obsen•o que ncst'l mar a dos Depmados sobre a isenção de re
;:~ropost.a se nfw comprehendcm os officiacs crutamenlo em certos pontos, é mais uma ra
;:vulsos, c por isso desejava saber se já nflll zão que lenho para crer que o circulo do re
c·xistcm. pois nas antrriorcs leis de rixar,ão crutamenlo cst{t mais circumscrip;o, e por 
<Jles foram scmp:c eomprchndidos. isso neccssaria ,; a amorisação para 0 eng,1-

o 
~ iamento de estrangeiros. A IPi vigente conee-
~n. Co:.:m: Jll·: L.\I;Es (.1/in;;.st ro !la Gn•:r-

) Ol 
de autorisaçi:io para se rngajarcm até tres 

ra : ·- JservaJ•ci ao nobre Senador que n 
J 

mil estrangeiros, p01·fm eu jul:>:o suffici,;nte 
c asse rios offie!nrs anilsos foi extlncta em "' · ·' 

1 
dous mil. Com r·str anxilio S•·r:í alliviada a 

YJrt.nue r a lei que mandou organisar 0 qua-1 

1 
. nossn popnla~ilo rio recrutamento; c como en-

~rn r o c:o:c·rclr.o; c hoj;•, ainda que ~. propostn _ . gajada:; wio podem por f6rma a!p;umn. alterar 
:wo c~teJ:: approvada e o quadro do exercito 
preenchido, ~omtnrlo, esta. r'lassc está extln- a disciplina do exercito, julgo a medida pro-

ficua, e muito mais sr infelizmente apparec.;r 
~·tn, porrptt"• r,s oft'ic:iae~. r11.1 den:·m PnlT'nr no . .:: 
corpos 

1
Jo cxcJ·cito, ou S['r reformados na uma g;;erra estrangeira. Portanto, tfnho ,1 

.. honra dr. apresentar esta emenda á con!lide-
;urmn. rlr:ternJi.nadn na lei 'JUe mandou or;:-n- r:H;fto J.c ~CJ'arl 0 . 
~is~r o ~uadro ria for~a. armada. 

Scnhorr,s, na Cama1·a dos Deputados ;o: 
offt•rec!c]a uma c:ne:Hla c:om o fim de eievm· 
a força acima daquclla que tinha s!rlo fixad:t 
:w prnposta do Go1'eJ·no; c, assistindo eu r, 
t!isr.ussfto. declare! (!lle n acc:t!lxa, por cnten
:ler qur• as circumstancias do Brozil não crn1:: 
muito lisonjeiras, c que o seu horizonte ni'i~l 

;;,• acha\'a tfto sereno c tilo ri,onho conw s,;

,; Sub-emenda á cnu:nda d~ C:una:·a elos 
Deputados, ~ ~" do art. 1". Depois de - ex-
traordinarias - t!iga-.se e parn r!S prcenchcl· 
é o Governo nutorisado para en;;ajar até dom; 
n1il estrangeiros, na fúrma do artigo 1° d:t 
lei n. 42,. de 20 de S.;rembro de 1S38. - Salva. 

:-ia p_arn. desejar. Essa força, portanto, não 
dcixnrla de st·r empregada desde jú, c mesmo 
;Jnr:t o futuro. pois wJ\·ez se dê a necess!darJo a 
f.e repeli ir rc\'oltas inr.crnas; c até mesmo 
pódc dm·-sc a eircumstaucia rlP uma guerra 
.:strangcira: portanto, pareceu-me muito con
;·eniente a emenda da Camnra dos Depmados: 
hojr., porém, trrei a honra. dL~ offcrecer á con
•iclerar,flo do Senado uma. outra emenda. :t 

respeito do en::;ajanwnto de cstrangêiros. E' 
certo que o Gonrno na sun proposta nll.o to
cou nessa. iUéa; nws, se a proposta t1vess~~ 

sido por mim apresentada. nella. teria sid•J 
consil!:nacln essn idéa. Xa. Camara dos Depu
tados foi offcrecld;l uma emenda nésse scn
~ido. port:m. não tC\'e boa sorte; commdo. cu 

rerl.aecão. - C'onllc rle Lagcs." 
E' apoiada. 

o Sn. :l!.\r.Qt:E7. n~: P.\RA);.\Gt:.\: - ~ão 
me opponho ao pedido do nobre :IIinlstro; mas 
en entendo que subsiste ainda este anno a 
disposi~ito ela lei que passou no anno passa
do, e assim julgo que o nobre :llinisrro, du
rante o inten·allo de tempo em que a lei ain
d.a está vigente, pót10 engajar até tres mil 
estrangeii·os; e, não se lhe impondo condiçfLO 
alguma. pódc 0ngajal-os para scn·ircm por 
um certo prazo 11.: tempo. Assim não é ne
ccssarin a novn disposição; c se ella passar, 
fica então autorisndo para cngnjnr até cinco 
mil homens; niio me opponho, portanto, a 
que tenha n autodsaçfto que exige, mas o que 
c-u nüo sei é onde o nobre :II!nistl'o ha de ir 

me animo a reproduzil-a, Os estrangeiros que, 
Plll v!rtudc da. lei vigente. r.C•m sido engaja
dos, nito passam de GOO, e tem-se reconhecido 
que scr1'iram de grande allivio íL população buscar esses clczeseis nlil homens ... 

o Sn. :11.\nQr::z nc B.\JmACE:>.I: - Xem 
:w recrutamento. 1' esst\ nllirio ümto mais s'' 
torna neccssnrio, que :tc:tba de ser rcclamatlo doze. 
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0 Sn. :Vl.\HQt:t~z m~ P.\t:.\XAGu.t: - P.o- O Stt. ~1At:Qt:t:z nE DAnt:.\cE:-;,\: - Pela 
di:uu-se dar vinte ou trinta mil. mas a dttv!- t•copr t d b · ·• J;J ·a o no r.:: :\lmistro, bem se collige 
da estú cm que os poss.a obter. . • quc esta de accDrdo com .a opinião elo nobre 

O St:. Coxtm Jm L.\GES (Jlinislro lia. Guer- Senador que fallou em primeiro lugar; a du
?'rt-): - Por css:~. fôrma, ju!gar-se-ha 0 Go· vida é toda na redacçiio, c convém que clla 
verno no anuo passado uutorismlo a engajar seja o mais claro passive!, por!}uc, quando nós 
quatro mil homens, porque, pela lei de íix:t- ar1ui nii.n formos bem explicitas na conccpcüo 
~ii.o ele 18~i, foi autoris:Hlo .a engajar mil l!o- de uma emenda, que muitas \'czcs nem todos 
mcns. c pela que cstü. cm vigor foi tamb;:;m entendem elo mesmo modo, por!}uc nella não 
autorisJdo a engajar trcs mil homens: mas ;,e explíc:11n todas as hrpothescs possinis, de
cu estou persuadido que 0 Governo nüo pousa pohl n:1. CX(!cuçfto o nstúado scrú _apparecer 
assim, n<'lll cu peuso dessa !nodo; púdc ser nm~ cousa b:m diffr,rcntc. X<ís vimos qual foi 
que c.sta icWa sej::t ,·aliosa, mas eu desejo o :-csu1tndo df! um:.t emenda qt~c no nnno pas· 
toda _a fr:mquczn. c simplicidade de idé:ts. Eu , .. _,d0 ;;e f0z ót !oi do orçamento. Eu ta.mlicm 
entendo que, n,urtnclc rt lei expira., t·xpir:t a cn!.0iilio, como o nobre Senador nuc fallou cm 
autoi'l::ncJo que c1l:t d:i: con1o. pois, S

1
J púclr: P!'imr.iro lt!g~r. t'li!C rtté o f!m d~ anno finln

consiclcrnr cm 11é o cffeito dessa ~~tltaris;lt;~to'! r·í~iro tf-'m nilt0ridtulc o nobr1~ :'.fi:1!stro par~ 
Eu n:1a percebo bem i.sto: 0 nobre Scn:1clcr ":-:~:l.ii!r :lt(• n·r:s ndl estrangeiros; !11:-ts, de
diz qnc o GoYcrno 0stú autodsado para êll- pais llo C!\F! ~:c PílS::iou :1a discussfto da. outra 
g:tj:tr, c se effcctu:1r o cng:tj:u~lc~nto nfta f!.. C'~!lH~!·a .. (J~! f!!le r-;c i'(•j(_'iton c·sr.:t ~luto!'isac:fto, 
cn.rft o GoYcrno comiHOincLUdo ao contr~cto 0l1 dr· tr:rr.o n:lo ntr=·,·c·r;a a nprnvc-itn.r a dis
que tiver f2ito'! Xc:.;t~ parte: (! que cu u.:3cjo il~)~·dr~üo d:1 l::.i pa!':! m:1ndar ,·ir estrangeiros, 
resa1v:t!' a !'C:~llOll8aiJi1!Ualle do Go·;~:rHu. Para ::0rr!q>• :-(lrb i.:::~o u-:-:1:"'. ~:~prrir. 1lr r.Rpc!"tr~~a ·' 
que o G()YC!'nn possa en6aj:-tr e:;trang;:!ros n:! m:·, i't~ cb p.:rtc do ~Iinis~ro que o pr~Ucafjsc; 
Eurnpa, po1.· exemplo, co1uo ~c disse na entra :~.s:;!n 1 , entendo que o nobr:~ ~Ilni::it!'O procc-
c~una:·n, SL'l'Í:l nc~.:ssario O.lW o n:~essc Jll210 dt•ll com tocl:l a 1Palr.l:!Ur. C cil'CUlllSpccç:Io d~ 
tempo <1~ clnco ou RCi3 :lnnos. f:lZClH1o co!u C111P 1' t:lJl~Z. :J.P!'e:i;ontn.udo :1. emcntl:l p::tra. 
0::1 eng~jndos os contrac~!Js fl\1·:! ,1nl;;a~sc~11 con- ohH~r t"·:::sa ff1rr,.a rtU~ julr.:~ nccc~;sal'in; mas. 
venicntes; porC·m, cowo pc:lcm ser !'P:li:s:-tdos pr:ra qut c:n possn. appro\·:'it· a Pmcull::t. clcsr:
esscs contr:~ctos, se a lei ~uc autoris:L o cn· jarin, [!UC o nobre )!inisr.t·o me disscs3c qtwl 
g:1jn.mc·nto é nnnuai, c por is.so esta. suj()itn. a é presentemente a. nossa força. de linha, con1 
ser ~e\'ogad:t'? Púllc cnt.cndcr-sc que o con- quantos homens de linha c:onta o nobre ~!!
rracto ~ue S'' fizet· nfto té·lll de ser rê\'ogado, nlstro! ... 

O SJ:. C'n:'-:11!·: lJ!·: L.\t:c~: - Do~ 

mappas consr.n ~er: ca~.adorcs 7.7iS 
c:tYalla.rb, :í~!1; ~rtilbria, 2.908. 

ulti!lJOS 
prn.cas; 

c o.nc o qne se rcYo;a é =t nutoris:11~rLo par::t 
contin1tn1· o engajamenro: n1~s CoYCl'llO 
quer ~ur. nH1n scj~. nn:iio fr~nw. ,. 'l~~ >~~ 
Uesejn s·~r autor:s3c1o r~xprr.ss:!recntc: n~o ~~ O St:. :\L\i!QCI·:z DE D.\P.IL\C'ESA: - E' cv!
cl:t intonr:fio l1o Governo v~lcr-sc da dispcs~ci':o dente rtuc n:io t~mon dez mil honwns, de que 
~ulterior pnrít eng~jar ci11co mil ho:nc:!.s, c, se collir,c qnc o aug-mento fJUC se concedeu não 
se o iossc, rntiio, con~o bem di:::sc o ~cbr; S:.~ :;p prP.e:nchilu: nãn (~ JlO~si\'t•l r,0mpl\•tar n 
nador, poderia té•r cng-~jatlo n.n:1rro mil hn- forr:a qnc ;'e decreta: c entüo csl.a autor!stL· 
mens. Cumpre, porém, not.nr-sr. que em .Tu- r,fto cn.nh·al.~ a um:t antorisar.~To vfL, c é sem· 
nho do anno que nm acabn a a~ttori;;a.r;:"tO dc3 pre o que lm rJ,, ::tenntr:ccr. Eu noto rtue, com
trr:s mil homens, c é parrt ficar com a outol'i- ~nanro se !tão poss:-t preencher o numero, Ecm
sa.r;fto de dons mil home!JS qnr. eu cfrct'êCi c;;«:t pre se consir;nn a TJUantilt respectiva para o 
emenda; o Governo nfto tem idéa de Cl1.c~~jnr numero em rtll'~ se marca a forca: c tnmbem 
~.fto granrlc numero, m:1.s rLscja fazer a!:;nm tem s!do costume tJUe, quando cm um:t rcpar· 
m:;a.iumento afim de alliviar a população do tição se niin despende a quantia votada, ap· 
recrutamento: os scisc~ntos homens que oe plica-se essa sobra p:tra oul1'a rcpartiçfto, c 
acham engajados scn'cm rl'rcctivamc:Jte r neto 5<' apresenta o saldo. :\este caso, cu acho 
cou1 muitn.. vanta~~cm; e o Govt:rnn pnra tr:r me!ho!· yolar~sc n!c•no!; for~~. po\' iR~ o flUC 
esse nu:dlio é que pt;dc cs~:1. nutorisnçi':o. l c1Ll ~e nfí.o púdc completar, e nutorisar~~w 



Scssfto ele 7 de Agoslo 10: 
en~~:.~.;a:i:ento que propõ2 o !lOll!\J ~!Inistro; 

1 
>.1ri~:H,:~.G 'lL:e tlw fo! CCJitr.cclidr~ pr:Ja k:i d.: 

<>n então, tleb::mJo-se essa mesma autorlsa- ~ :cnno pnssQ:!o até preenr;h;•r o fb d.l :~~csm: 
cão, r1ue se nfto JHhlc realisar, boru sc1·üt que ! autorisnçoãn; asshn creio que ficam rc~lunvtda· 
no orçamento fosse al;;uma clausula. que pro- ; , otl:ts as clil'f!culdadcs. 

hibissc a passn;;c,m de uma reparlir:;io para a ; o s1:. C:oxJJE DE L.tt:Es: -·Creio ~ue ,. 

OtJtr~. : Senado tem pcrcr.bido bem qual é o fim d• 
Como jú disse, hei ele approvar a emenda : Co1·erno: G ter essa auwri;;n~iío, porém muit• 

do nobre :l!inistro., c po:tlir-lhc-hia que ellc : ~xplicit:l. Assim ol'Ir:recr::"<:i uma novn emenda 
~provc!ws.sc :tn circumstanc!as favoravcis de 
poder cn;;:1ja;· cxcc!Icr.tc tropa., boa ;;ente, bem 
disciplinadrt c prompta ~t cnu-.1r e:m tiCl'\'lc;o: 
o Scn:.do sab~ que a. p~i~! ostü feita entre ~ 
l-Icllnntla c .:t lklgica, alli ll:tl'i:t um e:.-erc!to 

O nobre or::tdor pedt: licença par[ 
retirar a. sm:. cmr:ndn; 0, senllo-Ih~ 
concerlicla, off.~rccc e:stn outra.: 

"Continue a autorisnr.fto para. 
de cem mil homens rw mwl se ha (},_1 d:I!' : ~nento de cst!·.nugefros, na f(írm::t ela. lei nu 
b·tlxo , ""'"' ~""L' per c;·,.lo nn'to é·•tin·r-, ' Jr.ero 12, de 2G rle Setembro de 18~S. - SaJy, 
v; 1: ~·ar~ :,.,~:~;;;;:c com is·t~' cu ;1 ~, 0 CJ;;cr~ "!!'- :a redacção. - Conrl•! r! I' J.•tr~es. ·· 
mitnr a. ccjcclha do ~&obre ~.ilni::ilro, l:1L! pód·." : E' apoin.da. 

p~ocur~r cssn. gente oncl0 me~hor entender; ! o Sr:. \".'. . .:.:coxcr-:r.r.os: -- Sr. Pre:sidcnte; 
mas, logo r1ue a .aclr.~uir~, e:u \J3tou eeno CJi.l ~ : pedi a palavrn. p:tra obter u1nn. explicação. E11 

clle tr.r(t um:1 fon~.1 disponh·.::I c Pl'G!"!1Pt2 nue: ! nãn sei que hajn. ncce;.ssidn.dc desta. emenda, 
p:).s::n de n:n dia D:tr:J o outro m~ntlar úquelll· porque. se e:lla é ncccssnr!n, cnt:Io a lei de 
11onto e!n que für n~~ct:ssario. c a que elb f!xaflno de forçns de tr:rr~ do n~l!O p~ssndo 
püdc ~l'r con::-tnntcnwntc obr!ci·arJa. n. acudir. consag-r1 11 m disparate, qnnndo :~.utorisa. c 

O Sí!. :!\L\!:qer:z nr~ P.\1:_\:-;_\Gt:.\..: -Sr. P:~- Governo a cng:tj:1.J' cslr:Jng~lror; p:1ra o ser. 
sidcnle; cu estou a!nda na pcrsunsfto de QUe! 

1 
\'iço do Tmperio: se niís fizermos uma idén 

o Governo pôde dur~:J.tc e-ste :u111o fin~ncciro : elo que é mccss~rio p~m on;;nj~r nm corpo 
conformr. a disposi~iio d1 lei que p:1ssou U3 ! !nilitnr, ou cstran;c!ros n~ Europa, elo tempo 
nnno pa3.sado, engajar a~é trcs mil c.::nn:.~1.;ci· : ir.dispensarel p:tra <]Uc ,·cnhom entrar cm 
ros, embora na discuss~to d:. outra C:-~:na_r:l i 5·cn·i~o no Impcrio. das de.sp:~zas que com 
appt!rcccs.s~:1! idéls dcsJpfH'o\·adoras: as clls· e1Ics se farfto, entfw niw nos parlemos per
cussões não fazem lc~s, n::·m n·s -:r~vo::;-1:11: lle!'· sundir de que o Corpo I...cgisl:ni,·o tiYcsse em 
trtnto, c.:H:-~ p3rn. is::o o Go,·erno autori::n.dn. '.'ista autoris2r çstc cngaj:lme:nc sc1mentc por 
Se c!~c. pvrr;:1~, cn!:c!ldc rrnc b:l.stnm dous mil nm:! consn. Eu tutnca cnt.entli n 1ei .as.sim. 
homens, Pn;:-tge.cs; c sr. passar a (\mcnda fica . \ .. P.!'l~~c1c é qup essa disp~sic:~~o est:i cons!gnn
:tutori3:tí~o p~r~ f~zc-r o mc·s:l!o cn:;~jrtn!cntr: Lln. cm uma 10: que se cllz nnrnwl, c CJ.l~c ~l
no 2.nno s0g-1~!ntc. ,.,,0s a. jul.rr-nn1 tal; m~s rn s0 c~:u~id..-·ro an-

O S1:. :WIEr.T.o E :OL\TTO~: -Creio f!UC po:· ;~~; 1 ~::; ~ ~~nr!'Irt~i c1:spo~ir:6~·~1 rp.t·~ c1ci·rrmin:1n1 n 
ora .:t f]tlí~St~to ~1fio L! ~obre ns~nnnpto proprin.· nnmcrl' dC' pt·:1c:nR 0 rixr1~n a fon:a. n1ns n5.o 
n1c!lle milltnr, mos s!m !1c~r-,·:t elo mc:o ele· n ou 1~ rletrl'~-:.~i!"lrl ::t ~1:tncir:1. r.1c!~ qu~l s~rf~ 
conciliar a eml'!H1i:!, c po1· isso julgo flt!í' - 1 • 1 ~., fo'''"'. trn•-c-.., n"~~o r~'l dn-

prcc-ne.ur n (·~···~ . ·~c·o·:,lc."··'·r_o·· ;_,_·:.n .. '!; .. ·~~;!~tl ·(;~rrid?_ possn (]i?.cr ~t n:inha opin!:to. En estou per- l'lrl:\ 
0 

que no m0u 
snn(Hdo qnr, n!nd~ que o nobr:-> :\!in:stro 1"·:'· :ldmittc. 
11 11•" C"S.a nuto~·h;ar . .itn, algu~n:t difí:ic1llc1::tclc s·.l · ao

1
·,-:-.rno :1 cn

0
"'ajnr .• - Qu8 ndo sr rntor1sn o , 

lhe ;t}lrt·sc:nt:t, c 0 tle nüc pede-~· c1;:~t:·o d(~ A. '"ln"'eiros para 
0 

sflrvit:o do c·xcrcito. flcn. 
I • i ,.., con··'-'1" o CP· ,.:t,. ::. · 

ren1po cm rtuc :t e i ~cm ,-.. ~ .. ~· c;l. • : _'. , '~llilir.ado. P ::t.rn c:~tabclr.cc·r e J'ix3r o tempo 
• • 10 o "P'"C.:Q tl~ 1'~1 ! 111~ • I f 

!!'Uin:n(·nto; c ~or 1~so, ::c::_,l~l. .~.:.'" .; .. nn;.: i pelo qual jul;;:t conYeniente e neccssar ~ a-
seria nocess:~r:a um~ !lO I a lt~to. Joac .. o .• ~ .. I ZC'' o contracto com os empregados. Ets n. 
0 anno segui!! te. O Gonmo Julga. que n.to .· · . , nor que 

011 
entendo a uisposir;iio da 

'J 1 im ele dous· m:men:t · E' prcci"-:!. de tres 1111. IOmens c s • . , .. J ., • ~ ·''JS forrn~ elo anno nassado. , ' 
.. l ::J.1)l'CS::~n· !el Ut ll:\3f!.IO u~ .• ~· • • ] 

lllas para salvar os cmua.rar.os que • c . s·o t•az~o qn' sem obter ma.ts c a-
. ' lJ r ssc a sua POIS no r (\:.-i.~ • I ... , .. d tam, sc·ria conveniente que c. c ·Jze ' : ,, , .,-,,_ elos motiYos cm que se úm ~t 

· · .. ljc:'·o~ pnr C:''ClU· r:~ H rxp.:C'.lf.-1. ~ · 
c!ncndn. rm tenr.os mal~ t.'XP:. ·t. ~. -· ,. r~"I-.'Hl·' n:io ynt.~rr.i JWl' Pllr:.. 
pio, que 0 Governo coniinuar:n. :! nsar da nu- .. ...... .., 



Sessão de 7 de Ag-oslo 

O Sn. Co:sm~ nE L::,CE~: _ Não se! se 0 

S~~ado estará certo de qual é .a minha opi
mao a respeito desta disposir,fto ela lei an
:Jua.l: tenho dito por algumas yezcs que julgo 
permanente as disposições das leis annuacs 
:Ja. partf, que niio é rclati\·a fi fixação de for
cn~ e {t. recehn. c· despeza, mas n1inha opin-lfw 
fo: sempre Yencicla 110 Senado: semnre se 
lem dito que, quando caclncm·a. a lei, ca~lucaYa 
com. todas as suas rlisposi~ões. Daqui é que· 
eu tirava a iMa contro1·ersa de que 0 GoYer
nn~ não poàin. engajnr e fazer contrncto senfio 
ilC"o tempo em que n lei tinhn. Yigor; cu en
~endia o contrario, c esta. minhn opinião r.:;
raxa corroborada co1n a autorisação CJUC! se· 
;;cha na lt>i Que reg-c no nnno ]'lrescme ond• 
nté ·vem n. nutorisar.ão pnrn o Goyerno' fazer 
;Jro.mcssas de te!'l'a.s. ,\ rcsp"itro do tempo. 
rreio que nad<1 sr disse, por isso. embora seja 
essa a opinião elo nobre Se:Ja!lor, n~o tem 
sido a do Senado; c por isso, pcdinfln a nuto
risa-:;fio. mostro ns rnzô0::l elH (}tlr. mj\ fundo 
;Jnrn. ter estas dnYidas, e dr.:;rjo qní~ :1 d!spo
F.ição seja explieitn, porque, tlo cont.rnrio. rl"
sultari3ll1 ~lguns c·mbarn.c;os: o Gn,·c·rno ptjdr:· 
Ac-har muito quem se (]ueira cngn.in.r, e o.': 
.::·ng-éljados c-onfiar no G:)verno: m:1s c·st 01, 

•'êrto que r:Iles r:o:Jfinrfio muito mais na IN
tra da. l0i. 0 é tlahi qne p~rte o meu receio r· 
por isso 011111·ém que rr disposição rln lei s~j;' 
be!11 explicita. 

O Sr.. H. CAntc.\:srr: - Esperan. ouvir 
~. S. Ex., acerca das prob~bilidatlcs do engaja
:"!if'nto: c como a ess0 rêspeito nada. <llsse. 
permitia que eu solicite algumas informaçõc~ 
a este respeito. A lei vigente autorisa :~o Go
verno para engajar estrangeiros; S. Ex. par
rilha rssa opinião de que elles são necessa
!'los. Portanto, é natural que tenha ensaiauo 
os meios de os con tractar: e por isso. tenho 
~' rogar a S. Ex. que haja de me informar 
quacs os dados que tem para realisa.r o en
gajamento, !sto é, qual a despeza que po
derá fazer para obter tacs soldados, e quacs 
os soldos c yantngens que clles terfto no paiz. 
qua.es os premios que julga. nccessarios para 
os haver, c finalmente, que diff!culdaaes tel'l 
achado 1;n. reallsar,fLo do engajamento. Depois 
de ter obtido estas informações, continuarei. 

o Sn. Co:soE lll~ L.\r.Es: - Sfto quinhen
u,s e tantos ,,stranp;eiros os que se acham 
mgaja<los, e que o têm sido no pa!z. A maior ' 

Jlarlr. dclles aeha-sc na P.rovincia do Rio 
G!:andt·: 0 r·<o:Hracto ~\H' com clles se tem 
feno ·em · 1 · h · _ " SIC o ue astantc vantagem, po:-quc 
0 ~olclo que nncem é ele G40 réis, cleàuúdns 
ns dcsp:zas: tem-se feito íllgumas tcnta.tivns 
~ respeito dos ,gnpn.dnr ... 's na Europa, :lO qu.: 
se tem eneommclo algumas riifficuldadcs da 
pn.rr.c do.s oft'iciae::;, os quncs exigem grandes 
soldos, e o ponta carde~] de taes contractos 
é o tempo que deverá. durar n cng-aj<~:nento ... 

o SI:, :\1.\J:Qt:EZ DE n.\HB.\CE:-<.1: - E por 
que quamia? 

O S11. CoxnE llE L.\I:Es: - Tei;llo ·:is:o 
cliYcrsos orr:amentos· o que Yi •na'- .. ,vo~-
l'el foi cJ •. • duzentos' mil réis poJ: ';~d;:· ,;;;'a 
prnç:t posta, no Hio ele .Janeiro: os soldos :;fio 
um pouco mais fones, mas ·o Gol'êl'!lO limita 
JS :3113:5 \'i5t:!s no~~ ~oldndos, nfto ns c:;u~nde: aos 
offidar2. O C:IJ\'l'l"ln tc111 1i1JJJ.t'clo '11 :.-·., ,., • • • •• 11 o( ,Ut;•~ ~LI 

cngajamfn;:o :-t sér rcalisado no paiz. ·~ ~·:: :--d
gnm o iizc·r, sér:l cm fl~(]ncna escala..; limi
tar .. sc-118. a ]'Jl'í)c·urar na l~uropa s:1p:1dorcs fl 

alguns arLilhci.ros: a despl:za é tal como <:.ca· 
bo de diu~r no nobre Senador, c pndt-r(i. hr..· 
,~er nlgnmns altr.rac;.ões provenientes (:a t·::~:-~· 

do r!o cambio . 
O S1:. H. C.II'.\I.C.IXT! (rontin!lallrlo): -

Ainda nüo posso formar um juizo rexact.o !los 
meio::; que empre-gará o Caverno J):'ll'~ i:ú.vt:r 
essa tropa estrangeira, segundo a exposição 
que nos fez S. Ex., e desejaria que ella. fosse 
mais exacta: e tanto mais ~unmo r·u cstou 
persuaditlo que os meios que se eJlpregam 
para obt(·r os engajamentos sflo pessimos, e 
que nós teremos mesmo no palz a tropa ne
ccssarla, c mais barato do que sendo enga
jada fóra do 1miz. 

O SEnado sabe que etJ, comquamo :u;Ji:o 
sympathisc com o restabelecimento ela. dis
ciplina no exercito, todavia nfto tenho n~nhu
ma esp.;ranr.a de que os estrangeiros nos ve
nham trazer essa disciplina, ao mesmo t<cmpo 
que sou muir.o enthusiasta !la introdncr,iio r1e 
e:;trangr~iros no paiz, 1nas nfto 1nuito clr- mi· 
litares. Todavia, se appareccr uma eme::t!a flll 

que .autorisc o GoYerno para engajar E·strnn
~eiros existentes no Brazil, por c.::no c:u :1 

apoia.rci; niio acho nisso prelnizo algum. e 
sim yantap;cm, porque os estrangeiros ocrão 
tanto ou :uais susceptíveis de disciplina como 
qualqtH:r nncio:Jal, assim conio estou certe ele 
qnr: a sua o1trnda nos eorpos <lo exr;re:;o n:íD 
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c=-tt!S["t!'1~ ciume nl~um nem tle::conCianca: cs- do sen·ic:n; poclel'ia nlll.(l' um :;rantli.\ ntnnl!rO 
se:; ~~~:~centos fJUC jü ~e acham eugnjatlos no i de colonos com pouca dt~spcza, o que s€·rb. rl:.: 

p.1tz. a!udn CJLW um pouco mal;; taro:; du qu:~ i grande rnntagem para o paiz: a l"L1p:trt:,::·: ·.1 

os n1.:I,:ll~lCS, rodada n:io causa:·,1 cinnv. t~ 1 da guerra_. com especialidade, podt~riJ. UiH",)· 
QUIJt>unho m0smo que se rem procurado um I veirar muito se quiz(·ssc chamar esse gran,I 
:!l~:s ~c:1:rccto ~am se fazer ess~ contracto, l numero ~le_ brn~os industriosos pa·r:l o paiz. () 
em t!.ar-lnes mawres vantagens do que aos nohre :\!uustro mostrou a necessidade que h~

nacior!aes, ~em causar rivalidade pelo c·xccsse via. ele snpaU.orcs; não ba mtJlltor gent'e par~~. 
t!e s,,Juo. O que digo lm de s8r mais ou me· iõso do que esses homens; c quem conhece ,_ 
110s exacto, porque não estou bem informa- De!gica c a Holl.anda sabe que ess.;s paizes sil.J 
do; mas supponho q:IC se tem contrac:~.tlo es- todos cortados por canaes, nclles h:t gr~!ldê.i 

trangciros para a companhia aclr.lid:t dos per- trabalhos hydraulicos c de engenharia, im
maneme:;, cujos vencimentos, segundo o set: mensos homens chamados terrassicrs, empre
ngulamento, si'to de duas patacas por d~a. gados nesses trabalhos, e homens sobremodo 
Eôsa cOlll!l:tnhia adtlida destaca-se e eatra no laboriosos. S. Ex. poderia bem contr.actar 11):) 

exercito, aggrcgando-sc a f]na!rJller do:; cor- ou 200 desses homens, os quaes alli ganha::; 
pos; deste modo se cl'ita o ciu:n0 que poder!:: um JiCIIIIJI por dia, e niio du\·idariam vir gl
causar a tliífcrenç:t do soldo. Ess" meio l- nhar o dobro no Drazil: elles seriam de' 
um -pouco mais caro do que o ordinario, m:1.: gr::!ndc vantagem para. o paiz, empregados em 
u<to prejudic:t tanto os imeres;;.es do pai:: noss.as fabricas, e como mestt·es t.!e nossa mo
como o eu~~datnento feito fóra til) pniz. c~:dad~"; 1~1as e:sta icl:~~ é nntipocln. daqu.::t-

0 que eu acho mui;o prejudicial é o en- les f]lle querem chamar ao scrriço dos esta
~:tjamcnto de um corpo estr~lngciro, e ainci~: belecimentos publicas os africanos livres. 
m;ti:; as pretcnçiies da su:t offic!alidau'~. iJcn: Eu bstillJo n mcsqu!nhcz da minha sorte: 
como 1 sua !ntroducçüo no ex.:·rciro, tiond• :1s minhas icl~as süo mui mesquinhas quando 
pod~ Nsnltar gr.andes rh·al!dadce. cu olJserro que por pessoas mui r.esJlCitawls 

o Governo, quando pedia c:;s:: :tmoris~~"· rejo as minhas idéas desprczad::ts; vejo pro
(::.:m clle a pedia: dcciarou que, s,, !ll'a üff,,· ~urar.em-se o:; afric~nos para: serem empre
:.:cessem, u aceit~·ri:l), cu dc"cu!llH <!Ue !,;;;.. ;:a dos em nossas fabricas:· é a clles que ,., 
foi paru incutir m·:do aos rebeldes, dizcnd·: quer dar .a prefcrcncia, entretanto que se des
IJI!C tudo tinha á ~ua disposir;iio, até· ior~· p:·cza a mocidacle digna de ser tomad~t e~1 

1:st::•~::;dra: c-ssa id~a fll.' a:5sixn i:~JPÜ!' ao::; n.~· consiclt.:raçfw. ~lesprczam-.se os meios d~ tl~~· 

ll·:·ldcs nüo sei se ren1 algu1n pb;u. E, com L·:· cidadãos ute!.s ao pniz. Senhores, nflo c:Dnt~

t.;ito, cu julgo q11e a :ondi~:"to dos r·:~:ltlb· ... ' I m:~1:1os nesta marcha:, apr_o\'eite-sü cst:'. ~c
!UUito :nesqu!nlla c mtseravel, e tlU0 :li.hJ tt... castao de d:lrmos mesLre:; a nossa nlocla~wco, 
s!du batidos por espirita de bonllomla c con- c fazei-a digna da eonsideraçüo public::t. 
t.!esc•:JHlencia que a :>:açi'tO tc·:n qt::::·iclo re: Tocarei agora em outro ponto, que & c 
pura com cllcs: mas se se quer recrutar cs· da clespeza. 
n·an;;eiros c ir busc:,r trop:t regular par.: L'm corpo de tropa regular ele GOO pr:lç.e:; 
bater os rebeldes, cu dcscon ii o que não s... parece-me que faz ::t despeza de 70 a 80 con
não ter:\ 0 mesmo prestimo qu-e tem a noss·t tos de rôis, entrando todos os nncimentos ... 
tropa, mas até estou persuadido que ella se· O 81:. :\L\nQl'EZ nE B.\l:n.\CJ~:>.\: - :IIa~s . 

11:.;arú a sizania no exercito do Brazil. O St:. H. CAr.\r.c.\XTI: - ::\ão tenho id~:J. 
Eu queria, senhores, que se contractu~· ~xacta: termo médio. Por acaso, l!ontem, em 

5 l~!U estrnngt:iros, e qnc nõ_;; apl'Ort·icass~:~ltl · antigo~ papeis. ri (lliL' an corpo (];: artilhari~ 

do actual cst.ado da Europa: I!Ojc nos annun· de ma!'inha, calculaclo cm mil prn~as, cln·a-s~ 
ciou um nobre membro do Senado que as de·>· cento e setenta contos de réis ... 
;t\'enças entre a Hollancla e ::t Belgic:J. ~inham O S~t. l\!AJ:Qn:z nE B.\!111.\CEXA: - :lia:;, 
terminado: os belgas c llo!la.ndezes sao e~· sendo estrangeiros. a despeza lla tle ser maior. 
ce!lentcs colonos, c o Gorerno podcr~a tira:· o Sn. H. c.~\·.u.c.\xn: - :\üo fallo em 
gr~nde \'::lntagcm d.::t occasif1o presc·nte cm -~11-.' estrangeiros, fnllo nos nossvs ~'rpos: s.:udo 
esse numero de homens yai ser lau~ado rur:\ , estrangeiro. ha Je r:nst:u· •J :.r:p:0 ... 
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G SI:. Co:~!H; !.':·: L.~t;::~: - S(•i:::Cl'l1tí~~j ~11·::- : mcnLc :'i impo~::ii!Jilidado ele os haVl'l', m~:s r~ 
~;ns faz~:11 n. dcspcí:n, de sctcn~.J. c· seis couLo~ t muitas outras c:ircumstancias, ·como seja n 
se:isce~ltof; <.: 11nro.s 11111 réls. ! '~~:::;;1cza r1uc se Lc·m a fazer ou nfw por esse 

.O .S1: ~-T. C:.\r.\:,r·.\x·~·i: -- P:·~·il'."· 1lfi'J !l>·! )ii::i~:IJ·1'ln. Xü:;; vemos tJUC Yot.amos todos os 
~llgJ.!lC:J: }};Jl/Q ha~."l'i' HJgu:u Cíllli\POCO. Ü C{ti2 r :u~:10;; 11:1~~t (JUa:.Hia COl'l'CS]JOJHlCllt:C para a 

~:u l)C'.-:··:(.• ::.' . .'~C1'~!·;:1' ú !Jl~L! tzn: corpo de ... :::;- ; !'~!·~:! !It:~ :;~.: 1'1:;:!, sc;~1 r1u~ toci:I~·b cl~a ,.._ 
trangelro.s n;ir.1 Jlócle imiJurt~tr cm nwno!:i dJ ~ rcnlbe; c c:.:u pt::ço Iíccn~a no nobre ::\IInist:-o 
f1l1C o tl·lrJ~O Un. <ksr>cz~ que Íi.lz um. corpo L\: : llar:t Jht: dccl~u·:tr CIUC não Z'..fi.anço a veracida
iutcion=tcs. i=: e:s:::cs cstrnngciro!:l porv~l!L:..tnl 1 ac do (!lW se nclla ao::i mappas sobre o numero 
~:~lO !::Ubm:::sos ú a:seiplina'? Adi11Hto ljUC a t~- I de pr~~r;l.!!-i; o que 1UC importa saber é o prct, [L 

J:ham n:t Europ.a; m:ts nfio concedo qu,~ :: , .. ,., tlcspe:~:L qtw ~e faz com o exercito. Nos mnp-
l!h:~~·n to· no Hrnzil. s~ S(.: nftu tolll:l~'(.ll1 111·~- J)L:S !JÚCI~~-sc.~ dizer o flUO ~(: quiZL!r, porqnc 
{1hb.s sobre a cli~cipllna cm ge:r.:-tl, c cL: fJW~J- :1i!lgnctn Y.:li Ycriricar .a nutheniicldaflc dei
quer con;o cm ll:tl'l.icul:;;·, Ilflo h a ele ocr cor:><> llco. ]o;; o :;<l se pi'> de nri fie:: r quando o Til c. 
ai;um e:st:·nugt:lro discipiinado Cli.lc lia dt:~ \"it· ::úH!l'l) ~d.Jona a l:ICmma. de tanto para o p~·s
tr:-:zcr p:i.nt o p:~!z . .:\. cli.sc.:Jplint. Sr. :i''I·,::5i-l-::u~1 do exercito: e por isso cu c:Hendo que, 
d0nt:-, dí:\"t: ser unii'orm~:; r.: !H.:CC!3:J~trio t·~ ro-~ f(ttn!Hlo se trat:t. l1c fix:1r a fort;a, tumpre 
m::~· ~Jguma::; InccLdrt::i p:Lr::. s~ traz12r n üiscl- PI'OC:l~r:1r o.s n1cio::; cll! rt tornrtr cffeelhpa; c 

plinn. ~o ~cxc:rL:ü_o, 1101:qu::: .. :un c.::-.:crdLu ciitil.:ipii-
1 

para :sso !:ic consct;t:ir: o mais esscnelnl é 
nado scrt~ o n~~:o m:1a; e:i.Ucaz de c:olHPr O:l ~··.!- ( \'or OB meio::; de il1W ::;e deve Ian~ar mt10; um 
h2ltlc;;,_ " ::n~ d8 rql:_llil' qu~le;_ucr <l~.t;quc ~-s. I udkn c, tiê!ll clnvld:L o rccrut:uucnto: m:ts a 
Ir:!ngc·!!'C. Obt.c~clo no.s dez 1~1:1 llcir1c-ns llls- ~l~~·ma tio reerutnmen!.o nn Brazil 6 intcira
ciplin~~do~, teremos nu1 numero ele tropa st:r-) :nc:n~·,, cxt:c·ptinn:~l (: c.:ontrarin. iÍS fôrmas d.OJ:I 
. . 11' • l fle:Ici~tc var:-:. l'Cl1!.! ::·:llC:l ílllíl.fJiit!~· at:Lr~tL.: ... ,. in.s~irui6íu.i reprc-scntativJs: Governo Hepre-

r:;nt :r qu~te:squcr scUir;ü::'~; 111~:::; n:ío 11:-~o i L: ~entai.iro c:on1 tr:.l ú,rma tlc l'í~crutamcnLo ~..~n 
s0r 200 ou ·100 hon~cns c:;ttrt!lgc~ros qut..1 nc., I ;1:io eonhu:n, e p.:·r:o aos nobres Scnador::s :n1e 
1li-to de -rir t.ruzcr· ciisc:lpi:!l:-t no P:!iz; c1:s:io t:~· aprc;j(~!ltC~. o exemplo de 11111 paiz f!UC te:n~Hl 
mos e:xe:mp1o. p.::.d:j jC:. tiYC~110!:l C'sfl·angciro~ ~!:~ insti~nic;õcs Uberacs c no Qual se recrute por 
exercito, c' clics nt:o nos Yie:rn.:1! C'!l:.;!n~!r n:-~d~!. :.:11 fü:-ma. 
n.:~o nos ,-h,rn:n -trlZC'l' d.bc:iLllina. o recrutamento ~~ rccommendaclo ás an-

rm tn:;I r::ds:-:.1, sca:1ci·C'~:. r:lr:-m l~~ :~::~:. · torid:ulcs policiar!-! ou administr::ttiva.s. e não 
rlü cii~c:iplinn. (:· a r:dtn. de l!m:.t bc•3. r:~-~~~·.:!::-.:·~- h:t m~tis outras rc·g-ras para o desempenho 
c,:üo milital', T.:1ml.Je:!u Yt man1!"l'~L.:i I_: I!:~ :~ ir -

1

1 d(.·s~a eomm!ssflo do. CJUC o nr?itrio llessa.s 
d~~ fixncfto de for!:aS süo le:i:; il!u;;or::.::.:J, jJ.~.> an~0ridal1cs; c pernllt.tn.-sc·nH: lllzel--o. 
suado como meras formalidades sem se rc· Cada um de nós deve saber o C]tte se, pra
flectir no seu conleádo. Vejo rtuc h:1 a:a!t•• tica no rccrutn.mcnto, as injustiças c ün·ores 
es~rnpulo cm \"Otllr ;pra dezcscis mil hom .ns: nu e se fazem, c quanto 6 d!f!icil resistir aos 
pediram-se treze mil homens, dr:ram-sc mais ~cuidas das a.mizades cm favor de um <JU 

t!·cs mil, poder·sc-hiam vowr .até trinta mi!; outro recrutado: vael.a um de nós sn.be C]UC a 
1~1as, qU[lnclo S.:' Yotn.. cudn. ull1 nnc-r qnc sc:ja occn.s!fto Ue utn rccrutanwuto & a oce:asi[\o 
e:xcqltuacl:.:. tal com:n·c:1 el:J. sua ProYinc!:;, I de vinganças miscravcis; e as desordens do 

Senhores, o votar por tantos mil homr::n :.\Inranbão, eu estou certo rtue provê!~ dessn.s 
não é dil'licil; mas n. uifílcu!dadc cst~ no ré· Yin!!'anr,as, c não cln. lei tlos Pre[cltos. Sn
crutar. Quando se trata ele 1'ecrlltamcnto, te· be-sc a. bcilic!ade que h:J. cm se nonwr.rcm 
dos fov,"m; r. de c.:rto nfto G llOs~il·cl com flt· taes empregados debaixo elo principio das 
dliclad~ t:azcr·se um recrutamento Uio Y:J. trans:tcçõcs. não se procuram as qunlicladr.s 
lento como é feilo entre n<is; e pcrmittu. '' mui tlifficcis aliás dr. so acharem: nomeio 
cn.sa que eu o1lsct·,-~ que o mesmo recruta· pessoas que concorrcr:tlll commigo para que 
menta é un1a das causas elas elisscne;<ics r :~.~s eu tivcssé uma maioria, que fizeram tal _c 
dc:;ordcns que nós temos visto no p:llz. / tal serviço, nfi.o me importo com suas nuall-

Quando, pois. um i\Iinistro IH'tllr um er·rt1 dadcs; vota. comn,lgo, l1a tle ser empregado, 
numero de homens, n~o S8 d•·vc nt Lcn<lc~· ;«í· 1 r n.quclle que \'ai para. o en1prcgo, s2m at-

.... ~· .•. ,._, 
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te!lr;~.o aos princip!os de justiça, 6 cncarre- · tran;;ciros, tudo s·:· lhe u::~.r.:..; m.as 0 Paiz 
gado tln recrutamento; lembra-se de que é cJntinuará no estado perigoso cm que se 
occasifto de se Yin:;ar daquellcs com quem acha. Digo hoje, e tenho dito antecipada
teve su:ls qulgi!as, e diz: - Amigo, parn. o :ncntc, que nii.o vejo o Governo u:•nha conse
recrut.am,•nto; .-océ assente praç:t. para a .c;uido -os fins a que se tem proposto. A Casa 
marinha, você para o exercito, etc. ~abe muito bem as rdações que eu tinha con1 

Sr. Prt:slucntc; ,; quando se proclamam o Ministro da Gucrm ant·'rior. a posiçüo e 
~ it!é1s de liberdade c' as garantias dos di- .:Ls esp::ranças que esJc moço d~va, mas cs
rcitos do cidadfw qtie nós vemos um filho, ;;as espcran~as foram mallogradas, e nós es
que ganha o alimento á sua mãe, ser arran- tamos com os rebelde~ no mesmo estado em 
e:ulo a r.lla, {) esposo [< su:t cspos:t. o pai a que se achavam, ou talvr:z peor; rea!isou-se 
seu fi!hü, o filho a seu Yêlho pai; e isto tudo I o que ~~u preYi, c nxalft qu.; tiYcssc sempre 
emanado cl:t Yont:J.de d·:· um Prefcilo, de um sitio um falso prcphl'ta. Conced:m-sc tudo 
juiz <J. quem se entrega o recrutamento. Ora, · qm c:s:Je :'líir.istro pcilio ao Corpo Legislativo, 
sendo assim. em que perigo não estú o Paiz?! c i!.té mrds, mas as eoasas nflo me:lhoraram; 
Como nfto estaremos n6s todos a tremer? pelo contrario, peor:uam. hoje o Senado vai 
Pcn:;c cad:l um no misera\•el c•stado a que 
ficaria reduzido, se fosse atacado cm sua 
casa e soffr~ssc as calamidades que soffrem 
os aossos concidadãos? Taes excessos, tnl 
fiirma de recrutamento, si'1.0 incompativeis 
com o sy:;~ema que n6s adopt1mos. 

s~ nós queremos t':xercito, se queremos 
qtH~ c::-:ista essa cla:-jse na. socicdn.dc a par Uas 
~aran tbs sociacs. de1••;mos legislar ele ma
neira r~l qu.~ um:t t: outra eousa nüo poss3nl 
:2xi::it.ir sem se dwcarcm, r. por is~o eu tenho 
m:tnift:s::ado ~m tod:t a minha vida. publica 
:t minha reprorar,ão rle~se S)·stema; tenho 
~~ ·mprc diin fllW o unie0 meio QUe tinhamos 
p:-:rn no~ i!\·r~u dt'sscs malc5 c:·:: o dr. cnga
janH:nto dos n3.eion:!cs. Eu nwsmo tive a sa
t.isfac;iio (i(• apr.:s(!ntn.!· íl~i minhas rocscruinh:!S 
idéas na Camarn elos Deputados ae;:rcn. desse 
pr!'jccto de engajamento, c apre::;entci ú Casa 
as consitkr:-tções que t(·nho cxpc-ndiclo; m:1s 
nunca foi possiv 'I qlll' minhas idéas preva
lecesserl', prevaleceram os meios violerutos 
que indbpõcm '' c!dadüo para com o Gover
no, c inltibcm o GorP.rno de conseguir os fins 
que t.f'm cm ,~ist.a. Eu acha\~a que P·~lo nles
mo preço qnc S. Ex. lm de engajar estrnn
gdros podia engajar naclonaes. c cu convido 
S. Ex. a adoptar (·••te plano; clle ú mais con · 
tormc aos principias constitucionaeR, mais 
r .. onfor:nc~ :t t·s:ws ldéas de liberdade, de ga
rantias, d•: direito dos cirladüos, que tão nl
t:;mcnte se procl:unam r. tão 1'ucilment~ se 

postergam. 
:lius parece-me qUl' cstot. ela mando no 

deserto. S. Ex. serfl l!:tbilitado para tudo. 
para completar o exercito, ;1ara engajar es-

hzt)!" :1}; m•;smas e~ne,:::.;;i':li:;.;, f! vrremos se as 
(··iusas !nelhorarão. 

En n:"":.c \'O to p ... :~t P!:ICndít, c pedirei a 
S. J::x. que concorde com ns opiniões dos no
brt>z Senadores qu0 di;:...:~n que clle está au
tnrisado par.a o cugajmne:nto; cu estou per
;;u~.dido que niio pr_,cisa d~ nont autorisa
r::~o. Nôs r.stamo.:: na pcssc de f:1:~~r leis taes, 
!~:1c as :mnistr~, podem fazr.r o que quize
rem. Se o nobre Ministro se quizcr cingir ao 
c·:;pir!tn lln. lcgislnr.ito, cu estou persuaclldo 
lJW~ (].:\·e eontrn.ctar cs5cs homens em di,;er
s~s hypot.hcõcs. isto é, por um :mno, no mi
;limo. c: QIJ.:!.t.I'O, eineo on sels, no ma.ximo 
(apt•!.ruros); dt·ste modo, quando a Xnç:lo não 
f!ll!:ira a conr.inua~~ão do scn~iço dos engaja
d~~s. podcrú :::;usla}-:). 

Eu lenhe wmado muito tempo (! Casa, 
mas ato~ agora •ó fa11ei sobre um ponto da 
q~1rstfto .. Duas C'í'US:l.S são cssenc!aes: a. pri
mL~ira ~ o mt:io rlP haxer gente, e a segunda 
~~ o meio Cr. ~ · f:~ze:- essa gente aprayeitn
\'Cl. que ~ a discip!in:t; é da indiscipl!na que 
t•'~l vindo toc!(}H o> ntal<>s ao Poiz, e 3. la
mcntn,:Pl posir::w em que !:'C ~tchl n rcpr-..rti
r.iw dr: ~ncrra. l~u digo oue o í'~~crcito nito 
r.rm rl!-ciplina, sen~ que queir:t. com Isso di
ze:· que -nos meus bravos patricios fal·tem 
bravura e hoa disp0siçfto para servirem; to
dos clles têm rssas qualidad('.S. 

:lia;; c·omo é posslvel que se toler•' que 
nm ~cnrral rm oprrHr,ões. e em prescnr,n. de 
r~'llf'ldes, r·stejn. torlns os dias contestarlo pe
lo~' seus subal,tc·rnos? Que conslderar,fLO. que 
PS•':lnc!:l.lo (nflo, não tem outro nome), que 
r•;;r·n:nlalo nfio prevalece no seio do exercito! 

li 



i OS Sessuo de 7 de Agost.o 

E que no~ contentemos en1 mudar os 110mcns, acolhimento c rcconhecimQnto De• Corpo L~
e delxemo3 as cousas no estado cm que se gis\ntivu; mas é m,c.;:;sario tambem que os 
<~cham, é o que mamvilb..a. Permltta·se·me representantes da .\'a~ão sejam encrr;icos, e 
que o diga (c :tppello para todos os homens que :1~11J procej:tm nem apadrinhem aquc!let: 
de i\lustraçfto) eomo g<· pôde csper:u· ~ue que trazem c promovem a ir.subordina~ão e 
vcncamos os rebelde:;. se nós observall1os que indiseipllna. ao exercito. E' necessario que 
a trop:t rr·lklrle rrom mais úiscip!lna QUe a se nllo apadriuhcm aque!lcs que assim pro
tropa <lo !mp2rio '? Se isto é assim, de CJUC ecd cm. .\ n tes dé se lhe concederem certo~ 
serve a nossa tropa? I l:tl'or"·'· d'a 11 !Ce~~ario ~ntrar-.:;e uo conheci· 

]~ll torno a insistir UO que disse hontC!U !!1 ~lU jl;:-5 t"c:d::i dl,;~·~~.:S rllililar0S, cl'a ll(:C:C5 .. 

a re~!Jf·itu !.lo General Andréa, e cJ,•scjava nfl.o lr!n rpu' nno rs~\kc·:·s~emo:; tor!os lia idé:i or 
~··!' (·~: ':.~1: ;~: n··.":'.·'' ;·~'fn·:. I,:_ ,.;_,;.;; .... :~~lJ:;:· ; <-:· rotar ~r:.tl.ifit:ar;tj('S a L'SlllO, IJU:lndo se uüo 
pe:ava. Sd' r,r~.::vc-nldo a. C!Stc'. respito por ~ti- .v:. :. ~;._:; .. :~·.i::..:.::·: ~.; 1 

r;uns dos nobres Senadores que estilO no ha- <)o. O IJror.:t·!limeru.o para com as classes mi· 
llito llc r.crclll maiorias, porque eu, achan- lil.arl.'s n:,u púcl;, ser o ll!~smo r1ue se tem pa,ra 

dn-mr no habito das minorias. nfto estava em com as chmaíH e:a~ses da >:açüo; e, p:tra !8S8 
cin:~Jmstane!as ck fazer prcvaleseer eôô3.1 se conhce•:r, basta observar que a ró~ma dQ 
jr](•n: esjJerava, cllgo, ser ap:Hlrinhado por a!- pr,><:c·ssn dos :uilitares \! muito distincta da 
gum rlrRses nollrf\S Senadores, para propür fôrma do processo ordinario. e aquelles qure 
que se Uir!~iss~:~ un1 voto de gra~n:; n.o Gen ~· f!Ucrem rí:~gular a f•>rma ao processo n1ilitar 
ra.l Anclréa, Jl':l<• cx;,mplo de disciplina. que fl'·lo,; p:·incipios da lei c justiça c·ammum 
den a.o Paiz na ultima. commissão que teve; íkl'rlí_~:n tudo, dí::;or~.:;nnis~illl intciram~nte 
r· rlis(;;

0 
npssa mesma. occasião C}Ue ~flO _to .. 1 ~·x(:i'.i:~i,,, irro?.;:!m o m~.L~or insulto que se pó· 

n
1
:wa a d~fe1.a llc~·mé general a re~JH~itu aas I ,:k l':.i.ZCl' ;1. dt~~-~e milit:n·. B par.a que, pels, 

medidas politicas ~ue tomou. e que foram '" ·' :-.·.·.'.·:·, .'. : ...... p. ,; .. ,:, · .. ·~ ~.:;·,,, ... · '.otl::~)'· 
r.Pn~urnd~s; n1~s rtuc, pelos sem; serviços ~ní- 1 i."it~"..1 ~tlnl1:1 ,,::; r1ne ;:_;oYC'rnn.m o Paiz de raze
litaf'•·s, r•lle r.ra clip;no de que o Corpo J,c~is· ' l'o:i1: :tlll<• :-.·;,<.·ulL:t clJ fúrma elo processo .ai
Jatívo lhe tributasse um testemunho rlc rr.· 1!::,:·: ·.·ntr,·r~n:o, vo::~.-:;c com índífrcrcnqrt 

flt)l' ~·:-;;e~ rlr:zl's~i:; rnil homens. Xfto nos eH! 

0 
Sn. v.

1
.oco:-.-C1·:r.r.os; -Conte com o mr.u cuidndo a disciplina, c contente·;;·: o GoYr:rno 

cru dizer: - Temos dc·z m!l hontr;ns no Rio 

con)lecimcnt.o. 

voto. 
0 Sll. H. (;w.\T.P.\'l:Tl: - Se ~u~r. cu 

proponllll, " ver;,i se desta vez os nobres ~c
nadorrs t.r·rf1o tl JwlJilidarle de dar comml~O 
Jln maioria. Bu censuro muito o Governo por 
ser íncliffercntc vtra com um offici:ll CJU''· 

para asf>lm dizer. fez um mila;;re (~p01rHios:, 
CJUC sonhr., no momento cm que nao ~:JY!U 
nin~nem, nproveit.ar lJomens que se dlzla~ 
indisciplinados. e que só tel'c Quatro off
ciaes qnr. o :~.cornpanharam, pois toclos os 
tnnis ::t is~o se ne~ara.m; foi para .a 5:a com· 
munhflo, ''· rluranr.'.\ o ti•mpo dclla, ntto h,u· 
ve uma desordem na tropa. e antc·s tornou·sC 
e~t.n. notavrl pela sua disciplina: entr<"tanto. 
o rorpo Legisln•tíi'O ~ incliffcrentr para com 

11 m \Jomem clesvs ... 
{) SH. VASCO:\"C'l'f.J,oS: - :\fto deve ser. 
o SR. H. c.wAI.CA:0:1'1: - Estimo mu!:o 

estarmos ele Jccôrclo. Senhores, é n~ees_sarto 

0
".· m!lit:trcs sn!bnm que OS QUe cJ..SP~1· 

qne , t o 
penham seus deveres h fio de achar pro ·er.~" , 

Gra.tH!l~; - r-nehc·sc com isso a bocca, en
trer.anr.o que a g::nte vai r!ontinuando a ir 
r•:1 r~ a!!! :t formi;;:t. Xomela-sr. um ehefc qué 
11ilo rem os conhecim~ntos nccr.ssarios: tom
mandant~ ele forr:a c pr·:·slclcntc sfto cou3a;; 
(Jtrfl :-i(~ ~ul~~1m honHJgen,~n.s; cntretJnto, nós 
i1hhr.mo;; qur: não r isso pos;;ivcl; general t~m 
qnr- r):Pe1aa.r as lds :nil:tarcs. c.· exclue as 
1cls civis. Onde rstilo n~ armas ce~sam as L~f:-::, 
é sei a !0i militar a qnr~ governa ... 

0 Sn. V.\HCO:\"Cf:r.r.os: - Apoiado. 
O Se:. H. C.\1".\T.C.\S'rr: -E' novidade r:st:t 

i!lirlll::t propositllo? X:io a r-nunciei eu tantas 
vcz<·s quan!ln o nobre• Senador fnzlr. opposi· 
~>lo eom:ni~o? 8 sr· n nobre Scn:tdor sympa
~h~c::\ ~~nm r.sb npin!<io, porque :t n~~o pn.rtl
lhml <]Uando foi ~Ilníst.ro? ... 

O Sn. \'.\sco~cF:r.r.o': - Partilhava, m~' 
u:lfl hou1·e t.•mpo pam tanta rerorma. 

o :::n. rr. 8.\\'Ar.t'.\:O:Tr: - Foi pcD3 '}\l·' 

ailo cont.lnu:tSRI\ pa.m :1 propür ... 
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O Srt. V.\~Ctl:-;c~o:Lr.o'; - :\lenns sobre. ~ 

rccrutnmento. 

O Su. H. C.\\'.\T.C.\:"1'1; - Tambcm sr.ria 
bom experimentar. 

geiro ta.Iv~~~ fk:-iJlt~l'ül~Hí~ o ~:H~ntimonto nacio .. 
na! q1w ainda deve existir no coracão dos re
lwlrleo. •' talnz c;ue puclesscmos conseguir 
que (:llcs se viessem unir a nós, e que tudo 

:\üo "' ;w:;:;ivd, senborcs, o exc:rcicio de ,~;;qner:rs~em, para combat0t'•·m os nossos vcr
luncçur;;; de g-eur:ral com 0 excrclc:io de fun- dndclros inimigos: não Jlód8, na posição cm 
cções de presidente. Se, pois, queremos bater CJIT<' se adw o paiz. niio p<idc o Governo e~-

t.:H sr.m pssa. autorifiar:fto. 
o;~ r<~IJI'ldrs, n;;o confundamos acções do exer
cito ''O!II acr;Cr-s pi·oprias da lel civil; 6 ne
(;CS~Ja1'io r.ntrrt.r no conh~·cimcnto dm; abusüs. 
não c!igo j:í. revogar;ão das Jeis, porque as leis 
rio r·xerdto do Drnil eram r·omo as leis mili
t::rcs de todos os Estndos do :1-lundo. Rela
ções de amizades, estreito espirita de parti
do, dl:scjo uc consenar nos lug·ares certos 
;;pad~·inhados, c: ni'•o emlt.tit· ama oplniüo 
franea. l.cm frito que tudo s;~ tenha transtor
nado; aqtdlcs que occnpnm os lngares ar· 
duo~ qll•"rem ter sempre as miins quentes: 
b,!m :!rduo é o lup;ar de represet;tnnte da Na
çü,, p:ua quem quer d.'sempcnhar sua mis
são: m~-R. para quem sr nüo irop~rta com 
essr: 1lcw,r, decerto que o nüo <2. 

Eu ni:',o vota ria por !lenhuma fixaçiio ele 
forc;as. e tlir:a mesmo qur. se• nr.gassc o . p:io 
,_, :1gua ws ~!lnistros que querem conserv;,r 
~u P.ou:=;as no (~stac1o rm que estf!o. Oxalá, S:·. 
l're~idt'Titc. que rn \'issc c·ssas disposições 
no::; !Hf~tl~ c:ollrgas! :\i'1s dcVl~mos querQr um 
homem encrgico, que seja capaz de fazer dcs
:;ppar,··cPr r.s rrb~!dts cl0 tcorritorio que pl
:~·1:1~. nm h()mem fl\1,~ sej::t eap:1z d·~ rNdstir 
:LDS (•stran?,e!ros. qu3.ndn, porYPntura. j)Or r~
lPS ~ejamos ~l!lH~:tç.ulo~. 

Sr. Presldcntl'; eu ilcsdo (nfto sei se no 
que \'011 uiz,~r o nobre ScnarJ,,r me apoirrr{< .. 
ni'lo é par:t propôr o voto de graças ao Gc
n2ral Andr(·a: cu o prnpo:·ei amanhft) cu de
~:;~~jo 0 ju~hO neecssnrio rtne se n.utorise n Go
verno para poder declarar ·a p;ucrra. :\üo é 

nos~ivt•l, s 'nhores. niio r, possinl que o Exl'
;.,ll.:vo esteja c,om as miios a.tadas. exposto 
a rodos os insultos rlos visinhos, sem ter 
meios dP sr• fazer respeitar, e levar o~ rebel· 
rlr·s ao ultimo extremo de qualquer prodncin 
r.nnfiaanrr. •' esp~rando pela liccn~a do Corpo 
Le?;islativo afim de pod~r declarar a guerra. 
Xl

1
s estamo~ cm estado de guerra! O estado 

de rebellii'to ~. pcor do que o estado de p;uerra 
com um pa.lz estrnup;eiro ( OJJO-ilr.do), porqnP 
este estado de guerra com um pai?. estran-

s.'nhores; n:io se julgue que cu queira 
que s,. declare a ~uerrn.. ao muntlo Inteiro! 
l·:u ~ci quacs sfio o~ males que resultam de 
nma ~ur;rru; ma:; t:~mhem sr.i a.s óarantias 
<111" ell.n dít a torlos. e estou cena que n nossa 
posiçi'w reclama qu·~ o Go\'Crno sr:ia autori
.sado para ii dcc.:Iarn1·. Eu fallo em geral, e 
u:Jo em parliculnr; nfto digo (]11!? 5r. dcvn. con
f, ril' ~~~~a n.uroJ'i;;ac:rl~l an nctunl !\!inisterio, 
qt:~uno mais (]11 ~. t'!l aind:J não conhr.co o 
:w:;so ).rinisterio, 11ii.o sei qual é o seu 'J)Cn
:,,::J~r·nto, a ::;na poli:·ie~: dle ainda g2 não 
d::r:laron; não sei o qur cllc ô. aind:! que 
c·ontc no ~,·u seio pr•s,~n:;s que multo res
p::!itO. 

'l'a.mhem· conviria .que o Governo t.omassê 
:~··flas as med:das ncc:c:<sarias, que examinasse 
.. ;; meios do proers"o militar, qnc foss:-, vc
rifiear :ts b:1ses que: rleHm hr.rmonisar a le
t;i,~lar,fto militar com os principias do Go
n:i'IIO ll..:·prc:;enlatiV\1. Essa!; le:5... Hrto digo 
qup sejam L·· is cxeepcionacs; :;fw leis segun
do a Constituic:fio que parece C]Ue são prhpi
legins concedidos n essa classe, (t CXCCJlÇ~O 
rio> ensos qur· por utilidade publiea pert.c·n
;·cm a jnizcs pnrticula.rcs. 

E:ila occ..1siõto C. a mais propria p:tra. fal
l:u· sobre a f<írm:t dos Conselhos de Guerra; 
:·,;ses Conselhos clc\·ero s"r postos cm cxe
"nçilo pela ancoridadr coutprtcntc, isto é. a 
autoridade militar: cu fallo perante d!stin
r.tos officiar.s ~·:tu.'rues. Em caso de guerra, 
n~n g•:n~ral tkY!~ mn.nda1· pôr cm exccuçfto 
um:. s<':ltcn~a do Consclbo de Guerra., po
rlenllo, toda\·la appcllar para o Supr~nJo Tri
in;na!. ou para o Poder ~iodcrador, quando 
o ~cneral :inlgnr convcn!entc; o general :Jão 
púde perdoar, mas jlócle sobrestar na cxe
ew·ií.o, qnn.nch lhe parcca ncccRsario; quando 
ni'to, não existe Poder Moderador: a nn..tureza 
elo füro reclam;, prompm execução; esta. é .a 
domrina que sigo: elle nüo póde perdoar; 
de\'e deixar de ter ta.nta. condescendencla, 
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como têm ll:~vido até hoje; c tambem é nc· eomo nm onus, c que qnando, nos encarre
cess:~rio premiar quando justo fôr. ;;:ermos dellc:s, nos lembremos elos rlc:vercs 

Convém. Sr. Presidente, nfio confundir o :~ rp1e r~tamos ligados. De outra maneira 
e:;ercito de linha com a guarda naciomtl: a vote-se por tudo lôto, tuclo vai famo~;o; nfL~ 
concurrencia de um exercito ue l!nba, a par se imponem com o dinheiro. c depois quanrlo 
da ~u~l'<i~. nac:ional, permitta-s.c·me a cx]>rc:;- :;c; :~;>olier~; ll:dxal'em, quando o e:tmbio de· 
siio, pro:;titue uma. c outr3. classC!, Eu nüo c·redc·~·1·, e :mrglr a. clesconflaur,.a, não se inl· 
digo rrn~ se n:i..o -;v.ls!-:ia servir da guarda na~ ;lcrtc~u: eom :nto; vote-se pelo recrntamC'nto, 
cio na!: armcn1-se: gncrri1has, cxtrcmc1n-sc. m:::; t.:::nlw!H. l1uanJo houver a résistencin. de 
J10niwm-sr (111 outros lugares, sirvan1-se tlcl- mii1) ~-:.i·nwcl:t, =-'l!gundo os nlüUs principias, é 
hs ~cprt.rn.ílrlmentc, ffií!S obscrYe-se que a dis~ ncccsstlrio \"CilC0r essa. rcsistcncia por m.:.:io 

e~~l.in~ tl~ ~'(~l::ito tlc .Jinh~ n~o pôde ser ap·Jl::: f:1n:::, ·' 1ü" p. Jr ne~.lluma oulrn. cousa. 
Jll!cad.l .L ,u<t, til n:tcJOD:J!, e, na verdade. .T11I~o ~a" tenho d1to bastante pura mo~
c:onlo ~~. pos3ivel, scnhorrs, que um p:d:la.no, ! it·:n· 1;ur, a.ilul~~ que cst.·ja cm vigor a l(li 
rr~c munns ve~es nfio passou de um nego- ; Qi.lí' a:jt.or:sn. o t':l~ajamento tle r.strangclros. 
c1antc 1111 ele um fazendeiro. sr·~ ac:hc <le rr.- · o 11oh:-~,. :·.!ini5ti'o não Uevc lanr;ar mão dessa 
pente Cúnl grandes r.rr.cho.:; e: venha comn1an- m~·rUíJ:l, CJlL: :; ·t·;í Jl~':']udic!:tlissima. ao p::ti;~; 

d.ar r-1: um rc1ho mnjor, :1 u1n c:lpitfto-tcncnte, ~: qllt\ se ~lgu:n cs[orr;o r=sper~ faz.:·r na. CasJ., 
etc.? :\ós nmos paisnnos qu.; nflo têm conhe- ,. ;;ara o qual queria :L minha coadjm·açfLO, 
cimentos rla profiosilo, de repente arvontd,Js ,,.-... ::: no :m·io de h:n-cr tropa. s, .. m ser rccru-
e eommantlantlo ~ mil! t:1res anti~os: ,em"-
1hanto irr~:;ula.ridacl;~ n[Lo pôde animar a dis· 
eip;in:!. 

Sdlhr,rcs, cu subordino tudo [l disciplinl. 
porque entendo que valc1n mais cem homens 
disciplinnLlos do que dez mil indisciplinadGs. 
0> J'chelucs do Rio Gr.undc teriam sido bati· 
dos, "~ tiV':ssr·mos r.ious mil homens d:sdpli
nn.clos: ~11as, c:om nmn. mistura monstruosa 
d~ leis militares e leis dvis, o Impcrio do 
Br::tr.i! ter<í. d,; sneenmbir a ;r.eia duzia de ... 
Emii:n. p:na. qnc in.llar ne:st:ls <:ousas? Ccr
ta.mc-utc, pelo caminho mn que vamos, n{)s 
marclutmos para o preeipicio; todos os tlin.s 
ermtrr.hlmos no\·os cmpresUmcs, e os rebd
des, se não se au~mentam t-m numr,ro. ao 
menos ni"LO se dividêm, r nós nos dividimos. 

Pesern·se bem as consrqncneius do estado 
;:·n1 rJtte nc;:; :'l.r:h;.:mcs, cxamine~sc o sy:;;tcmn 
th; progresso pradcarlo por uquelles ~ue se 
inculcam regres~ist~s. e sflo o.s fartares rlo 
prop;t'o5sn dos mn.1es: (·St.amos hoje cm p.;or 
estado do que c·st~n·amo~ o anno passado; a 
nossa diYlda é ma.ior, o numero de brazlldros 
tem :~té mesmo 11\minuirlo; temos mrds ll•'· 
ccssid:1dc, e a marcha da::; cansa~. taes como 
~:üo, h~. clf: n.cnrrr.t::t.r trrriveis conscqut:·ncia~. 
sn uftn quizcrmos arripiar 3. cnrr~!ra. F-c nfLO 
se CJuize~· fazer uma resenha, como dizia um 
drl:lrlãn rr.sp.~itnvcl. Sim, senhores, G necrssa
r:J r~zr.r uma resenha e comcr.arrnos Yirl~ 
nova.: é neccssario que oihr.mos os êmprc:.r.;os 

~nt1a, r. :10 dr podrr organjsar j. legislaçfto 
m:!lt:~!·, p;~ríl o bc:m d~ disc!plin::t do cxr.rc!to. 
P:w::. '·.:;:c·.=; r1oa.;.; Jl1ílins l·lt off.::rcr,n n. S. Ex. 
:L n;in~l:t r.D~tL1jln·:~t;fio; :nas, para a votaç~o 

di:;to qnc .1qni <'ol(t ~o;cripto, nüo conte com-

O Sr!. '.'" \~l·o .... cr.:r.T.os: - Sr. Presic1cnte: 
eu div!:·j:J d:> nn;J!'ê S0nn.dor em n~gumas de 

s~JílS o!)inliies :1gora r~:nittid~1s, e ufw sei a. 
f'! !!r~m o nobr~~ Senador se rrfr:io quando disse 
qu(~ havia. ~Tinis~ros on::;:tdos na inL~lligrn~ 

::!:1 tl~"· lt•i:,, CJ"~ie ílS eomprd1;:udb.n1 m~tis s·:-
·'':unti:J a sua vontade do que s•·~unrln a~ 
rrop1·iaR disposir~Õi~S d:t lei. Se S':: referia :1. 

mim (cnmo su:;p0itoL r.ngana-sr. cu t:1lve1. 

:,cs::;o :::c~· accnsndo dr ntn1iamc:ntc aca:1hallo 
na i1:rr:JJ:::;oncia das ]t,ls; todavla. ~niendi 

semprü qup :t autori"3at:fío cln.cl:t nn. lel do 
:t!l.no p:1::::s:Hlo 1nrn. contr:H:tnr rs~r~n:;dros 
r,"n · ra annual, entendi sr:mprc qne o H'ntit!o 
q;:o ho:i~ r!il a e;;s:t t!iopo:;içiio o nobre ::0.!!
:l:~trn d:t Gnrrra, etlL !1;1postn (t f.!:2r:li intrl!i· 
':!:'cru·ia, ~Jn,·quantn nEo ~~r ~),;tle nrrsnalir que 
n Potlr:r Lr.~dsb.tivü :1nt:-~~ i:;~l~s;~ o Goví'~rno :1. 

~·:.:-mil'~H·L~tl' r!-;t.r:mgc·iro~; parn o :;r.rvlr:o (]!.) 

'':·:~reit:o Sl; ~)Ol' tloln anno. Qnr ~r.mpo t~ ne
f•essar:o prtra flli,~ o~~ rstt·an~~!~iro~: ch:~n ~~J.l ~r' 

B1·~nil? Que (!(:~_;przas tão l!Onsic1:~ravcís n:lo 
C:H5t.n .. ria r.str en~aj~rnento, ~e fnss·~ por t.fln 
limitado espr.co 1le i:r.mno? Aclmirn~m~ qa0. r.

1 

ao!Jrr; :Ministro rl:t r.1ur'rra julgue necc::~ar\:1 
·stn di,TJosir,i'to; tenho qnr~ até o nobre :l-fi· 
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nl.:;tro ~st~l cm con:.radieç;fw cowsigo llle.smo. 

1

. rüH. Portanto, nfio ha raziío alguma para. que 
Ora. r.u dr;!;cjnru. ~uc o nobre .\linistro me o nobrQ ~lin!stro da Guerra insista n~ sua 
co~1munieasse qual u l.ei CJlle prohibio o en- cn10nd~; oxalá n:w se nrrepcmu.a el!c de a 
gaJamento de (·str~'lngeU'm.i. t.c·r :1prcsí::ntado. De duas uma: on :1. lei ria 

O S1:. CosJn: JJi~ L.\GJ·:.-; (.liinis!to dJl Gucr- íixnr;:1o das rorç~J.S é annual, ufio só na pane 
m): - A Conôtilui~i:o. cm que ma!·ca o uumero de praças de qur: 

O S1:. ·:.1.-;coxcEI.r.o,;: - O n"br;; :1-lini;;- ella se c!QV(c compôr, r,; as cm todas as sur,s 
tro p:~recc rtuc l~:itá cquivoc~líl::.. u. r;:::-:pr:ito tlJ. clLposif:üc-s; ou é só annual na parte em que 
INU':1. da Con:;tituiçflo: 3e a Cc.nst.itn!flflo o n:~a :ts fc:rr:~s. e :1f1o nas outras suas Uisposl
prohi:Jissc, e:ntf!o autl-constltueionrd td'hL ~i- ç1~ s: se l~ annual. logo que caclucou a. ~ei de 
do a :tdmisRüo ·de e3tran;;eiro3 cm outro tem-~:~.; ({,, :\nrembro fie 1830, deix.·on de .ser pro
po; aw,; a Constitni~iio declara que ú uma )li:;iclo entrar no exercito do llra~il tropa c-s
olJrigar;ào de todo o cidadüo pegar cm armas 

1 

tr :~;eira; c ~c nfto é aunual na parte fJUC 
c dr.fcndt:r a su:~ p:ttria: isto G da Constitui- ni .. > .; relatira a marcar o nunw:ro das for-
f~ãn, ~.: drt n.:trn~·t:za .de toüa a sucir~dn.Ue c~vil. I r;:1...: p0rm:l111~nti:s, a disposir::1.o da lei llc 18aO 
~~ uJ~1~! ... r~gr.l er~ns·:·grr~(!:t ·.:~n-.~oclos .~.s c~~l~_~os l ~~-:j _revogada pela lei. ele ]8:~8, e, por con-
du .nlln!Jl, (J\!:l.:CJ~,~ r que ~_,(·J~l :1. n.: .. nrc?..l do 

1 

:-; . .-...,. 1:Int.r:. o Gn..-crno pocl2 complet!lr n.s for· 
Gin··~.~no~ !lHt.; nüu se s.-::gue <li:;to cr~te o Go· f:~: dí·trt·~.:~un.s, pelo rccrut::~.mcnto e pelo con
\'t rr.::, !1:1'1 pu~sa <:nntr:tctar estrangeiros para l t.r~~~.t;) dr· estrangeiro~; pnra sr::rvir no E:x·~?r

o ;jP.rril:í; do exercito. uma vez que se nflo I e:~'J. :~u d!go f!Hê pl1dc o Govt:rno coutractar 
o:}riguet!l. ,,s !:ir·n·i~os, no menos, eu assin1 o csr~·J.nv,~iros p:-tra o ser\'lCo elo exr:rcito, 1n
r,ntr-ndo. c!r.iWIHl-.:·nt.::::êntc ti:! aut.orisn.r;ào do Poder Le-

t:ma só lei honvc CJUC prohibic n sr,n·ir:o :~!~1~ti 1·o, porque :He:thuma lei prohibe o Go
dt~ ~:;trnn~í-i:-o~ no Hraz~L é ;t ld rln fb:~r.f10 \'.·!·!·Ji·· f1Zi!l' cRsc•s contr!lctos ... 
de fo~~.:Js, tlr::·rrt::da em 24 de Xovembro ds r:~u mz: - Prohibe-o o ~ 2' do ~rr.i-

lS:lO. qu0 em um ilé seus arti~os tli2 qne nüo gu 13, da Constitui~üo. 
~1aver:i. no o.:crcitd do Bra:dl corpo :tlgum o SI:. Y.\scoxcEr.r.os: - Pt!.:'N'l·-m·~ que 
composto df~ hon> ns e:s:rangciros; mas, sê ,,.:;se p::trap-rapho qn~ se cita diz que rrlo po
o nohre ~linistro tia Gu0rr:1 entende que :>.3 ;!cr<io cntr:~r no Brazi! forças cstran~eiras 
leis ua fb:açfto tlc ior~~s. e todas as disposi- ; :;.:·m qtt.~ o Poder Lcgislar.iro facul!:e c~sa r:n
(:ücs qtF! nen:1 :;:: e:;tab.:!Pcem, qualquer_ que I rrad:t; mas é :-~pplic~,·ei esse pn.ragrn.pho ao 

5,~ja ,, ;n:L !w;urr::(:t, ainda que sejam pr:rma-~ casn de qu.~ se trata? Porventura esses bel
nd1tes; se cllc. \'!ltc:ndü (digo eu) que taC5 ~as. hol.l~ndezes on francr.ze:;, que :renha_m 
lds sfío annuacs. n:io pôde, sem C'nnlr:tclicçfio. ;t:~r:t o nra:~:l ~rrvir no nosso (1-XCrcno, sao 
julgo~ r subsisLPntc a disposic~fí.o clc.sta let; se trap~::i c!it!':ln.~eir~s'! Bn n~o me oc~upo r.m 
é :t:Jnunl, acabou c·m 183~. refutar e-ste aparte, porque me ;>arrcc CJUC 

Su;>panhamos, porém, qu,' ella subsiste ellr nfto t;:m o pretendido a;>nio n:c Consti
(pocl!':'r-se-ha querer en1prcgar e:ste argumento tnir,rio (}O Estado: c-st,.~s c·stran~r.iros, s~ryin
rontra :1 min!1~. cpiniit0}, l'icnn a!trrada peb flo :!cb~ixJ das banucir.as brazilciros, niio s2 

Uisp::~siçfto d:t lc:i do a.nno p:tssado; eis como I p. od:2m l'a_nsider~r .~on:o f~rçn.s cstr~tu~ct_r~s. 
a minha opiniito me parece a mais r0gular. r. n:io rswo portamo mcltudos nn. ptohtbir..to 
a mais fundada. Toda a lei que fixa. as for- dror.:~ arr.!~o da Const.ituiç:LO. (J,:~oiaflo.~.) 
r .. as é annu:-~1 71:1. parle en\ que !'r.n.rcn. o numero Or:-t. Sr. ~)rr.sid\~:n•~. um nobre St:Jn:Hl·c'r 
de pr3 ~:1s tlc que se hfio de compõr essas for- ~(~?. al~:wm~~= n·flexõcs contra v_ reeruttmf~ll
r.as; !l'las, r:lnqtutnto (ts outr~s disposiçõ::s, ro; ~l romo t~U son autor d:t Ic1 do ~~~crnt~'l
~.'ritc pll:ts annnacs, se a mesma lei decl~rnr mcntn ~ne hoje tem vigor no Tmp.'rJO: ,11_"~ 
que 0 scrito. Fiel a estn intclli~cncia., digo pos~o di!ixn.r tle dcc!ar~r que as su.ls orl!n···~:·' 

a J:·i t'e 2·~ de Nr.vcmbro de 1830 prohl- me n:to parecem muito funcindtls a ~st.'l rc'~
que · ' . f ht·torl' 
bio que estran~ciros entrassem no nosso pc!to. F.u n:io CJncro .nzcr agora <~_ " ~ 

·nrcito· mas a. lei uc 1838 rcvor,ou essa di3- dos recrut3mcntos em todas as :-<ar.:>r~: _mn.s 
ex\;: , ~ I ~ ~·"'t:l d!'l sn't htsto-
posir,5.o. c declarou que no exercito do nrazl! pnrcc.c-m" CJI!c posso, ".: 1> ·• ~ - • • 

podcri:un entrar tres mil homenR cstra.n'i;c·i- ria, nssc~ur:.~r ~ue c·xrrc.;.o algum !nnto cnn-
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~ideru.vel cm relaçf.o á povoação de um paiz cmlmrg-adorcs possam formar um juizo acer
se ;cm completado sem coacção, sem um re- t~clo sobre qualquer combate, eomo é IJOssi
'!rtH.amcnto violento: citarei um tu.cto du vel que el!es possam condemnn.r nm n··ncl'l\1. 
historia dos nossos dias. A Nação fr:mceza porque, cladus tacs clrcums~llncias, devia ven
il.epois da rcstuura~ilo dos Bourbons, .abolia C'Cr " niio ,;eJ' vencido. Entretanto, e facto que 
;~ eonseripe,•;"w e tlecrclun o engajaruento ou :;, l'c•l::r.•ões estão julgando as sentenças pro
alistamento Yoltnwtriu !los cidadãos; estu. rcridas pelo Conselho Supremo Militar, e que 
<!isposi1:rw tt.•vc lugar logo rlepois da segun- as revog-am, declarando que o general devia 
da resta nm!:ii.o em 181G, 0 j(L em 1818, rBco- vencer, que tinha tanta força, a sua posição 
nhec<Ondo o Go1·erno qn~ não J>Odia completar Pra tal, a do inimigo era tal, etc .. etc.; dizem 
o exPrcito apczar das circumstancias da os entenclr.dorcs que isto é um absurdo. 
F'l'anr~a. r do gl•nio frn.nc,~z. se -rio na neces- !>. ;···L·i .. ~{';J !!~· ,.P:!!in,. !:o n,,,,,·~· ~-~~·

sic.liHli· de votar para a conseripção por uma nadar, que é indispensavel a reforma da 
lo'i !lc:ssc• mesmo anno ue 1818. Ora, attcntas nossa lr.gislaçflo militar: mas esta reforma 
,,, tircumst:J.ncb> do nos-;o paiz, se não hou- n~n ~rr:1. f:troilmcnte· ndoptadn. pelo Corpo Lc
Y•lt' i!lll :·c:crutamcnto como o que estú de- ,;islativo; dr que. pois, sorve propôl-a? Quan
,~1·cu1cto, julgo que nunca teremos exercito; tos dü:.s custarft a clfseussão de.ssa reforma? 
nem nós temos ;:ente para isso, nem a fa- Que lucraria o Govêrno, se tivesse feito uma 
ciildad·: de haver meios de subsistencia entre tal proposta na C:nnara dos Deputados? A 
lt<is cleixa a r•spcr:me;a de que por essas theo- i'.'SJJOst:a ;'c F.nlla. do 'rlll·ono custou dous me
rias de eu~a.1anwnto \'olnntario conseguire-~ zrs de di,;cuss;io, a .lei da fixação das forças 
mos ter tropa. de mar c terra pa·rece que custou um mez, 

_ (',_.. rlu•orb c.l••nmos nils 0 ter tido em o orçamento _da Fazenda custar(, dous · mc~es; 
-~ s.t da parn. e· portamo n:to h3 t•!Dlpo para se attender a 

lS~ã oiro ou norc homens para man r ' esta grn.uclC' nrec;;sidacle do exercito, isto é. 
o Par(~. Eu nii·o entro nessa questão para nào 
me desviar do objeeto: <:nnsiclero a lei do rc- a revoga~ãn dos actos legislativos que têm 

I transtornado a sua disciplina. !'\essa parte, eu erutamento q11+:~ aetnalnh:nte vigora no . m-
quizera qut' o Governo se empenhasse para 
abreviar .1s discussões: eu quizera tambem 
que o nobre 1Iinistro da Guerra se empc-
nhass,, p:~ra qur. o nosso Regimento Interno 
fosse reformado, para que niio nos fosse per
mittido PmbaraG:u· a ndope;iio de qualquer 

;wrio como um:~ lei economica o.ue tem feito 
muitos beneficias. porque, não só nos tem 
dado soldados p~ra. o <!XP.I'ciw, mas tornado 
trabalhadores .a. muitos llom,•ns vadios; eu 
julgo até que quem nfw pede! i~riH:iio ele re
crutamento para a ,;ua Prol'incia nf'w pede 
uma boa eous:l, nrtO lhe faz um p;rande be- !Mllicla lc~islat!va. 
nC'fieio. ::\üo sc·i, ]lOis, por que motiYo 0 nobre O St<. AmxcAH: - Apoiado. 

t t essa O 811. VAsroxciii.T.OR: - Bom é ter eu jâ 
Senador tant" está lndispos ·o con r.

1 
· ' 0 apoin.do do nobrr. Senador, o Sr. 3' Secre-

io>i: sou. por,}m, cl:t opinifto <i o nobre Sena· 
· 1 0 tarJo. que é multo entendido nestas mate-nor quanto ao r.statlo de indisciplma e o noss 

· ·- uma rias, e a quem r.n de certo rendo o mnis pro-cxercitn; sou r.n.mbem de opl!lHio que ' 
11 o rundo respeito. tropa insuborclin:ula (· nm fla~e. 0 para 

O SJ:. ALY.:XC.\11: - Nii.o ouvi, e por iss() 
n ~o llw r•·spondo. 

O St:. V.\scoxri,r.to~: - Ora, supponha-
mno, S1·. Prr.sirlcntr.. que eu, com qualquer 

nai:t. fllli~ a p·~·.!;a l' qt~!' a ~ltl1POrt::t: i~!\·f·Z 
nnelcssr:mos rrm<'di:lr muitos dos nossos ma
it•s ~r f:ize.sspmo~ un.ut rcsolu.::f'lO clecl~rando 
revn~a.das toda,; ;ts leis que• a Asscmhlt•a Ge-

r
!"'o.l ~~·m cl"erctado par:~ o Pxcrcito. mcnog _n ~!~~!~:··· :--.·n;td.,:·. l!"t•·•t a !:i~;o, t~Piz ·:;~;-:'JJ!\1:-· iJiJ(: 

" 1 r· niio passnssr este anno aqui no Senado a lei eJUC respeil.1 as pc·nsões da~ Yinvns r. c a.s ~-
ela. fixae::Co tll's forcas dr terra: ]1:t..~Snl"la 

lhas dos I•Ji!ltares. Plla? 
Dl~e!ll os ·~ntendcllot·rs que nós 1.cmos 

•!ccretado \eis absurdas, por exr:mplo, _a q~I~ 
, nda que scjum revistas nas R~laçors ,ts 
. .na 1 C'ons·,lho Supremo :Mtllt:ar; e•l-
!'ientcnt}a~~ c o · · t: .• D "··-

•, posslv~l que• o, · '·• : 
1'"·~ pprgnP-tam romo L 

O St:. AI.I~XrAJ:: -Não. 
o Sn. VAAco:orci,I.r..os: - Era lmvussi\•ol, 

"11 trntaria do recrutamr.nto, havia de fazer 
" ~M~ reHprit.o discursos multo extensos, a ln-
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da que cm muitas matcrias iallassc seru 
grande intl•llig.,nckJ, ou sc:n nehuma; .pas
saria depois a tratar do armnm•mto, da or
ganisaçfw, t!n. formação, d:t disciplina, dos 
soldo~. dlts promoçcc:;. Oh! quem Jlúde assi
g-nar Lr.:rmu a est~~ debate! E atrj ninguem 
tlil·i:t que niio estavam os em ma ter! a: trata
l'alllO,; ele rixar as forças, prineipi:tva pelo 
primc·iro IJ:~s~n do Governo, isto ~~. o re<:l'UUl. .. 

mcnto, ahi trat.aria da prcfcrcnei<l que o re
crutamento eleve ter ao (;ngajam2nto; depois 
tlisso faria longo;; disccrsos sobre as diffe
rcntes especies de recrutamentos, conhccitlos 

Íl'[ i':~. I ÍJ).i,; i~t'J ::.:il~li (.~ ... IJII,·jL;.: .. ; J],;t,"'l illd JJ:~ 

"OJTecti\•os IJll'~ obstam ao abuso de que cll~ 
,: sü~eept.ivel: h a uma opinião publica mui te 
s\·Vt~rn. ~ lw, além clis~o. a grande m<::dida llf 
pür fim ao debate, votando a maioria que ,. 
mttll:ria r•:;tft Sl!fficientemcnte discutida. r 
que se pmtica entre n1ís me parece contra 
rio a todos o;; usos e mesmo .aos principio: 
dn nos:-;o Go\·r:nto, ou ao menos aos princl 
piús do nosso Governo como "li entendo, ist( 
'·'· "!UI' o nosso Governo é o Governo da maio 
ri. . pnrr,~w (! o voto, é a opinifto des!:in maio 
:·i;, _,\ minoria Uiz: - Eu n:io estou satis 

e exporim~nüulos n.as diversa~ )J'aç;ões; pas- fci1:1: a discussfi.o nfto e.~~~ú I.!Ollcluida, cn 
sarla depois ao armamento; c que não teria q;,·r" que :1. di~cussfw continue; e a dis 
dt· clizr~r a ccite i't'SJH:ito? 'faml;ern não <!n- i·t;-;~~.in cotlt.ínú~l! ~ Se, poi:::~, o nobre Senado.:.. 
tenderia muitas das acusas; mas que im- W·~ Pernambuco tamlJem censurou ao nobrr: 
pona, ao m<<no~ rc,pctiria ,,s opiniõ.:s de mui- ! :\Jinistro da Guerra a esse respeito, estamos 
tos c~elarecidos gcncraes; c só nessa nlilte- I cJ,·. at·r·ôrdn: r~n;.i·!lclo (]Ur. o nobrt~ ~linistro t! 
ria quanto me demoraria! OccuJ}ar-mc··hlr! ' c:, :1:;urave! por nfto ter mupenhado todo 0 

depois rla atlministraçü.o. da organisaçiLO, da st:n valimento ne~t:t Camara. paro. que noa· 
di:;ciplina, dos soldos, das promoçiic~s. r; todo sa~ discussõos possam ter um termo, par:~. 
o rcmpo. rt:n. poueo para esta rliscussão; r.· o lfiH: tl":n:noria nü~ triuU:phe .da maioria, para 
fllh: lll~l!S ~~. :-:emp:-e na ordem. sr-m fJUP 1'll 1PI·' "· ;:1 po~s:!. pl(l!tt~r llvr(~rnentc a sun.. cau-
pcdis~~ que fosse 1 sta lr.i (t Commigsf!o, nem 

1
.~a. ll!~~.s_ :1 •. ·io po::.;sa. resistir :i maioria. não 

que o Gonrno informasse, ou cousa scme- possa dizer: - Nós minoria temos razão, võ:. 
lhante. : 1!1:t!oria estacs ~m erro; portanto, o Que vós 

Ora. nfto dcve:-[t o nobrr. :\linistro d.n. j f1Hrr~:i.s n6s não qur.·r,•mos; vós querc~is ltrnll 
Guerra cmp('nhnr·se pt~ra que o nosso Regi- . lei fatnl ao p:t.iz, nós ntw quercmos es~m !ei. 
mento stlfira alguma mod!ficnr.>w. afim de I - DI!Sd:t!":t. J)t)i>, qnc o nobrr. :\finisrro da 
qur. eu, 

1111 
outro cm minoria, nfLo di;aruos · Guerr:! FC ('nunc·ia.:::s.: c:om franqueza a ~ste 

:'i :-naiorin.: - ~:1n queremos que passe essa. rflRpP!t.o, rtu·~ dissess2 se ac:hn. rP·gnlar ou di· 

lei, ella é prt~htdicial, vai f~zc:r ma.le:; ao ~11:1. di! <:onr.imtnC:íio esta pra.tir..a. 
Pai:~: nós minorin. não queremos que passt:; ~r. PrPsiclenr.P: o nobr: SPnado!· por Per· 
nós Ininor!a que-rc1nos governar a n1aioria.- n:,n~h 1 1CO tliss·~ f!llr. f!Ueria propôr um voto de 
A minoria de dous Senadores diria {, maio- a~radccimento ao Gener:tl AndrC,a pelo sr.u 
rin. elo senado: - T-Ta de pas~ar a l~i que nó5 hi·inso c •íl:ndr.t:r:o proc:rdim·.·tlto na P~·ovin
jn1gamos util ao Paiz. c n:lc a que vós jul- t~in. 1lo Par:i. mórm~nr.~ n:t p~rU.• Telnti\"'rt. :i 
gacs ut.il, porque vó;;, maioria, estaes em rli,oeip!iua d:t tropa. Ora, m nií.o posso dclxr~T 
erro, c nós. minoria, é que entendemos tudo. de Ddoptar a proposta do nr>bre Senador, .:, 

A ;·str respeito cn entendo que c nobre quero dr.clttrnr-lhc qJl' :il;uma invejn. tenho 
Ministro tln Gncrm t<:m sido (lla de prr- por !Tll) antcdpar na inlcbtiva: eu ju:go ,1 

doar-me) .tJ.lgum tanto descuidado: nem o Gr:nera~ .\ndr(·a credor elo rcr:onhccim~nto elo 
!l~•::: !••·>• (·O!';:f!(l~~~ 1'0!!1 0,1'.•' ~·tl~l1C'~l ~nh!'P si 

nobrr. :\!inistro pôde cseu~ar-s·' com pn•cr.
rlentes d·' antros paizcs que admittt:m ip:ual 
d!sposir,[to l'In seus regimentos, porquanto, se 
cm algum Paiz do mundo se pcrmitte n. um 
Sen:ulor tallar quantn,s vezes juli;a co~Ye
nicnte, ha de haver ahl algun~ correctwos 
contra o abuso que ellc pôde fazer clessa r::· 
culdatlc illimitatla. Lembro-me que o Regi· 
menta ela camara dos Communs c.m In~ln· 

rocl:t :1 re5pon:ia.bilidadc na p:-tcificü~~o do 
Parit. porQuanto cu sou de opinifto que, ain
rla f!Ut' seja drvl'r dn homem obr.dec.'r ;, lr.i, 
casos h:t err: que P-ile àr.\·e <:onsidcrnr qun !\ 

prim:irn lr!i f.: a srLlYrtçito elo Estado. (.lJw~n

do.~·). 4·\ nu\sma ~r.vt~ridnrlP a f'!Rte re.~pnito 

chega ao ponto do me persuadir que o ho
mem que foge diante desta responeabilidadr: 
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~ criminoso; cu nunr.1. louvarei IJ. quem dls- ropa, c cl!c pôde ser feito no paiz ou <:m p_aiz 
se:: - -~ Constitui cão o~tii. salva, mas a pa- i limitrophe; diz só que serão engajados trea 
tr1.1 c~ta pe:dida. (Jhutos apoiados) - Eu I mi! estrangeiros; c então, eomo se pódc sup
pols nao duvido dar o meu voto de agradeci-~ pôr que C!:sa lei deve ter vigor al-ém do anno 
menta ao General Andrén.; e parece-me que para que foi feita? 
o Corpo _Legi•laliYo o deve decretar até por 

1 
Portanto, senhores, digo <:u que n idê"J 

/l.c·c!amar,:w. i mais obvia para mim, a mais franc:~ c a 
Eu qui+a.ra acompanlur o nobre Senador ( mals leal, é aceitar o Governo a autorisa

no;; outrüs ttipicos do seu discurso; mas re- l ç:io para engajar; mJs que, acab.n.do 
0 

anno 
ceio que S•)ja accusado de pmticar o que eu I da lei, está acabado -o engajamento, c por 
condemno a alguem, isto é, de demorar a 

1 

isso 6 que o Governo francamente pede a 
discu,_,sfw. Voto contra a Llmcmla proposta prorogação dessa autorisação: o Governo pe
pelo nobre ::1-linistro da Guerra. nfto porque de que, expirado o prnso da autorisaçito do 
'''! nüo queira q!H' no nosso exercito haja engajamento de tres mil praças, se conceda 
tropa estrangeira, niio porqhc eu nfto julgue 
que se deva autorisar o Governo para contra-

n autorisnção pr.tra engajar duas mil ·pracas; 
este C. o pensnmento da minha emenda, sem 

c:t:ll" tmp•t estrangeira, mas porque eu consi- S>' rntender que ~c accu:nul,aru as duas mil 
dC'ro que o Go1·r;rno estft autorisado: ·primo, praças que 0 Gnverno pede com as tres mil 
pela nature:~:t {L~~ cousas; c, cm segundo lu- praçns QUe o rrnno 11assa.clo se autorisou o 
p;ar. pela lei de 1838, que autorisou a contra- Governo a engajar. 
ctn.r at(, trc·s mil cstrang<:iras para o serviço I Um nobre Senador que tem fa!lado so
da exérdto. Esta é a minha opiniiio. I bre a disciplina do exercito chcgnu a avan-

0 S1:. Coxur. m: L,tGEs ( .lfin istro da Gu.cr I cu r que os rebeldes têm mais disciplina do 
"'r): - Sr. Presidente; quando -o nobre Se- que o exr:!·ci:o da lê;;alidadL·. Eu não presumo 
naclor fallava, diss·; eu que a Constituição que o nobre s~nador tenha informaçõ~s cxa· 
J')rohibi::l a admissJo rlc trnpas estrangeiras elas dos rc!wlcles para avançar Isto, porque 
no Prriz. O no!Jrc Senador M1 uma intelligen- a vanta;r-m qur: os rc·brlclcs t~m é obedecerem 
cia a este artip;o ela Constitnir;ii.o, que nfto é (L Ir.! do alf:mg-c, c pódc ser que o nobre Se
a mesma: di;;se elle que ''"ta prohibiçfto é I n~uor me c:onrr·nça qu<' cm muitos casos a 

(para n1e: se:rrir tl:l expJ·cs>iio propri~) só-, 1r:i do alfanp;e scjn n;ppiieavel á manutenção 
mentr: relnti1·:1 ús t:orç~s armadas, bandeiras ela c!iscip!inn. Quanto :t lei elo recrutamento, 
dcs_enroladns ::• tamhorcs baten:co; mas eu I qu., um outro nobre Senador rlissr. que tinha 
não n.cho estn. itlicrpretnr,fi.o eonformr com o s!do proposta por cllc. c que era uma lei l10a, 
espirita da Constit.uiçfw; e, a clla ser vcrdn- cu <levo lembrar ao nobre Senador que esta 
<leil·a. cntfto podia o Governo ter de·:~ mil bo- 1 lr:i ;.c refere iis instrucções de .Tunho de 
mtns cstran~;eiros, quando n. Asscmbléa Geral 1-~22. P ~uc ck!la~ tira sua. forc::.: estas in
fixus;;e a forr:a !lo exercito do Brasil em dez Rtrur.r,t'ír·s. tlnclas pelo \rlnistro cl:t Gu<•na de 
mil praças; mas estn. intc!ligencin cu niio 
acho que se po;;sa dar ao artigo da Constitui
ção. Diz o no!J:"c Senador que, com a aulori
sar,fto dada ao Governo n anno passado, para 
enr;ajar tropa estrangeira, ellc pódc engajar 
no tempo c;nr· :tchar razoavel. ]lois que nfto 
era ele e~pcrur que a lei, dando essa autori
snção no Governo, se lembrasse que depois 
de um anno c::ssaria essa faculdade, por Isso 
que pouco seria o tempo para se fazer o 
contracto. Se a lei qulzcssc uxprcssamcnte 
que a autnrisaçfto fosse pnra se fazer o en
gajamento na Europa, entã.o cntcndiit bem 
que a lei queria. demorar o engajamento; 
mas a lei nito falia de r:ngaj:~.rn 0nto na Eu· 

cnliio, sfto as que regulam o recrutamento. 
O nobre Senador disse tambem que o 

:llinistro drt Guerra era censnrave! por nfto 
ter interposto o ~cu valimento na Camara 
para .n rmrnda dn Regimento: o nobre Se
n~tlnr eonl1~cc pcrfcitamrnt·' ~1w o Mini~tro 

da Gncna nã.o tem nncla aqui a prer.·ncher, 
senão dar as informar,õcs que o Scnnclo llln 
fiz.:-r a honra de exigir; c se o Ministro da 
Guerra. como Senador, tem direito ig-nrtl ao 
qnc o nobre Senador tem, o l\IInlstro da Guer
ra Senador reconhece os talentos do nobre 
:';~nadar para lhe deixar a palma de !1prcscn
tar essa proposta de reformn ao Regimento. 
Espero, po!a, que o nobre Senador Bl' per-
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su::al.a 1'1\lt-: o :L\llllH:!ll'O u~ Guerra nüo tem-se i 

d·'Sculdudo, porque clle faz as ~uas funcçucs 
prestando ao Senado as !nformacões que lhe 
são exigida;;; mas o ll!in!stro da Guerra Se
nador cccle o .passo úquelles dos seus col!c
gas cm que cl!c reconhece mais talentos para 
pro pôr essa emenda ao Rf:gi:ncn to: é este o 
motivo por rjue cl!c a nilo tem pror,osto. 

O SJ<. ~L\HQL'EZ DE Rum.\CEX.I.: - Pedi a 
palana. Sr. Prcsident<~. quando fallava o no
bre Senador por Pernambuco, porque então 
queria apoiar alguma das suas proposi~ões, e 
co:nbater outras; mas, para nfw cahir na 
justa censura que fez depois um nobr·J S~

nador por ~Iinas, deixare! qu:~si tudo de 
parte, para me occupar só do que estft cm 
discussão. Entretanto, tudo quanto disse so
bre rccrutnmcnto 6 tão importante (porque 
exercito nilo pó de haver sem recrutamento), 
que eu nilo posso deixar de emittir algum.as 
id6as a csw respeito. O ltlislaruento volunta
rio q1112 queria o nobre Senadar por Pernam
buco, é, sem duvida, em minha opinião, pos
slvel em pequemo ponto, uma vez que Sê con
ceda:n os mesmos vencimentos e gratiíica
çõcs que terão as tropas estrangeiras para 
aqui contractadas; mas para grand~ numero, 
uüo julgo passive! ne:u entre nós. nem em 
Xação :1lguma, sem conseripçiio. Porém, isto 
agora nf.o é o ponto d~1 questão. 

Tambem clle tocou em outra m.ateria im-

lllcl'é(:cdor de Jlllblico testemunho do seu me
rccln:ento, multo ruais agorlL pelo que elle 
tem soffrido (apoirtdos); nem eu supponho 
que, depois da !icão que elle levou, possa !J.a
Yer muitos militares que se queiram cncar
!'Lci·~Lr de C:OllllllÜH:iões perigosas. 

O nobre Senador de Pernambuco rcco
nh•)ccu mesmo, c nem podia deixar de reco
n!lccor. os inconvenientes do rcerntamcnta 
entre nDs. Ora, se cllc reconhece igualmente 
que é preciso tropa, co:no podemos ter essa 
tropa, .. uma vr,z que o recrutam~nto não se 
possa fazer, por ser prejudicial ao Paiz, sem 
admitür pelo menos deus m!l estrangeiros? 
O seu receio, pelo que ouvi, é o múo exemplo 
que alguns cstrai1geiros já deram entre nós; 
n~~s e::;:;~ exemplo !:jó po<lcremos r~ceiar se 
nós quizermos recrutar pelo mesmo modo que 
foi feito esse recrutamento. Se, porém. se
gui!'mo:; o exemplo de alguns Governos da 
r~uropa, teremos tropa disciplinada, c t~ll que 
se deixe fazer em po5tas antes do que l;tltar 
ao seu dever. O procr.,dime:no do;; ;;uLssos em 
Paris é bem sabido. 

Portanto, senhores. nós estm;nos cm cir
cuirultancla.s muito apertada:;; era m~lhor 

que f!zcsscmos a !c! do recrutamento, era 
melhor que rcformasscmos as leis militar,;s; 
mas onde está o tc:npo p,ara isso? Está re
conhecido quê nfto temos tempo para isso ... 

O Su. H. C,\1',\LcAX'l'I: - ~Ias !Ja tempo 
portante, que o Governo fosse autorisado a para se reformar a Constituiç:1o. (J.)JOiados.) 
dcclnrar a guerra, isto ~. o mesmo que revo- O Su. VAscoxc!~r.r.o~: - E' a primeira 
gar um artigo da !e! da regencia. Se o no· aecessidade do Pai~ Interpretar e nüo re
bre Senador especificasse a que :s"ução se rc- formar. 
íerla essa declaração de guerra, talvez pu- O Sn. F. DE ~Icno: - E eu digo que J 

desse concordar com cl!c; mas enunciar as- que se quer E reformar e nilo interpre-tar. 
sim vagamente, é melhor reformar então O SJt. ~L\nQtrEZ D~ EA!Ul.\CJ~:>A: - Quan
esse artigo da !c! da regcncia, e mesmo al- do acaba.rcm com estes aparrea, eu continun-
guns outros ruais. rei. 

A disciplina dos rebeldes eu não julgo Ora, sem duvida, razão hn de qu:,fxa, 
qne seja tão bo:J. como o nobre Senador sup- J>OI'[JUe algumas vez.::s as discussões se tor
põe; mas que ha de haver mais subordinação nam mui longas por d!grcssücs ou re'P<-tl
cntre cl!es do que entre nós, isto sem duv!- ções, e isto merece remedia; mns tn.mbem 
da (apoiados) porque lá ha o castigo, c en-1 o e:.."jled!ento qae á primeira vista lembrou 
tre nós não !la crrstlgo, ha uma desobed!en-~ um nobre S2nnJor offerec.• grn1\lssim05 in
cia constante. I coll1'eUlentes: datta a possibllldat!a que umn 

Tnmberu sobre o General Andróa outra maioria pDf~:t encerrar a d!llcus~c. eu n1\o 
será a occasiüo propria de fnll.ar ~ este res- sei que garantias possa haver para. as 9PI
peito: quando o nobre Senador ftzer a sua i n!ões dn minoria. (~tpolados). Portllnto, ol!
intlicação ha ilc achar o me~ voto; sempre o j tro melo termo ser:\ neees~ario . cstnb~lcccr 
julgue! digno da conslderncuo do Governo c no nosso regimento, quo n<to seJa slmp!t~~~. 
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n~en-t~ _n mniorhl dizer: - mio quero lll~is , ~umo; o te:mpo do contracto com üs engaja
dlscussoes, votê·;;e sobre tt nmtcria. (J.poln·l ii"~ IH•ncncc .ao ao1·crno, mas 0 Governo nfto 
tl.os) · Se1?ilorc;s, :1 discu.;;sfto seria immcnsa, ~útlc contt':tct:nr pa.ssado este nnno. Com tudo, 
": cu qtuzess.: occupar·me: uc todo;; este;; to· p~:ra tirar tolln n du1·id:1 que pos~a ha\·~r 

p~cos; mtts. cu voto pGl:t ~m~ntla uo nobro l\!1- I nc.;re modo de l'IHC:Illler a lei do aano pits· 
mstro da Gue:rra; eu Julgo, embora üllc p~su ' ;;aclo. declara vo~·1 1 · pela ,;mcnrla do nobre 
:·e.~nrt·m: ou ~.·ngajar cs:;cs. cstran~ekos vcbs / .l!lnisti'o, C: queria qu:', além tios trcs mil 
lei:I existentes. que • mu~to mnt> 1\l'lldcntc llwmcns, se autorisassc 0 Go\'t·rno par:t cu· 
qne pt:ssc c~t::t t'-:l:cntla, POI'rrue iJ,'poio nüo :5ai:tr mais mil, porque entende qtw cs;;es 
s-:·1 qrre suc:cctl~Jria, nincJn com mui'..a c~nttc,ln.; 1 ,·nai~i nlil são muito nec;~ssaric~. 

um :Olinlstro, um Prc:;itlontc de· l.'ro,·incia, um I O S;:. YAst·u:--r:u.r.o': _ Sr. l'rcHiilr.'nle: 
Gf:lh·l'Gi. _por n1a:.~ cui~~nflo que cllc tc·nhíl co~-: f:ll entcntlia (é venl:~dPJ (1110 st: eonsidc·r:1vu 
!l t!xe_c:t:ç;a_o tla JL-1, (·Sta_ exposto a utuqudl \'1·/· :t :~atorisa~:~tn r.ouc·o(lid:t ao Go·;cr!In 11 •1 lPI 
ru~L~ntos e a e.nlumni:1:; 1u!:iuppoJ·ta\'C·i::3. Voto, 

1 

ih anno .pa~sntio. p:u·a (·ontraewrmc;:-; t_f:i.tl'n;. 
JlOlS, pela cmc-nd~l. !~·e:iros, R(, rwr um :~nno. Ora, o uniJrc~ St=n~l· 

O Su. :1!.\;:'ll'LZ JJE P.1r:.\:-;.11;r:.\ procu:·a ! dor que me prccclicu dcclarnu e:m que sen
occupn·sc sJ tlo ob.kclo da cJi,<cu;,üo, por· j Utin arlopta :; cnH·tHla do nobl\' :l!iai,;tro d:: 
r.rue n~io qtkr S81' 1·um1Jc:m taxado de C]ue I Gut·iT~l . .:\tioJH~: a f'lllL'lHia, n:io :J)Ol'(Jllt• c-~~ 
gosta de prolongar n::; discu::;~ÕQs_. c por issv tP.i_a persuadido que ~~ ld llD anno p:t:.:~:ttl~l 
tlt•ixa ele fnl'lnr solJrl:: o cjttc se t"-:n trnziüo ::~noJ'Üiíl o Govt~rn~, a eontrncrat· P~tr:mgeiros 
para a discnasfto, eomo, por exc:mplo, sobre / il:tra Sf!l'ri!·c·m scj _P_~JI'. um anHo, Jn:ts porqut 
o G~u~rai Anc1J'l·a, rct'orm_~·t.::; do Heg-imcnto . (·llfi~JHlc~ fjllL~ (. ll• 1 11!'~::5:1l·io -antoris~;l' n t:r•· 
lia Casa, maiorias, etc. Hé·~pontlendo ~ómcnt·c I \'f.l'l!o _::ti:HI:t po1· outro ann~ a cont:·;~r·\;1:· ... s
n um uoln'L' sl~!1:tdot·, -que quer que a lei cb 1 tr:'ln~ciro::;; (' re:eonhr·tl'\1 c:ut·. ~~· a iute:il!
::mno passaL!o, que fixou ns ro:·ças do Jmp,,· -~':teia que cu ti::h;< dado ú <'!IH'Illl:t ro~i'l' a 
rio, s:.: cntcncl:J. perpetua t~ não annu:tl, olBt.-r- Yt·J'd:tddra, cntt10 ha\·ia o :tl.::;urdo rp1c· ('U 
Ya que c;.;sa Inesma il•l clbpli0 rtne. c:n cir· ti:lh~~ íliLo: ma:::, nc':-:tr: e:t~o, ~liJIJ>O!:Ilamr,:-; qw· 
cumstaneias c~arno1·dinarins, dl·sig-na<i:hi no 1r. u C•1\·e:rno contr:-tct~t cstr atmo 1 i't'l"l :uii c•s· 
ar.rigo, as i'~n:~::~ fossem clt.:\·:·:d::~ a quinze· ti'[U:~r:iro:-: p:-:.r:t o ~-·~:~~rc:~,, s··udo :lltroris:~do 
!:Jl] prw::t::i o~~ JH'.:t, c qur·, par:t Ill'ec:ncher a c:untr::~!:~!· ainda (~ous tn!l cstrang-c•iros. 
t·ssc nn.:lH~t·o dJ pr:tc;a.::;. anrorisou ao Gorerno 
para e::1g·ajar até trcs mil c-st!'f!ngciro.:i: 1l:1qui 
o nobre ornllor conclne qu~ o C'o<po Lcgis· 
L1:h·o nü.o r.'C:O!lht•ec~u no Go\'c:·no a :iut.orl· 
cLHlc de chamar c~t.range!ro:::; ao P:d7., c que 
só o autorisou ·para que cm r:lrcumstan~ias 

cxtraordinarins, '' 11ara o fim de preencher o 
nun~·~To ele prac::1~ d\..1 L'l'(:tnd~ts, pudesse cngn.· 
jar tropf! c::;trangc·lra ntt! tres mil homens. 
Qu:!nLo ít l•IJ:;ct·r~l(:nn <lllt~ se ft·z d·.: flUC a lcl 
sel'ia nl>surcla, ~::nrlo sú pnra um anno. por· 
~ne h·raria tempo cm engajar essa tropn, rc. 
flecte que isto é conruntllr cousas distinttas, 
Isto é, a auto1·isar::io por um llllllo. com o 

p:1ra o auno poclcrrt h:t\'L·:· no •·xt·J·c:ito dn(·u 
mil pr:tr;:ts estr.an.~L·lras. 

o Sr:. :'.l.II:<!L'EZ ror-: P.\0:.\:<.\r;r·.i: - r~:0 

t·Sl:'L l'l'l\terli~t!o p.o:a c•lll·. nd:t. 
O 81:. \".\:.;Cil.\<'l·:LI.o.~: - QUL"Íl'íl Y. Ex. 

(d!ri.~i!Hlo·sr:~ ao :::11'. Pn'Hiclt•ntt:l mand:ll' lr:· 

,, em·.:l!dí!. l LL'-:-;c). Ent.t•ud--:·:i··, pela n'daec~,o 

tlt~~ia emcnc!:1, qtlf~ r1 Gm·t·l'~~o uüo JHHlet•ú lrt· 
no excrc:l~o mais do t.rl:~ mil ··~trangt·iro:i. 

Ora, a 0mcnda 1: tlo S1·. Conde tlC: La.~cs, por· 
que, "'~ clla fo::;se do Sr. :llarrp\l'Z t12 Par:l· 
nap:u;1, t::u p2dirin que ;1 redigisse sc;;untlo ~~

op!nifln COI\l CjUC funtl:Ulli'llfOU O SC·ll ilÍoCUrS:l, 
iRto r\ que o GoYCrno tivcs~e mub; aulor!da· 

eng-n.jar em u1n anno; por c:onsequcncin, cu· cl0 no eontrac:to com os estrnn~eiros, que pu· 
tende qnc, segundo a lei, p~s:mtlo C:sre nnno. c'cs:;c contraclar mais Psscs mil. on ain1la cs· 
nfw púlle o Gonmo engajar cssns trcs ml! ses llons mil qnc o nobre Sennrlor d;:sejn. 
prnr;as, ao mesmo Lt•mpo que estú p•:rsuallido En julgo t:Olli'CllieniP qn•• se adr.prc a 
que, se dentro deste anuo. o Qo\·cmo puder I ,·mcntln assim rrrligidn, viHto qitC s.~ diz qur• 
,ong:1jar t-T't'S m ii pmr:as, obm conl'ormc a I u Qoycrno nDo p1ille sem c !ln contr:tct:n· e;;· 
lt•i. Seria alJsnrclo querer-se ·que o GrJV(·rno 

1 
trangriros parn o ;<r'T'I'Ir;n cln rx•.•rc:iro: m::> 

sti PlHles:;c contr:tr·wr o rngajiiUil'!Ho por um i eu estou convencitlcl, c ufto 1koc.io c~lmlh~r o 
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Governo dessa antoridnde, que ellc p6dc cou
l.ract:tr c~Lmn;;clros para o exercito sem of
\endor o artigo dn. CoúsrituiGilo que elton o 
oobre ~linistro da Guerra. Se a Conslituir;fto 
nrohibis.se admill.ir C!;ll'Hngeiros nu cxereito, 
•:ntüo escusad:t era. a lei de 2·1 de Xovembro 
1lc 1830, CJUC dc:dai·ou que nüo ha1'CI'ft no 
··X,::•J'í.'/111, !J() J_;i'ili:iJ. I'Ol'pn n!~IJJll tOill})!iSl.ll 

(!e C!·Hl'angL·iros, nCm ofl'iciar::l de patentca, 
ainda nos corpos nacioaac,;: p:ll'cce. portanto, 
Qlk s1~ se cxprimi~sc a ConstituidlO con1o 
t~!HCIH.lc o 11obre ~lini::itro d:1 GLIC.'J'ra, escusa
(]a ,,ra a disp.Jsi·:flo desta ld. Esl:t lei, pois, 
tirm:1. :1 lllinha o!úniflO c:ondcmna a do no-
bre ::1-Iinistro, porquanto Constituiçiio só 
prohibc que tropa:; ci;Lt·ang·í~iras cnttí:•m 011. 

passem pelo tcrritorio do lmpcrio, como cs
tr:Jng('iras, c nt:tl r:o ~t·JTi~o do Estado, e 
e·?:llO subdilas rlo Jmp.-rio: ao menos, não 
mr: lemlJJ'CL de que ('5~c an!g·o tl.t Con::nituicfío 
St.•rvisse <le a-p~;io iÍ opiuiilo (JHC rejeita cs· 
trangeiros ao serr!ço do lmpcrio. 

:O:o r·nT·p.-. cl-' 'pr;n~.-:nr•nt~·~. dlssr j(l o no
ln·c Scnatlor pu1· PériwllllJlltO. rem-se conira
!.'f.ndo L'st.t·nngeil·o:-:; (p::ns(l ('li, nfLo estarei bem 
certo) para. o sen-i•:o cl:l 110Iicia. Ora, nflo 6 
;w,;,;i1·cl ~uc :\Iinistro algum da Justiça, ao 
Tll::nos que cu. tttO n f,·r:·nc1o ii l·~a:·~l da Ccn
:;titnir;fto em todns o::; meus ~ictos. contra .. 
~:ra.s~!! cstrang·ciros pn!'a Si~1·\·irl:m 11:1 policia. 
oe houn.-ssc algu:n artigo na Con~tituiçflo ~uc 

o pt•ohihissc. Essa ma.trria tlc1'ia ter sido bem 
l~xf!m!nnda pelos :\Iini.stros mPus antecessores, 
c•, portanto, noto pnsso crer ~ue elle~ commet
~t!Sse:m e~;;;a int'nlc1:tto da Constitni~ilo. como 
·~n:•·nde 0 nohrc :IIinl:<tro tla. Guerra. 

Eu .iub:o CJll•~ a emenda, principalmente 
do':<é!11'0l1'id:l e sn;;tcntada comn wm sirlo pelo 
n .. hr., ~linistro, rshulha o Gonrno de uma 
:llitnridatlc i:Hlispni:t1·rl, isto é, da autoridade 

fm cs,;a censura; untes i~so elo que csbulhnr 
CJunlqucr autoridade das regailas c direitos 
que lhe competem. 

:\em conside:·o. como disse o nobre Se
nador, que seja muito CO!l\'Cniente, para ev!
uu· cen:lnr~ls, JH'oc:edor da maneir~l por qu~ 

procede o nobre :llinisu·o ci~L Guerra, por isso 
C!ih~ ~c pll:1·: cv!ta~· c se evitam sempre cen .. 
sm·n.:; rn?.~1 ~lY::'·i~ qunndo se observa a lei; o 
eomo nf<o •·c·jo artigo algum de léi ou da 
Constiruiçfto que pi'Oltiba no Go\'crno aclmil·
L~r estrangeiros !lo exercito. hei de rotar con 
tra a emenda. Parece que ;lté já os Gonrnu~ 
rt:l r.erioJ'CB assim entenderam, e flUC alguns 
tlelles aclmittiram estrangeiros no exercito. 

Senhores, é por causa dcw;s receios que. 
se Lt!m considerado revogadas leis que E:SUl
\"ílUl cm seu vigor: assim se ClUCIHleu revo
gada a l0i tio recrmamento que o nobre ~Ii

nisr.ro disse que nüo fo: iniciada. por mim, 
~~d quni ~" flll~~ h~,jc \'oga !lO pa!z: lt~i Jl.)i'f~il~ 

o Gon:rno rccciou uma censura, etnct:tlcu que 
ll~LCJ pa(;üt !'C'C:J'u~ar ~em desgostar. c entflO s1.~ 

inic:loti !i~! Camara dos Deput:ulos uma lei de 
Cflnsc:·ipr;:"Io que se chamou de recrutamento. 
A essa le:i 0u nccusci de absurda na quarta. 
ílisl:nssfio, c cntüo fez-se outra Ie:i flUe pas
sou, c note-.sc que quom restringia a antori
rhHlc que ao Governo cleixava a lei foi o Se
:l:ldo, clcclarnnrJo CJ1i(' o Go\"érno r~:crutar:a. 

segnnclo ns insu·ue~õc::; cl·.~ ~~ de Junho. Pa
rece que tenho dec!nratlo como .p~ssou essa 
lc! :~~ Camnra do·; DPpntado5, e (}~te não úli
tci (t vc:·dati~ ql!:-:JH!o nq~ti r~ss;:rd·ei que eu 
;~ tiiilln prop•1s:.o. 

Sr. Prçsillc~ntc: c•l! !l~lO ck,·o tl~morar·me 

mnis sobre esul marcrin: cu tinha muito que 
dizt~r gobl'0 o rL•c:rur~mcnto c ::;obJ'C o JHCCO 
CJUC' cnsta um rccrura: poderia mostrar que o 

d:·· :ulmittil· 'no r.xercito forr:a rstrnngcira. an- r~cna.a cstr:lnf!·e~ro c:ustnt,ií. tan·to cpmo o 
rnritlntle ~U<· muito tom·,;m qne compita ao ! ~razileiro. com a t!ili'erenr,a de fJUe talvez 
Go\·t.,rno, c CJ1lC í~llc n rXL'rt:_:a com n maior ~ pelo mesmo prct:o ::;.~ consiga nm r,~cruw cs
Jihe!'t!ntlc .. o nohrc :llini,m·n da Guenn .iulp;:t · trnngeiro j{t cxcreitndo no nwucjo miUta:·. 
f!UC, pedindo csra amorisa~ito, mosrr:t lrnn- rm rerruta brn?.!lcit·o custa 3CO a ·100 mil 
qneza: Nl desejava CJUC níio confundissemos r(·i:;, tc·j1l ainda de rtJH'C'tHlcr o manejo m!~ 
:tuncn -- J't:anqucz:l com fra~UL'za - bem que litnr, c por i:;so me parece que h:t mais !n
s,·jam palnn·as qn0 eom n simplc~ snppressüo ! terc~sr no cng·nj:uncnto do estrangeiro do 
'"' umn !eúm SP. itlet.l!i~iqncm .• o ~t.tr .c~n,··~m I ~!H: tw rrrt'tlt.:tmettro do brnzileiro; cntrctan
t.• attendcr ao qllt' di~JlOC n C.o:lst!tlllc:ao do · to, fif}nt: .:·sta qnr~ti1o pnra outra occasiflo. 
E~tiHlo. 1~;nb:1ra nma on otn-rn opinir10 co!l- j Entr~JHkrnm a~guns nobres SC'JHtdores qu~ 
n~n!c l intr:!lli~·,;ta•i;l dn GoY~l'lli), cmbo:·a so~- I r.a fJllf~T·in. qnc a. m!noria n:lo fallasse, quau,\n 
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HS Sessilo ele 7 de .-\g-osto 
·--·------------------------
eu julgava nece~:;aria ::t nltêraçfto em o nosso O nobre Ministro da Gue~ra disse que 
regimento. Ora, eu cite! até exemplos de ou· clle nada pôde inlluir, ou que não queria ln· 
tros p_aizes onde as minorias faliam: eu te- fluir p_ara que o nosso Re:gimento fosse mo
nho nesta Casa declarado multas vezes que dlflcado, PO]'que considera que esse dever ·per· 
uma Ass8mbléa 6 tanto mal:; liberal quanto tencc a outro e nilo a clle. Pore! de parte o 
maior latitude deixa (t minoria p~ra pleitear que de ~cre contêm estas expressões do no. 
a sua c.ausa. Eu, pois, não quero que a maio- brc :lfinlslro, não aceito debates Irritantes. 
ria diga á minoria: - Kf:o estou para ou- Eu entendo que um Governo deve influír 
yfr-vos, encerre-se a discussão. - Kão é esta quanto pó!lr no Corpo Legislativo, mas quo 
a minha oplnifto. O nobre Senador entcncle esta influencia de\'C ser justa e regular, em· 
que nfto ha meio algum entre uma liberdade hora faça tambcm .alguma transacção, o que 
!llinür.ada ou uma coaccão absoluta; o que não é muito do •peito do nobre Senador por 
eu desejo G que a minoria pleiteie a sua c:m- Pernambuco. (Risllclas.) 
sa, mas que não possa declarar: esta lei não/ O Sn. I-I. C.\1'.\f.C.\XTr: -Dig-a o que qui· 
ba de ·passar, porque cu nilo quero que passe. zcr. 
Pois enlilo transtorn:t-sc a nawreza e march.a O Sn. V.\Sl'(IXCEI.T.os: - Entendo, por· 
do Governo l~eprescntativo, então governa a tanto, que o Governo que deixa de exercer 
minori:t e nilo a maioria, então pes:tm-se os essa inriucncla, que confessa que a não quer 
votos, ju~ga-sc r11~~:~ um3. classe ó suspciraJ (lUC: 

houv~ quarenta e ues votos dessa cl.assc. e 
que por Isso a sua votacfto nflo é popular; 
então verifica-se o GO\'Crno da minoria, e o 
Governo da maioria fica ao lado. / 

Quero que a minoria piei te i e a sua c a usa, , 
mas que niio trapaceie; distingo entre um / 
pleito regular c a trapaça; eutc!tdo que pela 
trapaça niio se esclarece a verdade. 

exrrcer, ou não é sincero, ou nfto promove 
como lhe cumpre a prosperidade do seu palz. 
!:'m :\!Jnistro, ou :\Iinlstros, que têm amigos, 
que têm muitos que desejam que suas opl· 
niõ1·~~ u·iumphl'm í rllk l.: .o.ü CJUL: cu chamo 
ami;l'os polit!cos); um :11inbtro, ou :11lnis
tros, que nfto communicam a esses seus am!· 
!\'OS o que e!lcs Julgam ele absoluta necessi· 
dade para o triumpho de su~s iel~as. o que 
querem elles? Querem que se adivinhe o que 
pretendem? Eu não comprehen do a marcha 
do Gonrno Representativo como a compre· 
l!cntlc o nobre :\!inistro. Eu quizcra que o 
nobre Senador Wnlstro da Gucrr.a cncon· 
trasse alguma oppos1çao nesta lei, que nos 
occupassemos em tratar dos muitos objectos 
que ;podem ser ventilados cm a sua discussão, 
e que, por conseguinte, não conseguisse a lei 
d.: fixação de fori;:.s este anno; desejava que 
0 nobre :\I!nistro d:t Guerra declarasse se era 
bom este melhoclo. se este andamento satis
fazia as necessidades do Paiz, se não havia 
um viclo nesta discussão, se convinha ou não 
atacar este vicio, derrotai-o, ban!l-o da nossa 
Casa. ou se se deve deixar a outrem esta tn· 
rela que tem alguma cousa de odioso (que 
pa-ra mim só tem de glorioso), para que pro· 
mova uma reformrt no Regimento da Casa, 
que, sem obstar (L ampla discussão elas ma
terias, não hab!litc, todavia, para ser etcr· 
nisado qu:tlquer dclmtc. 

Or~, se se disser .a uma minoria: - Yós 
poder~is fallar tantas vezes como a maioria, 
isto é, pode:reis su;;Leutar esta matcria com 
quatro, seis ou oilv di:3CU1';30S, as3im como 
~ambcm a maioria a poderá atacar com qua
tro, seis ou oito discursos - neg-a-se-lhe a 
faculd:tde ele pleitear a sua causa? Em doze 
discursos não se esgotará qualquer materla, 
priucipalmeme quaudo o nosso Regimento de· 
clara que os artigos couterão disposições sim
p!ic,;s, e quando ha tres discussões? Parece
me que não se podcrit dizer, como dis:>e um 
nobre Sen.ador, que a minha idén. de reformar 
o Regimento é contraria Ct natureza do Go
verno Representativo, Governo que, eu o de
claro ainda outra vez, vive da discussão; 
mas eu nito confundire! nunca discussões com 
trapaças: talvez que os nobres Senadores um 
dia em maioria reconheçam, .apalpem e aln
tnm esta verdade. Desejo, pois, que em nos
sas votações não attcndamos só á nossa {ire
sente pos!cüo, mas que tenhamos tambcm cm 
vista o futuro. 

Eu to1•no a dizc:l-o, o Governo Reprcsen· 

1 
tatlvo vive da dlscu>são, mas, se entendermos 
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que elle deve ser alimentado de di::;cussão Utl i de do Gorerno, porquanto estou convencido 
que só em discussii.o se resolva todo o tra- que, :tão podendo o paiz vh·cr sem Governo 
balho dos representantes do paiz, tornarcmo;; G indlspensavel que os :\Iinistros como qu~ 
o Governo Representativo uma verdadeira se tornem solidarlos, não s6 os de um ~Ii
mentira, por me exprimir Ct franceza; será. nisterio, n1as os de todos os ouiros que se 
ellc o objecto do odio do paiz. I poderem formar. Esta opinião me parece 

Com effelto, quando tão grandes ncces- multo conforme á natureza da );Ionarchla 
sldad,·s •reclamam PhJYidcnci.as; quando se Constitucional Representatlra, porque o pro
reconhece, por exemplo, como disse hoje o cedlmento contrario Inculca ou consagra ai
nobre Senador por Pernambuco, que o nosso guma cous.a damnosa. Que autoridade pode
exere!to ostara tf1o disciplinado que até o dos rei eu exercer livremente, como poderei eu 
rclJddes era superior cm disciplina; quando I resistir, quando );IInist1·o da CorOa, á vont<tdc 
mcs:no o nobre Senador mostrou !'ecclar pela I do chefe irrcsponsavr,! do Estado, se rcceiar 
sorte d3d nos:;as :~nuas por falta dess.a dis· uma accusaç;üo do ::lrinisterio que me tiver 
clpl!na, llal·emos de nos oc.:upar cm larga:: ! de succcder?! Senhores, dizia algucm em 
dlseu~sões, cm discussões sem tcr!1w, c sc1:. /! outro tempo: - Lobo não mata lobo. (~tpoia-

----------

darmo;; providencia alguma? dos c nsadas.) 

:<.Ias a minoria dC':ve ter toda a liiJorda· O Sn. YEI!Gl:'Ell:o (rctiraurlo·se): - As· 
de. - ~ão Ih'.a. contesto, o que eu lhe negti · sim é que vãt.> as nossas cous.us. 
6 o que •:u já disse, autoridade pan dizer :! I O Su. '1'.\SCoxccLLOS: - Eu desejaria que 
maioria: - Süo quero. - Pôde opp0r-sc, pó· I o nobre Senador rc·spondcsse aos argumentos, 
de mostrar que a maiorl:t não tem razüll, ma· i ~ depois !:~o s~ r:10strassc Irritado contra 
não rc~istlr, nfLo impedir que a maioria cn .. l quem só o rí:speitn e não o offende, e não 
minhe; se r.lln. cerrar o:; ouv!do:; ú Y•:nlad· se lcvantass~ dizc,ndo: - Assim ~ que vão 
o ni"to tlcfcrir f~vornvclmcntc fL minori.n., 0 re- as nossas cousas. - Eu que!'o argumentos e 
cur~o fllk o Gov,•rno Tteprc::;c:n ~ati\· o ofi'rrcc· não sentcmca.s. 
6 diverso; appello ft. minoria de Cezar :nn.~ Se acaso se seguir dh·e:rs.n. Uoutr!na_. en.· 
Informado. pam ·cezar bem iu[ormadc .. tão o:; :\linlstros não podem ser os ~csponsa
(A!wirulos). Cezar bem informado dccid~rc' ! veis: cm nenhum P~iz do mundo, em mar
quem tem razão, se a maioria, se a. m:norta; I eha regular, se tem visto um Igual procedi
e sempre de .accôruo com a. !ndole do Gov:rn• mento de abandonarem os ~Iinistros a dls
Represcntativo, não ~crcl um. Crz~~· qu? :~\10 .'' cussf,o da resposta :1 Falia do Tltrono, e do 
roco:1hccir!o pdo p:l!Z. pelao noooas m .. ,.mr ! consentirem até que se diga que clles não 
ções, quem. ha de obstar a. medidas, qu'::'1 h:: I fizeram a Falia, que a Fall:t não é obra del-
d d · lll" !orla· - :-if1o tendes razao. I c 1zcr a '' · • . . cl:, los. que sobre este supposto se faça. toda a 

Ora, eu quizcra que 0 nobre :\Imlstro discussüo, c que nem ao menos o seu voto 
Guerra respondesse a estas mui sncclntns olJ· I queiram dar; que só appareçarn para contes
e~rv.ações, c que mo não dcsampar::ssc !Jcst:l 1' t:;.r a um Senador que fnllou contra o :\Ii
discussão, como me desamparou na d:t rcs: , nlstro franccz nesta Côrte!! 

ta á Falia do Throno, do que consono mu1 1 P?S 1 d , lcmbranra. (risa. , l~u me rescr1·o para responder cru ou-
VIva bem que consoa o1n. · i - S d 

'' 1• -to d' reb·J'er a to· i tra occaslao ao aparte do nobre ena or que 
das). porquanto t vc o goo e ·' i . • .- • • 

. · . até 11 ermitta·sc-mr : disse: - Assim é que Hlo ao nosoas cousas. dos os meus ad1 ersar1os, e , , -
1 1 1 

di 
· no··so (]ln·•· r· · - Espero que elle nao pr nc p e o seu s-u eu refira. que convenci ao " ~·· ·· 1 q e ·' lo direito cano· curso como costuma: - Fui atrozmc!lte n-Prcsldentc de alguns erros c • 

1 't t\. on'lrmac'lo do 1Jispc sultado pelo nobre Senador .por :iii nas, que, 
nico, no que respel n. ' c • ' •' entretanto, não apparccc na discussão, quo se 
eleito. 1 rctlm da sala, etc.. etc.- Porquanto, em··· Nilo deploro, pois, a falta, a aHSenc a, o 
abn.ndono do nobre :\11nlstro da Gucrr'1 nes:a Emflm disse, Sr. Presidente. 

Ol·qu, ~11 n·1n Do da a hora, fica a discussão adia-discussão do voto tle grac::.~. P ·• : ' -
me considero nella batido, mas por d 1gnld:t· da, e o Sr. Presidente dá para a or-
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Ses sã o ele 8 ele Agosto 

dem do dia ns mesmas materins tl:t- • cl:t se lembrava cli~so com uümia, porquê> 
das para hoje. ncR:'n. occnsii'to JlÜcle convencer-me tlc erro em 

Le\·.antn-se a sessão ús duas ho- mn.terias canonic:c,;. Om, dr. tal me nfto !cm-
1'3.S. 

7ú" Si:::,s;;o, E:~f S DE AGOSTO 

E.,.z,,~!lkn!t'. - ·"•f/l!•il7a r7iscusscio !/.o pro}•:do 
que fl.r.n as jorr.·as !7r. tara Jl<l!'•'l o anno 
<k 1840 a J.S.a. 

H.•'nnido suf:'icir.ntc numero de Sr;;. 
Sc·nrtt1or~:.s, abre-se a ::0sscio; e. lida a 
acta da antcr!or, t~ ~Jlpro,·adn. 

~a ordem do <lia eonUním a St~

gundn disc:ussrw, adiada. pc·la hora na 
ultima >essüo, tio ::rtign 1" ela pro
posr.~ do Go\·e:·no, fb:nndo as forr,~s 

de torrr:. n:tra. o anuo financ~~iro de 
1840 a 1841, eon,iunetamen tê com [c 

êmenda da C'amnra dos Srs. Drpa-
tr!cl:-1.::. í'!t ~ :~" d•~ :11~ :iili:-, art:_!;l;o. ,. c·nm 
a do Sr. ColHI:? de Lngc.s, apoiadn na 
sobredlta sessfto. 

O Sn. Co:-;uE JJI·: L.Hd·:;; (Jlinislro c7a r;u •. ·;-
,·a): - Tinha pedido a palan·a pnra fazer 
algumas obscr\':H;ões em respost:t a um no
bre Senador; elle, porEm, niio se .acha na 

Quanto {c mntc:-la ela enh·ntl::, e:u j:l l'X

plirJUC:i na sessüo lic ho!Hélll que o pen;;a
mento do Governo é o de não accnmnlar; 
por isso, dando-se· uma melhor rc:dacc;iio :'i 

iJro, c Pr!lso <JIIC o Scnaclo cslar{t lrmbrad•> 
IIJlh~ iH;onu•cl'll prlo <:ontra.rio; mns, como o 

St~:l ciÍS('lll':iO Sí·: PSCl'l'\"('11 r. O lllll.Jlico Sel'tí. 

<l·:l!r int'ormaclo, vej11-!11e na IIC•c:es,;ldatle de 
o rept·llir, por IM ser rlcsairo~o ignorar ma
terias que a minha prorissüo exige não igno· 
!'a!'. Xcssn. sessão ar~ni e censurei a esse !1-
Jnsn·~ Sc:1ador cx-:\lin!;nro, por lwvcr accl-

1 

:.~elo :: l'é·nunda tln hi:;po e!cdro desta Pro
l'inc·~a, renuncia que havia todas as appa
J·c:H J:b dr r.JI.~ me:mw lwvGr solicitado, c pela 
~ual nr:c·itaf!ilO compronH.•ttt.IU a honra nacio-
nal, ~l dlg·uidadc 1lo Govt:rno c prcrogatira 
c!:c Corõa, deixa:Hio de npr .. \·eirar r;io opj)Or
tuna. oc:r•nsir10 de firmar um pritH:i;lio contl2s
tado prla eur!a rom~na. Disse cu entüo que, 

i;;t.o 1·, qnc O> canonc;; rejeitam, nos enYo!
l"era c·m ma!s :-:{·rjos compromcttitn('ntos. Uan~ 
!ln In.~·.ar a qut· J-t(,;u;·l, u:;ando do ~cn flirc:l~o, 

l'N:Ili':<'SC C'Oill justif;;: :lS IJUI!a:;, principa]. 
lllCJ1tC: a um dos (•Jr.itoH, que n:io tinha causa. 
just.:1 para. olJtCl' c]j:.;pensa legitima.. a qual 
0ra saber snlfic;ie:ntc, e ,·irtudc.5 r.aes q~w 

:ndc:nnisassr:m a falta ele formatura. !':L•ssa 
mesm~ occasifio disse eu que o bispo eleito 
do Rio, npcz:lr de r.ambcm irrcg-nla.r, pod,~

:·ia alC':!lH:ar di~p0n:-n, por ser nF·stre publico 
tL.· uma elas Sf'icnc:ia:i r·ccl~si~IStic:ns. c pa.s:;nr 
por sacenlotc \'irtuoso; mas o que respondeu 
:t ist.o css.: i!h1stre Senador? Crdo que nada 
qnr. l•?\'C'mr.ntc l'cfntnHSP uio :-:olldos nrgumen

tu::;. 

emenda, julgo c.:n·_, e1lr:. eleve passar. Outro principio referido por esse m0smn 

O Sr. Presidente !Cnclo de tomar i!lusrrc S.:nador, e qur eu J'C.Pntarci sempr,: 
p~rte na diseussrw, eoll\·ida n Sr. sn!J 1·c:·~iro, foi pedir ~ur o ex-~Iinistro da 
\·ice-Pr.~sidcnrc a occu)mr a cadeira. Clnerra inf!nissr. no Srnadn p:tra que se nitr-

O Sct. FE!.J•'•: - Primeirnmcntc fallarci 1·,-,~;;e n ll<'~imcnlo ela C'asn. Senhores, a mi
sobre algun.s incidentes que sê tocou na ses~ n!1a \"Ot. (• ll'nC'rt, f· nn1i J)Cqucna a Jninha con
sfio passacl:t. c depois fallarei no objecto da sitlc·rat;ftn para dnr-;;e importancia no meu 
t1iscuss:1o. En .podc·ria com circumloquio !'C- voto; mas eu o proi'cri. Tribmarei sempre 
i~rir todo o di;;enrso á questfto; :nas quero Jon\·orr.s ao :\!ini:nro ~nc nico oc intromeltcn 
~,,;r franco c simplc·s, tocarei ncsr.es objf:ctos 1 com os nos~os nc·;>;o,:ios. Vcrcladc é que _r:s:o 
E·:]laradamenw. cnns.':lho tio iliusrrc Senador vai t1c accm·do 

Disse um nobre Senador, que nüo c·st(t eom 0 ,1110 clle )ll'lltienu na Camar:t elo;; Depu
pr<·sente, J~mentando-se de lwnr o ~Iiniste- tndos com a inuodncr;fto do cclchrr. f'ystcma 
rio actual deixado de ajudai-o na discussfto tla;; - rolhas. - Ainda nfto appat·eccu rf'R:l 
c1a rcsposrn ú falia do throno, que <:lle a.in- indicnc:üo; mas. dPsdc j(, declaro a.o Senado 
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que•, ~.~ tal pa.:l~assc JH:sta Casa, de.::;rle esse uH e:;rrangeh·os sahir tlo exercito, fosse qual 
tl!:~ d:tv:t e:u JlOI' finda a minha missão. Quan· fosse o tempo do seu contracto. O mesmo 
do .a l'rcYincia tlo llio me elegeu oeu Sena- acontece com os recrutatlos: elles pela lei 
ti<.>r, uüo foi para ser cu priYatlu tle atlrogar tlevem servir cinco annos; ma,;, findo 0 anno 
a l':tllôa publica, lJUamlo julgasse assim con· da lei, süo àcspcdidvs todos os que excedem 
-~·it. S~HlHJi'(~~j ~-I!ni.stro_H .. o .~l!.ni:~t~rio rl:':::tri.n- I a~ numero llovamentc decretado. Eu voto, po
,;a-f>·.' " l.'xcr;u~"'' ua Con,;uuur,ao e das leis, J'elll, COJHI'a a cmciHla, por dcsneccssarla ,, 
lit··!~:l:' 4 lJ•;H em libenlad~.;; niio Queira confun- ver;;onho.s.n. 
dlr o, poll,·rc.-;, na scp:u·Gçüo do,; qnaes r;st[L Senhores, ni"Lo pcns;;i qne o projecto d:• 
;·. (·:;.:.;:.:r!ti~t de UIH Go\·t.:rno li rre, s~gundo os 

Jllibliebta:::. 1\:iia qnl:ir::t Pl'OstiLnir a A:::;s0m· 
,,:;<~ Geral, eujo credito ar:ha-sc bem aiJalado. 
X .. L:.·-se f!Ul~ .. se ,} li\'re ao :\Iinist'..:l"io inl'!u!r 
n:~.:i c:.::IIíLn:.; }Jar:t olJi.C::l' e::;t:ls Incllicbs, cam
;} •. ::~~ ~i.Ttl c:on\·cnil::lilc influir 11c~ jnizL·s para 
obtl·i' l!lll:t s•~!ltt·JH;a fa\'ora\·l'l arJ::; seu:; dese
jo::!: c· que dtJ mnlcs se n:i.o SL~.=,-ucm Uc sc

In•'!i:a:Ilt· Llout.rln:.t'! Senhores, r:u nH~.smo, rgte 

lei da fixar;ão de J'orças ti v esse re!açfco com 
os sr:ntimentos da minha alma; mas cllc \'elo 
despertar a memoria de:ssc tempo l:m Que. 
nasei, (' rcc.:cbi a minha ctlucw;ão. Sim, ne.:;::::e 
tempo, ·podia S. Paulo, sem dinheiro c sem 
po\·onc:~o. c.:on.s~n·íu· n:t capital um regimc·nt•> 
d·' i11fanraria de mil soldados, uma legião 
de pcn'' de dou~ mil de inL:ntar·ia. ani:ha· 
rin. e candlaria, l) cm c·st:tdo completo, r:ntrc· 

10: t1 J1ho poi' a!;um tanto fol'tl', r1ue n:1o te- 1 ta:tto qtw, na actu.al fljrma de Gon::l'no, !liiV 
J:h:, :·:illc:s uem pnrt:ntc::a. coni\':·~::.;o que, se o 1 s.:ní pos . .;in:l recrutar-se alli mil homens! 
:\Iin:.;~1·o m.~ pedl::;s~ o vow, t:llrL)z eu o d(·ssc, X1:~:-:::0 tc::npo .. s~·nbores, não era passivei qua 
oa ItlC rclir::ra dtL s:.tla para nttu ,·otar contr.a: HI>P~~rr:c:cs:-;c um Anselmo, clepontlo autorid3. .. 
t·· n r.t:c n~o :-:.eon~ccer;.·L :t o~Itt·o.s que têm fi~ dcs c a5.sa~s.:;iTwado a que:m l.H:m lhe parece: 
::~~~~. pal'(:litt;S ;: ~imigli;.;, na dcPL'J!Llt:neia Un:::; ilnxia fon:a. c quc·m a pthlcss•: n, tempo c 3. 

~,Lni:,uu!::'.' hora. O~ ~;;:·:lc·racs tiuhnm o;:j capitães~morc.:J 
Tr:!L:trd :":~~·cn·:~ d~1 c·m~.·llll<l .. Elia ~ neccs- 'llk !':~?.i~tnl o rccrulnmc-n\0 ü prendiam os 

:-;;~:·1<1 pí'! i'.L :-;:th·ar a r~:-:pousabilicLclc cio lvli- tle~l·!'LDrc:::: lllH.S hoje nem s·~ quer que os 
: 1 ~.-<rn. :\:i.o po::l~o C:l''...'l' qu~~ o tlmprL:go clns ar~ t'C1:rnc.:s .s~jam conch,zidn;:; pr·~sos, elo que re· 
11 ~a~ 5-·~:L l.:llll't': nú.:; orrido :;~rril. lH~t·a o qu~ll .sulta csturE·m iugludo nos c:~m!nhos, c depois 
.-;v~a.~u c:ha:nado:) us llH·rcL'~Iario~; é um e~l- I de rt.CJlli.lrte:lados dt'scnam, e nüo lia quezu o:~ 
p:·Lp;o tlc honra, r1118 C~lb~ t:iÚll'iCiHC aos nru..:~o- flH't.:ada lH:m quem \'igic sobre os desertare:;. 
n:~~·:;, c~ Dl:!us :!OS Ilrrc qu·~ o Governo a:::sim 1 Sr. Presidente; a cnH:ncl:~ ncct:ssaria. i.7 

0 11 ;~. 0 ent··ude::;::t·: podi~l f~t?.él' Yir ao Ia~pc- I c:.:-Hl ru:·:ne a Con:itil ui r.~~ o, Sí:ri:'l p~ra o GoYe:r~ 
r:•J ~·:·ande numero tlc cstrang,:.'iro~. engajar I no olJ!'igar a roc.lo o cidadão a pegar en1 ar
L<>ÜO;, ap 1·.:s.~nuu· um exc•rci.to .de estra:Jge.:: I mns n:: :1·or!ncia onrlo J'ciJrntnss: a rciJelliüo 
ro,;, "com ellc: d:d' calJo da !IIJcrtl.ule. (J,IOt•. ·ou s~d1~ao, c dar-s"·lhc " ariJ:tno de rccm· 
dos.) 

A Constitui!;f•o, quando ll!'O!Jib,~ rr entra· 
tb d,; aopas C:)tran:;L:iras, ccrtamc·nte lli.~lO 
c:otnprchcncle c:stê caso em qu~ se l.lão. ~ratt'! 
d(· forr.a organisalla; lnns a Cunst:ru.H~au e 
~::; leis nflo coiHiCllt(·m que o csrrangt:!.Iro te~ 
nha énlprcp;o algum publico no lmperw. . 

A emenda do Exm. :.\lini,;t.ro tem por fim 
nflO cngJjar estrangeiros, mas conserval-o3 
pélo tempo qnc Cor"m engajados. Os sc.nhorcs 
qué quer('lll admir.til·os no nosso exer.cno de· 
n::!l \'(}tnr por ella, porque é impossli'Cl en· 
gaj,tl-u:; pnra serrir sómen[e alguns mczcs: 
mns. sendo a lt.~i lla fixac:flt) annual, nccossa
ri1mcl!t(\ findo o tempo da co!l('\~~stto, dcYem 

rnr nas out!'US p~u·a coar.Uurar a essa onde a 
t·ebc·lliilo, com a unica cxe .. ~pr.ttO tlaf}uelle::; 
que grande falia fizessem Cls stws casas ou 
:10 scrv!c:o publico. Confesso que o Governo 
poderia abusnr; mas uno abusa ellc ainda 
t:om ~1s I~i5 mais explicita.;'? Xüo temam os 
~linistros responsabilidade; l'n~~m o que qui· 
wrc:!ll, que nf•o ha exemplo entre nós de ter 
sido al~um Ministro punido pelas muitas Pl'~

;·aric~l~D~::5 de que srio nr.~ulclos. 

A Constituir,ão diz que todo o clda1:u ·~ 
obrigado a pc·gar cm armas pum clefendn· a 
:ntcp;riclatle do fmperlo. c de seus initu:~· .. .:! 
illtt•t'll~'~:5 c .:.·xtct•nns.. .s.~ qiH·rcmn.s dt~veras 

::-~cJb:ll' COlll rtS rrlJt.•Jlilh~5 P SPrlicilrs,, armr:-:=:t 
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a X:u:üo, d0-sc [tG Governo os meios n3 :H;:a-~· AtGU~rAs 1'07.E~: - Pôde, póde apreaen· 
rios para isso; dclxcmo-nos de remenilos, !fm tar. 
sido a nossa desgra~a crear autoridades c:om 1 O Sn. H. C.w.\LCA::;;l'I: - Apresental-o
obrigações; mas sem meios de as poder C111ll-~l!ei no fim da sessfto, :tflm de sr.r l!do .nma
prir. Scrú uma vergonha para o Braz\1 qu;,, nh~; nrto o faço agora, porque sou fle! ob· 
constando de mais de tres milhões de p>~.;o;w I ~crYador do Regimento da Casa, e por isso 
lincs, nfto possa armar cincocnta m!l p;n·n mcapaz de transgreàll-o; nem lambem ap· 
abafar inimigos internos, c que para ac.tb:tr I Provo que se vote in por ncclamaçilo, pois cm 
com rJI~sr•nsÕ.;s inlcstin~s jcnlla. nccC:<Bida:J;: , l·odo o tempo se pôde J';:zcr justiça ao me
rJ~ rcc:orrcr ao estra,ngeiro: se assim é prc;~ !rito. 

! 
:\las dir-s:)·hn qnc ha nnüta re.pngnsr~dr~ 1 

l·!ontcm cu tinha pedido a pal:tYra sobre 
~ n1ar.e:rin, c o l}Ut) a isso me n1ovcu foi o 
rliscurso do nobre S0nndor de ?>tinas, cx·)I!· 
nistro àa Justiça c interino do Impcrl o, em 
qne parece que quiz fazer uma paraphrase 
e,íra ela orckm, nccusnndo-me de fallnr fórA 

var.a as armas: con~:csso que existe, c ~ ~1- i 

gna1 qu~ 11iio ha pa'..r:ol~snw; mas de ~~Jgnm.a! 
cous3 n:tEcc isto: examine-se. Emquaul•) <~ ; 
mlm, desde nuc as insLituicõcs e n lr~gJ,:;i~.- ~ 
r;üo nüo protC1;C!ll ao cidadão. este niio :.lóde ; ela ordem. 
:unal-as; mas na falt:t de pa.triotismo l'<iJhn ! Sr. Presidente; cu pcr.o a V. Ex. ele todo 

' ú m cn coraçüo que, quando me afnste da o r· 
o medo. Porque uma disciplinn rigoroõ'l. se i rlcm, me chame a clla: ninguem é mais aml
aclmittc em toda a p:trte p~ra. o exercito'! Por- ; 

1 
• 1 . . 1 b 

u (•. ncccssario ue o so\d:tdo escolha ou ! ~-0 r as rorml~ as, 8 mals anllgo r~ que ~e o • 
q e q . ' ;;crvcm as leis do que cu. e por 1sso ntLO se· 
toxpúr-sc a morrer no campo do combato ou i . . t C lt 
·· • 1 :·e1 cu que queira ncs a asa u ·rapassar as 

110 r]uart;:,l, quasl que mesmo se necessita P~ra , . d d i nuns a or cm. 
obrigai-o a assentar praça. ~ Hontem, to:nando parte na discussão, di-

Verdade G que este systema nfto deve j •:idi o meu discurso em duas partes essen· 
agradar aos que professam o principio de) :i:J.0 ;;: na primc\ra parte tratei dos meios de 
que as mn.iorias silo as que gorernam; par.a ' .;c ter força e na segunda rlos meios de tor
m!m ntLO, porque no Brazil ~uem governa G 1 nar essa força r.flicnz, c 11armonisar a sua 
um, o lmpcrnrlor, ou o regente cm s~u nome. i acquisir,iio com n Const!tuiç[Lo, c tudo quanto 
Os corpos col!cclh·oa G verdade que n[Lo t~m l disse a este resp2ito julgo que não foi perdi· 
outro meio de manifestar sun. vontade senfLO Jo. nem tiYe nisso o Intento rle demorar a 
pelas maiorias; mas, no nosso systema, nem discussfto; maa um nobre Senador, que se nfLO 
se pódc dizer que por esse facto ellas são as lch.a presente, c a quem tenho de responder. 
que gonrnam; c, so assim é, ent[to cstfl bem julgou que eu estava f6ra da ordem. 
;ll'onunciaib. ~L ma!oria dos brazileiros que Comquanto eu lhe tenha de responder, c 
fogem das armas; deixe-se, pois, a maioria melhor fõra cm sua presença, nrto deixarei 
entregar-se aos rebeldes, se assim o quer; . de 0 fazer, porque, como os discursos se lm· 
nós não somos senltores da Xaçüo, somos seus ' pr!men1, fallarcl com toda a liberdade, porque 
representantes, não lhe façamos violcncias. elle depois me poderft responder. lendo aqui!· 

Demais, o Governo que nos af!ançou ha- lo que cu disser. 
''r;r espírito de ordem em todo o Braz!l, deve Esse nobre Senador, digo, que fez essa. 
esperar que, cm consequencla desse csplrito, par.aphrase, 6 avesso a turlo quanto não ê ai· 
concorram as braz!lelros :ls armD.s para de· tcração, reforma. emr:nd~- e mudança: tudo 
fenrler as suas instituições, r. não queira dcs- quanto não 6 Isso não tem as suas sympa
acredital·as, recorrendo nos estrangeiros para thlas, e por Isso entendo que, quando fallel 
esse fim. sobre esta materla, que julgo a mais Impor· 

Voto, portanto, contra a emenda. lnntc para ]la.!z, de lntcl\'sse o mais Im-
O Sn. H. CA\'AT.CA:>TI: - Tenho pczar de mcdinto da rcprcscntar,fto nacional, tinha fal· 

ter chegado um pouco tarde, porque não lnrlo fórn da orde!ll, c Isto porque eu nüo 
posso já, como tenciollU\'a, apresentar um abanàonaya esta Importante mnterla, P.ara nos 
projecto que hontem me compromcttl... oceuparmos de outra (por certo mais lnt~rea· 



.·: 

.~ ., 

; 
i ,..-; 

I .. 

''i 

------------·---~~=~rio de 8 de Agosto 
~an~e par~ o nobre Senador)' para passarmos tem mais facilidade 
a. d1scussao da lntcrprelaçii.o, ou, P.ara melhor em exprimir-se, e por 
d!~~r. da :eforma da Constituição (apo·iaào), est~ lado elle é superior a seus co!legas: por· 
obJecto Unlco que o nobre Senador jul a e tanto, o que receia da faculdade que o Re· 
dey,; occupar a attcncqo do Se d !: qu simcnto dá aos membros da Casa?! Embora. 
do). E' por isso •' n na 0• (Apoia. todavia, se re.allse essa reff)rrua, eu sempre 

que css. nobre Senador qulz ' usarei dos meus direitos 
que se reformasse o Regimento; quiz mostrar · 
o seu sost~, que é a mudança, conseguindo Vamos á matcria. O que hontem ouvi ao 
sempre j~stlflcar .a sua opinião; hoje 

0 
Regi· nobre Senador pela Provincia de :Minas Ge

mente nao lhe agrada. e por isso quer uma raes 6 ldent!co ao que tenho ouvido constan· 
al~teração nelle; amanhã quer outra; hontem temente. Eu apresento as minhas ldéas com 
nao lhe ·agradou a Constituição, quiz a r€· franqueza e com a imp::.rcialidade que exclue 
rorma della; hoje não lhe agrada a Teforma, o espirita de .partido; el!as não são contes· 
quer que ess.a mesma reforma soffra refor· tadas cabalmente, e comtudo se me diz; _ 
ma; amanhã nada lhe agradará! Entretanto, As suas idéas são justas, mas são impratlca· 
observo que o menos lhe im-porta é a causa veis. - Permitta-se-me, porém, que eu diga 
do palz ( apoiaãos), e quem com isso se im· que e lias não são impratlcaveis, mormente no 
porta está fóra da ordem! Eu confesso que estado de desordem em que se acha 0 paiz. 
não entendo uma tactic:t tão fina! !';'iio vê o nobre Senador que tem Impu· 

Tenho, porém, a declarar-lhe que não te· gnado as minhas idéas, que tem estado S€m· 
mo essa reforma do Regimento, e quero que prc nas maiorias, não vê quantas são as des· 
venha, seja proposta, c antes disso não se ;;raças, quantas as desordens do palz, apezar 
falle nessa questao, nflo venha fa1lar contra do prcdom:nio das suas idêas, dessas ldéas 
o vencido na Casa, e não venha fa1lar fóra que clle julga tiio proficuas ao Brazil, quanto 
da ordem como ·praticou; haja uma lei fixa ás minhas lhe .parecem lnuteis impratica

que nos regule, e não se queira estar todos veis? 
os dias propondo a sua alterar,ão. o nobre Sr. Presidente; agora que nos occupamos 
Senador quer fazer essa alteração, recciando desta materla, seria conveniente que os Se· 
que uma minoria governe a maioria? Eu não nadares exigissem do Poder Executivo uma 
sei onde o nobre Senador foi a.prender certas declaração explicita do seu system.a governa· 
theorias! ti v o. das medidas que têm tomado contra os 

Senllores, a maioria compõe-se das duas rebeldes, o que pensa do resultado de suas 
Camaras c do veto do Poder Moder.ador; mas medidas: porGm Isso não se exige, e o Go· 
note-se que, para estorvar essa maioria. basta verno se conserva silencioso! Não se pro· 
a dlscordancia de uma destas tres partes de IIUn-cia; observa do qua lado está a maioria, 
que se compõe a maioria; e assim quando P. logo para e11a se inclina! Isto é o que cu 
uma Camara se desvia da opinião da outra vejo, senhores, mas um tal .procedimento não 
que está conforme com o Poder :\Ioderador é digno do Governo! Cum'Pre, .pois, que elle 
temos uma .minoria embaraçando uma maio· exponha o seu systema em geral, e em par
ria, impcdindo·.a de obrar; e o mesmo quan- tlcular os seus principias sobre o Rio Gran· 
do as duas Camaras se põem de um lado, e o de; que declare: - Tenho tomado taes e 
Poder Modern:dor do outro: daqui se collil:e taes medidas; ac!J.o necessarias taes e taes 
que cada uma dessas partes da maioria tem prov.ldenclas. - Mas, não; elle conserva-se 
seus direitos. A minoria tem direito de ju!· em silencio, não nos diz a tal respeito uma 
gar sobre certas Intenções da maioria, c a só palavra. 
maioria tem o mesmo direito sobre a mino· Eu não se! se a politica do actual MI· 
ria. Eu não veJo quaes os motivos por que nlsterlo tem mudado em relação aos negocias 
o nobre Senador queria estabelecer essa res· dn Rio Grande!! .!!<' necessarlo, pois, que ellt 
trlcç~o. Se era pela razão de encurtar as di~-~ se declare a tal respeito. Sei, porém, parti· 
cu;~socs, nlngucm nisso tem menos vantng~m cularmente, e não por informação mlnlste
do que o nobre Senador; pela palavra, nln· j ria!, que o Governo nilo seguia o plano de 
guem ê mais temivel do que elle, n!nguem ter alll um General Presidente; nomeou au· 

lo 
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toridadc civil c militar, mas nfto ~d que essa precedeu (o sr F "6) di 1 - d 1 • -' eiJ • o qual ·eu considero 
v sao pro uza. bons resultados: esta e ~u· 

1
• muito rcspeitavel por · · . 

tras medid d . . ' muitos titulas dca-
as o actual Mmisterio não têm I vwu-se um pouco das minh · ·- ' as m· h . ·· · as op1mocs a este 

m as sl rnpatnias, porque nada espero respeito, tendo aliás manlfcstad t 
dellas senc . · o ou TOs prin-

ao as mesmas dcsgracas c calam!- eipios que merecem o me · 
dades q e h 1 " 1 r . • u asscnso; um delles 

u a ongo tempo ·enlutam nossa pa- OI que na Provincia do R' G tria j . - Io rande todos os 
. . . cidadaos deviam ser obrigados ou forcados a 
Sr. Presidente; eu Já exigi essas infor- I pegar em armas: osse é um p 1· · 1 " . ' m - · . 1 ' r nc1p o mcon-

açoes, e reitero esta exigr.ncia, ·porque ju.lgo 

1 

tcstavel, c é uma ronscquencia d -11 
que sem harm · t · aqui o que . . . onm _ en re os Poderes Legisla- acabei de dizer, e que tenho sustentado cons-
uvo e Executivo nao podemos marchar bem; tantemente. 
e como felizmente no seio do Senado temo~ I Senhores. não é a lei civil é a le' 'II . 
dous me b" 1 d ' 

1 
, 1 m1 tclr 

. 
m . • os c~ .. a m.n stração parece quo que deve prevalecer nas ·p · · c d _ . ' rovmcws rebeldes. 

~a~ everemos estar tao alhelos á sua po-
1 

Quando um general está cm oper -l!t
1
ca açocs num 

· / ponto, todos os cidadflos estão debaixo de 

A lei da fixaçfio das forças, discutida na 
1 

suas ordens, c todos são obrigados a pegar 
outra Camara. trouxe alguma cousa de desal-j em_ .armas, c aquellr:s que incorrem em certos 
raso ao Governo: concedendo aquella Camara I dcl!ctos podem ser julg:J.dos pelas leis rnili
ao Governo mais do que elle pedia, parece ' tares. Veja-se, po!s. a. consequencia de m 
que o :\Iinis~erio está de accõrdo com ella; I principias. Quando no anno passado cu ;~~ 
e sendo assim, parece que era uma conse- I lava acerca c!as medidas que 0 :\Iinistcrio 
quencla immediata que não devia pedir ao passado devia tomar .acerca do Rio Grande, 
Senado a autorisação para engajamento de cu .disse que o general até devia pegar fogo 
estrangeiros. a uma cidade, quando isso fosse necessar!o, 

Eu nestes negocias prescindo de !ndivi- que podia remover os cidadãos que julgJsse 
dualidades c trato do Ministerio em geral, c conveniente, e atd mesmo que podia julgai-oH 
tendo de habiiltar o Gonrno, quaesquer que militarmente, quando o julgasse necessario. 
sejam as pessoas de que elle se componha, Sr. Presidente; citarei um facto de um 
olho s6mente para a questão da fixação das homem que não deve ser esquecido no Brazil, 
forças no seu sentido restrlcto; olho para os facto que tev8 lugar na grande época da nossa 
meios de se obter a força, e os meios de po- independencla: como é que os bravos brazi
rlcr cnntar com t•!la. que sftn 

0 
rrcrnt::tmento leiros bateram os luzitanos na Bahla? Foi 

e a disciplina. Já Mntem fallel no recruta- pondo o seu chefe em execução .as leis milita
menta, c nfto me persuado que estivesse f6ra res, e, a não ser assim, talvez que outro fosse 
da ordem, .porque, comquanto a questão seja 0 resultado. O general em chefe dos bravos 
de numero, ella envolve ,\bsolutamente 0 re- brazlleiros, que se achava na Bahla, batendo 
crutamento; e a emenda do nobre Ministro, os luzltanos, mandou fuzilar um homem que 
pedindo o engajamento de estrangeiros, cn- levava quatro ou seis l!bras de c.arne para 
volve .a questfto do recrutamento: não foi. \"ender aos inimigos: esse homem não era 
portanto, por sahir da ordem que !!'.e occu~ei soldado, mas foi punido militarmente. 
do recrutamento; e eu mostrei á casa que :'11as, entre nós, hoje nfto só com os re
ta! engajamento devia ser prejudicial para 0 beldes se negocia, e o Governo e as autor!· 
Exercito, c por essa mesma occ!lsião disse dades o sabem, mas isso é uma transacção ... 
que queria que se engajassem estrangeiros, O ·Sn. VASCO);'CELLOS: - Não. 
par.a mostrar que não tinha antlpathla com O Sn. H. CAVALCAl'TI: - E', c esse ·Prin· 
elles. Fallei na f6rma do recrutamento, refe- ciplo das transacções nos tem arruln:ulo . 
ri-me a idéas antigas, c ao mesmo tempo rs- (Apoiados). Aquellee que têm Incorrido em 
tlgmatlsei, repclli os meios de vlolencia que tacs indignidades querem desculpar-se com as 
se empregam no recrutamento. transacções, querem que todos os cidadãos 

Sou obrigado n tornar a occupar-me dessa I adoptem taes prlndpios ... 
questão, porrJuc um nobre Senador que me O Sn. VABCONCELLOS: - Não é exacto. 
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que se DDmelam G . I ns pai a defende. rem a Constituicão. e eu 
cneraes Presidentes e é enieud é ' ' 

neccssar!o para elles UI~"- legislaçcto ' . 1 ° qn: • _I>or certo, uma vergonha, por-
Como j{t disse, negocin -se com os ~ebe~;,:c'~-~ q~~ o DrazJl nao s~ p6de pôr _em armas dozS 
autoridades at6 reconhecem a sua . t" ' . m hom_cns, mas cJncocnta mil. Se os meios 
e não sei se os respeita ·' • exJs encJa, governativos que se têm appllcado á Provin· 

m, porque se tem cia dn Rio Grand - f 1 observado que a elles pagam tributos das _ . . . e nao_ osscm d versos do que 
ncs que vêm desses lu" c~r de\ eram ser, talvez nuo fosse preciso ir pro-

bares para os lcgalls· errar d · ·1 1 •• tas· reconh'cem . . ' ' ous mi wmcns !ora do paiz p"r·t 
• " ·se as autoridades e estações cha . r. d ' u ' 

publlcas dos rebeldes!! Upo-iados). Eu p- b 
1 
01~1 

a o r_ cm esse pequeno numero de re· 
pello para os senhores que são do Rio Gr:n- d c d~ -~o Rto Grande; mas podem os rebel
de; c aquelles que têm mais exactas infor- . e~, elx.ar de erguer o collo, Se _contra e!les 
macões , _ , apc.Jn s se mandam algumas partidas de tro-
não' é v:~~~d~~e me desmmtam, se o que digo ,. pas in~isc!plinadas! Desse modo, nenhuma 

Creio pois p _ . . . protccçao se dá aos brazileiros que se expõem 
. , que a rDvtncHL Inteira deve .- . · -

pegar e-m armas contra os rebeldes c a :'« - :'s _am~çaas e mcursoes dos rebeldes, os quaes, 
ção deve garantir a propriedade dos ,Ienes ~r:. ~L~il:l'eltando-se d~ um descuido, de uma occa· 
zlleiros que forem bater os rebeldes. E' nc- prnnv~:l, la tomam este ou aquelle 

. ponto ... 
cessario usar do grande poder nacional, aca-
tai-o, e não se presumir quõ meia duzia de re- O Sn. l\L\I:QUEZ o~; BARIIACEXA: -Assim 
beldes são capazes de deitar por terra as ins- I agora tomaram a Laguna. 
tituie,ões do Paiz: ellas poderão desapparecer I o~ Sn. H.-CA_Y.I.LCANT!:- Is_so não 6 nDvl
se cssn.s rxpressõcs com que 0 nobre Senador · da~"···· _Isso_ onbia cu que havia de succeder, 
que me precedeu acabou 0 seu discurso nfw I r. c deVIdo 1sso a uma façanha de um Gene· 
forem entendidas segundo clle queria dizer r~!, mand~do para alli pelo antigo Mlnlste
em seus sentimentos; mas, no seu sentido Jit- 1 no. (Jpo~ado.~.) 
tcral. póde-sc entender que os representantes O nobre Senador passa a recordar ao Se
da Naçf1o abandonaram seu posto. Se a rela· nado .a matcria de um projecto que offcreceu 
xação de corporação entrar neste recinto, a cm 183·1, sobre o recrutamento, e dccl:tra que 
tal ponto que nos tornemos indiffcrentes aos as ldéas nelle con.tidas foram bebidas nas me· 
negocias publicas, a culpa será nossa, não será didas tomadas pelos Estados Unidos no tempo 
dos brnzilciros nem dos rebeldes: os primeiros da guerra deste paiz com a Ing!atera .. a qual 
rebeldes serão os representantes da )lação, doutrina prefere a idén de conscripçüo, a qual 
aquelles a quem a Xnçfto tem feito seus de- nüo julgou mui conforme com os prlncipios 
legados. tem confiado seus poderes, afim de de igualdade que a Constituição tem cstabe· 
manterem a sua segurança e promoverem a Jecldo: comtudo, preferiria esse meio de cons-
sua felicidade! cripção ao da violencia.. 

E', •POis, senhores, do selo da representa- Quanto á disciplina, entende que el!a nftO 
ção nacional que podem partir estes males só é necessaria no exercito, mas em tod:ls as 
(nlio a.poiados). uma vez qu~ se conceda tudo corporações, pois ella é o principal elemento 
aquillo que querem os Ministros. e que nos !le ordem; e se ellu é necessaria em uma cor
constituamos protectnrés dos Ministros ineptos poraçilo, muito mais é no exercito, pois sem 
que ;:.rrast:lram n palz {t desgraça c {t calami. ella não é possível ter exercito. 
dade em que nos achamos! (:tpoiados). As· Senhores (continúa o nobre orador), eu 
sim, cu tenho mais medD de taes represen· confesso que temos algumas leis más, porém 
tantes da Nação do que dos mesmos rcbel- não tão más como se inculca; e o que YCjo 
des; eu tenho mais medo dessas condesccn- não é a condesccndcncla c a tolcranein na· 
denclns c transacções do que dos rebeldes. quelles que t~m obrlgaçiio de fiscalisar sobre 

Disse muito bem o nobre Senador que os empregos publicas, e relevam as suas f~l
me precedeu (o Sr. Felj6) que era desgraça tas: admiram-se ás vezes de que um Sr.nnrlor 
que o Br.1zil, com tres milhões de ho.bltnn- ou um Deputado censure com a"r!mon!~ o 
ta~s fosse procurar fóra do paiz dous mil ho. Governo, e acham-se sempre desculpas do -pro· 
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cedlmento do Governo. E' um dever do Depu- O nobre :!'<Ilnlstro da Guerra, querendo 
tado e do Senador censurar o procedimento do : contrariar algumas proposições minhas acerca 
Governo; isto, porém, se desapprova, e para ' da indisciplina do exercito, e da comparação 
tudo quer-se desculpa. Se eu fosse Ministro e : que eu fiz da disci-plina do nosso exercito com 
tivesse Cam:tras que a;poiassem tudo quanto a dos rebeldes, disse que a lei dos rebeldes 
eu quizesse. de certo eu praticaria os ma.iores era a .Uo alfange. Eu dcsr.jaria que o nobre 
excessos; eu fallo contra mim mesmo, porque l\Iinistro. que é um gradua.do m!llta.r, me ex· 
não me considero impecc.avel. plicasse qual ê essa. lei ou essa disciplina do 

Quanto ás leis militares, ellas nüo são alfange! Senhores, eu estou :persuadido de 
tão más como se julga: nós temos boas leis, que é da obrigacao de um General em che!e, 
e o espírito de transacçfto que se tem intro- quando no seu exercito tem tropas bisonhas, 
duzido no exercito é que tem causado a lndis· pôr na reta.guarda dellas uma linha de r.ar.a· 
ciplina c -os males que pesam sobre o Paiz. dores para fazer fogo nos que voltam as cos· 

Não se promove o militar por mais an· tas: assim é que se tem bravos, é com a 
tigo, nii.o se dão pensões aos mais benemeri· disciplina militar, e nilo com o .a.lfange que 
tos; promove-se e d:í·se pensão :lquelle que se obtem tropns aguerri-das. E que cousa é a 
transige. Nomeia-se um individuo da classe lei do ~lfange? Ignora porventura S. Ex. os 
militar para uma commissão; responde que :t ' artigos de guerra? Quererá ellc pôr no excr
não póde ir desempenha;- senão debaixo <li~ cito essas formulas do fôro civil? Quererá 
taes e taes condições. Nomeia-se um Gcncrd desculp:tr o soldado que se embriaga de ha\"er 
para Ir para .tal ponto. o qual deNe desem· cnmmett!do um crime, e bem .assim outros 
penhar certas funcções segundo a lei; mas muitos netos que são considerados crimlno· 
isso não se quer, quer-se que ellc desempenhe sos peJos regulamentos militares? Eu adm!tto 
aquillo que bem c;ntcnde quem o nomeia; quer- que os rebeldes não tenham disciplina a.lguma, 
se que um General vá para o Rio Grande, mas e que s6 respeitem a lei do alfange; mas, se 
que respeite certos indiyiduos. os Generaes rebeldes têm a attr!bu!ção de 

Sr. Presidente; eu vou apresentar um mandar fuzilar o cobarde, .aquelle que falta 
facto do Rifo Grande do Sul, que pódc ser que ao seu dever. então não observam a lei do 
v:l offendcr alguem; mns devo declarar que alfange: as leis militares em toda a. soc!eda:le 
não tenho essa Intenção. E' caso notavel: o c!v!l!sada são artigos de guerra, c se porven· 
Ri<1 Grande, como se sabe. acha-se cheio de tura clles não estão cm vig<1r no paiz, é por. 
officiacs, e de off!c!aes Generaes; e quando os que o sYstem.a das transacções dirige tudo. 

rebeldes com as armas percorriam a Prov!n- Não se julgue que os bro.z!le!ros não que· 
cia, alguns desses <1ff!ciaes deixavam-se ficar rem sustentar as Instituições que temos; os 
em suas casas, hnspedavam até os rebeldes, honrados militares braz!le!ros não renuncia· 
tinham correspondenc!a com elles, e não ram ás leis, nem aos seus deveres; nossos 
acud!a:m ao serviço do pa!z! E como é que males provêm da Incapacidade de quem g<l· 
se quer que os cidadãos corram tis armas, verna. E perm!tta-se-me dizer que, se nós 
acudam (L defeza de suas Prov!nc!as, se os não temos coragem suff!c!ente para affrontar 
proprios Generaes se julgam disso dispensa· os perigos. devemos ter a firmeza de cara· 
dos? ... E' isso ordem? E' isso disciplina mi- cter, necessaria em c!rcumstanc!as tão gra· 
l!tar? Não eram cidadãos, eram m!l!tnres, e ves como as nossas; e se a não temos aban· 
officiaes Generacs, que podiam estar em so· danemos nosso posto; e quando a]l'Pareca no 
cego em suas casas; e ai do pobre comman- estado em que nos achamos um homem que 
dante ou chefe de operações que censurasse affronte 'OS perigos, €sse homem prestante 
taes homens!... ser:l apoiado, serli. seguido e premiado, e se 

Eu v!, Sr. Presidente, na• ordens do dia lhe mostrará que clle tem as sympathlas da· 
!o.zcr a côrte baixa aos militares que naquclla quelles que €stâo na posição de guardas das 
Provincia. estavam em serena. ·paz nas suas institu!ções do palz. Assim .como cumpre dee
casas. Parece-me, senhores, que o que se quer prezar e fazer punir a.quellcs que têm dado 
é abandonar os ~ebeldcs a s! mesmos, dar·lhcs tantas provas de seus erros e de falta de 
até meios pa.ra elles che~a~<~m ~tos seus !lns. cumprimento de seus deveres, ta.mbem cum· 
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pre premlnr aquellcs que no desempenho dos ; discurso do nobre Senador, que foi multo 
sus deveres têm feito relevantes srviços ao I' longo e vari)ldo; mas percebi que cllo expea
paiz. deu as suas !dilas principalmente sobro seus 

Creio que não é neces~ario au:;mcntar a princípios administrativos c politicas: pur 
força: com a que existe pod8mos bater os re- ora, não me occuparei das diversas opiniões 
beldcs; mas, par.a isso, convém abandonar, ()'I.! e emittio, propondo-me combatei-as em ou
por algum tempo, as operações. disciplinar a tra occasião; todavia, devo responder a uma 
tropa e entregai-a a um chefe que confie na observação que elle fez, !l qual é relativa ao 
tropa, e em quem a tropa confie; por um tal pensamento do Gabinete, a respdi.o dos negll
chefe. os rebeldes s~rfto. batidos infalllvel~ente.l cios do Rio Grande do Sul. 

Eu estou com enc1do que a rebelhao do Supposto o Gabinete reconhecesse que ,.,. 
Rio Grande está inteiramente identificada com su!tam vantagens da reunião das autorid~des 
a politica dos Estados visinhos, e que nüo po- civil e m!!itar em caso de guerra, comtudo 
dere:nos ~caba_r com a rebelllão sem entrar julgo que, attel1ta a :POsiçfto particul.ar da
em mtclhgenc1as com esses Estados; porém, 

1 

quclla Prorincia, quero dizer. attcnta a grandE: 
para nos pôrmos cm relações co~ cl!es. cu:n- distancia da capital ao theatro da guerra, di
pre que n Governo tenha a autorisnçao de de· I go, nfto conviria deposit)lr em uma só .pessoa 
clarar a g~err~. Talvez que alguem pen~e que I a reunião destas duas autoridades, e ·por isso 
esta auton~acao envol_va uma derogaçao da 

1 

as separou, nomeando um Presidente pam a 
parte da_ lei da regenci~; se a envol":_csse, cu gestfto dos negocias civis, e um General para 
me considerava no direito de a propor, com: se pôr á testa da força. Seus principias admi-
quanto tenha reconhecido sempre que a lel I i t ti 0 - d - d 
da regencia não .pôde ser revogada na meno- · n s ra v s nuo po em ser senao os .a paz, 
ridade do Monarcba; mas sei, comtudo, que ~ ou os da guerra, os quaes devem ser medidos 
legislação a tem revogado por differentes oc- pelo estado em que se apresentarem os rebel

casiões. como concedendo amnistia e autori-
sando o Governo a conceder premias. Eu nfto 
pretendo aqui dar essa autorisação, mas julgo 
que deve d.ar-se em tempo competente; c por 
isso aproveitei o ensejo para aventar esta 
idéa. 

des. Sempre sem quebra da dignidade nacio-
nal, c do mesmo Governo, serão app!lcaveis 
os principias e procedimentos de paz; mas 
será feita a guerra .aos que guerra fizerem 
ás leis e fL trnaquiiJldade publica. 

A guerra, senhores, tambem o devo decla-
rar, deve ser feita na fórma de suas leis, e 
com aquelle rigor que e lias prescrevem; mas 
peço Jlcença ao nobre Senador p_ara desculpar 
o Gabinete, se nas instrucções que deu aos 
Generaes não deu a de queimarem-se cidades: 

O nobre Senador faz mais algumas obser· 
vaçües sobre a disciplina militar, reproduzin
do alguns dos seus argumentos apresentados 
n.a sessfto anterior, e insiste na convcniencia 
de que, em tempo de guerra ou de rcbell!õs. 
as causas militares sejam julgadas na instan- o Governo não vai tão longe com seus prin-
cia privativa dos Conselhos de Guerra, c que cipios de repressão, não deseja que se queime 
os Generaes em chefe ,tenham a attribuiçfto nem uma palhoça. 
de fazer executar .as sentenças dadas pelos Senhores, o estado de reerutamen.to é um 
mesmos conselhos, podendo, todaYia. as par- estado bem violento, mas elle é base.ado na 
tes recorrer ao Poder Moderador: julga con- obrigação geral e particular da lei mil!tar de 
vcnlente mesmo que dos Conselhos de Guerra todas as nações, e o nobre Senador, a quem 
se appellassc para um~ outra instancia, assim eu julgo ·bastante Yersndo nesta materia, ha 
como que se diminuissc o numero dos vogaes 1 de reconhecer que a lei do recrutamento é 
dos Conselhos de Guerr.a, por ser excessivo. uma lei forte que traz sempre em sua cauda 
Conclue pedindo aos nobres Senadores que a oppressão; runs, na mesma lei da cons
prestcm tod:t a attcnção ás observações que cripção ... 
tem expandido, e vota contra a emenda offe· o Sn. H. CAvAt.cA::I"TI: - Não a quero. 
recida pelo Sr. Conde de Lages. o Sn. Co::l"nE DE LAoEs: - ... como que al-

O Sn. CoNDE DE LAGES (Ministro da G!!er- guns nobres Senadores sYmp:tthlsam, sabe-se 
l'll): - Não seria. capaz de seguir á. pistf. o qual é o prrigo cm que estti o principio pro· 
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tedor dos cidadãos: quero que esse serviço : Um outro n<>bre Senador mcommGuou-~~ 
seja muito honroso, mas é um sel'Yiço que ,~ um pouco quando eu disse que a lei do re
~esa, prlncipalm~nte quando o individuo nüo cruta:nento que eu reconhecia eram as ins
e dotado de gemo marcial. 1 trucçoes de 22, e parece-me que elle me iul
. O _nobre Senador tamb_em apresentou ~1ma li gava tão pouc~ discreto que negasse uma vcr
Idéa tao avessa á admissao de estrangeiro;, dade reconhecida, mas o nobre Senador en-
que considerou essa ,admissão deshonrosa. I ganou-se, quando entendeu que em <L lei elo :1; 

O S1t. H. C.wAr.cAx-rr: -Apoiado. 

1

. a_ que eu chamava lei de recrutamento; é 
O Sn. CoxnE DE LAGI:s: - Eu -per;o ao nu- msto que está a discrepuncia de nossas opi

bre Senador que não lance esse lahén sobr•! I n!ões: eu chamei lei de recrutamento a essas 
n~çõcs civi!isadas: o. nobre S~nador sa~e pe_r- iustr~cções qu~ foram rcvaiidadas com rorr.:1 

feitamente que mmtas naçucs re~peJtav~C<s, de le1, e por Isso se podem chamar a lei da 
bem conceituadas e notaveis por seu patr!o-, recrutamento, por isso mesmo que fazan a 
tismo, _têm ~dmittido ,ao seu s:rviço_ tropa cs- cx_cepç~LO :i obrig-açiio _.ger~l imposta pela Con
trangeira: e um facto que nao pod-J negar, stltulcao a todos os cidadaos que devem pcga1• 

pois que isso tem praticado a França, a [n-1 em armas, e t:ssa lei de 1837 de que fa!la 0 

glaterra, Portugal, a Allemanha e os mesmo:; nobre Senador nada mala é do que o echo da 
Estados Unidos. doutrina constitucional. Comô o nobre Sena-

O Sn. I-I. C.\\'AT.CA:>TI: - Emquamo a esse dor se diz autor dessa lei, eu tomo r, Jlb:,r
ultimo palz. foi por occasião de sua indepcn- dade de rogar-lhe que offerer.a um projecto 
dencia. de emenda na parte que autorlsa, a quem não 

o Sn. Co!'mE DE LAGJ~s: - Mas t.:·ve-a. quer prestar serviços (L patria, a offereccr em 
o Su. I-I. CAYALCA:>Tr: - A guerra era troca desses serviços a quantia ae ·IUO~. prin-

oxterna. clpio que eu .acho injust<J \.! n~uito p:·;·.ii.!d>i~~: 
o Sn. CoxnE m~ LAGEs: - Sr. Senador, se fl disciplina dos corpos; podendo clles ficar 

0 facto fosse deshonroso, nenhuma cventu:t- sómentc compostos de proletarios, onde espe
Jidadc o desculparia; luta de indepeudencla. raremos ver a origem da sciencia do General'! 
luta de conservaçüo da ordem publica, sfLD Senhores, creio que bastante se tem dito 
igualmente ·esforços que .as nações fazem " a ruspeito da emcnd·a: eu tornarei a repetir. 
hcm da sua exlstcncia politica. seja cm maior G com franqueza, e nfto com fraqueza, que eu 
ou menor escala. I pcr,o essa autorisar;ão. Ao nobre Senador pa-

0 nobre Senador não conhece qual a lei ! rcceu quu isso seria mais fraqueza do que 
do alfange em que fallei; mas o nobre Sena- i franquc;:a: eu não lhe respondere!: fique o 
dor conhece que, quando não ha lei escripta, ! nobre Senador no seu estylo parlamentar, qu'! 
nem fôrma de processo; quando sómente se 1

1 eu ficare! no meu. Port:tnto, Sr. Presidente. 
conhece vontade e obediencla, bem se pótlc ainda continúo a apresentar ao Senado como 
dizer que impera o alfange. O Codigo Jlllitar, Juma vantagrm para a força do exercito, e 
comtudo, .principalmente em campanha, póde 

1

. para a nossa população, a admissão de recru
scm aquelle terrível principio ser liHc de tas estrangeiros, porque além da força phy
certas pelas na execução das penas, quaes n;; ~~ca r,ue t•!lr~s rrazcm. poticm tamlvm iTn7."1' a l
de revista, petição de graça, etc. guma força moral, pois podem ser engajados 

Assim poderá o General applicar prom- ! alguns homens artistas, e que tenham :alguns 
ptamcnte as penas impostas pelo Conselho d·' I conhecimentos. Por todas estas razões, julgo 
Guerra, e assim manterá a disciplina qu0 i que a minha emenda é dign:t do voto da Cu
tanto convém. E como quer o nobre Senr.dor mara. 
que no estado de nossas leis penaes, com a O Sn. Fr~mu~JJCA m: :\IEr.w: - Sr. Presl
pel.a que tllm os Generaes em chefe, se devam dente; r.u peço indulgencia á Camara por to
seguir esses termos, quando elles são taes que mar parte em uma discussão que parece ln
Induzem a anomalia de ser um tribunal de tr.iramcnte alheia ao meu estado, Isto é, a 
togados quem vai julgar das acções mll1tares'! ; discussão da fixação das forças de terra, que 
Como quer que as leis militares tenham a sua ; pertence aos da profissão militar, quando .aliás 
salutar appllcação'! i cu sou cccleslastlco; como, porém, sou legfs-
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lador, pal'a desem]lenhnr tão nlto emprego, o ~enos procurou da sua parte modificai-a por 
melhor que me fôr possivel, não posso deixar lhversas emendas que offcreceu, o que al!âs 
de procurar os meios conducentes a este lm- niio foram approvadas. 
JlOrtante fim. . Esta é a primeira informação que desejo 

Eu deixarei, pois, o que é privativamente . ootcr acerca desta lei; a segunda, se o Gover
da guerra aos nobres Sen.adores offlciaes Ge- I no, no u~o da faculdade concedldll. por clla, 
ncracs, que se acham na Casa, e .aos dlstln- : tem premiado a todos os off!ciacs do exercito 
etos ofriciaes que tambem fazem parte della; · que fizeram serviços relevantes, serviços dos 
mas farei algumas observações sobre objectos quacs alguns são tão notorios que nenhuma 
que, nno sendo prir.ativamente da guerra, tem informaçüo, no meu modo de entender, o Go
alguma eonncxão com a materia, c sobre pro- verno necessitava mais procurar, para os re
posições que foram hontem aqui enunciadas muncrar. 
quando se tratava j{t desta matcrla (a fixa: Se o nobre Ministro se dignar 11.cquiescer 
ção das forças de terra). Antes, por~m. de ex· a estas minhas respeitosas interpellações, eu 
pender as minhas opiniões a este respeito eu ' muito csr.hnarei, .para depois proseguir no meu 
p2ço licença ao nobre ~flnistro d:J. Guerra ~ar:J. J discurso. 
lhe fazer :J.lgumas lnterpe!lações que julgo são 1 O Su. Co:-;m: DE ·LAGES (Jfinistro da Guer. 
necessarins par:~. o meu governo. Cumpre an- 1' ra.): - Tempo havia que ·OS rebeldes amea· 
tccipad:~.mente declarar que eu não desejo que 

1 
<:avam a villa da Laguna. O Presidente ãa 

o nobre ~rinistro me responda sobre qualquer ' Provlncia de Santa Catharlna tinha mandado 
cousa que possa comprometter as medldas e os p:~.ra alli alguma tropa, tinha chamado a 
fins que o Governo tem em vista para 0 bem guarda nacion.al, e tinha guarnecido com al· 
r!o Imperio, mas s6mente exijo aquellas ln- gumas embarcações de guerra o rio Tubarão, 
formações que não possam embaraçar os pro- que faz a separação da vllla com o continente . 
.iectos do Governo, e que sirvam de me lllus- ~o dia 23 ·do mez passado, os rebeldes, tendo 
t rar, e tambem de informar a Casa. arranjado algumas pequenas embarcações no 

Uma dessas lnterp~llações, Sr. Presidente, rio Tramandahy, sem ser esperados, poderam 
•! se o Governo teve informações officines a combinar um ataque pela barra e pelo lado 
respeito dos boatos qu·, correm hoje sobre os da terra, onde tambem se achavam: bate· 
ultimos acontecimentos da Provlncla de Santa ram-se as forças de mar da legalidade, c uma 
Catharina. porque tacs boatos e acontcclmen· dessas cmb:~.rcaçbes foi finalmente queimada, 
tos são da maior transcendenc!a, e cumpre depois de mui-to gloriosamente ter esgotado 
que Corpo Legislativo saiba quaes elles são, todos quantos meios de defeza tinha; as ou
para habll!tar·se a prestar ao Governo todas tras duas não fizeram uma defeza tão brl· 
as medidas que forem necessarias afim de se lhante, e por Isso passaram âs mãos dos re
obter o restabelecimento da ordem naquell.a beldes; então, ao abrigo destas embarcações, 
ProYincla. puderam fazer a passagem para aquem do 

A outra lnterpellaçflO que tenho a fazer i rio. onde se conservam. 
ao nobre Ministro ~ se elle julga que a lei ' O commandante das forças da vllla da La· 
flUe autorlsou o Governo para premiar servi- i guna, julgando-se Inferior em numero, e não 
<:os relevantes fei.tos ao Imperio rm prol da : julgando conveniente bater-se, retirou-se ao
ordem publica, lei que aliâs foi impugn,ada I bre a cidade do Desterro: â sua chegada foi 
na sessão passada pelo nobre Ministro, quan- ' immedlat.amente preso, e nomeou-se um Con
do não estava no poder, e s6 era membro selho de Guerra, ao qual está respontlendo. Os 
desta Casa, se julga, digo, ser essa lei ne- rebeldes depois adiantaram algumas partidas 
~essarla ao Governo, se conv~m que tal lei. at!! ~rassamba: e dall! uns aventun•lros, em 
por elle Impugnada esteja em vigor, porque eu numero de dez ou doze, arrlscar11.m-se a vir 
ninda tenho presentes fortes argumentos com atê a vllla de S. José, mas foram batidos pe· 
que o nobre Ministro combateu essa lei, atê lns forças do Governo P. nfLO tendo .pnssn.do 
que ultimamente passasse. Lembro-me tam· ! aquem da enseada de Brito e morro dos Cn.
bem qlle, quando S. Ex. vio a tcndencla do : vallos, cujos pontos estão guo.rnecldo~ e medi
Corpo Legislativo para ess:J. concessão, ao ' das de defeza. se tem tomndo para qun não 
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passem· aquem dos pontos que tenho enuu· do relevantes serviços. Parece que o nobre 
clado. Senador disse que o Governo não precisa de 

Este é o estado da Provincla de Santa informações das autoridades para remunerar 
Catharina, e posso lntormar ao nobre Sena· esses serviços: eu sou de diversa oplnlüo; o 
dor que o Governo, lmmedlatamente que re- Go\'erno deve sempre escudar·se com esclare
cebeu as noticias chegad.as hontem, tem des· cimentos das autoridades loc,aes, daquellas 
tinado uma força, armamentos e soccorros de que presenciaram a pratica desses serviços, 
todo o genero, e um General para mandar afim de fazer boa appl!cacào da lei. E' necas
para. aquella Provincla; e desde já posso ln- sario que o Governo deixa a historia dos seus 
dicar ao nobre Sen.ador que, se a Camara dos actos, ·para se lhe fazer justiça, e essa hlsto· 
Deputados consentir, o General nomeado pelo ria ni"to pôde ser consagrada senão com do· 
Governo será o General Andrêa. (Sensação cumentos escr!ptos; não basta só a. sua pro
agradavr.ol.) prla convicção de que procedeu em regra, é 

J.;0mbrou-se o nobre Senador que eu me necessario que deixe docun1entos cscriptos. E' 
oppuz ít lei que remunera serviços relevantes este o estado em que por ora se acham estes 
Eu entendia que perigo haveria na imparcial objectos; c eu não sei pela maneira que me 
applicação daquella lei; em geral, reconhert enunciei tenho s.atisfeito ao nobre Senador. 
que nada havia mais patrlotlco, nada tfto O Sn. FERIIElllA DE MI:Lw: - Principia
justo, como remunerar serviços relevantes rei, Sr. Presidente, a;;radccendo ao nobre M·l 
prestados em favor da ordem publica; mas eu nistro da Guerra a franqueza com que acaba 
reconhecia P·"rlgo na ap:plicação da lei; eu de satisfazer as lntcrpcllações que cu lhe ha· 
via que era uma lei que podia ter por juizes via feito. Pelas respostas de S. Ex. ficámos 
tantos quantos fossem os pretendentes a es- inteirados de mais este desgraçado revez que 
sas remunerações: todos diriam:- Eu tenho a legalidade acaba de soffrer na Provlncla 
rei to serviços relevantes, appllcal-me a lei.- de Santa .Catharlna. Prouvera a Deus que cll~ 

Eis o perigo que eu antolhava a respeito desta fosse o primeiro. c não fosse, como 1\, o se· 
lei. Porém, Senhores, o Corpo Legislativo a gulmento de outros j!i. multo fataes, que têm 
promulgou, e o G!:-verno a tem appllcado Jft soffrldo o exercito do Sul. Permltta-me .S. Ex., 
a .alguns oftlclaes, tem-se reconhecido servi- 1 o nobre Ministro da Guerra, que eu nesta oc
ços relevantes. o exercito está de posse de um caslão chame a sua attençito sobre as cousas 
direito, e direi melhor, está a ::-<ação de posse qne tem occaslonado taes revezes, que tantos 
desta lei remuneratorla. Nestas clrcumstan- males têm feito ao Imperio. O acontecimento 
cias, será justo, serft politico extinguir a lei? de Santa Ca.tharir •. a, Sr. Presidente, nfto velo 
Esta é a questão; em minha oplnlào, tão con· surprehendcr a ninguem, como bem já disse 
trarlo fui a. respeito da sua exlstencla, pois I hoje um nobre Senador: cllc esta\'a predito 
que quaesquer Inconvenientes que então an· nr.tribuna p:trlamentar, tinha sido denunciado 
talhava na sua app!lcação, julgo menores do ' na Camara do; Srs. Deputados; e cu 11 o dls· 
que os da retirada da lei. curso de um Deputado pela Provlncla de 

Demais, não é o Executl\'o que deve a,pre- Santa Catharina, que lamentava a falta de 
sentar-se com mão tremula, ainda que justl- providencias G a lnepcla com que se tinha 
ceira; c não se diga que não é applictwel. c portado ali! o delegado do Governo, e annuu· 
que o Governo receia sua appllcaçfto contra- d~va a possibli!dade ou a qua.si lnfalllblllda· 
ria: elle deve dizer ao Corpo Legislativo: -· de desse desgraçado revez que agora se acab<. 
A vossa lei cstâ em vigor, e eu farei todo o de verificar. Mas o Governo (perdoe-me o no
posslvel para que ella seja de\'ldamente exc- hre Ministro) parece que quer primeiro ver o 
cutada. - Ha alguns, nfto s6 officlaes do Imperio ou as Provlnclas em conflagração, e 
exercito, como cidadãos da guarda nacional, o sangue de seus habitantes derramado, para 
que têm sido jâ remunerados por essn lei, e então attender ás reclamações dos sinceros 
atG agora não sei de queixas contra a sua ap· amantes da ordem do Palz, e daquelles ;me, 
pllcação. Sei tambem que ainda algumas pra- nrro com declamações, mas com factos, mos
tenções ha, e estou persuadido que o Governo tram que alguns agentes do Governo trlltam 
não remunerou ainda a todos que têm presta- mais de seus interesses particulares, de suas 
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mesquinhas pretcnções e ;Ie mlseravis vin
ganças de partido, do que do desempenho de 
seus .deveres, que consistem na sustentação da 
causa publica, em observar e desenvolver a 
nccess.aria energia para debellar os anarchis· 
tas. 

Eu li, repito, um discurso de um Depu
tado por essa Provinda. no qual elle censu
rava ao commandante da vllla da Laguna (se. 
é que 6 o mesmo que designam as folhas pu· 
bllcas) por não ter nenhuma das qualldades 
necessarlas para des:;mpenhar as funcções de 
commanllante de uma legião, de uma legião 
nominal, da qual se lhe .deu o commawl.J, 
afim de que clle se arvorasse em general, para 
nessa qualidade poder .perceber as grat!flca
cões e cavalgaduras correspondentes ao com
mando de uma brigada; mas clle, cm lugar 
de sujeitar-se ao onus de semelhante posto, 
permanecia no circulo do Presidente da Pro
vincia, sendo um dos seus aduladores, para 
o que tinha mais geito do que para bater-se 
com o !nim!go, como talvez o tempo o com
provasse. Isto se disse, e desgraçadamente se 
verificou a sua retirada, que creio não foi 
outra cousa mais do que uma fuga vergo
nhosa; c e assim que esse commandante paga 
a Xação por considerai-o como um offlcial 
General, dando-lhe todas as honras e vanta· 
gens inhercntes a um offic!al General ou com
mandante de brigada?! 

O nobre :!\Iinistro da Guerra attenda bem 
para Isto, e não espere, para julgar da capa· 
cidade dos seus delt~gados, que apparecam 
mais catastrophes nas Provinc!as. Então, quan
do se fazl.am essas accusações, vi apparecer 
muitos defensores, tanto do Presidente dessa 
Provinc!a, como mesmo desse officlal; cu en
tão ouvi dizer que uns meninos, que parece 
eram filhos desse off!cial, que apenas serviam 
parn brincarem na sala do Presidente, afim 
11,~ r!ivert!l-o, jli s~ achavam vencendo soldo e 
ct::~pa; c 6 com taes soldados que se hão de 
bater os rebeldes? E' assim que havemos de 
conseguir a pac!f!cação das Provincias e or· 
dem no Imperlo? Creio que não: eu faca jus· 
t!ça aos st:nt!mentos do nobre Ministro da 
Guerra; mas ellc recebeu uma triste herança 
de seus antecessores, e estes são os effe! tos 
desse desgraçado legado que lhe foi deixado 
em partilha. 

~Ias eu não posso deixar de lastimar que 
o actual Gabinete (não sei por que fatalida
de) se conserve at.ado a esses principias do 
transacto Gabinete, aliás tão fatal ao Palz. 

O nobre ~rln!stro disse, em uma sessão da 
Camara dos Deputados, que o espirita da pas
sada administração não era transmlssivcl, e 
que por Isso não podia passar á actual. Eu 
estou persuadido da verdade dessa asserçã~ 
do nobre ::"vf!nlstro, c creio que os nobres mem
bros do art.ual Gabinete j(tmals podiam fazer 
essas tcrgivers.açoes; mas o que é uma ver
dade que se não póde contestar e que os fa· 
ctcs demonstram é que se marche da mesma 
f6rma c cu não desejo que o nobre l\IInistro 
e os seus nobres collegas trllhem a mesma 
senda que trilhou a admini;•lrnr"o c!P 19 de 
Setembro, durante o tempo em que desgraça
damente teve a gerenc!a dos negocias do Es· 
tado; nfto quero mesmo attribu!r a essa ad
ministração más intenções; mas o certo é que 
a sua politica, como mui bem reconheceu o 
Senado na resposta á Pai!a do Throno foi 
menos bem comu:nada c peor sust.)::t~d;: os 
factos evirlcntementc o demonstram. Sr. Pra· 
sidente, se o sangue braz!leiro derramado de
pois de 19 de Setembro em diversas Provln· 
cias úo Imperio se pudesse ajuntar em um 
ponto, seria capaz de formar um lago horro
roso, e de magoar a qualquer coração lndlf· 
ferente, quanto mais .a um coração braz!le!ro 
e que b1te pela patria: os ossos das desgra· 
çadas v!ctimas !mmoladas por essa ndmlnis· 
tração az!ng-a bastariam para levantar um 
monumento horr!vcl capaz de transmittlr ã 
posteridade as recordações dolorosas dessa In
fausta administração. O nobre ::"v!!nlstro ha de 
c·onv!r commigo que Isto é uma v~;,Jrdc: re· 
carde-se u~os.a s:.ag'.l•t!Olenta cat:tstraphr. do 
Rio Par:Io, c,Je é donde datam as nossas maio
res des~;raças no Rio Grande; lembre-se o Go
verno que parte de uma Prov!ncla marltlma 
(Santa Catharina) acaba de ser cobardemente 
entregue aos rebeldes, produzindo assim o des
rallec!mento no coração dos brazl!elros, sin
ceros amantes da paz e da legal!dade. Cuide, 
pois, S. Ex. de não se fazer co-réo dessa po· 
lltlc.a mal combinada e peor sustentada. 

Eu creio que não sou exagerado nem ·d~ 
clamallor: estou referindo factos que n6s to· 
rlos presenciamos, e que eu espero que os 
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nobres Ministros procurarrto rcmedin.r , P.ara 
nfw incorrerem na justn. maldicão ele todos 
os hrazileiros. Isto é quanto ao sangue brn.
zil2iro, que é o mais precioso; e quanto ús 
nossas finanças, que quantias enormes se 
têm gasto pelos desvarios do Governo! qu:m
ti,~s que têm carregado a Nação com uma di
vidn. enorme, que ha de pesar por muitos an
nos sobre as futuras gerações! 

Ora, eu lastimo que S. Ex., t·êndo reco
nhecido os males que poclia:n resultar desse 
grande arb!trio dado ao Governo para as rc
muncrar,ões de serviços rc!cv.antcs feitos cm 
prol da ordem publica, sendo então reprovn.
da essa lei por S. Ex., hoje seja abra~ada 

pelas raziics que acabou de n.presentar; e se 
cu tinssc forças para combater c dcrogar 
semc!hantc lei, eu o havia ele f:~zer pelas 
mosmas razões apresentadas entüo pelo no-

csLes. Eu supponho ainda que p6cle haver 
serYiços que estejam nestas circumstanclas, e 
que por isso com·lnha ::o Governo quanto an
te~: r~muncra.r, pna que nfto parecesse que 
HC espaça.va cst.a rcmunernçfto, até quo tacs 
~~n·ldorcs procurassem ·patronos, fossem 
subir n.s escadas dos 1I!nistros c fazer-lhes 
cump:!:nr:nl.os c bnju!açócs: cru melhor que 
S. Ex. logo os remunerasse, para que nii.o 
se ·pudesse dizer isto, c mesmo vorquc ha , 
ainda. mais uma razftO: os cidadãos honestos, 
sinceros c amigos de s~u paiz, quanilo fazem 
s:::rvir;os relcvt!ntcs, s:ttisfazc!ll-sc cmn a can
sei encia ele os ter feito, e nfto sfw os Innis 
:t11tos c dili;;cntcs para procurar essa recom
pensa, porque cll.:s têm um certo brio qua 
os inhabilita de se apresentarem cm preten
dentes, quando ~stão conscios de terem pra
l:ic:ulo factos brilhantes. 

brc :mnistro da Guerra, razõc~ que cu n.inda );esta occasião referirei um dos serviços 
hoje partilho, porque as .acho justa.s, e creio relevantes que, na minha opinifto, era muito 
que nfto foram de maneira alguma destrui- uig-ao de consideração do Go\'crno, e os of
dn.s; cu procurada dcsvi:lr elo nobre }lillis- [icicc~s fJllé prn.ticamm r:'srs ;:r;n·iços ntü hoje 
tro esse presente fatal, para que nfto incor- nf•n foram contemplados; mas cllcs sfto de 
ressc na censura que sC:tts n.nteccssores têm !UI natureza, que cu julgo que n:"to prccisa
soffrido, porque se tem dilo que os of!icinc-s l"alll de provas c menos de rccommcndações. 
que maicrcs scl'\"iços ~inham fc~ito ainda nfto Eu me refiro aos servicos prestados ít minha 
foram contc~nplados, e que só foram rcmune- Provincia, por occ~sião ela scdiçfto de 22 de 
rados a~guns afilhados predilectos que tire- :.Iarço de 1838, c referindo-me a esses ser
ram melhores patronus, meios de melhor se vir,os, cumpro com um dever, porque fui tes
insinuar. (,1JJOial7os.) tcmunb3 ocul~r do aspecto horrircl em que 

Eu estou ourinclo um apoiado, c estimo estava rntüo a Provinch con1 aquclla sedi
maito, por~ue jft nfto sou cu só que estou çfto, e dos rclev.antcs serviços prestados rpelo 
desta opinir~o. E;t tlcscj~va desviar de S. Ex. illustre e benemerito General e pelos illus
cs,;as censuras e labéos, porque cu cuido que, tres officiaes que forma1•n.m o seu estado 
apezar de seus esforços para conhecer o ver- maior; cumpre notar que esse distineto Ge
dadciro merito, u-pezar ele estar .persuadido ncr:tl era reforma-do, que nenhum dever ri
do seu a-mor {t justiçn. c da sua honrader., com- r:oroso tinhn. de ir prestar, como prestou, tão 
tudo ha de ser !Iludido algumas vezes, porque valiosos serviços. Apenas constou mRta Côrte 
os cortcziios e a!luladores são immcnsos, e a scdir,fto de :IIinas, esse illustre General, au
!Jfto de lhe apresentar talvez como dignos de torisado pelo Gonrno Geral, partia para 
recompensa aqucllcs que forem di;;nos de um aquella Provincin. com alguns distinclos offi
exemJ)lar castigo, ou de carregarem com as ciaes com uma rapidez extraordinaria c di
penas dn. responsabll!cladc por males que te· gna 'de louvor; ,apresentou-se pern.ntc o Prc
nham feito. sldcntc da Provlncla, tomou conta elo com-

S. Ex. uissc tambcn1 que já tinham sido mando do exercito d:1 legalidade. composto 
remunerados alguns, mas que ainda resta- elos briosos g-uardas nacionaes mineiros, e dl
vam outros, e nito se conformou com a mi- rlgio tndo da maneira a mais louvavel, não 
nha nroposi~iin r!~ ~nP s.;t·vi~ns h~.vin ",,,. querendo receber, como nfw recebeu de facto, 
pelo facto ele terem aeontccido cm 6pocn.s I grn.tiflcaçõcs, cavalgaduras e outras vantagens 
m. emo.mvd~ se tornavam de uma notoriedade q.uc as leis concedem nns G.··eneracs em_ cam. 
! a.! que nfto precisavam de provas, c que con- panha. Isto sei eu de facto, porque entao fa
vlnlln no Governo quanto antes rcnnmcrar a zla parte do Governo ProY!nclal, como con-
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sclhciro uo mesmo, assim como um nobre Se
nador que se acha na Casa. 

'ffto nobre c desinteressado comport.a
mcnto sil'\'a ele contr~stc pam o comman
dante d~ L~guna, que commandava uma divi
stLO nominal, nw.s que percebia todas as van
t.ag0ns rcacs de comm:mdante de divisão, e 
afin~l entregou ao;; relJcldes, no momento uo 
JlCI'it;o, unm vill:1 marítima e tiio importante. 
Este ccm:u~uàantc foi remunerado porque 
tinha coruo so1L1allo~ crianças que a11enns scr
Yiam para brinr;ar na. s::tla. desse PrcslUentc, 
contra o qual cm vão Umta~ ccusnras se ii
Z·.·r:tnl na tribuna, c que se occupa.Ya com ln
t.r~gas nH..:sr.;u!nh~:.::, c ~.:m fazer Imp!'ovis~tcla

JiJ.t:nU ~;:ncr.:.e:s ele phr..ul~~smagoria, co1no t:sse 
cOJl'!mantl:"tntc de <lh·isfio. que tantas vantn
:;·c!1S p;::rt.:c."uil para fnz:::!' o ser·.,·iço de fugir 
do ini:11i;;o n:t ocl'n!::ifw que supp0z de peri,g-o. 
Este commandante de divisão foi rc~0illi•·cn

s~!(l:J com todns a;;; vantagens; mas t:sst: G~M 

nr':';1l que t::tllto.s scr•;iços prestou (L miuh:l 
~'~':1YitH:i~, 0 rqjo non;0 C')m cntllusi=t~!l!·) ;.L. 

clar,), ~! o n:u~]trl' c ber.c!!1crito Gcne:ral u Sr. 
Jo;;é ).Taria Pinto Peixoto. (..l;JOinilog), Esse 
Gt~nr.ral 1;:-in 1-.~·cr:~i)~U C~lYa!g:ulnras, gratifica.
~;lh:J ~ m;·d3 ,.~\nl::tge:ns concedidas pela lei, e, 
cntrr:t:tnto, ll~tr::. com cl!c niin tem tido appli
caf,rtn n. le:i rcnntncr~tiva dos que têm pr~sta

do rdc~;ant:c-s se:rriros ~ lJe:m da ordem. 
o.~j ly:u·n~r.r; to.s oUiciacs que compunha1n 

o c:-n:~!lo-mnior desse e::~crc:to glor!o.so c rcn .. 
cf\d(~r. e os co!ll!l~rrndnntc3 c1:1.s cliYersas <ltvi
St1cs, ·süo todo~ t1i;":nos dos m:1iorcs elogios c 
<l~\ consiclera~iio do Gc\'C·!·no. O Sr . .Tosú Joa
Ol:i:n. tL~ L!nl~l. C]UC co:umn.ndav.a. o ponto de 
.Too~ co~r.;:\, o dcr.mdcu CC!ll tddo o denodo 
c YL~lnr. :1U! bat~r conlp!ctamcntc a. columna. 
s~~c1ldo~·:1. Todos cs:lc·s bencmcritos of~lciacs 
s:io t:-tmb::n1 ma.!~i di~acs dn l!ossa. grn.tidf:o, 
pél:t discipli!l!l que mantlrer.am quando o 
exercito se compunh:>. tl~ guardas nacionaes. 
homens n:1o ncostumr.clos a nhcclecer, n1as n 
mandar, por~u,.• ~!H 3C aell~wa:n ricas propl'iC
tarlos, dnuUo o louvavcl exctnplo de p:ttrlo
t!s!1~o, de cin~!r~·In uma ilr!.tron!'.. c carrcg:u·cm 
um:1. :trma; hn.1·1~ gun.rdns n:tcionacs nt!::"itns 
circu::tstancias que rcpre:;cnlavam um.a pro
priedade de tlczcnns c centenas de contos de 
r0!~. :\fuiros oifici:-t:·s dn. gn:1rcl~ nacional do 
:\finas (louvores lhes sejam dados) eram vcr
dndolras autlpodas que querem os postos c .as 
vnntap;cns para p;ozar, mas que roltnm costns 

ao inimigo porque não gostam de bater-se. 
Os guardas nacionaes mineiros ccdcmm dos 
postos que tinham na mesma guarda, uns de 
commandantes de bata.lhõcs, outros de com
mandantes de companhias, para se alistarem 
nas fileiras como soldados, c marcharem com 
uma. patron.a. Ora, esse exercito conservou 
sempre a m:t!s rigorosa discipJ!ur,; no dia em 
rJUC as tropas entraram na capitul, não llouve 
t1lll unico desaguisado: o que tudo prova que 
o General que commanda\'.a o exercito é digno 
doo maiores elogios, assim co:no os officiacs 
seus companheiros; e que digno é de reparo 
nfto terem sido contemplado:; com a rcmune
racão que de direito lhes compete por tiio rc
k,·antes scrd~os. 

Eu asse\·cro ao nobre Jfini.stro, com co .. 
nhccimen~o de causa., que, se nfto fosse a pru
d.:nci:: do cntüo Presidente; tia Província c a 
fiel obedlcncia. desse Gencml rts suas ordens, 
a secJ:çüo da. Provincia. de :VIln:ts nüo havia tlc 
,;.·r menos horrorosa do que c;;;;:;;; outras que 
têm tido lut;~r ctu algumas Pro\·iudas. Cr>"!io, 
JlOI't:lllto, que esse Gcner.al que tenho nomea
do é :nn!to cli3;110 (]~ CC!lsidr~1..'~1C<"~n do G::n·crno 
c CS;Jcl'o que o nobre ~Iin!stl'O ton~; couhcci
me!llO destes factos, aprecie cs;;cs relevantes 
sctTioos, tanto ID!tis Ui:)rccin.vcis quanto con· 
<cguimm o llm do rr.st:tbclccimcn~o d:t ordem 
J trinr11p!lo da lei, sc·m Uerram~rcin s~ngue. 

Tudo quanto tenho referido são verdades 
:i:contcstaxeis, c rgtc n!nguen1 podcr{t contra
riar. Iccl!;:meute, tenho dentro desta Casa 
qu•clll n,•ssa occ::tsWo, por felicidade da Pro
\'Í!tci~, prcs!Uia n snn. ~dministrn.c;fto, nesses 
tc•mpos felizes cm que se examina.vam escru
pu!osn.Incntc as qu:tlHicnf.:'lil's dos cldndftos, 
para cxcrcere1u tilo importante emprego; mas 
esses tempos desgrnGadamcntc têm passado, c 
creio que n:1o \·o!::uüo t~.o cedo, po:·quc ou
lr~s siio boje as qualidades a~reciavc!s. Te
nho igu:tlmcntc. pai.'l apoi:l1· os ·ractos de :\Ii .. 
nas, um nobre Senador que niio pódc ser sus
;Jcito D•'slc negocio, c que t:ambcm presenciou 
os acontecimentos c foi delh•s victima, por
que cntfto fazi::. parte commigo do Governo 
Provincial; clle, c o Presidente de então, que 
t:~mbem cst(L presente, garantem a vcra.cidude 
de quanto tenho dito. 

Ap;ora, Sr. Presidente, direi alguma cous.n 
~t respeito da. emenda que o nobre :Vflnistro 
mandou ti mesa sobre o engajamento de for
r,as ciltrangciras, c é de admirar que eu cs-
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teja na precisão de impugnar a emenda, e 1 les aceitarão, por não terem outros meios da 
igualmente as idéns do nobre Senador que a vida preferlve1s. 
combateu: ma~ eu darei ag razões que tenho Darei agora .as razões por que combato a 
para Isso .. m um nobre Senador disse que o quem vota contra a emenda, e 6 pelo pr!nc!. 
Governo se achava autorlsado pela !e! que pio desse nobre Senador que pensa que o Go
est:l em vigor para engajar estrangeiros; esta vcrno nfto necessitava dessa autorisação para 
lei tem de ser conservada em seus effeitos contractar estrangeiros, porque nem a Con
at6 o futuro anno financeiro. Julgo, pois, que stituiçflo nem lei .alguma prohib!a tal engaja
o nobre ~rinlstro tem tempo sufficlente para menta; e parece true quiz assim arguir ou 
engajar aque!les que forem necessarios para censurar ao nobre Ministro, que elle suppõz 
coadjuvar as nossas forças que têm a dcbel!ar que não zelava as regalias de que o Governo 
os rebeldes, e que não obsta a isto o espaço estava de posse. Eu nfto me conformo com 
de tempo que disse o nobre ).I!nistro que era estes principias nl'llnçados pelo nobre Sena
neccssarlo para se tratarem esses engajamcn- rlo:·, antes os julgo anti-constltucionaes e 
tos: ora, o nobre Ministro dentro deste anno !lluito prcjudiciacs .ao Palz: louvo a O•Pinião 
p6dc engn.jar P"lo tempo que filr mais con- do nobre :\Iinistro, que disse que com fran
vcnlcnte; mas, entretanto, pódc ir estendendo ~ucza, c não com fraqueza, segundo se en
este tempo até o ponto de conseguir o cnga. tendeu, cxpunlla o seu modo de P•:nsar, quanto 
jamento. e assim p6cle engajar dentro deste a mim com injustiça, porque cu julgo que o 
anuo estrangeiros até por 2, 4 e G annos, e nobre Ministro se comportou com franqueza. 
o Corpo Legislativo ha de cumprir esses con- Acho que esta opin!üo do nobre Senador é 
tractos feitos pelo Governo, porque para isso ::nt:'·l'Oil~t.ir.uciulHtl e suh\'•·:·:dnl r1n rorc1··:n, c 
cstâ autorlsado. nem mesmo o nobre Senador que av.ançou 

Eis a razão por que eu julgo que o Go- tacs opiniõr:s era aquelle que podia. em!ttir e 
verno não tem ncees~idade destn nova auto- sustentar este principio, porque, se o pr!nc!
r!sar,fto, tanto mais Quando o Gabinete pas- pio é verdadeiro, para que o nobre Senador, 
sado devia ter jâ aplanado o negocio, para quando membro do Gabinete transacto, soll
conseguir este melo que julgnva conveniente. citou e aceitotl cHt::t autorlsação? 
Isto é, jâ devia ter mandado examinar qua.' O Sr. v,,sço:-;cEr.LOs: - Apoiado. 
eras as nações onde com ~n' O Sn. FErl!ll:IHA DI~ CII"tLO: - Aceito o 
podia Innr,nr mão destes estrangeiros, que npoiado, c digo que entíio o nobre Senador 
arma mais convinhn, etc. Juigo que estes pre- reconhecia que tal direito não tinha o Ga
parntorios devem estar feitos, debaixo da binete, por isso que solicitou cssn autorisa
pcua de não ter a adm!n!straçfto passada cu!- ção; e se reconhecia que o Governo tinha essa 
darlo de um ne~>:oc!o que julgou neccssarlo autoridade, )lorqne, quando foi a lei â san
pam restabelecer a ordem. Ora, dispostas as cçüo, não julgou que el!a era offcnsiva dos 
cousas assim. tendo o nobre :\linistro a fa- direitos da Corüa? Eu nfto trato de defender 
culdarle de fazer este anno cngajnmentos pelo ao nobre Minist~o dtt Guerra, c trouxe Isto 
tempo que julgar conveniente, no meu modo só para mostrar que nfto foi por fraqueza, no 
de entender, julgo que 6 dcsncccssaria nova meu modo de pensar. e sim .por franqueza, 
autorisação; accresce que cu partilho as ldéas que o nobre :lfinlstro apresentou n sua emen'
dc um nobre Senador, que disse que com es- ela: continue o nobre C\Hn!stro a ser franco, 
sas vantarens concedidas nos estrangeiros por ~ ni'to faça tcrgil·c~sações, pedindo um dia 
engajamentos podemos obter braz!leiros: po- uma cousa e outro dia dizendo que essa au. 
nha. o Goycrno em prat!cn os meios que a lei tor!sa.çüo offcnde os direitos da Corõa. Se· 
lhe deu, a clle ha de conseguir brazl!e!ros vo- nhores, cu entendo que Isto é querer um pr!n
Ju·:tar!os para acttbnr de completar o exercito c!p!o para t1mn administração, c outro P.ara 
c restabelecer a ordem nas Provlnc!as onde outms adm!nlslrnr,õcs: eis aqui, pois. a ra
..Jln se acha alterada. Em diversos lugares do zão por que eu [(!Uho reprovado a cm~nda c 
Tmpcr!o ha mu!tns rpc.~soas que conhecem bem rombat!do as opiniões dos que a repromm, 
os indil·iduos !nuteis li agricultura e ao com- !sto ~. pelos prindp!os por que a rcpro
mcrc!o; procurem persuadir-lhes que se off~· vam. 
rc~nm e viio receber cssns vnntagcns, que cl- nrn, Sr. Pt'P:Jillcntc, hontcm "' discussão 
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~~--------------------------------------foi alg-uma cousa desagradavel: foram accusa-
dos alguns membro~ do estarem fóm da or· 
dem, c nossas reflexões se gastou mais de 
mola hor:!; veio Para esta censura a lnterpre
taGfio do Acto Addlclonal, que não estava cm 
discussão; veio o Reg!m~nto da Casa, e ou· 
tras cousas mais, e atê os que seguiam a opi
nião de que essa inculcada Interpretação era 
uma reforma foram tratados de cavillosos, at
trlbulndo·se a~>sim a esses nobres Senadores e 
a mim m:ís intenções, o que parece-me con
trario no Rcginh:nto ela Casa. Eu digo CU\'il· 

losos, porque a palavra - trapacear - se
gundo o lliccion~rio, nito significa outra cou
sa: mas é de aum!rar que, quando se dizia 
que cst:!Va-se fóra da ordem, se trouxessem 
estas cousns que nrro cst:1vam cm discussão, 
e por isso f6ra da ordem. 

Sr. Presidente; nfto estava em discussfio 
o projecto de reforma do Acto Addicional, r 
eu gu:;rdo-mc parn. essa occasifto, porque te
nho apon!.n1r- .:1tos para responder a proposi
ções muita nfiensivas, enunciadas por mem
bros d:c Casa, sc·m outro fim senfto o de lançar 
um odioso sobre niís; mas, emrtm, havemos de 
repcllll' ess~s proposiçõ0s por honra mesmo 
desses nobl'cs Senadores, porque elles são 
membros da Co.sa. e devemos zelar a honra de 
todos os membros da Casa. Fanou-se sobre r· 
discussão do voto de gr~ças, censurou·sP. o 
l\IInistcr!o actu~l por não tomar P:tl'te nessa 
dlscu~são, m~s ent:LD se disse: - Gastou-se 
um me-:~ c tanto com essa disc:11ssfio, com des. 
prezo dos negocias interessantes ao Paiz! -
Sr. Presidente, quem fvl _a causa de se gastar 
esse tempo todo com a resposta §. Falia do 
Throno? Seriam os arguidos, ou aquelle que 
agora no~ censura? Além disso. eu não sei 
se tambem quem fez essa arguição estava 
habilitado para o poder fazer. Creio que não. 
por isso que nós todos nos recordamos da 
discussão da resposta ti Falia do Throno no 
anno de 1837, que se acabJu no mez de Ju
nho, segundo minha lembrança; e então que 
proposições ahl appareceram? Chamava Ho
lofernes a um Presidente o Deputado hoje 
Senador, que hoje o ch!Lma benemer!to Gene· 
ral (apoiado), gastavam-se horas e horas em 
se dizer que o Governo era um Governo de
monlo. Governo do lnstlncto, Governo mons
t~o; fallava-se largamente em Moravltas, e 
proferiam-se as mais revoltantes calumnias, e 
com taes discursos se consumiam semanas e 

semanas, com total esquecimento das neccssl· 
daeles do Paiz: e qu :m era o autor ele taes 
declamações, senão aquelle que hoje nos lança 
em rosto que gastamos Inutilmente ll tempo; 
quando, cumprn1do eom o nosso dever, nos 
oppomos a um11 Jr,j que julg-:unos que é um 
garrote que se vai dar na Constituição; quan. 
do nos oppomos a clla, porque não queremos 
imitar aos nossos visinhos elo Sul, que no 
molo das dcsgr_aças em que se acham agora 
tratam de constituirem-se de novo, de fazerem 
novas Constituições: por Isso, temos procura 
do por meio da discussão que estas altcraçõe~
inconsideradas se não façam entre n6s; , 
quando se far,nm, seja -de uma manclr_a con 
venientc ao Paiz. Eu cJtou persuadido que 1 

Scnrrdo todo caminha para o mesmo fim. qu~ 
é interprr:tar o Acto Addicional naquelle: 
pontos que forem controversos; e se não h ou 
vcsse opiniões que, cm lugar de conciliar o: 
:mimos c demonstrar a verdade, servem só dt 
irritar, nós todos talvez concorclasscmos e de 
cidisscmos sobre c qu·~ convinha aos brazilci 
ros, mas sempre pelos meios h•gaes: entre
tanto, as discussões são arg-uições revoltantes_ 
é um bom argumento dizer aos seus contra 
rios: - Sil<J rc\'Olurionarios. estão pr~gand< 

a revolução na tribuna! - Em trmpo oppor 
tuna eu r~spondercl a esse nobre Senador qu• 
tal m·ançou. 

O Sn. V.\scoxcELLOR: - Dig:t o que qui 
::rr, que cu não o chamo (L ordem. 

O Sn. FEmmrr.A DE :\Tr.r.!.o: - Estou res 
pondenclo a proposições avançadas na Cas: 
nesta mesma discussão da fixnr,fio das força 
de terra, e pelo nobre Senador. E' nccessari 
senhores, se queremos ordem, que demo 
exemplos disso, e que alguns n:io tenham prl 
vlleglo exclusivo para dizerem tudo quant 
querem. sendo vedado a n11trns rrpcllir cabal 
mente as invectivas que se lhr-o l.liri~cm; 

preciso que todos nós ;;;nardc:nn-> a orden 
não irritemos os animas, e cu muito ro;go C) 

declarar que a iniciativa deste .prnccdiment 
de lançar o od!oso scbrc os que r.::." obedecer 
~s palavras do mestre não tGm t'st:u~o da part 
dos arguidos: o Senado lCnl visr.n. os ul:trio 
da Casa o demonstram, e o Hnz!! ha de sabe 
donde pn.rtiram ess.as arguit;i1es: ~. se o nf1 
souber, basta qU8 nós o sn!h~mo~'. porq11a.nto 
no desempenho do meu rlt'nr. rtii'l ~apcro 

approvação de nlngnem. ~lis~~·~w~l do Senado 
que ainda hoje qnlzessr r:~rt~r l!•·::•!\'Olcncln 
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populares: eu desprezo as popularidades, 
quando n5.o são fundadas no justo, e censuro 
tambem o Governo, quando julgo que elle não 
cumpre o seu dever; creio que assim estou 
no meu direito e fazendo um bem ao meu 
Paiz. 

Eu queria fazer algumas observações so
bre as ultimas proposições de um nobre Se
nador que hoje tomou ,a pabvi·a, mas emfim 
a hora S9 adianta. e eu satisfaço-me em dizer 
que não comparto algumas das suas opiniões: 
os sincGros amigos do Paiz hão de achar meios 
para o salv,ar. 

Hontem tambem eu ouvi dizer que antes 
salve-se o Paiz do que a Constituição: conve
nho em que a salvação do Paiz é a primeira 
lei do Estado, mas tambem daqui não se in
fira que o Governo tem autoridade para fa
zer calar a Constituição: o Governo que isto 
fiz e!' ha d-9 S·"L' esmag?cdo (apoiado) ; e estas 
proposições me parecem anarchicas, principal
mente pela fonte donde emanaram. Dentro d.a 
Constituição estão todos os meios c:le se sal
var -o Paiz, ella autorisa a suspensào de ga
rantias, os meios de se habilitar o Governo 
com forças; podem-se fazer leis apropriadas, 
sem que se a':9_que a Constituigão com o pre
texto de sa}var D PEJz. pois tal Pl'oposição 
torna-se t2..nto 1nais suspeitosa~ quantD é pro
feL"ida por um nobre Ssnador que pouc8. con
side:-ação tem tido para corn n. C-onstituiçãa; 
seus actcs cc-mo Ib:inistr-~, e su."J.s opiniões 
emitti-d.az :n~ trH)'L~nc.~ nssir1 o D1o::t1.~:.::::1 de so
bejo; é_, pois, n1inhs.. cc.I:vicçê.o QUe o nGbre 
Senadcr-~ qus...nc1o qu 21~ ir a un1 filn; impor
ta-se pcuc::> cor.J. a Constituição; ell:t lhe me
rece pouco rsspeito. Eu entsniJ_o o contrario, 
julgo c~ue dentro da Constituiç?.o estão todos 
os meios para a sa.lvação do Estado, e quem 
o contrario c:1te11d'2r ha d.e se achRr enganado. 

Voto, pois, Sr. Presidente, contra essa 
emenda das forças estrangeiras, pelas razões 
que tenho da.do: não me atrevo iJ. offerecer s 
revogação da lJi que concedeu o arbítrio para 
remunerar os serviços relevantes, porQue creio 
que o nã.o hei ·de conseguir; se tivesse essa 
esperanç.R, emp:regarb todas as minhas forças 
para que o nobre Ministro não tivesse essa 
autorisação fatal. Mas, se essa lei ficar vi
gente, rogo ao nobre Ministro que tome em 
consideração os serviços relevantes prestados 
por officiaes do nosso exercito, na Provinda 

de Minas Geraes por occasião ela sedição de 
22 de Março de 1838. 

0 SR. COSTA FERREIRA: - Com o meu n2.
tural acanhamento farei algumas reflexões. 
Sr. Presidente; disse um nobre Senador nosso 
collega, nas suas maximos, qnP no : ll"'' em 
que menos se crê em milagres ê que se exi
gem milagres do Governo. Ora, o Ministerio 
actual nasceu hontem, :por .assim dizer, rece
beu sobre seus hombros uma tarefa mui pe
sada; tomou as redeas do Governo quando 
entes se chamavam notabilidades, entes que 
se julgavam sobranceiros a hum.an-os, entes 
que de ordinario costumam olhar sobre os 
hombros para os seus co!legas, tinham levado 
<>s cousas do Rio Grande e de Santa Catha
rina ,ao estado em que presentemente se 
acham: como é, senhores, que já se pó de di
zer que o Ministerio actual ê a encarna(}ão do 
Ministerio passado? Não tem elle por ora se-

. guido um trilho avesso? Quando fôr tempo, 
quando observarmos que o Governo não ca
minha pelo trilho que deve seguir, eu coadju
varei ao nob:-e Senador nas suas censuras ao 
Governo. 

Senhores, eu votarei pela emenda que se 
acha soiJre a rneaa, aind~. que o anno passado 
votei contra o engajamento de estrangeiros; e 
~~or que voto eu assim? Porque entendo que 

I esse favor ou ess.a autorisação que se deu ao 
Governo, quanto a mim fatal ao mesmo Go
verno, já está concedida: agora o que é que 
quer o nobre M:inistro? Quer espaçar o en
gajamento, e eu votarei por isso, porque en
tendo que, se elle este anno eng·ajar mil ho
mens, póde se;:- que para o anno não eng,aje 
o resto; pó de ser que .as circumstancias se
jam outras, e então dos males se deve esco
lher o menor. Deste modo póde ser que se não 
verifique este engajamento de estrangeiros, 
ou ao menos talvez que seja em muito menor 
numero, porque julgo que o nobre Ministro é 
autorisado para, dentro de um anno, engaj,ar 
não .para que os engajados sirvam sõ dentro 
do anno (isto ss:::ia um absurdo mui saliente), 
mas sim para engajai-os dentro desse tempo, 
com ;;ts condições que entender favoraveis ao 
Paiz: poderia ser que julgasse conveniente 
que essas tropas fossem engaja;das por quatro 
annos; então no seguinte anno, quando os 
legisladores tivessem de fixar as forças de 
terra, e achassem essas tropas engajadas, ha
viam de contar com ellas. Em minha -opinião, 
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(SUl cm cnda. não faz senüo espaçar o tempo; 
e mais Lcmpo Que Re pedisse, eu o concederia, 
DOJ'C]lW deste morlo talvez se nüo verifique tal 
(·ng~!j~"!.!l!í:llto, po:·qn0 entendo que o Brazll, n.n.s 
circumst:'..ucüts cn1 que s::! a.cha, muito se a.vil
t.:t, c mostra uma grande miseri.n. cm pedir es· 
n1olas ~~ n:!çõ~s i s~raug-ci!'as, cm <;ngajn.r tro· 
pas cstrangeims, para dellcllar os anarchis· 

· ses annunclos hrw de s.:-~· como o armnr1r;Io 
<JüC c nobre ex-liinistro da Justiça. tinha f•:l< ., 
-.;~ C2.mnr.a dos Deputados, dizemlo qu~ em 
Lt·cvc se acaba.rlaln aqut?11~~~~ dtsordcus, mos
L:·r.l'do com floridas cô1·cs os n::·gvc;.·B cb 11io 
i) .. ,rdo. 

Ú Sn. VASCOXCI'LI.OS: - Jsso {, falso. 
0 Sn. CO~T.\ FEit!IJo:fi:A: --- Falso ,; o que 

tas de nmt~ Provinci:~. Rcconllcç;o que esta. au... J.z o nobre Senador, c não r: a vrirneira ''•·2 
torbaç:fio existe; m:1:3, pergunto cu, nfto cxis- que esse nobre cx~:\Iinistro ousn. dizer r..ue: t1 
tln. o P::r(t totl~ rt:bc-l!ndo? ~.;fLo fornn1 parn. ra~so o que c~1 nvan~o. 
:tl!i quinh:n:..os !;,;:~:cmH estran~eiros? O que '' O S:t. V.\scoo:cJ::r.ws: - Pois nilo diga fal-
rcito cJcs~i('H ]10!1l(·~1S, fJll[; S~l'Yl~~os prcsteuam I sldadcs. 
ellrz ;:o P:.r:','? E.::;c General qna fez grandes 1 O Sr:. CosTA FE~tm:rn.\: - 'l'cnho ·POr vc-
521'\':~os. rt_r!~c!la Pr~,11'1!Jeia lnu~on mü~ dcss~s 

1 

zos. aprpscn:ado dncUJMncos .pam ~omp;·orar 
l1omcns. ·'"o: .a ?\açao gastou dlnltel!'o com u q11c avanço; c quanrlo pratico ussnn, o l}uc 
cllu1. c o rt~~tdWclo qual foi? Eu não sei onde c!!~: cllc? Xão responde. 
l!ojr; cm <li:! pa~J~1 esses homens. I O Srt. V.\scoxcEY.r.os: - E nada lhe res-

Dr.s.~r::~~d~m ~~nt.~, Sr. P;·csidcntc, vcrifi- porrUcrcf. 
con·~~ o flll~ cu progr..ostiquc~ h a poucos dias. O Sr~. CosT.\. FE::;:r:m.\: - Disso o nobre 
Tr:ar!o itln :í. :1:inh:~ c~sa !l·cspcdir-se de mir.: •cx-~llnLtro da Justiça n:J. Camara dos Depu
o of~!ci..!l ::l!arbth, c trata:-!llo nris elo estado l<H~r.;;, tratando do!; trimnphos que o Presi
r:m qno .::::c ar.lun:a n l?:·o,:jncia de Santa C::t .. ~~c::~rc· t1o .<.:eu pci:o tinha. o.lcan~aU.o até ao Rio 
tbn.rin~, t·n d!sf.·2 q~1c tnh·cz quando cl!o l(L I !'n.rclo, r1uc espera~:~ qne as victor1as conu .. 
c11rg.:1ssl~ cnl'onLrasSí.' os rebe!dcs r.lc posse I![:. I nn:ts!::cm, c que se a.c:tlttri~ n. gu0rra.; mas, 
"t"ll!n. tla Lr!6Ul~~; e isto me: pare· da. provavcl d;:sgr~Grtcl.:1mcnte, o que :.tcontcceu? Eu per .. 
peln. m:lrchtt quü ns cous::ts Icvnsnm, porque guntnrd rrn nob1·c ::\Iinistro da GuCI'l'n: esse 
torlos s:tbin.m f}U~ p:1rtc dos r!sscdi::mtr.s ele 
Porto Alegre tinlut r0;rcssaUo; todos diziam. 
ql'e C':l!in\·:trro t:nlta partido com quatrocen
tos hnm0ns afim de apodt?rnr·se cl~ T..ng-unn. 
Dcsg-r:~çn.dnmcntc. esse ofCicial, que :-tbanclonou 
o s·:~n posto c se- retirou par~L Snnt~~ Catha-::" 

Presid·:nte que o.fi:1n~ou que :ts noHsas t!'opas 
dentro cm seis mczt'~s tinhanl uma dise!pHna. 
c~paz de debc!lar, não só os inimigos int2r· 
nos como os externos, já respondeu :1. um 
Conselho d<~ Guerra por csstL falsidade '!Ue 

av::m~ou? Como é que um General ousa illa•ilr 
na, já sr. não ach:-tvn. na Laguna. como dcvi.n. Jf.:J'lll as nutor!dr.dt;s? S~nhorrs, emrruan~rJ ap· 
eotnr, cr.m:l1nJHlando a.s tropas, quaurlo os re- F' L'CCr0!11 essas bonhomias, o Brazll h;: ;l.e 
br.ldcs comcr,ar~rn a ,_t.ncar :::;; gnnrdas avan .. 
~ncl1s: o emqtWllto chr.fes tacs 0xistam, po
dcr.1 n rrop:t dn. lcgalirlade faze-r :tlguma eon,,n 7 
N'fi.o. r:cnhorcs, entre nós n:io se tem s:t~)ilk 

prcn1iar nem castl:~nr: o systcm:-t das tt'íltw· 

ne~:õ0s t1!m !c,·:ld, o nr~zi1 an estado r-tn qn.: 
~c n~hn. 

Eu, Sr. Presidente, tenho em muito boa 
ronta o cx-::l!inistro d:t Guerra que fr.:~ parte: 
d:L admlnistraçilo de 19 de S0rembro; elle rl8:;· 

cru <lo Governo eom honra: mas, no c~ntant1. 

nunca me pude accnmmodar cmu os seus pro 
gnostieos: quando <1U lí o seu rcbtorio cm ~uc 
uffirmava que cm breve se aeabarin. a r.) l
tenda do Rio Grande, que o triumpho da Con
stituiçfto c llo Thron•> nfio estava distante. 
disse eu com migo mesmo: creio que esse Jt '· 
brc l\!ln!stro cBt(: .;n!:anado, supponho ~ue cs· 

(·::~r~:nhn.r de precipir.io etu prccipicio. 
\'ai o Gc'nernl André~. commandar as !c1·· 

<;~:s de SanUt Cnth~rina, um homem va:ur.Jsl 
e :,'enio ardente. Mas, s0 o nobre Ministro lhe 
!I é; o fornecer todos os meios necessario,;, <·H 

r,· . .tcu pcrsuadid'' que e!!~ se esquecer;', da> 
leis. que clle procurar:~ lnnç~r müo d~ lutb.s 
tts medidas para snlvar a Provincia.; rstou 
disto bem r;onvcncido, mas cntiio ltilo s:; ve
nha aqui cli~cr: - Vui o General Andr.~n. -
porque, se apparece:· o projecto que um no
bre Senador disse ter de apresentar a respeito 
desse General, eu hei de offereccr uma r.mcn· 
d;t para que seja louvado o General. qur se
jam castigados os Ministros ~ue o deixaram 
c·m tal apuro, qu~ foi necessar!o que ellc fi
zesse calar a Constitui~iio para salvar a Pro· 
vlncia do Parlt: esses Ministros, que tinham 
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tanto dinheiro ii. sua disposição, esquece
r.am-se de dar ao General Andrêa o que elle 
precisava para pagar a tropa. O General An
drêa por vinte mczes sustentou a tropa do 
Parii, apczar uc se lhe não mandar dinheiro 
para isso, e conservou a sua disclplln a. Eu 
qu!zera que esses :Ministros, que nlio manda
ram pagar essas trop:u, fossem castigados. 
porque só assim é que n6s poderemos louvar 
esse General. Elle ·disse multo bem na Ca
mara dos Deputados: - Se eu mereço cas
tigo, o Ministro a quem communlquel o es
tado cm que me achava, sem recursos para 
salvar a Provincia, deYe ser primeiramente 
casti!!ndn: ~n snlvr,'. o Pará, mno ns :lfinistro~ 

não ~e forneceram meios. - Acreditareis vós 
que dnus m!l homens venc~dorcs não !oram 
pagos por espaço rlc vinte mezes! Brioso exer
cito. como passaria elle!! 

Sim, loiii'Ores sejam dados a esse General 
que soube conservar a dlsclpl!na na sua tro
pa: fizeram-se-lhe accusaçõcs; puzeram o Ge
neral em tal apuro que, para pa:;ar a tropa, 
foi nccessario pedir noventa contos de ré!s; e 
no emtnnto que f!m leYOU esse dinheiro que 
se deu ao Governo? Por que se n5.o empregou 
na primeira necessida.de, que era pagar as 
tropas para conservar o Pa!z em paz e so
cogo? 

Lembre-se o nobre :\finlstro da Guerra 
que o General Andréa, para salvar o Pará. 
obrigou a pegar cm armas a todos os homens 
que o pudessem fazer, ou policiando a cidade 
com uma disciplina forte, ou como pertencen
do á primeira linha: deve attender a todas 
estas cireumstanclas, deve pedir ao Corpo Le
gislativo todas as medidas que forem nec<~S

sarlas para salvar a Provlncia de Santa Cn
thar!na. Eu não gosto, senhores, do methodo 
de se mandar um Presidente para uma Pro
. vincla, e depois dizer-se-lhe: - F!cai ahl 
ainda que sem meios, para bem dirigir os ne· 
gocios da Provincla. Um cora~fto patrlotlco, 
um cora~ão brazlleiro, nlio p6de, sem duvida, 
111er que, para se salvar um.a Provlncla, ê ne
cessario pisar a lei; mas aquelles Ministros 
que o puzeram nessa collisão deviam ser cas
tigados para exemplo. Se se tivesse feito isso, 
não nos achar!nmos no triste estado em que 
nos .achamos não só pelo lado mll!tnr, mas 
em tudo o 'mais. Desgraçado Brazil! Como 
estão as tuas finanças! Quantas vezes me lem
bro eu do celebre D. Nuno da Cunha! Parece 

que ás vezes era para desejar que rcsurglsse 
esse homem, e dissesse: - Eu vou arranjar 
:lS finan~a2: thesourclros c cscrivães da al
fandega, c,ntrastes pobres para o emprego, 
como vos achais ricos? - Mas, desgraçada· 
mente, entre n6s não acontece assim: Lazaros 
que eu tenho visto entrarem para dentro dos 
empregos tornam-se depois ricos c abastados; 
c emqun.nto appa.reccrem essas bonhomlas, 
nfto podemos ir avante. 

Qu~ndo officiacs honestos eram convida
dos para irem para o Parii, diziam outros: -
làc, ide colher os louros, que cu vou para a 
costa d'Africa colher as louras. - E foram 
~rcmiados css.;s offici:>.cs? Agora me lembro 
eu !los manes do infeliz Lu!z Sabino; sua es
posa anda de porta cm porta mendigando o 
pão para se sustentar! Pergunte o nobre :\!!· 
nistro quaes foram os serviços de Lulz Sa· 
IJino, informr:-se se a sua esposa Infeliz anda 
ele porta cm porta a pedir esmolas, veja se 
css•) official teve alguma recompensa de seus 
relevantes serviços. Nüo é, senhores, ;J. .prl· 
meira vez qnc cu fallo sobre este objecto. E' 
assim que esperamos ter officiacs ben~merl
tos? Pódc o Brazil march:tr por esta fórma?! 
Homens effcminndos, c que nenhum sen•!ço 
fizeram, obtiYcram patentes só porque baju
laram certos Presidentes. Nós temos meios 
para s.alvar o Brazll; porém 6 necessar!o que 
haja quem premeie e quem castigue. 

Como ê que se nos illudc? Não perguntei 
cu o anno passado que numero de tropa se 
achava no Rio Grande do Sul, c nüo me dis
seram que 8.550 praças? Tambem negará isto 
o nobre Senador·~ 

0 Sn. VASCOXCELLOS: - Nego. 
O SI:. CosTA FEmmmA: - Ora, senhores, 

ainda neste anno cu fallei a este respeito ... 
0 Su. VASCONCET.T.os: - E eu neguei . 
O St\. <::os1',\ FERm;:tu.\: - ... e agora se 

diz: - )lego! - O que hei de cu fazer a 
quem nega a pés juntos tudo quanto já disse? 

O Sn. VAscoxcEr.r.os: - Falle verdade, 
que nüo acontecerá Isso. 

0 SR. COSTA FERREIRA: - Oh! meu ami
go, a Nação conhece bem quem falia verdade! 

0 Sn. VASCONCELLOS: - Apoiado. 
0 Sn. COSTA FEilllEIIlA: - Eu costumo 

tratar ao nobre Senador com multo respeito ... 
0 Sn. VASCO:<ICELLOS: -Bem O mostram 

os seus discursos . 
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Scs~ü.o de 'J de Ag·o;; te 1:30 

O Si:. Cosi'.\ F~Ci:i:m:.\: - ... desejaria que . 
que me: tratasse com igual urbanidade. Ora, ; 
senbore:s, s:' eu não andasse scmpre agarrauo : 
á. minha p:H:horra ... nfio ~ci o que diria ... Deu:; 
Xo.5so Sr:nhor per~littio que cu fo::;:-x· l)ll! TJOn· 

1 

c:CJ p~[·~!orrcnto. O nobrv Senador, ~c·r\·indo-sL· ; 
elo dito ele mu Grego qu0 àizln: - Datei, m3.s 
ouvi -- i::\·ec:th·ou n.os seus coH.~gas. invcneu ; 

~: :;::~;~~10~~ ~~~~r~~~~~' ~~;;p~~0~ll~~c~;,~~;;ima.•o ; 

O S1:. ,._\:-;cuxcELT.os: - Isto nfto ~ ,rer- : 

O Si:. CuS 'L\ Frmr.cl.!:J.: - Os nosso,; dia· 
rios att•:stam que o noiJrl! :':C!l:.:.dor d.is.s0 que 
ha:ri.:.!. no r~!o G!'itndo cito mil c t:tuLO.s ha~ 

:r:C!!S, ~~ ;1:::1(, !.!Will,a Ucmonst~:uiyo d~ts forç-as 
de linl!3. obs~rYo que, Ucs~c :\Tn!o do 1S~~S ~~L~: 

1S~0. tc'm nurcluu.io para o llio G~nndo ~.ô30 

hol!H~l!~; nt-m ass:m me:.smo ch.::g~riam ao5 
S.500. 

D!~0m que um acolumna uc 2G~ pr.aças , 

D:ul::. a !Jor~, fica adiada a dis
cussão. 

O Sr. Prcsider,tc dCt p<tr.a ordem do 
d i:• ~s matcri!lll dadas para hoje. 

i..~l)ranr.[:.-~c n. scs~[w ás duas horas 
d!l(:O :l1i!llltOS. 

f.'.cpcdicntc. - Con/inuaçüo da zii..:~cnsMlo do 
r-:rJuCrimo:nto elo Sr. Lopes Gurna sobre 
ud.imnr..·n lo do ]JUrt..:e;er fJUC prop{)c a an
nul/uc<i~ da. lei n. iD, rlc 1838, da .issem· 
blt'a Prot.'i!ICial elo Jla.ranhü:o. - Requc· 
r:mcn!o rio Sr. Lopes Orznw para que se 
llútncic uma commissiio que proponha ?I>C· 
diu<zs salwdoras. - Xonzca~<io da com· 
misd(fo. 

~inha de m:.trchar de Santa Cu.thariua, c creio ; l·i:~>U:J .. \. · \ llt..: .-...~;. Uiucu :-..Yt·.,:.!u J·!:.~o.nJ 

que n:lo chL~gou a murchar. · 

Ora, cu p~rgunw.rei ao nobre l\Iin!stro i 

rxual o muth·o por que, ach~nllo-~c as noss.us ; 
trop:ts no Rio Gr~muc c.:om discipUna c mu
n:t!a,; de tui!o, ao mL"õmo tclllJlü que s.:: nos ; 
afií1:1~:on fiUC as trop~1s dos rebeldes a.cha
·.·au:-sc intrigadas. sen1 disciplina. nú.ns c cm 
d(~~o:·1!::m, j)O!' rtnc motiYo, digo, n~c se tem 
<lado um pas:;o adiante? Quando en vc;o estas 
c:o:J":", ll'mbro-me das desordens :lo :llara- , 
:1l:ii.o com a ld dos Prefdtos. Principiou llitl'· : 
:1:m:dn Gornc·s com doze homens a commcttcr ) 
U.:sag-u!sados: Uizia o Prcsil.le:ntc U~1. ProYin- { 
cia: - Lou1'o mnito ao,; Prcfl!ito:; a sua co- / 
r:1g-cn1. cnc!·gia, a cU l-'idaclc, etc. - Os Prefei
tos r!.~radecia1n estes lisonjeiros cu:-t1ll:·imc·!1· I . . I 
tos, r. TIS' 1..:nnanto p-ast::tr:tm-sc dous ll:!t!zl:·s cm 1 

Rcun!i.io numero sufficie:ttõ de 
2rs. St::t:Ltlort.}s_. abrc~sc a s~~ssão; c:, 
l!da n. ~cta Ua antecedente, C: appro· 
·.·aclL~. 

O S:·. 1" Secretario lê uru officio do 
Sr. S.:·n::tlor D. Xuno, p:trtieip:mdo 
nüo tL-!' comp~rccido nas sessões por 
iacon:mollo ue sauue. - Fica o Se· 
nado intr:irauo. 

X:c o:·dcm dn dia continún. a dis-
w:;:,;LO, adiada c,m G elo corrente, do 
rcqucri:r:.c!lto do Sr. Lopes Gama, pe
clinclo que iiquc adiado o p:trecer cm 
discnssGo. que propüc .a annu!laçf10 
<la lei !L iD, de lSJS, d:t Prm·incia 
do :l!:t!'.tnhüo, que ereou os Prefeitos, 
.uf CJiW se discuta a reforma do Co· 
digo do Proccs::>o. 

clo[!:io,; J],, p::rtc :1 p:1:te: o resultado disto I 
foi ga:itr ~·~:-: · 1! 111~ so:11nu. aru!tada, e na ~~s· 

par.o de dons me:cs n:10 ,,, cu!don de :tb~far 
as d~..'sordcns, c a~s~nl cm bnp,·c· progredi.- O S1:. ~I \.J:(!CEZ nE l:!Am~ACI~X.\: - Sr. Pre-
ram. I Si<lenle; ru YOtarci Pelo requerimento de 

Srmelhlllt·~s m,• p:l!'CC'01ll a•; c:il·l.!unlsta:l- adiamento ... 
c!a, do Rio Graadc: as nossas tropas sito O S::. CosT.\ Fm:mmt.\: - Até quando? 
llOas, •.'st.ito disciplinadas, est~tO. mas. reina a 1

1 

O Si:. :IL\i:QeEz m·: B.\IWACI~:>:.\1 - AtÓ que 
i:i :ri.c;a nr~las, e no em tanto nfto se faz cousa o Paiz este• :ia r.ranquillo. A rcsolu~fto que se 
!'l!guma. Ora, se!nhoirs, par:1 qUL' sf10 PSSC:i I ~1fit:rccc lll~ parece injusta e impoliticn.. In· 
c!o.~io~ ('l::r~~:·!·:-tp::dar. rpw s:: f:!:!t:m :is uo.:;~.r-~~ 1 .mstn. pornuc é pnra cleclnrn.r nulln. uma lei. 
tl"OJla~? o que queremos sf10 nhr:1s ... Em[im. I l'cic~, ao Maranllfio: quando leis ldenticas tam
J:"t d~~u n. h()rn. c·n p~u·o ~1qui. 1H;:n ~·xist\.'lll l·:n nnt:l':ls PI'O\'incia:::. :tcho in~ 
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justo tl:t parte do Corpo Legislatil•o annul-, Santa Catbarina. J-(oje ouvimos que os rebel
lal-a em uma Província, deixando-a sub~i~tir dcs do :IIaranhüo tomaram a villa de Caxias, 
em ot.l:rr,~. T:u:tb~I:l é irnpolitica, porque ~ an-~ c. qu.e seus tiros jü a.rneaçam a .ca:pital d·a. Pro
uulla~"o da le1 to1 reclamada pelo~ rcbc1des; vmc1a; c cru tacs c:rcumstanc1as, :J.Cha o no
,; uma de suas cxigcncia3, e tanto basta para 1 brc Senador que nos de\'Cmos occupar com a 
niio :;er o rnom(,:lto pJ·oprio de nos occt:par- I annulla!;tiO dessa lei'! O Senado, senhores, 
mcs ilcstc ob:iectu. I perde o seu tempo; assim nüo salva a Pn-

Eu. Sr. l?rcsltlcnte, digo co!n plen~J. cou- tria.! Por isso. voto pelo adiamento, afim de 
vic:Çw que n:io posso persuadir-me de rtue a qllt', j{, e j:í. nos occupemos do CJUO convem 
lei dos Prefeitos eontribuisse cm cousa ai- p::ra .abafar o inccndio do :l!aranhüo, c evi
gt::na p:!r::t o estado actu:::.I em que se acha t~r que se eHtenda ús Províncias visinhas. 
o :VIaranh[lo (UJ"•iuilos), <csi:lll! como :nc niio O S1:. C. FEHJ:I·:u:.\: - Sr. Presidente; eu 
pcrsuatlo que a lei dos Prefeitos sr.ia a c:msa n:1o JlO:;;;o votar pelo adiamento, r. pcrmitta (I 
unica d:J. paz (' mmqnillidadc CJ!l0 dc;;fructn. C<:rn~m que cu exponha cm breves palavras :.1 

~ Provincb. tlc .Pcrn.ruubuco. Ci!·cumstm!cins crigNn das desordens que or.n. vemos na Pro
P<Lrticulures, ind(,!Jcndentcs da lei, JlOdcm pro- \'i;:e~u da ~.Inr:1:1how, 11ara que o Senado fique 
duzir differcntcs cffciios. Admitco que a boa ia~eirarlo de tudo. (,!po:arlos.) 
r·sco!Lt de Presidentes muito conco:Tu. para Senhores, forçoso é fallar de alguns cida
o soc<,go d:ls PI'O\'incias; mas digo c sustento rlüos cm particular, nfto ha remedia, c até a 
que "' escolha só nüo ·basta. O Prcsid·:ntc ilé meu respeito direi alguma cous.a, não para 
Pernambuco, que manten~ .a ordem n:t sna elogiar os meus acros, porque reconheço o 
Província, que tüo util partido soube tirar r.la principio de qtw 0 !OUI'Or cm bocca propria. ~ 
!L:i d.r;::; Prcf~·iLa:.~. c que co!!"! cnt:rg;ia L'::ip:t:l· rituperio. !\üo pretendo, pois .. justificar o flllt' 

t·osa. acode ·~ todo;,; os pontos do Imverio, i'a- :·iz, e. ;;e naro deste objecto, é para qur~ o 
;:cntlc-se caàa l'e:: mais digno tlo reconheci- Sc'a~tlo ttnha conl!ccimcnto d~L origem dos 
illcn~o ui.!cicnal; css;~ !!lesmo Presidente, d!go 1.nrdes qn:..' sol':'re a minha Pro\·incia. 
(:~1 , !ll!Hh'..do para outra ero,·lncia, não pncL~ria Tendo, po!s. de i::tzer cs:u exposir,fio, ~~ttl· 
raz0r ~~:Ire::;: lllP_tad.(~ elo rg1.c tem fe:i~~ cm Per-~r·ci a es~c discurso o fio de outro, feito em 
nambu·~O. Quanc!o a domr:na ~narch!ca da rc- uma da;; sessões passadas . .r;, disse que, ad
si~t!:uc::J.. Ie:g::!l csttL tfw propagada, como in- ministrando n. ProYinci:l do ::\Iaranhfio en1 
:'rlizn:,:·!lce :::.contecc entre ·nós, CJU.ando os tempo em que rebentou a anarchia :1a do 
maio:·~:~ c!"hncs, cu!UO os l]UC foram CO!l1i!H:t- Pnrft, fiz quanto cn1 mim coube p~ra submi
tidos !!·~ Po.:·á e n:L Bahia. ficam sem casci:;o nistrar forças áqnclla Província: tenho abo
"xcmpl:c:· c lH'OlllJltO, nlio é com •:L annulla- nos seguros em minha müo do General que 
r;;io (!c, id dos Prefeitos C]Ue se ha de canse- pacificou o Parft cm que clle dizia que, se 
:,uir o restabelecimento da ordem no :lbra- nrw rosscm os soceorros que lhe tinha pres
nhf.o. tndo o Presidente do ~Iaranllüo. talvez lh·cssn 

S,; o Senado quizé•ssc, como :!!c Jl.:trccc kranlallo ancora e ttbandonado o Parú. To
(•uc der2ria querer, ocwpn!'·se lle actos proru- das as medidas por mim tomatlas para soc
~tos que anuullnsscm as leis uuarchicas QUé' coner aquella Província, tanto de gente como 
::tormentam o Bmzil, de medidas energicas tl~ dinheiro, eram denegridas por meia duzla 
q010 tornassem o Governo forre, e!ltüo, senha- de homens, dos quaes uns tinham o fito no;; 
res, grandes rc:;ultados poderiaruos obter; empregos publicas, c outros tinh·am sido sem
mas, co:u f·Htas pequenas medidas, o nobre prc desordeiros, anarehistas; c esse~ homens. 
Sena(lor qut: solicitou esta revogação nfto que não podiam ver a minha administração 
creia ;!Oder pacificar o seu Paiz natal. e os esforços que cu empregava para livrar o 

o Esta.do do :1!-nranhão. senhores, ,; para P:uá ll:L anarchia, como que por acinte .ao Go
mim um dos acontecimentos mais tristes c af- Ye:rno se arrogaram o nome de Cabanas. e da
llictivos que tem havido no Impcrio, depois qui nasceu esse partido ... 
dtt noss.a indcpcndencia; exige da nossa parte O Sn. ADn:Hl.\ 1-: S!l.\'.\; - Peço a pala-
uulras nl&tlida;, .1-Ionlem ouvimo:; que o~ rc- \'!'a. 
b~Ides do Rio Grande haviam tomado a \'i!la O S~:. C. F'1:1:mm:.\: - Fico sntisfcito pelo 
ua Loguna c estavam defronte da c:1pital dt~ nohrc Senador •pctlir .a. pala na, c d~sdc j(t lhe 
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rogo que, se cu apresentar algum facto que ! não sab!.a o seu comportamento; e assim se 
seja menos verídico, o aponte; e tambem, se I costuma dizer: fr-.~ uma i·J·nnsacr;ito. ~~oi rk,;
entcndcr que alguns de meus •actos concorre- , pachado para amanuense da Alfandega, onde 
ram para anarchisar o :llaranhiio, peço-lhe 1 esteve alguns duzentos e vinte e tantos dia! 
pelo amor que tem :í. nossa Província, e por I preterindo-se a outros que com justiça devia~ 
tudo quanto ha de mais sagrado, que aponte, ser empregados. Poucos dias servia o tal su· 
não me poupe, faça-me recta justiça, e eu jeito neste emprego, porque, julgando-se SEI' 

lh'o agradecerei. i isto pequena recompensa de seus feitos, foi 
Appareccndo esses homens que qnizeram despachado para a. s•Jcretaria dn Arsenal com 

anarchisar a Pr('lvinci.a, elles se aproveitaram o ordenado tle G00$000, tirando-se d·al!i um bo
de todas as occasiõcs, de todas as circnmstan· mem casado que bem servia: assim é que se 
cin para llenegrir o meu procedimento, e recompensam os an.archistas. 
para. isso lanr;aram mão de todas as invecti· A minha Província, apeza.r de todas essas 
vas. Por occasião lia chegada ao :\[aranhão insinuações c provocações para (!. desordem, 
rl:: correta ncacncraçrio. que,. de volta do conservou-se em paz. Xão incommodei os 
.P::!.rií., tr:1zia alguns feridos, ellcs aproveita. guardas nncionacs: recrut<:i, com essa. lei pes
ram esse ensejo para lançar uma nodoa so· sima do recrutamento, perto de oitocentos ho. 
b1·e o meu procedimento. Immcnsos pasquins meus, que mandei para o Pará, e nlio cem, 
n.pp:treceram dizendo: - Eis ahi, tyranno, as como disse o Presidente que J[t estava dirl· 
t:!as Yictim:1a! Pernambuco c Bahia nflD qui· ~·indo fiCUs :~.gradecimentos aos mara.nhen.ses. 
Zêrllll cl~r g-ente, m~s tu, sim, para fazeres Eu pocler'ia mosrrar qne o numero foi muito 
s"rriçüs; o teu gosto é rer derramado o san· maior, c o meu a.migo, o :IIarechal :lianoel 
;:uc de ic:t:~ pau·icios: - Era deste modo que Jor~:.:, ~:tbe destes (actos. Recrutei, porém, 
:;e J)rn·.·oc:~~~·a o povo p:un. n. clesoràem. A isto, nii.o incommodd os gnnrdas nacionn.es. A' 
S:r. Pn·:;idPiH0, cu nni.ln. rE::illOlldia, seguia a Yisra das invectivas que contra. mim se levan
w·;·r·~da ~uc me parecia ser de justiça. Os pe· t:,..-nm. cu dizi~: - L"m tyranno não se despe 
:·!orlico5 \"ociferrll··:;;n :nil cleiYosias, c quando 

1 
dr. forças, não perm!tte a liberdade, ou, para 

cn os !i::t, on iRso s~ me com!Ilunicava, per- 1 !~H·H10~· cH:;:~r, :1. Jiren('n. ela imprcns:t; um ty
:::uni:l\·a: - Dizem cl!cs que me e::tcontraram · ranno não anda só a toda a hora ria noite 
<·~m nlg-uma l:l:npadn rlc igreja furtada, ou / pelo melo do povo que go\·ernJ .. - Esta foi 
~·lg:n~l nutro e:· i me~ Niio; cntiio dos ataques I sempre a :]J·:Jrclm que cu segui. Quando estive 
~L!. n:~1lc•ll!cenc:ht ninp:ncm pód? estar !sento. par:1 ~::rrgar a prcsidenc!a, ,·inte e ~antas dias 

Eu nf'lO tinh:t meio:: àe cnireinr os l)Q!·io- nntes a entreguei ao Vice-P!'esiclente, que era 
rlitos, os qnars rrn:n o éco daquillo que se pu· i mca sobrinho :e!le :t pri:Jcipio temeu um pau. 
hlicn.m no Rio de .TanõiJ•o, c oatras Yezes para I co, :nus cu lhe mostrei que muk tinha qur. 
al1i eram mandados nrr:go5 contra meu com- 1 rc~r.ar; c~o, clurnnt.e ~tt:t n.dministraç[;.o, os seus 
;lorln.mcnto. c depois clles cran1 reproduzidos I maiores inimigos não fizeram um~ só queixa 
no Tiio dr .T:J::tr:iro. Esses homens. como ;.-, ex· 
puz, lanr;:n·nm mão ele .todos os meios para i:J
rlis)Jür o poro contra :nim. ?\o numero elos 
~ue r.scrc..-inm rsscs prriodlcos se achn...-a um 
nmannensc ela secretaria elo Go..-crno, o qual 
n:::. sua folha se n~o fart~\·.a de dar-me o nome 
tle tyr~nno. Quantia cu quiz mandar tropa. 
;wra o Parii, veio com a it•\·enção de que es· 
tava pnrn. nrrebentnr nmn. insurr~içflo de es
e:·~Yos, para deste modo n;i.o snhir a tropa: 
é cr.sc um dos homens que tccern.m as intrl· 
;::ns nnquella ProY!ncia, c que talvez seja a 
r~ma de terem o~ dcsord0iros entrado e:n Ca
xins: mas. C01hi:1. singular! esse homem, cm 
rccompcnsn ele scns grandes feitos, foi pre· 
:nfat1.1 pelo Go'l"crno. 'l'~lYCz se diga que se 

contra nlle: repugnando os guarcl:l.s na.c!onn.es 
Jc fazerem o scrvi~o dn. cidade, disso os clis· 
pensou, ficando sobrcc~rregado o serviço eh 

, policia, ·ao qual cu tinha dado noya ftirma. 
. Cluando al1i cheguei, este corpo tinha ho· 
! ~1cr.s facinuro.::;os Urados ela grilheta: de mãos 

1 

rlndas. co~1 a "\ssembléa ProYincial, dei non 
! org-:l!ll.Sn.Gno n. essa forç~, nomeando para. com
. mandame dc:la no digno Capitão FalcfLo, que 

tem prestado grandes serviços o cont.imía a 
prestai-os, c qur. merecia que o nobre Jiinis
trn da Guerra ·:1ttcnclessc rros seus serviços. 
Bn o SUllPr,nho dip;no dL~ commn.ndn.r um ba
talhão. c incapaz de abandonar aos rebeldes 

: o ponto que lhe fosse entregue, com dcsho:úa 
J cln.~ nr:n:t.'> imperint~s. como praticou esse com· 
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mandante que estava ft testa das nossas for
cas na Laguna. 

Substituía ao Vice-Presidento o Sr. Bl
biano, o qual cn tl'ou ,ri governar a Provlncla 
pacifitamc:nc. H:wio. no :.llo.ranhão, úco;;rac:!
damente, um negociante que muitos males 
derramou sobre aque!la Província: esse ne
gociante era accusado, por intrigas de seus 
correspondentes -de Caxias, ao ponto de haver 
denuncias feitas ao Presidente, de que alll 
se queria estabelecer uma Republica, e indi
gitava-se um fulano 'l'eixc!ra :.IIcnucs como um 
dos chefes dessa revolta. Essa denuncia nüo 
era feita por autorid:!des, mas sim por nego
ciantes colligados com os negociantes do :.l!a
ro.nbiio: comtudo, deram-se algumas provi
dencias. como fosse a mud<mça do commo.n
dantc da força que esto.vn. em Caxias, a qual 
foi augmcnt:Lda, e houve :-.!:;umas mudanço.s 
mais de outros empregados: o juiz de direito, 
que é horecm probo, ma~ que eu desejara que 
fosse mais activo, deu tambem as nccessarias 
providenci~s, tomou conhecimento do negocio, 
e mostrou no Presidente que tudo era resul
tado de intrigas, e tudo foi posto no seu an
tigo p6. 

Teixeira ).Iendes, homem probo e rico, 
tanto pelo bdo do commercio como pelo da 
lo.voura. cidadão em quem sempre descancei, 
e que multo me ajudava cm obter o socego 
da Província, era indigitado por certos des
ordeiros como rcpublico.no. Cumpre notar que, 
cmquanto eu estive na presidencia, era o Go
verno accusado; e, em geral, todos os que 
queriam a paz e a ordem da Província eram 
Indigitados, não como republicanos, mas como 
homens que querlam o.cab.ar com a liberdade 
e a religião, e que queriam o absolutismo. Eu 
dizia multas vezes: - Senhores, ordinaria
mente o que se costuma dizer - que os l!bc
raes, ou os republicanos, querem acabar com 
a re!igifto c com o Tltrono; mas nunca ouvi 
dizer que aquelles que querem .aco.bar com a 
liberdade queriam acabar com a religião; se, 
como se diz, o Governo quer estabelecer o 
despotismo, como ao mesmo tempo quer elle 
o.cabar com a religião? Isso G contra as ma
ximas estabelecidas. 

bre mim· lançou mil insultos, publicou no seu 
perlodlco uma curta cm que os habitantes de 
Caxias o consnltavam se elles dcl'iam por uma 
barrcirn. (t Rcpubllca, ou se deviam fugir; e 
elle em seus cscriptos disse que não deviam 
recuar um passo, que deviam repellir os re
publicanos. Ora, Isto causava riso: um ho
mem sem conhcclmcn tos e influencia, era 
consultado pelo povo de Caxias para s.aber 
se deviam resistir ou nfto i R~publico.! 

Plssado isto, ficou a Província em paz 
durante o tempo do Sr. Bibiano. Depois, se
guio-se a administração do Sr. Camargo, ho· 
mcm que poderia ser mui digno Presidente, 
se se nfto lmndeo.sse com certos homens que 
~c aehaxam indi~;,itndo::; con1o dt\:.;;,rdP:ros !\'l

~ue!Ia Provlncio.: porém, bandeando-se com 
clles. desprezou os homens sisudos, negocian
tes respeitaveis. e u:n desses jo.z hoje na eter
nidade. 

Xiio se iu!g:mdo seguro cm Palaeio, o Sr. 
Can:.o.rgo o ;~ banclonon, c fo! p~ra uma das 
casas dos :llci!·ellcs, donde começou a fazer 
um:t .o;ucrra activo. n. quo.sl todos os cldadiios 
~uc tinham sust~ntaclo a ordem no meu tem
po; tirou-se o commando da po!lcb a dlver
;:os offici::lcs honro.dos; para o commando da 
força de Caxias, onde estaYa um homem que 
tinha conservado o. paz. foi nomeado esse 
rlcsgro.ço.do Pedro Alcx~ndrino, que, rruando eu 
cheguei [tqurlla Provlncio., estava cri!ninoso de 
morte, e a quem mandei para o Tunass11, com 
rceommcndnções ao General Andrh. para que 
o rcmoYesse para o Interior da Província, visto 
fa.zcr elle t.entatiYas para entrar no :l!ara
nbiio. E quando a este homem foi entregue 
esse commando, Teixeira Mendes que tinha 
prestado tantos sen·lços, que premio t.eYc? Foi 
asso.ssin~do com sete faco.das, sem suspeitar 
ao menos a intrigo. que contra c!le se forma
\'n, c nfto sei como isto não provocou as re
nrcso.lio.s da vingança; por~m os car.icnscs 
souberam abafar o seu odlo. 

O Sr. Camargo entendeu que de1•l:t cha
mar para o :\!aJ·anhüo .u. lei dos Prefeitos. e 
assi:n o indicou cm seu discurso, dirigindo {L 

AsscmbJ,,a Provincial: c quando -dc!la se tra-
Continuar.nm, pniil, ns cousas neste esta- tou nessa Assembléa, dizia-se: - Agora va

do; cumpre, por~m. lembrar uma singular!- mos ter o malar soc(:::>;o na Província: o corpo 
dade. Esse moço, que cu demlttlra da Secrc- / )Jo!iclal .acha-se pu ri ficado; vamos fazer Pre
to.rla, c fõra despachado amanuense: que so- . feitos; na Cachoeira, o Carneiro com toda a 
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sua !amilia; no Brejo, o Severino, fulano csrá Intriga se l!zessc contra esse cidadão, que, 
Prefeito, etc. alóm ele boas qualidades, tem o ·pccc.ado cri-

Quando se passavam estas cousas; quan- ginal, c por iss-o ni"w era ele esperar que elle 
do cu observando esta satisfação c contenta- fosse capoz de querer transtornar a ordem na 
ment; dizia: - agora, sem duvida, a minba : Provincia: cu lerei o offieio desse ~refeito 
Provi~cia mi ser feliz co:11 a lei dos Prefei- (lê): isto nfto merece senão riso. 

tos - eis rruc apparcc2m em campo os pe- D. Francisco Balthasar, que no meu tem
riodicos; um fez umn. :!nalysc judiciosa dessa po muito concorreu par.a .:t ;mcificar,iio d:J. Pro
le!; outro, rc(ligidn por um moço. foi ccn.su- dncia: que. sendo encarregado de recrutar, 
rado por seu cstYlo historieo; e _[L proposuo, anresentou ;;ra:1d., numero rle recrutas, taro· 
cu lerei um 112daço ele um pcriodico, para que b~m foi notado co!110 dcsorcJ•,•iro, c dcnominJdO 
se couhcç:t :1. origem do nome de bcmtcvi, com /icmlcvi. X o meu tempo gritava-se: - D. Fran-
0 nual hoje se appcllicla um partido que existe cisco manda homens em ;::rilhclas; - nunca 
na~uclla Provincia. (Lê)· Ora. como este pc- tal .acontcce:J, c• .alguns de quem se suspeitava 
riodico se intitulou - Bc:ntcvi - todos os rinham com um jug·o de p(to, qur. eu Jogo 
bomr.n;; ~uc ;Jborrr.c!nm essrL lei dos Prefeitos, manda\·a tirar. Entretanto, nesse tempo se di
a qual dizi~m que cortava os laços da união, zia que D. Francisco queria o despotismo. que 
c que :;crava a an<~.rchia, se passaram a de- cr:1 escravo do Governo, etc.; porém, depois o 
nomiar /jomt••r-is, e alguns que outr'ora se de- que é que nós vimos? Procederam os Prefe!
nominaram - cabanas - tornaram-sê bcmtc. tos a um recrutamento muito forte; chama
vi~: entre cll"s se nota o Dr. :.Iarianni, que ram-sc os guardas n.acionaes par[L ficarem 
fo! Prcsir!rut~ !lO Rlo Grande do Sul. Scrú. dr.stac:J.clos junto aos Pre:fe!tos, afim de que 
esse homr.rn capaz de tr:tnstorn3.r a ordem. estes os co~~djnvasscm no recrutamento, par:L 
bem como u.l.:;uns outros homens probos que 0 que cllcs se prestaram de bom :;rado. 
an~~vs3.vam essa. lei? Xn. :\I~nga existin.m vinte guardas nacio-

Passou a lei dos Prefeitos, e o que os nacs: R:~rmundo Gomes cm um homem que 
P·criodicos diz!am Ycrificou-se. 

Foi Prefeito do Brejo Severino, homem 
qth', por occ::tsiiio das eleições, tinha tido eon
tendls ro:n o rign rio dn. frcguczb., padre Pro
cn~a. eid:HlfiD mui probo, c com o juiz de di
reito, D. Francisco nalthasar, os quaes ni"to 
quizcram admir.tir esse homem, por(juc o jul
gaYílm criminoso; fizcran1-sc 1ncsmo rcpr--~cn

tacõr:s a c~te rcõpl'ito, que foram ú Camam d[L 
ca;ital, :t qual as occultou; e quando aqui se 
tratou de eleições. a commissiio pedia essas 
rcprcscntn~õcs; mns, at~ agora, nü.o sei que 
t(•nham vindo. 

Entr.ados os Prefeitos em exercieio, c pro
cedendo-sr uo rccru tamento, commetteram-sc 
as maiores dolcnci[LS: e qual foi o resultado? 
Apen[LS obLi\·r.ram-se cento c cincocnla rccru
t[LS que do Mnrauhiio Yicr:tm para a capital: 
c par:t um tal recrutamento seria ncccssaria 
tanta violcncia? Afim de conhecer-se até que 

servia de guarda costa ao Sub-Prefcito da 
:lf:lnga., QUe ltavia feito o rccrutan1r!!to \'Ío· 
lento; esse R:1ymundo tinha alguns indiYi
duos homisbdos. a quem queria livrar das 
vio!cncias do Sub-Prcfcito; c este afinal dis
cordou rom nanmmdo Gomes c :n:m(!ou pren
der um irnüo dellc par::t rc·cruta c mcttcl-o 
c~n U!11 vir1·munt1o. R::tylntmclo Gomes para 
se· vin:;o;ar nm com dozr. homens: cheg[L :5 
:\!an~1: os guard~s nacion:t~:s, r.~uc alli s~ 

achlYam cm numero de ,~!ntc homens, bau
dca:u-sc •pam cllc. c a desordem princiapiada. 
co:n doz,• homens durou clous mczcs. :.r::md[L.se 
Pedro Alexandrino ba.ter Raymundo Gomes: 
este, durante• a(Jnrllc tempo, reune duzentos 
homens. p,'àl'O Alexandrino che~ou a ter oito
C!"\J'ltos. e nc.::scs clous mczcs nunca os desor
deiros foram batidos: sahiram estes para fó~n 
!Ir~ Província, " o Coronel Osorio, com uma pe
quena força, gast~ndo apenas 300$000, deu 

ponto ehc.:;ou .a intriga, lerei um officio que c:tbo de!lrs; c nok-sc que neste tempo j:1 cxls
o Pr.•fcito do Brejo dirigia ao Prc,ldente. par- tiam Prefeitos, Sub-Prcfcitos c Commiss:J.r!os 
ticip:mdo-lhc que o vi::;ttrio Proença tinha. nm de Pol!cia. 
sua fazenda uma fabrica !lc polvora par.n. mu· Silo galantes os officios qut' cssns autor!· 
nlcia.r os IJcmtc·l:is; mas nilo admira que tal rbdl's diri~ia::: m:!::s :is otnras:- V. S. ohrou 
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com muito tino; merece os nossos agradeci- passa 0 Vicc-Presidente a administrar a Pro
mentes, etc. - O Tenente-Coronel dizia ao vincia; se este quizer encarregar o recruta
Capitão:- V. ·S., Sr. Cai:•~ tão, obrou prodigios menta a outras pessoas em quem tenha con
de valor. - E dous mezrs se gastaram nes- fia.nça, necessario será suspender essas auto
ses louvores! O que cu desejam er.a saber ridades; porém não 0 pôde fazer, porque a lei 
quanto se gastou com a tropa no espaço des- lh'o probibe, c terá de enc.arregar .do recruta
ses dous mezes; e para aclarear a verdade, mento os Prefeitos c Sub-Prefeitcs, apezar de 
cumpre saber que esse homem que acabou com não terem estes a sua confiança; o que muito 
Raymundo Gomes, o Coronel Osorio, er11 in- bem poderá acontecer, visto que filhos desses 
timo amigo e irmão do contr.actador do Ma- :~mpregados se acham com os desordeiros. 
ranhão Miranda, que por intrigas foi lançado Portanto reconheça o Senado quaes os 
!óra do seu lugar para se dar a outro. embaraços q~e podem resultar da não revo-

Tcrminando esta desordem, devcr·se-hiam 'I gação desta lei. Impolitica considero cu a con
dar algumas providencias: o Gcner.al Andréa tinuaçfto dos Prefeitos em exercicio, achan
tinha offerecido ao Presidente Camargo for- do-se aquc!la Provincia em desordem. c o Vi
~as para ·bater os rebeldes, o qual as não acei- ce-Presidente inhibido de poder atar as mãos 
tou, dizendo Que bastaYam os Prefeitos e Sub- a essas autoridades. Se o nobre Senador esti
Prefeitos; e não se cuidando de mnis nad·3, vcssc mais ao facto dessa lei, talvez não con
tornam de noYo a rebentar as desordens com C'lrd3ssc no adiamento da resolução. Se um 
os mesmos homens; dão-se proYidencias, ?S Prefeito ou Sub-Prefeito se tornar um desor· 
desordeiros tomam forças e apresentam-se na deiro, quem é que o lm de suspender? Nfln 
:líang;a; e cu lerei a participação que foi diri- d!r(L 1~!le ~ue estft ;1o exercício legal dos seus 
;;id~. ao P:esidente da. Provinci.a ]lar esta oc· direitos? E pôde subsistir uma tal lei que vnl 
co.si:to: é datada de lG de Dezembro de 1838; coarctnr as vinte c seis attribuiçõcs dos Pr,~
n desordem tinha pri!Jcipiado no dia H (lO). sitlentcs, ~uc sfto empregados ;::eracs? Como 
Xão são menos galantes outros officios cm se consemc isto, como se quer livrar o povo 
~uc se dão conselhos ao Presidente da Pro· drc anarchia? Senhores, em geral. os homens 
vincia, como seja o de e!l<~ mandar sentar que foram escolhidos ,para Prefeitos não sfto 
praça. ao vereador, p:tra assim se poder ver bons ... 
livre desse mulato (dizia o officio), que ali!- o SP.. :1!.\J:qn:z 1n: B.\nn.\cr:::>.\: - A.bi é 
ciava os homens para o seu partido; e esse rtuc cst:"t o mal. 
mula.to indi;::itado era mestre dos filhos de I o s11 . C.l>'T.\ !"Em:~o:n:.\: - Esta l·ci r.auson 
quem fn.zia o officio; tambem se recommen-· ranto horror cm Alcantarn. e no seu districto, 
clava ao Presidente que tiYcsse ·c~ntcla com a I qnc ninguem quiz ser Prcfüito, graç:~s .a Ray· 
Camara., porque toda cl!a era composta de muntlo Francisco de S{l, que, sendo nomeada. 
bcm.tl'vi.s.; ora, de todos esses pomos de dis- deu 0 lonn.Ycl exemplo de rejeitar esse cm
cordio. o que se esper.ava? Dcsordc:n. pr.'go, c mu!ia honm ten!;o c. ru ser seu pa-

0 nobr~ Senador que pugnou cm f:lYor do :·c1Jt,'. Sendo offcrecido .:!s:F, e-mprego a mui
adiamcnro fundou-se em duas razões, dizendo tos outros cidadftns, nenha:r; quiz aceitai-o. O 
que era injusta c impo!!tica a revC'gação da cunhado de um nobre Senador, que se acha 
lei. Ora. quem acreditar{t que, no tempo cm na Casa. tambem o quiz rejeitar, porém, a 
que ~e diz que são nccessn.rios recrutas c 
mais recrutas para conter os rebeldes, nfto se 
']ucira revoga.r uma lci que crcou certas au· 
torirlades, ás quaes pela mesma lei estfL com
mettido o recrutamento, disposição que obsta 
a que o Presidente da Provincia possa incum
bir o recrutamento a outras pesso.as em quem 
tenha mais confiança, o que se nfto pôde fazer 
srnilo com a suspensão rios Prefoitos e >;u!J
Pret'citos? Supponha·se mesmo que por umn 
desgraça fallece o Presidente da Provinci~ .. 

rogo cl~ rnuitn~. ele !-F·n:; ::·:11i;.:os. n accciton. r·vi. 
tnndo assim que <'lle fosse cahir na mfto de 
um homem pcssimo; e d.1~: resultou que essa 
comarca fosse not:ttla, n1o :Ja classe elos Ga
lwnos. como li cm um perlodico, mas na dos 
Bmntr.vi.~. que querem a :'·lZ e a o~dem. 

A confecção da lei tl03 Prefeitos causou 
discordancias nos membr~J cln Assembléi1 Pro. 
vinda!, e aqlH!ll•'~ que r·L1i.' altamente falln
~am contra clla cntendcr:nn que era impos
siv~l serem re<!lcitos; c po,· isso, depois de 
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;1charem approvndos os u:plomas dos Depu· mas até quando? - Até que se discuta a in
tados Provinciacs, já tinl1am dado providen- terprctação do Acto Addicional. - E quando 
cias, e, em vcsperas do !;ll•içõcs, mandaram passarú clla'! tornar·nos-hfLo os maranhenses. 
que appareccsse o pareca~ ~a commissão que _ Dcsgroçndamcntc, ainda que ella passe ·este 
dizia que os eleitores de Sar.ta Helena e do anno, ser(L em tempo de não nos restar occ.a
Pinhdro não •podiam vot.a1·, e que por isso sião para tratarmos deste objecto; e, como eu 
se procedesse a segundas eleições de Depu· disse. passando desgraçadamente a interpre
tados Provinciaes, tendo a!:~s essas eleições tnçã~. os males da lei do ::\!aranhão não ficam 
sido reconhecidas validas, tanto na Camara sanados, ·porque entre os oito artigos da in
dos Deputados Geraes co,uo na Assemblé.a terprctnr;iio Yem um que é o maior absurdo 
Pro\·incial. Procede-se a essa nova eleição, re- do mundo rodo, que diz que as leis provin
unem-sc no collcgio de Al~n;,:nra cento c trinta ciaes, que rorem oppostas á interpretação da· 
e tantos clcitcrcs; vem para apuração da Ca· ela, ni'.n s·~ entendem revogldas pela promul
mar:l. da capital, a qual declara que é nulla a gação lia lei. sem que expressamente o sejam 
c!eir,C.o I:: i ta nesse collcgio. por actos elo Poder Legislativo Ger.al: daqui 

Deste modo, temos que a Camara da ca· se segue qu~ essa lei do :l!arnnhilo tem de 
pitnl de uma pro1·incia póde annullar um cal· existir ~inda por uns poucos de annos, em
legio quando bem lhe parecer. E como foi que / quanto por nós não fôr revogada por um acto 
o Presidente mandou executar essa delibera- expresso. E conYirá ser tratado assim este 
r,ão da Assembléa? Foi por meio de uma lei? neg-ocio? E' assim que se cu~a dos males que 
:\'fio, senhores; foi em virtude de um parecer ~offrc o Paiz? 

de co!1lrniseão, c que é contr:J. o Acto Addic!o· !Ji~sc·se que ha outras leis identicns, mas 
:·1al, porque teve uma só discussão. Disse-se eu digo que não: e se este principio preva· 
qt:e o Presidente executou uma tontice; mas !ccc, por r]ue não appnreccram esses argumen
" q:.:c se segue dahi é que o Presidente foi tos quanr!o se r.rntou no Senado da revogação 
r.,1mmissarlo de loucos. Dirigia-se a esse rcs- de outras l0is? Por que passaram com t.anta 
peito uma reprcscnr::u:;ão a.o Corpo Legislativo, fncilid:Hl4'. e !:!gora npnJ.rcc~:t~ tantas dnvid:ts? 
r1uc eu tiYe a honra de apresentar ao Scn.ado, Tenho dito muit~s vezes que ainda não ana. 
e foi remettida á commissão rcspectiYa. Ha lysci a h•i ele Pernambuco. mas cm tempo a 
dias V. Ex. (dirigindo-se ao Sr. Presidente) farei. Perguntarei ao nobre membro da com· 
tinha dado para ordem do dia a mnteria que missão por~uc não ,·eio com este adiamento 
:melara cm discussão, a interpretacão do Acto qunndo a commiss:io deu o p:trceer. Quiz dar 
,\tldiciona! até ao meio dia, e dahi por diante ocer,sião a que os maranhenses digam que se 
trabalhos de commissõcs. Dando meio dia, põe um adi:tmcnto a um negocio destes. qu.an
, •. Bx. declarou que o Senado passava a oc· do a ;;u~rra ch·il esta. lanando nnquella Pro-
cupar.se de trabalhos de commissões, e nesta 
occnsião um nobre SPnador. que é membro 
nessa commissão, exi;;-ío que continuasse a 
discussão, por~ue nas commissões nnd:l. havia 
que fazer, de maneira que a essa rpcrcsenta· 
~fLo não se dã importancia alguma; os direi· 
tos desses cidadfLos no collegio de Alcantara 
não merecem attenção alguma: c é assim quo 
St' tratam os direitos dos povos e as queixas 
dos maranhenses? 

Senhores, o adiamento desta resolução, em 
m!nila opinião, nada :!'::is importa do que di
zer-se no~ maranhens••s: -- A rossa sorte é a 
rios ;uartyres, cruzai o~ l~;Jços, sêrlc soffredo· 
res, tende paciencia; a nossa .sorte, porém, é 
dos confessores, nós ciL estamos em paz. -
De1•emo3 ter pacicncia, nos perguntarão clles, 

\pincia'? 

F:1l!a-sc em r,:sistencia illegal: cn já disse 
nest:t Casa que inielizmente o meu Paiz esta. 
sobre um rulcào. Tenho observ.ado que ho· 
mens quc apresentam or.dens illeg-aes não são 
castigados, assim como aquelles que fazem re· 
sistencins illegnes a ordens legaes tambem não 
siio; e se não risse isto cm uma anarchia im
meusn, ao ponto de se considerarem até as 
rcsistencias leg·aes, eu não insistiria tanto 
neste objecto: cu apresentarei exemplos tira
dos da Inglaterra, e mostrarei que a familla 
que hoje alli reina é nascida da resistencia !e· 
gal. que o bill elos direitos dos cidadãos nesse 
paiz cm um de seus artigos auto~isa os c!· 
dadãos iL resistencia legal; porém eu não a 
a quero no meu paiz, porque, estudando bem 
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as circumstanc!as delle, reconheço que não são 
castigados os que dilo ordens i!legaes, co'":o 
acontece em Inglaterra. Alli nüo são castig:~
dos aquellcs que resistem legalmente. 

Quanto :J.s cxigencias dos desordeiros, cl
l~s nada nos pedem; c quando algumas cxi
gencias nos fizessem, o Senado nüo pactú.a 
com os desordeiros a Con>tituiçfto ahi está; 
e se o Senailo rcvo~a essa lei, é porque ella é 
injusta, fere a Constituiçüo do Estado, c é 
o germen da anarchia em que está aquclla 
Provinci.a. Revogando essa lei, o Senado não 
se rebaixa; para o Senado se rebaixar, seria 
nccess:~rlo que cllc annuissc a essas pretcn
ções injustas; c se cllc a isso não annue, como 
é que se diz que essa rerogação é impo!itica, 
c que, iazendo-a, o Senado se avilta? ~ós, no 
que nos aviltamos é cm não obrarmos com 
justi~a, cm não darmos providencias quanto 
antes. afim de não darmos motivos de quei-

c continúa-se ness.a marcha, nüo se dão pro

videncias algumas! Pódc muito bem ser que 
r]nem me diz agor~: - Prop:onha, proponha -

;;c olhasse para os Presidentes, c lhes recom
l:lC!ld:lS5C que procurasscr.1 meios afim dessa 
lei ser annullnda. que ell.a já o estivesse: isso 
., da. attribui~fLO do Poder Executivo; mas 
•mra ahi nfto lbe deu. agora é que me vem 
:•.conselhar que P1'9ponhn! .Tá um nobre Senn
(]or mandou ao nobre Sena.dor cx-lV!inlstro que 
)ropuzessc no Sen.ado essa lei das rolhas; 

~u nfto gosto multo de anncxins, quem tem 
:Joeca. nfto manda assopr:1r: o nobre Senador 
cem mu!tn eloquencia, >IVCZ:l c arte; pôde pro
pôr o que achar justo, pôde propül-o l]uanto 

:~ntes. 

Eu tc:~ho rrue pedir ao nobre :II!nistro que. 
qunndo puder, puna os rebeldes; 6 neccssar!o 
c!rtr exemplo ao Paiz. O que eu quero é que se 
:::1~:1 jnstiça; nüo haja transacções: se fôr nc

xas. Essa grande lei de Pernambuco 6 que c·r·Rsn.rin i'altnr pelai' leis, i'Rlte-sc; mn.s se
tem produzido optimos resultados, mas é por- j;~-se franco para com o Corpo Legislativo. 
que o seu Presidente soube escolher os e:xc- r;ua.ndo anparccer esse voto de reconhecimento 
cutorcs. ~ilo se quer que se toque nessa lei de ,1Qra 0 Grnr.r:t! .·\!Hlrôa. ,,u hc: de vntar por 
Pernambuco, nüo se toque , pois, porque ella cllc, reconheço os serviços que e!le prestou 
nüo tem feito mal a essa Provincia; mas. ain- . ao Paiz e sei por que r.llé venceu os obsta
da que nella se tocasse, nilo havia nessa Pro- ; r:u los contra que lutou. 
vin.cia de haver desordens, porque_ clln é muito : Sr. Presidente; cu já ex uz ao Senado o 
am1ga da ordem. Culdcn10s, porem, de revo-~ P _ êstado cm que se acha ·O :l!aranhfw c espero 
gar a lei do :l!ar:J.nhao, que tantos males tem 11 !d , d · 1 • 

1 
~uc e e cu ar" e sanar os ma.cs que soffrG 

causac o. j 
Do parecer que r,presentou a nobre Com- :~que1la ProYinc!a: votn contra 0 adiamento. 

ruissüo a illaçüo que se devia t!rnr era que 
quanto antes se devia revogar a lei; porém 
nfw aconteceu assim: é con:o que se diz aos 
povos: - ~ii o rc·sistais a uma lei que arranca 
ao Imperador as suas attrlbuiçõcs. - Esta 
doutrina cu a cons1dero a m.als anarch!ca que 
pôde h~vcr; dlz·sc: - Isto é uma lei qu8 tl:-

Tendo dado onze horas, o Sr. Pro
sldcnte declnra .a d!scussf(o adiada. 

O S!l. L. G.\~U (JJC!a ordem): - Sr. Pre-
' :oidente; eu julgo que o Senado deve com pre

ferencia tomar em consideração o estado ca
:amltoso cm que se acham actualmente as 
Provincb.s do :VIaranhüo, S.anta Catharlna e 

ranca ao Imperador as suas attrlbuiçõe; · po- P..io Grande: alli os negocias publicas apre· 
r<~m fique cm \"lgor, e fique cm vigor existindo sentam um aspecto assustador, c são de tal 
um artigo na intcrprctaçüo que diz que ficam 

1 

natureza que podemos hoje considerar a maior 
em p(, todos os actos legislativos, emquanto parte do Brazll em estado de agitação. ("tpoia
por nós nüo forem revogados! - Pódc-sc isto 

1 
dos). Bem conheço que a fixação das forças 

conceber?! · é um melo para se obter o restabelecimento 
O Sr:. V.\scoxcEu.os: -Proponha, propo- ! da ordem; porém. é uma lei ordlnar!a, lei que 

nha. I se pódc discutir facilmente. entretanto que as 
O Sr:. CosA FmmEt::A: - Ah! Sr. Prcsl- ' desordens .do ~farnnhão .affectam jlt a Proviu-

deu te, é bem certo isso; mas todo o nosso 
tempo perdido G com e:sse proponha. prop.rmha! 

Parece que S8 escarnece dos povos! Faz-se tudo 
qua.nto 6 ncecssnrio para ana:·chisar o povo, 

da do Pará, c talvez cm breve se reslntam 
clcllas o Plauhy, o Ceará e at6 alguma comarca 
do norte de Goyaz, e parte do sertão de Per
nambuco. O !ncend!o, finalmente, lavra com 
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a mesma rapidez com que se ateou em Cax~as, 

em Campo Grande c outros lugares. 

u~rA roz: -Isso é certo!! 

0 Sn. Lori-:S GA~IA: - E', c eu o tenho 
ou\'ido a pessoas que tiveram cartas, e podem 
jnformar com D lgum.a exactidão. 

O illustre Senador que acaba de fallar está. 

o~.:a8iilo eu disso que nós liuhamos feito uma 
gloriosa acquisiçüo. 

1Mas, Sr. Presidente, eu, como membro da 
; Commlssão, reeonhcc:i a necessidade ... 
· O Su. PimBumx·m: -O nobre Senador 
i pedia a palavra pela ordem, e está entrando 
J :m materln. ( 

1 O Sn. Loms GA)U: - Pois bem, !Imitar-
muito maguaclo, e com razão; mas é em con- .

1

. :ue-hei {L ordem; se fiz algumns observações 
sequGncla da sua consternação que elle não . foi para melhor chegar ao fim que me pro
acerta com providenci.as efflcazes para a pa- / ponho, que é pedir a urgencia ue tratarmos 
cificação de sua ProvJncia, julgando que a i tios meios necessarios para acudir aos males 
medid:L indispensavel neste caso, é. a revoga- ; que snff:·e 0 :1rnranhfw .. Julg-o que 

0 
Senado 

~ão ela lei dos Prefeitos, rerogação_ de que 0 i <li'\'e interromper a ordem do dia, para atten
nobrc Senador espe•a o restabe!ec1m:nto da j der no meu requerimento, ü vista do estado 
ordem, entrct.anto que, no meu concctto. este 1 l:~stimoso cm r1ue se acha a Provinda do Ma
meio G inadequado, ineWcnz, e nüo deve oc-~rar:il:lo .. .Parece-me .que tenho dado o motivo· 
,;up:tr-nos actualmente. por qu-~ pedi a ·palunn; e, sendo clle tão pon-

Crdo, senhores que a .-\ss-.• mb!c}JJ. Geral I dcT'D!lO, o f:lenaclo de1·e permittir que ·eu falle. 
:tão e;;t(L. habilita~a ?ara r~Yo;;ar lei:; m{t~ da: AT.GUXK S1· .• s. St:X.\IlOims: - Falle, falle . 
. \ss·.·mbleas Provmc1nes, por~nc um!t let ma 

1 
O Sn. LOPJ:S ·G.\.\1.\: - Eu me persuado 

fJUando cila é feita pela Assem!J!6a Pro\·inclal fJii': o ,_.,;!:tlio em <tn" s:· :dwm os revoltosos do 
dcnt.t·o do circulo de suas attribni~ões, nfLO )i:m,nli~o s'.' pótlc remediar com medidas le
púd! ser revogada pelo Corpo Lc·:;islnrh·o Cc- g:s!ati\':ts. (ApoittcTos. apoiacl.os!) Elles não 
ral; daqui conclui o cu que toda a questão Pl'oclamam um só principio politico: .aquella 
He reduz a s.aber se a Assemblêa Provincial desordem ou revolta não é o resultado de um 
cst:t\'tt ou nfw nutorisada para promulgar plano de politica; ninguem pôde sympathisar 
'" 

1 l~i. com tacs revoltosos, porque estou certo que 
Ora, a interpretação do Acto Acldicional ningucm sympathisa com o crime. Hoje, no 

,;., tomr,u nccessaria mui principalmente par.n Jlaranhilo, o commerclo est:\ entorpecido, as 
~<'mowr a dn\'ida que havia sobre se as As- pn,·oaçües abandon.adas; os revoltosos as inv,a
Remb!t!as Pro\'lnciaes podem ou não legislar dem c dizem: - Queremos sangue e dinheiro. 
sobre policia. judiciaria. A Assembléa Provin- - Quando ns cousas têm chegado a este ponto, 
cial de Pernambuco entendeu o Acto Addicio- niio pôde o Senado deixar de contristar-se 
n.al de um modo tal qnc alterou as disposições (a[loiados) c mostrar o vivo Interesse que 
do Codigo do Processo, que é uma lei gl•ral. e tomn pelo estado -d.a Patr.ia (apoiados, apoia
julgou-se autorisada para legislar sobre jui- elos, ?JWt•imr.nto ele assenti?llento geral) : deve 
::~s; o llfarnnhiio w.mbcm o entendeu assim: â mesmo constituir.sc em sessão secreta (apiOia.
vista disso é preciso que a Assembléa Gemi do.~ or•raes), e applica.r os meios necessarlos 
diga que essa legislação é contraria no Acto para a salvação publlca (apowdos geraes), 
Aduicional, para que possamos annullar <'8:"· qn·.' é o que o Drazil espera de nós (apoia-dos); 
lei; não se trata de saber se a lei é boa ou en assento que melas medidas nunca salvaram 
má, mas sim se a Assembl6a ProYincial po- Pn.!z nlgum em tal estado, c por isso proponho 
dia legislar a tal re~pelto. P:ncce-me, por- o "Pguinte .requerimento: 
tanto_. que o nobre Senador não entendeu bem O nobre orador manda :1. mesa o se-
a questão quando veio reclamar a rcvogaçüc guinto 
dr.ssa lei. Então eu lhe disse que esse não <?ra 
o melhor melo de pacificar a Provlncla, c, ao 
m.~smo trmpo, manifestei qunuto me comprazia 
em que o nobre Senador concordasse commi.r;o 
~obre a nceessid.ndc dt! so.no.r os males que as 
:\~r.r.mhléas Prov!ncines hão fr.ito, e JlOI' esRa 

''Requeiro que se nomeie uma commlssüo 
para que, ouvindo os Ministros da Justicn e 
da Guerra, offereça as medidas nccossnrlns no 
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restabelecimento da paz e trautluillido.lle nos I e é assim 'JU•l eu pratiquei em 1835. Mas. 
diversos pontos do Imperlo que s" acham em como se tem entendido que as Camarll.ll devem 
nnarch!a, medidas que ao mesmo tempo pre- tor essa Iniciativa, não terei duvida em votnr 
servem as Provinclas ainda tranqulllas. - L. / pelo requerimento, assim tamo vote! pela tn· 
Ga.m.a." I gencia. 

E' ,apoiado. O Sn. J,oPEs GAMA: - Sr. l'res!dente; eu 
o Sr. Lopes Gama pede a urgencia, I não quero demorar mais este negocio: todos 

que é apoiada pelos Srs. Almeidl~ e os discursos não servem senão para gastar 
Silva e Mello e Mattos. tempo precioso, e por isso cu não os quero 

Posta em discussão, é approvnda ! fazer longos. 
sem debate. I Eu, Sr. Presidente, oJ'tereci este requeri-

Entra em discussão o requerimento mento, porque me persuadi que mdo quanto 
do Sr. Lopes Gama. I nós potlemos fazer em beneficio do bem pu-

O Sn. AL~!EID.I. E SILv.~: - Sr. Presidente; i bllco, em beneficio do nosso Paiz, não deve
o nobre Senador pela Provincla do ~taranhão I mos esperar que o Governo o faça: a Na.çil.o, 
narrou tantas cousas, enu!lclou tantos factos, pontlo-nos neste lugar, deu-nos a Iniciativa 
que nada quero responder-lhe, por achar Isso I sobre taes e taes objectos; mas com isto nãll 
!nopportuno. Assim só pedi .a palavra para J Julgo que o Go\·erno fique inhlbldo de apre
pedir ao Sendo que, quando approve o reque· I sentar as sull.ll medidas; se elle t.lver em 
rimento, haja de nomear para membro da I mente propõr n.lgum melo importante, serA 
commissão a um nobre Senador pela Prov!n- ' tanto melhor, e para isso desde já convido 
cia de Parnambuco, que verbalmente propõz ' os nobres :1-!in!stros da Guerra e Justiça. En
medidas que multo me agradam, e que. sendo tretanto, supponha-se que ·~u tenho idéa.s utels 
decretadas e postas em execução, certament~ a offercccr ao Senado; para que hei de fazer 
trarão com sigo não só o socego da Pro1•incia saerificio deli as?! Portanto. faça o Senado o 
do Maranhão, porém de outras muitas Provin- seu dever, assim como o Governo: tambenl 
elas. A impunidade que desgraçadamente se entra na missão do Senado o salvar o Brllllll, 
observa a respeito dos desorilelros, desses che- e por isso devemos cuidar de desempenhar 
fes da rebelllão da Bahia, talvez seja a causa essa nossa missão, no que o Governo nos aju
concomitante das novas desordens que hoje dará. 
sof!re o desgraçado :Maranhão... O Sn. CONDE DE LAGES: - Fez-se uma. i n-

O Sn. PnESIDEX'rE: - O no h:' c Senador pe- crepação ao Governo; e, no. qualidade de 
dio a palavra para faJlar sobre o requerimento. membro delle, é da minha obrigação afrou-

0 Sn. AUtEIDA E SILvA: - Sim, senhor. xal·.a, quando de todo a não possa desvanece!'. 
Ora, eu julgo que com a revogação da lei dos As noticias do Maranhão chegaram hontem, 
Prefeitos já aquella rebellião nfto ha de gras- como multo bem sabe o Senado: e hontem 
sar tanto. mesmo se reunlo o Gabinete r se tratou desse 

Senhores, é necessario que se tomem me- objecto Importante. O nobre Senador observou 
didas, e medidas fortes; aliás veremos o Bra- que hontem já se podia tt;r feito tudo, c que 
zll todo conflagrado? Se eu fôra da profissão assim se fez no seu tempo; porém, objectoR 
militar, nfto duvidaria propô r aqui li o que 111 eles ta nn tu reza devem ~er trat~:' 
julgasse conducente; mas, tendo de mctt~r a nete com tod.a a madureza. circumspecçf~o ,, 
mão em seára alheia, temo nf10 act'rtar, e por prudencla; não são objectns pol!t!cos. r esse 
Isso limito-me a approvar de todo n meu co· é o motivo por que o Govr·rnr, não pôde ainda 
ração o requerimento do nobr:> Senador. apresontar ao Co!1lo Legislativo as suas !d~a.s. 

O Sn. Ar.vEs BRAxco: - Sr. Presidente: :1 Ha poucos dias foram ap!·t•srntarlas lí Camarn 
consequencia que eu tirava tl:t crise em que tios Srs. Deputados propostrts sobrc! materia 
nos achamos era que o Uovr·rno dl'vln ter j(L analoga para outras Provlnclas: porám até 
hontem apresentn.do á Camarn. dos Deputactoq agorn. não tem tido anchmento. 
as propostas relativas ao objecto ele se con· \ O Sn. Ar.i~NCAn: - Não pretendo oppOr·m~ 
seguir a paz publica nas Provinc!as do :lfn.. tle modo algum ao rrq•r .. rimento: mas drsej(l 
nnlrfto t• Rr!n G1•and~; Isto •' o que entenrlln, fazer algumas reflmr,; ... ,, ns quaes têm todo 0 
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i usar, agora que o nobre Ministro llu Guerra I dizem com as armas na mão: - Nã.o quere-
1\Caba de dar algumas informações ~ue, no I mos Isto, queremos aquell'outro, etc. - o Go
nleu entender. parec~m occaslonar que sobre- I verno tem todo o direito de rebater a forca 
estejamos por emqu,anto no requerimento. Eu 1 com a força; fi com o meio de representação, 
raceio muito que, com o zelo de querermos pela imprensa, e pelo intermedlo das corpo
acudir aos negoeios publicas, não Yamos ln- rações politicas e municipacs estabelecidas na. 
vadir a8 attribuiçoes do Poder Executivo. Eu Constituiçito. que o poro deve manifestar sua 
nl\o julgo o estado do palz ainda tiio desespe-~· vontade .. e es:~es meios são sempre efficazes; 
rado que não esteja dentro da alçada do Po- usando-se delles, tarde ou cedo o Poder ha de 
der Executivo providenciar a segurança pu-~ se sujeitar á opinião ,publica. Assim haja con
bl I c a: c de certo, se !l.caso os nego cios do Paiz stancia c tenacidade P.m se usar desses meios 
ae achassem em tão deploravel estado, já o legitimas. (.·1poiaclos.) 
Poder Executivo teria dado disso parte ao ! Isto posto, já se vê que eu não desculpo 
Corpo Legislativo. indicando as medidas que I os rebeldes, porque não posso sympathisar com 
julgasse ind!spensnveis. Sim. ellc teria fran- o srstema de sustentar pretendidos direitos 
camcntc patenteado aos ·representantes da i com as armas na rnilo por ser isto multo ar
Xaçilo que lhe falta,·nm os meios para poder I riscado. e quasi sempre produzir immens08 
•a lvar a Patrla amea!;.ada; e, se não quizesse nmles c desordens incalculavels. 
fazer-nos essa declaração cm sessfio publica :\Ias, Sr. Presidente, se por uma P.arte 
pedil'Íit .uma sessão Hecreta. Em falta desta. I penso que a força deve Ir rebater aquelles 
declaração, eu devo colligir que os negoclos 1 que estão com as armas 11:a mão, pela outra. 
publlcos ainda não estão em estado tito deses- julgo qu,, se deYcm cst11dar Mm os motivos 
)'lerado. O Gol'erno conhece as suas attrlbul- dessa reslstencla, para se tomarem provlden
çõcs. elle sabe ,que está Incumbido da segu- elas afim de que para o futuro não a.ppareçam 
ranca publica .. nada nos disse, e aln<lrt nada novas commoções. 
nos pcdio; ainda mesmo não mostrou que es- , Eu tinha observado que o espírito de re
ta vamos em circumstnncias desesperadas: e ! \'o i ta parecia ter parado um pouco no Brazll. 
~tHsim, como é que nós já queremos ir tomar Jl D••POis da revolução de 1834 o espirito de re
:t iniciativa em um objecto que é todo do Go- , voltn apparecer cm campo mais ele uma vez. 
Tl'rno? lméSino ncsm c~tpi~al depois das sedições de 

Sr. Presidente; eu me persuado que o 1

1 

18~2; no Onrro Preto tambem appareceu a re· 
Governo .tem em sua mão meios para trazer volta de 1833: cm; 'm, l!tn 1835 a.ppareceram 
a.s Provi nelas fi ordem. (:-.'tio tem.). Elle os i ns revoltas do Pará e !ln Rio Grande; mas, 
tr,m; e se acaso os não tivesse e desconfiasso I depois de 35, parecia que o es·pirito de revolta 
pP.)a segurança publica, e julgasse que não i:1 Já tomando um termo. Pelo decurso de 36 
?inha .meios para a sustentar, elle já teria tido at~ quasi o fim de 37, niio só não apparcceu 
a cuidado d<' procurar o Corpo Legislativo e uma só revolta nas Provlnclas. como S·' pnci
dt! lhe inculcar os meios e medidas que julga ficou a do Pará, e mesmo os ne!:;ocioo. no Rio 
indlspensa1•els para acudir fi Platrla amea- r.randc iam tomando um r: :;pcto mais espe
•:ada. ranr,oRo: parcela que um melhm· espir!to dP 

Eu me persuado, Sr. Presidente. que as nrd0m ia apparecendo cm todo o Brazll. 
desordens que vão npparccendo nas Pro1·in- Jó:i;; qne apparrc.~ o acontecimento de 19 
cias têm nm motil•o dlftercnte daquel]e que ele Setembro de 37, e dessa 6pocn cm di.tn~,, 

muita gentr pt•n~a. Eu sou contrario a todas parece que as revoltas estão em um mot1t Nm.· 
liS desordens, i' declaro-me altament<• contra fi.nuo. Tll·emoH logo a revolta da nahi,,. p<,o
~odn n resistencla com as armas na mão: com rara.m os ncgoeios do Rio Graud(,, ;. vc·s; qu:.J 
as instituições que nós temos não ha necessl-1 o rstndo cm que se acham as ProYilõ(·!.,s dr 
chldr de resistenrla. arm~da. Ache·s" embora Santa Cathnr!na, l\fnranh:io, Pnrll. Piauhy e o 
oRtnbrlecldo esse direito ein Inglatr.rra, entre C:cnr:i tremo bem por clle. Orn, qua! s,•:·fl o 
nós não o está, nem nunca quererei tnl aYs- motll'n por qm daqnella época. parn mi parr"~ 

temli de resistencla, parecendo-me que Quando nur.• o Rr:1zil ~odo se Vli pondo em c.Jtll'!:w~.l· 

qualquer lndll'lduo ou grupos dr. indlviduos r·iio? :"i6~ l'omos mn!s qu•· se t nr.e pcin f'!·c-
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vincla de Goyaz, e tanto que h<: pauto o Go- que triumphou em 19 de Setembro. Isto talvez 
verno pedia licença á. Camara dos Srs. Depu- não se perceba bem na Côrte, onde, por eftelto 
tados para dclla sahlr um membro que foi no- de mais civi!is.ação, eJtistla j(L mais toleran· 
meado .Presidente para aqucll.a Provlncla, e ela, e, por conseguinte, não se fez tf10 sensi
quc se suppõc capaz de sustentar alli a or- vel o effelto dessa repentina mudança de pas· 
dcm :durante aquellcs dous annos, nem uma sar toda a influencia para o partido trlum
s6 revolta appareceu; depois de 19 de Se- phante. 
tombro tudo se põe em conflagração! Aqui Nas l'rovincias, porém, esta mudança se 
ha al;;-mna cousa, ha algum motivo partfcular fez por meio de maiores violenclas, tirando-se 
que excitado tem este espirita de revolta, que de empregos Individuas bem conceituados, mas 
parecia se ir extinguindo no Brazll. Se, pois, que niLo abraçavam o novo systema, e até ás 
rht época de 19 de Setembro em diante é que vezes se ia buscar para os substituir os ln!-. 
se tem desenvolvido o espírito de revolta, é mig-os cncarniçac.los daquelles a quem se de
preciso procurar os verdatleiros motivos por mittia. Ora, se os homens de bem, aquelles 
rp!e .:Fi~~.-) t.(.·ll! ::itH:c~·c~icl:•. que mais têm a perder, e que são mesmo mnts 

N'o meu fraco modo de pensar, entendo que soffl'<'dores, se contentaram com o recu.rso !e
,:, porque a acção do Governo de 19 de Sctcm- gal de petiçfLO, c mesmo se resignaram á perda 
bro tendeÜ a estabelecer um systema diffe- de seus empregos. o geral nfio era natural que 
rente daquel!e que se seguia até aquella época, tivesse esse soffrimento, e eis um dos maiores 
,. que, ainda mPsmo que fosse bom, não es- incentivos para desordens. Eu creio mesmo, Sr. 
tavam as Províncias para elle preparadas; e Presidente, que se não desejassem a principio 
como se quiz introduzir a !ortiori, a reacção tantas demissões, pensar-se-hia que talvez bas
;·ai appnrecendo. lasse llem!ttir alguns dos mai~ influentes; 

Das Provindas do norte tenho eu algum mas os queixnmrs, os ataques mesmo (L auto
conhecimento; ell.as marchavam com as lnstl- r!dade demittic.lora occasionaram a torrente 
tui1;ões juradas que iam alli ficando arrn!;:n- 1 eh~~ d_emissfies, e a pedra um.a Yez arrêmessada 
lias. Appnreceu esse acontecimento de 19 de i n:~o e dado a fJUem a lança marcar o lugar 
Setembro, os empregados que foram para aqucl- 1 onde c.leYe parar. Foi, pois, por se querer mu
las Provincias levaram outras ldéas, e era pre- i dar para o partido vencedor todos os empre
ciso não conservar nos empregos aquelles que i gos, afim de abater .as influencias do partido 
nilo se queriam sujeitar ao novo systema. Eu j vencido, que em grande parte tem provindo 
tenho conhecimento do Presidente que foi essas desordens . 
para a minha Provlncla. lá. muita gente o repu-
ta muito m(Lo; mas eu não penso assim, c só
mente attribulo .a perturbação em que la fi
cando a Província a esse systema, que ta.l\·~z 

na Côrte lhe recommenda~am, de passar para 
um partido toda n Influencia c os empregos. 
Daqui vieram as queixas, e eu cuido que são 
semelhantes queixas que no Maranhão occa· 
8lonnram ns desordens que se estão vendo. 

Essa meEma lei do Maranhão é o cffelto 
rl<!SSe systrma; r, esse partido, que alll se tor
nou maioria na Assembléa, quem a promoveu, 
talvez sem maiores necessidades, mas para sr. 
poderem nomear lndivlduos, que no sertão po
desscm aterrar os do partido contrario: dnh! 
Vc'io o principio dn. reacção, que tem degene
rado nessa snnp;uinaria anarchin, que hoje 
d<'~nla aquella infeliz Proviu c! a. Tudo, pois. 
é r-frcito desse systcma de se querer supplan
t.nr um partido para se dar s6 influencia ao 

Xo :\!aranhão, segunl!o a narração que 
acaba lle fazer um nobre Senador por nqtwlla 
Provincla, vê-se que os Prefeitos nomeados 
er.am todos do partido vencedor, e que nií.o 
pouparam meio algum de vlolencla para bater 
o outro partido. Como em todos os partidos ha 
gentalha imprudente, o que julga que tudo se 
deve decidir pelas armas, ah! apparece a re
acção contra os Prefeitos, e com ella a anar
chia cruel que se estll vendo. 

F.Cis aqui os motivos dessa perturbação do 
:un.rnJ!llüo. O:·:.t. ~;c l!:itO 6 iHwim, parece C]U·~ 

[!fnr.la estft tlcntro d:t nr!Jita do Poder Ex•'
ellti\'o melhorar :L ;;ort·~ c!aqur-llas c ontr::, 
Provinci·:ls, enviando a éllns dolcg-al!os qu" 
saibam conciliar os partidos, c não n. homen~ 
fJUe os vão irritar ainda mais, e que só sa
bem emprl'g'ar pessoas rle um partido, des
prezando ns do outl'o. l~n me aproveito dest~ 
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occasião para pedir ,ao nobre .Jiinistro da I por isso .:JJcornjadu Bc lL"ro;·tsso " t t . 
Guerra 1 · · • .. , ....- u. au o E' 
. '• que, como ta, nttcnda as circumstan- . verdade que a lntri~a entre Joaq · , · 

c1as da Pro •· · d c · , • b • mm "IanoQl 
tu vmcin o eara; eu lho peço por I c esse que se prcsumc seu assassino te\· o co-

.do qu~nto ha. de mais sagrado: o Ceará nw;o em negocias particulares; mas cJJ:~. tem 
~:t~ mmto contigua ao :\~aranhão, tem sido de,t:•é!lerrtdo cm quetilo de partidos, e cu t.:-

u to opprlmldo, está mmto desgostoso, c s~ jnl;n razões para temer multo funestas coo
acaso apparecer alguma noticia triste da- l sct;lFncias desta morte. 
t]uclla Provlncia, nfto diga S. Ex. que eu niw ! ~ . 
avisei ao Governo cm tempo; dtL Provlncia I _ ::i'!:lhorcs: e de temer que, quanclo <]ues
clo Ceará posso dizer que conheço os homens tc:cs ile partidos chegam a assassin:J.tos hor
e as coUS/lS. Voltando .ao requerimento cm ro:·nos como este, consequenci.as tristés se 
discussão parecia-me ser prudente que nüs ligam, múrmentc cm uma Provincia ont!c os 
csp.•rasscmos que 

0 
Executivo tomasse as purtidos t•stfw r.fto exarcebados como se acham 

suas medidas; 80 ::caso c-lle nito julga ter jú no Ceará. Intla clero accresccntm· que até 
meios cm si para sall'ar as Províncias, cllc para a causa da legalid.ade foi uma grande 
nos dirá isso mPsmo, e então nós proeur:t- perda a morte de Joaquim :.ITanocl, que, sendo 
remos coadjural-o com 

0 
'!UC couber cm nos- , naquella ribeira ofl'lcial da gultrda naclonai, 

hastantcmentc rico c de grr.ndcs iniluenci:;s, 
;;as ::ttribuiçües: esperemos ao menos pelo 
resultado dessas conferencias de r.tue faz meu-
~:-til n nobrt~ .\fiu.istro dn. Gucrr~: tlc!ln.s mcs-
mo poderiam vir atê nôs alguns esclarecimen-
tos qu,, melhor nos poss:un orientar. 

Pcrmitta.-sc o Senado que e:u diga no me .. 
nos p1ra desabafo do meu desgosto, e pura 
maior esclarecimento do estado lnmcntavel 
em que se acha a minha Provincia. o Ceará, 
que f~:z hoje justamente um mez q;Ie foi as
sassinado um dos maiores propriet.arios da
queiJa Provincb. Joaquim :\Ianoel da Cunha, 
homem casado c infamllhado, bom pai, bom 
esposo, bom amigo, cidadiio probo, e a pes
soa que se podia dizer principal tl.a ribeira 
de .Jaguaribe, herdeiro da casa mais ricl 
dessa ribeira, composta em sua quasi totali
dade da familia c P.arcntcs dcllc; foi ba.rba-

era um homem capaz de por si só pôr em 
campo duzunos ho:uens a favor do Governo 
legitimo, caso a anarchia d~s Provincla~ \'i-
sir!IHlS se approximasse elo Cearú. 

E isto é tanto mai~ par.a lamentar quanto 
.l inncgro.vel que a grande maiori:L do povo elo 
Ctlarrt e~tú muito desgostosa, c por isso nüo 
podc·rr, ter enthusiasmo por razcr sncrii!cios 
n favor da causa publica debaixo d.a infh:
tncla de um Governo cm quem não põe con
fiança. Eu aão quero com isto deprimir os 
Presidentes qnc têm ido pura minha Provín
cia; de um <HI~ muitos f1vor.os recebi, e nelle 
vi p:·tHlcne:ia c bonhomia; e do Sr. João An
tonio de :.IIiranda, posto que delle nenhm!l 
conhecimento tenha, enmtudo algum n1otivo 
tenho j(L rle lhe ser agradecido, porqu(• tem 
tratado bem a algumas creaturas minhas :1a ramente assassinado, quando -pernoitava na 

fazenda da Barrinha, por um barbara que Provincla: mas eu devo referir um facto que 
lho traspassou 0 coraçfto com um punhal, cs- é \'Crdadciro, .c mórmcnte quando, refcrin
tando dormindo. Esta barbaridade, senhores, do-o diante dos nobres :VIinistros da CarGa, 
que nfto passa de um crrsn particular, é para julgo fazer um seniço ú minha Patria. 

quem conhecê as clrcumstancias daqucllcs lu- Smhores. o partido a que o Sr. }!iranda 
;;ares, amcuçudom de grandes desgraças, por- est~í encostado ele certo n~to é por si só bas
quc a grande parentella de Joaquim Manocl, tantc para sustentar a ordem publlca. na 
que ainda tem pai, Irmãos, tios, c muitos I Provincl~ • .:; indlspcnsavcl conciliar o outro; 
destes fazcnãelros, c de multa influencia na- c ú ·para esse ponto que cu chamo a;:; vistas 
quella ribeira, talvez pretenda vingar a morte dos nobres ~Iinlstros da Corôa, afim ele !la
do seu parente. a quem multo estimavam, c rem as providencias que a sua sabedoria lhes 
tanto mais receio Isto quanto o Individuo, dlctar para preservar o Ceará dos males da 
Indiciado de ter mandado fazer tfto barbaro anarchla que a apprnximaçfto do Mmanhfto, 
assassinato, é desse partlclo quo hoje cm dia e o estado de cffervRsccncla cm que estão os 
goza da confiança elo Governo, e que tnlvez · partidos, podem occaslunnr. 
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O Su. ALVJ~s Bn,\:sco: - :\'o meu pri· 
meiro discurso limitei-me a dizer poucas pa· 
lnvr~s, e agora tambem desejo fazer o mts
mo. Eu não tive em vista censurar o MI· 
nistr.rio actual; disse que a minha opiniiio 
era que as medidas del'lam ser propostas pelo 
Ministerio, mas que, como tambem entenui:1. 
que se podiiLlll tomar dentro da Casa, não 
r.ive duvida alguma cm •annttlr a isto: eis aqui 
a maneira por que rue enunciei: E' verdade 
que. d.:pnis de dizer que as mediclas deviam 
Hf!r propo5tas pelo l\Iinisterio, poderia censu· 
ral·o por não ter feito isto; mas eu não o 
censurei. E o nobre Senador que tomou a 
p.~ito clcfcndel-o, como o defendeu? Disse que 
o :\1inisterlo rcunio·sc logo que cltegur:un 
aqui essas noticias, c por isso não tem pro· 
.POS!O nada. 

L'oL\ vo;:: - Não foi isto o que se disse. 
O Sn. Ar.m~ Bn,\xco: - Pouco m.ais ou 

não se tem proposto medida nlguma quo. 
quaado não fosse capaz de fazer parar 11 roda, 
ao menos entorpecesse um pouco o seu giro? 
l~m multas medidas se tem fallado na Casa, 
que PU julgo uti!, por exemplo, essa de me· 
!h orar o regimen milftar; mas ninguem trata 
de ,apresentar essas leis. Ouvi multas vezes, 
u és ta di~cussito da fixaçüo das força, tra. 
lar·se da necessidade ele melhorar as leis roi· 
lltares; mas disse-se que não era occasião 
opponuna do Corpo Legislativo Be occupar 
desta materi.a, porque a lei da fixação dus 
forc;.as é uma lei annual. 

Algumas outras med.idas, que foss"m cu. 
paz ele fazer apparecer a acção que traz a uni. 
dadc do exercito, nüo podiam ser já propos· 
ws? Outras semelhantes, que seriam capa· 
zes ele aterrar ou de acabar com os pen·ersos 
que se levantam contra a ordem publica e 
contra a propriedade, ni:o podiam estar pro· 

menos, foi n me:; ma cousa: c:u queria fazer o postas? Nüo tenho visto cousa alguma a este 
antagonismo, queria apresentar as idéas con· respeito, c por isso seria autorisado a con· 
uarias ncnc, assmupto; ma' rmrim n:io IT:t· e!nir, ou que o :IIin!sterio entendia que a sua 
tarei disso. só presenc;a bastava para acabar com todas 

Eu disse que ao :\linistorio pertenc:in pro· as desordens, ou que nfto tem procedido como 
]lôr estas medidas, e m0 parece que isto é fõra para desejar. \Portanto, Pal'\!Ce que .a 
doutrina tfto conentt< qne della sü pócle du· desculpa dada nada vale; mas, emfim, eu já 
'lidar um :\'linist.erio que não confia na sua 
posiçüo, que não tem ma!s fé na causa pu· 
hlica, que nüo sabe quacs os meios de go. 
vcrnar. Sti nm :;;,•melhantc l\linisterio podcrít 

diss<· que voto pelo requerimento ... 
Eu não concordo tambem na razão que 

déu o nobre Senador que propôz o requeri
mento, dizendo que devia o Senndo cumprir 

cutcnd('r que a el!c nüo pertence propõr me· 1 os sr,Hs deveres. Eu quero que o Senado cum· 
ctit!as 11ara a sal\·açü'1 da cnusa publica. Eu /pra os seus deveres, e um destes é propõr ns 
:tiio supponho . isto . ;;.' :llinist~rio actual, I medidas que entender que são capazes de fa· 
('ll!II!Cie! as mmhas 1dcas que sao consentn· zr:r o bem geral; e o Governo está mesmo 
nr.as com o srstema representativo, que são mais habllitndo parn propôr estas ll1<ldidas, 
do a•sr-Hso universal: disse. portanto, uma porqHe é quem executa ns leis, é que conhece 
eousa justa. c util, e, por cons<·guintc, nisto o~ rstor1•os que se encontram na ·pratica, é 
n:io o[fendi a ninguem. quem r,stü em cõntncto immcdiato com ns au· 

Disse o nohre Senador que não tinhn toridndeH das Provincins, é quem notn as ne· 
nindn proposto mc,didns porqu~. tendo hon· cessldadcs publicas, quem as ba.lancêa, etc., 
l.•·m chc~aclo as noticias, não havia tempo rtc.: c,st~ no facto de todas e.stns cousas, e, 
pn1·a hoje propô!' essas medidas. Não posso portanto, é quem primeiramente devo !cm. 
ndmittir cstrr rnzito, por(]ue os nohrcs Sena. hrar as medidas necessnrias. Ora, isto, além 
.. lorcs que r.ntrnram para o )linistcrio sabiam cl<) HCI' uma cousa muito razoavel por este 
do estado cm que se acha.va o Imperio; nito lado, é tambcm razoavcl por outro: não é 
podiam esperar qne a sua simples entrada bom que os homens, que tomam sobre si o en· 
no Ministerio fosse capaz ele J'nzcr parar essa cargo de governar o Estado, ao depois se 
roda. de commoções que ameaça esma.~ar Ludo. desculpem com as Camaras: 6 mister que el· 
r:ra, poi$, necessarlo que tlvesseut meditado lcs digam qual 6 o seu pensamento a res· 
Hobre mdos capazes do :a fazer parar; c sen· peito das clrcumstáncias cm que se acha o 
elo nssim. como t' que desdn Abril ntC. hoje paiz, & como é que elles entendem que podrm 
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levar a nlio do Estado (t paz c ll ordem; é • noticias que chegaram, assentei fazer este rc· 
necessario que elles manifestem principal·! querimento, nito esperei que o Governo apre· 
mente o seu pensamento, pnr.a nós entfto de- sentasse propostas; e até, tendo hontcrn che· 
pois cumprirmos com o nosso dever: por isso, gado as noticias, o Governo nfto póde ser cen. 
eu não concordo muito com a idé.a do nobre surado por não ter ainda proposto .as med:
Senador, appl!cada ii questito actual. E' vc,r· das que julga con\•enientes. Eu mesmo u:.o 
dade que temos obrigação de cumprir com o sei como so possa em tão curto ;,spa~o apr.,. 
nosso dever, mas esta obrigaçfto do no~so ~énl:ar·se um systcma de medidas. 
dever não quer dizer que devemos ter a inl- 1 Sr. Presidente; não posso deixar de di

c~ativa de tudo, já porque nüo ~~demos .est~r I' rig~r uma obs.ervnr.ão rrqudl.es que dizem qu' 
tao preparados como o Goyerno, J:L porrjue nao o Governo tem todos os :,~relo~ u.o seu alcance 
devemos tomar sobre nós toda .a responsabi- p~rr. rebater a nunrchia c rc~tabelecer a l>UZ 
ltdade; mas ,emfim. prescindindo de ro:!as 

1 

,.:1: div·:.rsos vontos do Bt·a~il. E' preciso que 

as minhas idéas a este respeito, cu dcclr..rd ~ r:,:,··mlls as :Jossa~ idéas a respeito dos meios 
u.:claro ainda que Yoto pelo requ~;rimc.nlo. !l•• Gnvt·mo; ha meios moraes e -meios mate· 

O Sn. CASSI.\XO: - Tinha pedido a pr.!a·· ri:le~: o que l:c tem feito no Brazil é habil!tar 
vra para ~aliar ~obre a materia; porém, comu 
nfto quero ver esta discussão ail.iada, e ue
seio promptamente remediar os males vuil!i
cos, cedo da palavra e peço votos. Espero que 
outros façam o mesmo. 

O Sn. Lol'I~S GA:ItA: - ~ão fa!larci sob!'<-' 
a matcri.a; sómente quero explicar-me. 

Sr. Presidente; cu assento que o !Ilustre 
Senador que acaba de fa!lar não ouvio bem 
o meu requerimento; parece-lhe que eu nada 
espero do Governo sobre as medidas que julgo 
necessarlas para a crise que ame.aça a Pro
víncia do Maranhfto c as outras contiguas: 
pelo contra.rio, eu julgo tfto indlspensavel a 
sua interfcrcnc!a, que eu digo no requeri
mento - ouvindo os .Ministros. - Ora, note 
o illustre Senador a convenienci.a que se se
gue se principiar um trabalho pelo modo que 
eu prúponho. Se se esper;: que o Gow:rno 
apresente as suas propostas, essas propostas 
devem ser remettidas a uma commlssão, :1 
commissfto terá <!e as examinar e de formar 
sobre e !las o seu parecer; e lembre-se o nobre 
Sen:ulor de quanto se acha adiantado o tempo 
da nossa se~sfto. Agora, pelo modo que cu 
proponho, Lia commissão do Senado ouvir logo 
ao Gove~no, -., podendo elln reunir-se a uma 
commissão da. Cam.ara dos Deputados, -per
dt!·se multo menos tempo (e nas circumstan· 
cias nctuaes o tempo é precioso), ~ assim 
melhor se consegue o lim que todos deseja. 

mos. 
Por outro lado, eu não sabia se o Governo 

tinha elaborado algum projecto, nem se elle 
pretendia propOr alguma cousa á Assembhía 
Geral; e, como Senador, pungido com estas 

o G,Jver·no cozn meios rnaterjaes que nos tem 
:lh.,n:rido qua.ntias enormes, e P.ara que? Snp· 
jl!antou·se a anarchia? Não: ella, pelo con
trario, progredia. Rcsta·nos, porém, o recurso 
tlos me:los moraco de que ainda se nflo lancou 
;nüo; t•stes meios consistem na acção il.o Po· 
dc:r Jmlic1ario; é este o meio _que o Governo 
tlt!ve ter para t.azer que haja ordem. Ora. B•' 
pot· este lado nós temos visto que s•' te!ll 
afrouxado os lar,os do systema .'locial, qu,: 
nftn ha ordem por falta de meios judiciarlo>, 
.;omo é que podt;mos dizer que o Governo est(, 
haililitndo para t·emediar os males do Brazi! '! 
D~·mos, por <'Xemplo, eincoentn mil homens 
no Governo, e por outro lado nüo cuidemos 
de reformar o systemn. iuclicin,rio, e veremo; 
onde vamos parar; creio que em uma guerra 
continuada. 

Sr. Presiil.ente; laboram .~m grando) erro 
aqUc!l!Cs que dizem que na. Inglaterra ô [ler· 
mittida a resistenc!a lega!. Essa :·esistencia 
legal da Inglaterra é um direito d~ peliçfto, 
que é concedido uos cidadãos lngle2es par~ 

rcprescnta.r; -mas, logo qur. chegam a vias de 
facto, süo admoestados por tres vezes, e na 
tercdn~ admoestacfto os mai~ pt·udr.ntes re· 
tiram-se logo, porque sobre os obstinados cnhe 
n cavallaria, até so debandarem. A resisteu· 
ci.a legal não é reconheci !la em Paiz nenhum; 
apeuas nos Estados Unidos 6 que se vê, niin 
por lei, mas por um costume, o povo ajun· 
t.ar·se em massa em uma praça o justi!:ür um 
homem perante as autoridades: mas este cos· 
tumc só é prntlcavel entre o povo dos Esta
dos Unidos; todos os outros p:tizes que t:tl 
praticasse perderiam-se completamente. 
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Sr. ·i·rcsidcutc'; o meLt requerimento niw 
r::ndt· sc,n:lo ~~ salyar :~ l'ro\·incia do Mar.n.
nhiio e outras con tiguas que vfto cahindo na 
::narchia: de maneira nenhuma quiz prescin
dir d:, coadjuvação do Governo; tanto .assim 
qu,• a.tG a reclamo, c por isso insisto pela ur
genci:1 do meu reqLterimento. 

0 Si:. VASCOXCEM.os: - Sr. PNsidentc; 
<<J culi da 11alana, c nem a tcri<t pedido s,; 
um nobre Sen:Ldor r1ue ha pour.o fallou nfto 
procm·nss" aitcnu.:tr a gravidade dos attcn
taàos que tcdos deploramos, pela razfto de se
:.:m dles f!lltos do s>·stema. ele 1n ele Sctem
iJ:D. Parece qur' o n::1l.Jrt: Senador nflo <~stá 

ia~clrado do3 f~ctos, c por is.so com tanto 
de:;t:n1bn.rn.~o atlribuio nossos patlccilncntos a 
íltit:lll ncllcs niio tere: ]Ja.rtc alguma, a flU~m 

f<H'(:t~jou ~JOi' lllinüra!.o~ qnanto cn1 suas for
c;aH c:tbi~; u como fc·n!w de rcl,ater as propo
::;icües. do nobre Senador, nfLo ddxnrci lam
b<:m drõ cmittir a m!nhr, npinifto :;obre o !le
ve:· e111 que S<' cortsidcm constituido o Go
verno de ruzc~r propostas nesta. ~ cn1 ontr.a:: 
GC(:nsiões. Sou do pa rN:C'r üo nobre Scuud o r 
!JCla PrO\'InC'irt dr~ Rahi~l, que :iu1gn. s;:~r um 
de;vcr, e um dos d(;\'ercs mais imperloscõ rlo 
GoYerno, fnz[:r as Jlroposca~ que julgar CO!l
,,.í:nicntcs THil'r'L '-t t.r.nnquillidnde, segnrnnç:a, 
pl'Ospe:·iclnll.; " melhoramentos rlo Paiz. Nê;l: 

cn concebo, fallando cm geral, como po5sam 
~;r:· fclt<~s. ·ser adoptadas as prn\'iclcncias nc
cc::;sarl~s para. nualquc:- P~iz. uma ycz que o 
Gorm·no as HfLD concebe, as uiio drsc-nvolYf, 
~:.s afw clirig(•, <~ nfto procura, scgunllo o rs
pirito [JUC presidio a (•ste seu trabalho, dar
'; !.lc;, cxccnç:in. ?tias esta re~r~t tem r.xc.cpQões. 
<' rxcr:pci'ics reccnheciclas pelos pnblicislas de 
Q\1'' en tenho notic.ia. 

Quando um l'aiz cslii em d•:sordem ha 
muito r.empo, quando se vê cm uma quadra 
t~m qut: uüo hn. obcdienciaJ cm que não ha 
c:·;m~;l alguma, c natural que .no Governo fal
I<''~ t:m·r.a sufficicntc para empl·r,ltcndel' ]Jor 
si !;Ú U!! medidas cfficazes que a tranquilllda
(h• ,]o Paiz reclama. ::-\csRas clrcumstancias, 
n,;:;t:" caso particular, devem os legisladores 
<:nuujuvar o Go\'CI'!lo. Iniciando ·essas mcdi
r::ts, animando-j), inspirando-lhe ou manten
do-lhe a f6 que elle <len ter nas ·instituições 
c~o Pn.iz. Esta opiniiio .~u a vejo sustentada 
pcloR politicas de maior nome na Europa, e 
pela praxe rlas i:'lrtçõcs que ha mnis tempo 

do que nós conhecem c praticam o s)'slema 
constitucional representativo. 

Ora, ru penso que nos achamos nessa 
triste quadrtt cm que .:1 obcdicncia é rara ot: 
n:w ,; perfeita nem razoavel, em que. por con
seguinte, o Governo estfl c necessariamente 
d<::n· estar muito debilitado, em que elle deve 
esperar coadjuvar;ão elo Cnrpo I"egislatiYo. Es
tanw" f'lll um:t rjua!lr.a ·Clll que é nté deycr 
nos;;o P!'cceclermos ao Go\'Crno na iniciativa 
d:u~ medidas fjUC as circumstanclas exigem. 
En!.J'elanto, S<• o l\Ilnisterio dec!arn~sc que 
~:te1· iazcr uma proposta a nate respeito eu 
uir!a que ec .adiasse: o requerimento, qu~ se 
~sper:tss<: pelo trabalho <lo Go\·erno: mas, 
como r:lle nor, assegura que ainda não pôde 
Oi.·<·upnr-se <lesl:t mate1·ia, entendo que é cltc
gacla a occasiflo ele usarmos da. nossa inici.a .. 
Liva, isto é, qul' dc,,·enw~ Jll'OPÚI' :1s medidas 
lll::!s efficazcs na 10rma em que ... cu não sei 
lmn o que diz o rcrjucrinwntc, desejai':!. que 
n !!obre Se1:ador. o ·Sr. Sccr~t:trio, tivegse a 
hondad0 <le o ler. (1-;' sati!'feita a exi;:encia 
rlo uo!Jre S(·naclor.) 

O requerimento rtcrl<• medidas contra a 
dr.:::;m·dall c: aLH'nlaclo.s que r.smaga1n algunw.s 
dt• t;osoas Pro\·incias, e que se previna qn<: 
c::~c mal se· estenda e Jane por outras Pro
dndt:.s. Eu dizia que m'it ch<·gada n. circutn· 
stancia cm que com·inha exercermos nós a 
iniciai i\· a. E', pois, minha. opinifto que, neste 
<:aso c ainrla cm outro~. nõto no~ esqueçamos 
rlo nos:;" d•'H·r. O oulr • ., caso cm r1ue eu julgo 
que o Corpo Legislativo tem a autoridade do 
inicia:·. é rtuando o Gonrno resiste .a fazer 
]:.ropusl!ts que' se julgt!m eh, absoluta neccssi
dack: ncst~ caso, e neste r:nso s(J, quando ha 
rciut:mcia ela parte do Governo, ao Carpo 
Leg-islativo compcw fazer ·O cxerclcio que jul
gar com·cnientc da su.a iniciath·a. 

Sendo, pois, opinião do ncbrc Senador 
pclrr ProYincia da Dahin. nfto posso todavia, 
concordar com cllc, em que não haja. uma 
excepçfto ú regra que clle ·cstabelceu, e a ex
ccpçfto que essa regra aclmitte é .a que cu In
diquei, isto 6: os dous casos que cu assigna
lr.i, em que G at~ um dever lmp<:t·.ioilo exer
cerem os legislaclores a iniciativa que lhes 
confere a Constituição do Estado. Portanto. 
eu julgo que nós devemos exercer o nosso dc
rcr da maneira proposta pelo requerimento. 



! . 

Sessão de 9 de Agosto 155 

Agora é n<!cessarlo qu., eu dig::. alguma qull!lsada, nem :..indu essa outra Provlncla, 
cousa sobre a opinião de um nobre Senador Que o nobre Senador disse que est:wa proxima 
que attribue cm maxima parte os attentados ». gozar da tranqul!lldade, gozava deste bem 
commettidos no :Maranhão e em outros pon- nem tinha essa esperança.. A Provincia do Rto 
tos do Imperio ao sYstem:J. de 19 de Setem- Grande estava toda occupada pelos rebeldeB 
bro. O nobre Senador parece que não se tem cm 19 de Setembr<l de 1837, excepto o Rlio 
d~tlo ao trab.alho de estudar a historia do Grande do Sul, S. José do Norte () Porto Ale
nosso paiz. Em geral, a historia das revolu
ções c das commoçõcs intestinas, que tantos 
malés têm feito ao Drazil, não datam de 7 
de Abril de 1831: <l Brazil está inquieto des
d;; 1821, desde que sa proclamou o syste.ma 
constitucional. Desde então .appareceu um es
pirico de agitação, manifestaram-se pretenções 
c·xa;eradas. Até então a obediencia era geral 
·~ passiva; de entüo por diante entenueu-se 
f!UC em. até virtude desobedecer, não cum
prindo as ordens de seus superiores. 

Desde 1821, o Paiz tem estado em granlie 
n.::;itação, com a diffcrença de que em algu
mus épocas tem sido ·maior e com outras me
nor. O espirita ue opposi~ão foi apodcranrlo-se 
élas massas, e se num Governo constitucio
nal representativo, 111nela bem montado e ci
mentado oor longa duracão, nem sempre "S 

rC'slstcncias produzem bons effeilos, como não 

gre. Não é, pois, exacto o que disse o nobre 
Sen::dor; talvez conviesse multo, par11. firmar 
r. sua opinião, de que ao Governo ou ao :J.Ii
nloterio de 19 de Setembro (nüo sei bem a 
quem o nobre Senador se quiz referir) se deve 
o que nós soffremos, ·OU o que soffrc princi
palmente o Maranhão. 

Quando {) primeiro Regente do Acto Ad
d icional abdicou, u que disse clle no acto de 
sua abdicaçii.o? Não reconheceu eu(, o estado 
do Pniz? Tudo estava optimo? 

O Su. Au~!'iCAn: - Ninguem disse que 
e~tava optimo. 

O Stt. VA~coxct,u.os: - Parc:ce-me que o 
primeiro Regente do Acto Addicional reco
nlll'ceu que medidas, c medidas muito ener
:;icas eram necessarias; eiíe previa muitos 
d.as acontecimentos que vão apparecendo, . e 
parece-me que declarou que, não tendo espe
ranças de obter as medidas que julg.ava ne-cncontrnrá o Pa!z essa resistencia, nüo tendo 

a indn nós 0 prazer de ver consolidadas as wssarias, desejaria que o seu successor, mt' 
nossas instituições? r<'cendo mais sympathias, pudesse faz~r a 

prosperidade do Paiz. Eu não tenho presente 
Durante o reinado do Sr. D. Pedro I, hou-

n muitas commoções: verdade 6 que <·m aJ· 
guns pontos a tr.anquillidade parecia estar 
consolidada, mas sõ o estava apparentemente: 
a anarchia surda reinava nos esptritos; eu 
uão rallo dn. anarr.hia d.n.s ruas, ·das praça.3. 
do cacete e do punhal; penso que a.nno houv,· 
'-11 que tn1 anarchia desappareceu do Palz. O 
novimen to de 7 de Abril de 1831 veio a1· 

r.mentar essa desordem, esse mal moral d(' 
que estavam eivados os espirltos: ãs commo
~ocs succederam sedições, ás sedições rebel
if<ies, c assim tem caminhado o Bruzll ate 
a cpoca em que v1vemos. 

~.!as o nobre Senador v!o qu~. depois de 
1S35 atl; 19 de Setembro de 1837, parecia rcs· 
talldecer-se a ordem, porque c !I e disse: - VI 
uma Provlncia que se tinha rcbellaàn em 1S3~ 
l!stn.r tranqu!lllsada, outra promcttla cm bre
ve o restv.belecimento da tranquil!idade. - O 
uoore Senador não estti. inteirado dos factos; 

·n. Provi neta !lo Pará nf1o estava. ainda tr.an. 

o acto da renuncia, mas penso que continha, 
pouco m.n.is ou menos, o que acabo de .refe-
rir; corno é, pois, que o nobre .Senador julga 
que o Gabinete de 19 de Setembro é a causa 
dessas desordens, ou quea.~ tem -provocado? E 
acote modo p_arece (ntlo o declarou IDil~ 1,ou•a 

concluir-se) que eram desculpaveis os homcn~ 
que estão fazendo as desordens do Mara
nhão ... 

O Sn. Ar,ExcAn: - Eu nad.:l disse donae 
s~ possa tirar semelhante conclusilo. 

0 S11. VASCO:I'Ct;LT.OS: - 0 nobre Senador 
asseverou um facto muito grave, sem que es
tivesse bem inteirado dos aconteclmP.ntos, 
quando rlissc qu·e ao Ministerio de 19 de Se
~embro se deviam estes m.ales que estamos 
sorrrendo. O nobre Senador, sempre Indis
posto com o 19 de Setembro, diz. que a lei 
do ).iarnnhão sobre os Prefeitos 6 fructo desse 
systcma. Ora, senhores, eu n:lo comprehendo 
o nobre S€uador: tanto talento ·e tunta con· 
tra!licção!!- O t::over:~o de 19 de Setembro 

20 
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qulz centra!isar tudo (tem-nos asseverado o de Setembro, quando o substituía não pro
nobre Senador), e ao mesmo tempo approvava curou pessoa indisposta ao nobre Sanador nem 
que o Presidenw de Provlncia fosse crear no ao partido que o sustentou. Talvez que ;tppa· 
Maranhão a lei dos Prefeitos! - Saiba o no· rcccssem muhos desses que quizcssem subsU· 
bre Senador que talvez muito influísse na tuir ao nobre Senador, c devo declarar-lhe 
demissão desse Presidente essa lei que elie quo o Cabinete de 19 de Setembro (faça o 
~olicitóu da Assembléa· Provincial. juizo que quizer fazer dellc) approvou o pro-

Eu desejava que o nobre Senador expJi. cedimcnto que com o ·nobre Senador teve o 
c.asse que systema é esse de 19 de Setembro... Presidente do Ceará, que o tratou com multa 
Disse: - Mandou para as Províncias ho· considera~ão. 
mens imbuídos desse systema, julgando que Sr. Presidente:; cu tenho dito e repito, o 
elle seria aceito, quando us .Prorincias não Gabinete de 19 de Setembro nilo agl';ldou 
querem ta.! systema. - IJoill que homens man· pel::.. politica das v.;ssoas. Queria cada um que 
dou o Governo !le 19 de Setembro, que nilo s::: consel'\'assc mts suas Províncias tal e tal 
:fossem desses de que lançavam mão os Go· Pre:sidcnte; não os conservou: fóra o Gabi· 
•·ernos anteriores, com pequenas ,;.:ccpções? nctc! Nem eu sei como se ha de .manter um. 
'() Presidente do Rio Gr.ande do Sul não era Gabinete no P_aiz; s" um Gabinete tem maio· 
11m Presidente do Governo de 12 de Outubro? ria nas Gamaras diz-se: - A maioria prosti
Nilo o era o de Pernambuco? Não conservou tuio·se! - Se não tem, diz·ae ao Gorerno: -
os Presidentes do Pará, do iPiauhy, da Para. Vós nfto podeis ;overnar o Paiz, deixai o 
hyba, do Rio Grande do Norte'! Não couscr· po:;t:o a quem t::nha a ventura de possuir as 
vou os Presidentes das Alagôas e de Sergipe'! s::mpathias das 1C.amaras; nada, nada, vós 
O nobre Pre:>idente da Bahia. não foi conser· nfw podeis gover!l.!!r, retirai-vos! - Entra um 
v.:tdo'! ~ilo teve el!c .Uemissão só depois de novo Gabinete, tem a.s sympathias das Cama· 
muit!ts solicitações suas? El!e, felizmente, ras: - Corrompeu as Camaras! - Entrto 
a<:b.a"lle na Casa e pôde assever.ar isto. ?\ão como corrompeu? :Porque apparect:m empre· 
for:~m conservados os Presidentes do l<~:Jpirito ·gados alguns membros da maioria das Ca.ma· 
Santo, de Goyaz e de llfatto Grosso, que taro- ras! 
bem a instaucias suas foram demittidos? :w por isso que l'll c! igo ~uc o Gablnet.: 
Como diz o nobre Senador que o Governo cr~ d~ 19 de S>temiJro mostrou que a :llonarch!a 
19 ile Setembro teve empenho cm alterar a r~prcsen U;,: ,·a era poõsi vol no Brazil: quem 
marcha atG então :;cguida, ~ qu~ onc:trrc:;oa melhor p;;;:c sustentar o pensamento do Go
os >!CU.> delega!lo.s de irem plantar nas Provin· 1 verno <:o que aquellcs qu6 têm sustentado 
cias o seu systema? Que provas póde ap~e· esse mesmo pensamento nas Ca.maras? Como 
~entar'! Esse Gabinete já abandonou o posto. nilo se quer que o Governo empregue os mei!l · 
e para que reproduzir factos? Qual o reme· bros dessa maiori.a? De qu;::m se deve ,.n.· 
dio que se quer dar? Julga o nobre Sen::dor confi::r? Dos seus inimigos? 
que, se algum dos membros desse Gabinece Sr. Presidente; eu julgo que a nossa si· 
entrar de novo para o ·poder, ·nilo continuará tuacão é muito critica (ilJloiact.os), que de· 
U<.'sse sYst~ma, no systcma desse Ga.i.line;;e que vemos to!llar medidas cfflcazes (apo·iac1os), 
.era o da Constituição e da.s leis? que a principal medida efficaz não é ~õ a rc-

En não comprehendo ao nobre Senador, ~ vogação d.a lei dos Prefeitos. Elia ue certo 
desejo que o nobre Senador f:alle com fran- contém disposi~õcs que, como disse o nobre 
queza. Diz elle: -a minha Província está senador pelo Maranhão, vão entorpecer a 
em mão estado por causa desse Gabinete que uc~ão do Governo naquella. Província; mas o 
paro. lá foi. - E eu {)ntendo que quo.lquer quiJ convém é que il crime nfto fique impune 
Presidente que fôr para uma Provincio. ouc (a.poiadosl. e, pela legislnçfLO .,etual, o cri· 
-estiver dividida em dous partidos, coono ~s- me fica. impune (apoirLdos) e os queixumes 
tavll a do Ceará, h.a de soffrer os mesmos ln· sfto gerae~. 
convenientes. Parece que o nobre ·Senador Eu, quando Ministro, procure! estudar a 
-quando fili Presidente do Cea.rã vivia tam· nossa legislação cri.mino.I, colligi quantos do· 
bem multo i·ncommodado, .c o Gabinete de 19 cumentos ·nos podiam esclarecer sobre o cs· 
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tado do Paiz a tal respeito, j) entendi que as :;idades do Paiz, visto que dá hojr• JugaT a 
nossas ciTcumstanclas exigiam uma reforma, que partam da Camara as medidas necessa
principalmcnte no nosso Codigo do Processo, rias na~ eircumstanc!as actu_aes. O nobre Se" 
tal qtml o apresente!; mas o que se nfto tem nador dcYc J::mbrar·se )irimeirJ.mente que o 
dito, qu:uno nfto tem estigmatisado a esse l\Iinisterio actual tomou conta da sua pesuda 
pro,keto o nobre Senador do Cear{!, a quem missuo em uma época que na verdade não 
mr.> tenho referido! apresentava tantas difficuldades como vão 

Tem concebido o nobre Senador lá uma agora npparr.·ecndo: a!~.m disto, entrou por 
icl.Ja d~ perfeição, pela qual julga que devem occ:dão de urua :1ccessidade, e pela parte que 
sr:r feitas a.s instituiçries, sem nenhuma at- me toca (e creio que mesmo pela parte dos 
tenGào Íls cireumstanci;ts do Palz; quer for· meus nobres collcgas) nunca presumi ter a 
mar os homens para as instituições, ·e nii.o habilidP.dc necessaria para poder fazer pamr 
as instituições para os homens! :-<esse pro· o carro da revoluçiio, posto qu2 muito desejo 
j.,cto que r:u apresentei se acham todas as que ellc pare; attencli unicameute ás circum
garantln:; pura o homem individual; -mas t_am· swncias. e para satisfazer uma necessidade G 
b'·m nelle ~ncontra a Xaçãn as garantias que qu'' eansenti em incumbir-me da missão qu1' 
pr:~cisa. ~o emtnmo, o nobre Senador entcn- s•: rn" conriou, até que apparccesoem maiores 
clr· que ,; um projecto que vai comprometter c~P1!r.idndes ~ue pt;dr.sscm prestar ao Pair. 
:t segurança individual, qu~ vai fazer com que esse grand~ Eervl~o de fazer parar a roda. d9. 
o Ministro cliga aos juizes: - Vós haveis de revolução: todavia, o que fez a .cdministr.a· 
julgar segundo a minha vontade e não se· çfw? AchOil o estado de Pai:: um pouco mm· 
~~t:ndo ~"!. !ei; qtt:!ndo nfLO, s(•reis dcinittldos. . qnillo: t~rn. da su~ abrignç:ão obse:rv~n· o~; fa-

Estas têm sido as phrases do nobre Sr~.· ct~s. para, ú. vistn. dc!les, it· p!'oponGo o qn~ 
n:tdor: e, emquauto nó:; produúmos argumen- julgasse ruais conveniente. Quanto a factos 
r:os tfi,, ltuninoõos cotno ··str·. ati r:·ovin~i~s I muito !lntigos, cujas conscquencias. s.e fnz~m 
>iio sendo flagelladas pela guerra ctvtl. hoje sentir, isto pertencia üs o.ctmmtstraçoes 
(.tpuiurios.) 1 p~ssadas: estas é que deviam ter consultado 

Voto pelo requerimento, iulgo.o de muita as necessidades e aplanado ns difficnldades 
ur;::-~ncia, ü que hOje mE:smo se deve nom<,;tr p<;:oa curar os males que lia tanto tempo exis
" cummi:>õiio. para que, entendcndo·a8 com tem no :Paiz. O que o :Ministerio actual pc;dia 
0 :; nobre~ Jiinistros que são me.ml.Jror:. llcst::t fuzr·r ern ver " '.;·xr:.minar o~ L1ctos uovos. 
c~~s:1, ~!Jr~~;,·nw quanto :1nt::s o seu parecer. pnra por clies julg-ar :! situação do Itnpcrlo 

O !:li<. P,\t"'. \ ,\_r.t,l"<lt:r·:t:cg:" (.1fiuistr·o da ,, propô r medid~s ac!equ.1d:ts. Ora. n:; primei· 
./usti(;a.): - ~1 edi ~l p31avrn. Sr. Pre::id·?nt(l, ra~ !nforrnac:õt?s que vieram das Provincins 
:;õ par:.t Ciz:i' que ,·~··!~; ta!!'lh-:n~ :H·1c reqnp.. nfí.n rrnm des:tninladoras, c pCid<·-sr dizPr qne 

:·!mento. Acho, a:: verdade. um pouco extra· de repente é que appareceram esses .attenta.· 
cJI·Uina.rií, csr.0 1:H~l!11 d·' proc~·der; <' r;arer~·- do~ n3s Provinc!:n;; essas noti('ins dcsa~rada

:·l~ m~is n:~tnraJ QUL: o :\!inist0rio iniciasse nis ch~~aram sómontc ilontem, e por consc· 
e;,sas mcdidu:;:, met!lda,; exccpcio:~.aes crne t·rrio ancncia não se póde increpnr o Governo por 
que siij só ~•s qu:• .:allem nctu:tlmcnh•. Toda· 1;ru; ter proposto n.s -medidas que agora sr ~c
vb, como .:u entendo tambcm que não é só clamam. o Governo aiC. esse tempo não tem 
o Executivo quem dirige o Govemo, depcn· ficado ocioso: já pelas repartições da ~uernt 
dendn este ··~sencialmentr• do concurso das Ca· c dn. marinha, j[t pelas da fazenda e da jus· 
maras. nclto que tem cabimento o que acaba tiça, foram apresentarias v.arias propostns, 
de propor o nobre Senador, '~ por isso voto !JDas ou más (o Corpo T.,cgislatlvo ns julp;a.rú) 
pelo seu requerimento, aproveitando esta oc. m~$ .. pelo :neno~. fundamentadas sobre fa. 
\~~:.;!~·· p:n~1 ju.~tificn.r :t nclministrar:fLo de uma rtos. 
Imputação ~ue lhe foi J:1.nçada por um nobre Por consequencia, repillo como falsa, con:o 
Senador pela Provinci:l ria l3ahla. lnjust~. a proposição de que a .admlnlstraç~IO 

Disse esse nobr0 Scuadcr QUI' o :1-IiniR· actl~<•l tr.m sido indiff,~rentc ao esta!lo elo pmz. 
wrio tem sido inerte ou omiR~o na apresen· o Sr.. Ar.l~:>õcAr.: - O nobre S:mndor que 
r.~~:io das propostas rrelamad:1~ pr.Jas neces· me combateu pare~e que ainda está dominado 
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daquelle mesmo espírito que aqui manifes
tou, quando se trat.ava da resposta á Falia 
do Throno. O nobre Senador está tão cheio 
de enthuslasmo pelos seus talentos ... 

O Sn. VAscoxcELtos: - Não, não. 
O Su. Amxc.m: - ... pela sua conducta 

administrativa ... 
0 Su. VASCOXCEU.os: - Isso sim. 
O Su. Ar.r.xc.\u: - ... que não se põde to

car no seu :v!i.nisterio, nem o mais levemente 
que seja, sem que se persuada que se lhe 
faz uma grande injuria. N.a resposta â Falia 
do Throno, urna sõ palavra que, a não ser 
combatida pelo nobre Senador, talvez nem 
fosse prescntida, chocou tanto o seu amor 
proprio, que aqui combateu por mais de 
vinte dias, e fez discursos tiío longos, que nos 
eonsumlo du.as sessões inteiras, ·corno o Se
nado é testemunha; tal é o desvanecimento 
que tem pelos seus talentos administrativos, 
que não quer soffrer a mais leve censura. 
Aque!la administração de 19 de Setembro é 
cousa tão sagrada, que se lhe não póde to
car. Embora se pergunte: -Onde está a s.al-

factos Inexactos, c que me ln~repa de ln
exactidões, ·para que se publique no jornal 
da Casa que me desmentia? Aponte, pois, o 
nobre Senador qual. foi a com moção que iii!" 

pareceu em alguma Província do Imperio des
de o fim de 35 até 19 de Setembro de 1837? 
Aponte, e então diga que eu refiro factos in
exactos. 

O nobre Senador parece que com essa sua 
acrlmonia de argumentar quer i·mpõr silen
cio aos que ous.am oppõr-se a suas opiniÕes. 
Não, eu não estou para ser esmagado por nin
guem; hei de dizer sempra o que sinto, em
bora saffra improperlos. O que affirrnou a 
nobre Senador é que não é exacto o gue ~ a 
pura; cu disse, e ainda o repito, que, du
rante os dous annos do primeiro Regente da 
Acto Addiciona.!, não houve revolta em Pro
víncia algum.a, e depois que entrou a admi
nistração de 19 de Setembro, tem havido mui
tas desordens; isto é um facto verdadeira, a 
Bruzil todo a sabe. · 

Pergunta o nobre Senador qual era o sys
terna da Gabinete de 19 de Setembro. O no-

vação do Paiz, que com tanta emphase pro- brc Senador o tem dito: é o systerna do re
metteu quando subio ÍL direcção dos negocias gresso, que eu chamo de reacção; é o sys
publicos? - 1Embara se saiba que tudo ficou tema d.as transacções, que muitos chamam de 
pear, a divida publica augmentada em mui- corrupção. O nobre Senador por vezes tem 
tos milhões, a guerra pcar.a.da, as Província~ explicado esse systema, e um Deputado na 
em conflagração e desordens; nada disso im- outra Cam.ura explicou-o muito bem, talvez 
porta: a administração de 19 de Setembro é mesmo no sentido dG nobre Senador: se é 
a .melhor cousa imaginavel, é o modelo das bom, fique-lhe a gloria, parque foi quem o 
administrações! Ninguem lhe toque nem. le- inventou, c quem o propagou. A verdade, po
vcmente, assim o ordena o nobre Senador, sob r0rn, é que, para se estabelecer tal systema, 
pena de se incorrer nos sarcasmos e viruien- com que eu julgo não ir de accõrdo a maio
ela de seus discursos. ria do povo brazileiro, fez-se uma reacção 

Ora, o que disse eu em meu primeiro terrivel contra todos os homens fieis ás insti
discurso, que tanco offen.desse a essa o.dmi- tuições juradas, e que não estão preparadas 
nistração, para que o nobre Senador, torcen- para innovações perigosas ás li-berdades pu· 
do minhas expressões e fazendo os torcicol- blicas. 
los que costnma para lançar o ridículo sobre Nfto me farei cargo de responder á sua 
os seus adversar10s, gritasse enfurecido: - theorla de maiorias de Assembléas, porque 
Não está bem infarm.ado; o nobre Senador não fallei nisso: o nobre St~nador costuma 
avançou factos inexactos? - Que facto avan- vir com cousas que se não disseram, e que 
coi eu que não G exacto? Eu disse que nos não cabem na discussão da materla sujeita, 
dous annos do Governo do primeiro Regente para lançar a odiosidade sobre os seus ad
do Acto Addieional não houve uma só com- versarias (apoiados) e ter o gosto de comba
moção no Brazll (apoiad;os); e ·depois de 19 ter argumentos que são feitos pelo mesmo 
de Setembro até agora tem havido varia~. nobre Senador para os debellar. Disse que 
Ora, senhores, ser1i. listo referir facto inexacto? conservou quasl todos as Presidentes d.as Pro
.Diga o nu':lre Senattor, é isto falso? Não po- vlnclns quo tinham. sido nomeados pela ad
.clcrel dizer que o nobre Senador 6 que avança 1 mlnlstraçfto anterior. Eu não disse o contra-
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rio; o quo disse foi que para algumas Pro· 
vincias se mandaram Presidentes . que espa· 
Jhnssem e sustcn tassem o systema do re· 
grosso e das transacções, isto é, o systema 
querido do nobre Senador. Disse o nobre Se
·nador que o que nilo agradou foi a politica 
das pessoas. Bem, o nobre Senador mesmo 
o di~: a politica do seu :11lnisterio foi a po· 
litica das pesso.as, e assim parece. um Pre· 
sidente de .Provincia tinha sido fortem<!ntc 
cstigmatisado por essa opposição. que passou 
ao poder om 19 do S~tembro, chamanclo-se
lhe :1té Holophernes, e' depois foi por essa 
m~sma oppos!çüo, quando no poder, elevado 
f:.s nuvens: diga o nobre Senador se este facto 
não é exacto; eis ,a politica das pcssons, c 
se e!la é má, não sou eu que a introduz é 
o nobre Senador com o seu systema. ' 

Eu trouxe a historia do que tinha acon· 
teci elo; eu moatrei que os choques que t&m 
apparccido são effeitos desse systema, que se 
quiz estabelecer em eertas Provincias que núo 
estavam preparadas P.ara isso, c que, ú som· 
bra da fiel execução da Constituição c das 
leis, iam colhendo os fructos da paz iam ten
do algum melhoramento material 'e premo· 
"Vendo o seu bem estar. 

Dis:;e o nobre Senador: - Qu~ factos 
apresenta para provar isso? -- Os factos que 
apparecem no Maranhiio, cm Santa Cathari· 
na, e os que v fio app~reccndo no Ceará; e 
niio me diga que o Ceará estava dividido em 
partidos . .Tá o nobre Senador disse isto aqui 
uma vez, e eu respondi-lhe: - Que o Ce.arâ 
estava quieto e tranquillo, o progredia no 
s:m melhoramento; tinha sim uma opposição 
que todo o Governo livre tem, e ê indispcn
savel ter no systema que nos rege; porém 
essa opposiç:lo não ameaçava alterar a or· 
dem publica, nem nunca o Presiclcnte do Ce.a· 
rá. teve necessidade de pedir forç:t. dinheiro 
ou qualque.r soccorro a outra Província, ou 
ao Governo Central, para sustentar-se; antes 
soccorreu a outras Províncias com mantimen
tos e tropas, e fez rcmessl de fundos P.ara a 
divida publica. - Quando uma Provincia faz 
isto, estrt cm perfeita paz, c não estil dividida 
oro partidos pGrque se qulz alli est.:J.belecer 
a martello este sYStei!lla de regresso de 
transacções, par,a o que a Provincia. não es· 
tava preparada, e por isso vai ficando amea.· 
·~:ada a sesuranca :PUblica.; ~ o nobre Senador 

que hoje devia ter remorsos por ter produzido 
este estado de agitação e de clesassocego em 
CJUe está a minha Província, ainda ri·se dos 
!lUtles que clla soffre, parecendo querer unir 
o escarneo ao insulto. E porque eu fui Pre
sidente daquella Província, hei de deixar de 
advoga.r os seus interesses, só por espirita de 
modestia!! :\ão. hei de dizer os males que a 
administr.ação do nobre Senador lhe causou. 
Portanto, senhores, tenho multa razão de di· 
zer que essas commoções que têm apparecido 
s:lo conscquencias, são reacções produzidas 
por ess;, S)'Stcma que introduzia o Gabinete 

de 19 de Setembro. 

Disse <iincla o nobre Senatlcr: - Tem o 
Sr. ~" S2crctario concebido tttnl idén., e com 
cl18. quer q!!t' se governe mundo. - Isto 
cabe :to nobre S.:nador: eu n>w tenho dado 
n~ano~. no Bl'az.il, teaho feito unw. figura 
inuito s:.-ct!nd:1ria na :1ecna politic::t.; nf1o te
uho t.::-:.-it'lb'.l:-.cldo s;·stcm:.ts. ui~o tenho npp_~te
dc!o i1::L f·~·cn~0. cios !;1\~id.es movimen.to:J e mu
danças que t0m l•.a\'itlo, nito te:~ho presumpçiw 
tle quércr dirigir os destinos do Paiz e dar 
lois ao Brazil: IJ:n·êc8 que isto melhor cabia 
ao nobre Senador, que cm todos os tempos 
tem apresentado a maior anciedad·2 por ancbr 
st:mprc na dianteira dos negocioz, invr.ntando 
systr:!otnas, Pmllora seja. hoje um. a a.mnnhü. ou .. 
tro. En cinjo-me á.s iclü:J.s eonlleddus .. 1s lds 
que estão estahriccldas, á Constituic;ão jura· 
d:J. e ao Acto Addicionnl, cm o qu.al talvez o 
nobre Senador tenlu maior parte do que cu, 

e ho.ie o cJuer reformar. 
Portanto, não ú com as minhas idéas que 

eu quero que se governe o Brazil; o nobre 
St'nador sim, cuja :urogancia é tão dt:smarca
da que não pôde soffrcr que se faça opposi· 
~iio n. qualquer acto seu. ameaçando logo os 
seus adversados com esse projecto da rolha, 
por mdo do qual espera. que as suas idéas 
tenham logo força de lei. Ora, o nobre Sena. 
dor com isto dá S(~Us visos de rei, ou pnr.n. 
mei!Jor ·dizel', de dictador, e tall'cz se :1cos· 
tumassc a isso durante os 19 mczes de seu 
Ministcrio. cm que p:\r.;ce ter feito tudo 
(1\H\llto quiz; porém, agora, cuido (lUC se en· 
ganu.; a(!ul não hn. Regimento dQ rolha, bn.vo· 
mos de discutir todas as suas !dóas; pO!' mais 
sublimes que cl!a.s sejam, 1\fLo tle ser mcttldas 
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no cad!nho da lliscu5são, e nfLo se ha de ju. 
rar na palavra llo mestre. (.'lpoia.dos.) 

Combateu o nobre Senador cou~as que cu 
não disse. isto é, que o Gabinete de 19 dp Se· 

ministração a põz; e se o nobr.e Senador não 
mo acredita, outros me acreditfl.rilo, um di.a so 
me ütrá justi~a. c ~<: di!'".l qm, eu defendi Cll 

interesses de minha Província, e procurei re
mediar seus males; embora o nobre Senador 

telnbl·o ~.r,·t .accusado de queret· a centralisa· 
se 1·exe, cu hei de cum!)rir com o meu de;·er; 

çfto, e, ao mr.smo tempo, de ter despachado e se o nobre SBnador não se vexa, é porque 
para o }!aranhão esse Presidente qu,• s:tnccio· nfto estfL no estado em que eu estou. T.alvet: 
nou a lei dos Prefcitc~ .. Tú llissc que não pro- que, ~<: 0 uobl'<, Senador aqui se ach:!Sse qu.~n
feri semelhante cousa, e nem me parece que do :t sua Província esteve em uma scdiçfto 
nlguem a dissesse nesta discussiio: mas, com· em 1S33. mostrasse maior impãciencb aind:1. 
tudo. podia-se m:p1icar esse procr<limcnto jl('" do que eu agora mostro: se o nobre Senador 
la;s muitas inconsequencias de a.l~;uns des~a se collocassc no lugar cm que eu estou eollo
oppo~i~ão, que antes ·de subir ao poder nao cado, f' bem .assim o nobre Senador o Sr. 
f]Ueri:~:.l conct.•d<•r ao Gon:rno meios alguns I Cosm Frrreira, nuc temos nas nosslio.S Pro
p~ra pac!ficar a~ Provindas; que diziam ter vincins .no~sas p~~prledadcs, nossos pa~entcB, 

·O GJvrmo sufficir.ntr.s meios para isso, c que, nossos ~migo~. nossas rrlações, eic., tal'l'e~ 
se o nfLO fazin, era por inepto r. por conniv~nte niio aprr~;cntasse o sangue frio cap.1z de re· 
com os r.ebr.ldcs; que, emfim. fize!·am uma mr.dinr seus males, e se vcXll.Sse ainda mais 
oppo,içii.o t:ln dcs.abrida, que conseguiram f]Ue do qu<· nós: talvez, sim, quizesse qu~ se lhe 
o Regr.ntc, descendo do poder, dissesse: - nfLO r·sti·;,'ssr contrariando tudo quanto pro· 
r;:n co~l1er.o o~ hom<'P.~ e as cousas, isto é. co-

puzcsse c' dissesse; ta !vez não gostasse que 
nheço que· -o fim desta opposiçf:o systemat.ica ~e fi?.css'· :u·gumcntos dr tudo, apro\·citando-t!tt 
(o empolg;m· a presa: pois alti a têm, 'I'Cpar· a mnis pequena palana. que <lm desabafo dls
t~m-u'u. - Eis o qu~ todo o mundo entendeu sesse, para ser envenenada; sim, nfto havia 
das palavras do Rr·•g;ente. Por6m easa nppo· d<· querer isso. Pmbom tocasse alguma vez nO' 
siçii.o tfto cruel, tão dcsespern·da, o que quiz :l!inisterio. 
ella ouando subia para o poder? Multo di
nheir~. multa força e muito arbitri<J. e nfto 
cabia 1'::zrr nada st•m estes recursos. 

Um nobre membro dessa opposiçfto, que 
iinh:: na Camara dos Deputados fallaclo muito 
contra o Presidente Alcnear e as leis da As· 
;;embléa do Ceará por l:lle promovidas, :1]1<·· 

:1~::; subia ao poder, disse a uma pt..ssoa, que 
r.'stil. mesmo dentro desta Casa: - O Alencar. 
o maior mal que pôde l'azer ao Governo é in· 
fluir P.ara que a .-\ssembléa do Cearú revogu·~ 
:~s !<>is que fez no wmpo de sua presidcnc!a, 
.Porque ellas se tornam inclispensavcis para se 
poder sustentar a ordGm publica. 

O nC~brP. Senador está na Cilrtro-, tem aqui 
tudo quanto é ~l'n: c sP tem mais alguma 
cousa frírrL daqui, é na sua Provincia, que 

.rstrt tranquilla; mas a minha Província est:í. 
~mcaçada, tenho !(L a minha I•ropriedade, meus 
parentes, meus amigos, c tudo quanto púde 
~rr c:tro ao homc.·m neste muntlo; e portanto, 
atravez mesmo de todas as increpaçõos que 
o nob1·e Senador me possa. fazer, niLo tenho 
Terned!o seniio dir.cr o ,•stat!o em f]Ue sua a.cl-

O nobre Senadnr, ainda qu~rendo lançar 
sobre mim todo o odioso. até '!t:iz dar a en· 
tender que. quando cu fallava no Govern• 
de 19 de Setr:mbro, abrangia tr.mbem a vou· 
tadc irresponsavei. Não, quaudo se diz o Go· 
vcruo, todos bem entendem que ~ o Minia
terio: nito <1 minlla inten~ii.o tocar na vem· 
tad" irr:;sponsaYel, e Pspero em Deus que não 
me ha de d~ixar caltir em tüo criminoso aht:
so. E:;sa gloria den só fic:tr ú opposição a. 
que o n·obre: Senador pertencia em 183i, qu<' 
niio poupa.va ,t propria pessoa do Rr,g.•nt~ ir· 
responsav<>L 

Voltando :1;\•l!'a á m:ttcria do requerimen
to. '.:t~ disse qnr nw pm·cci!t que se de\'Í:l. es· 
pcra1· pelno; pro\·idcncbs IJUC o nobre :IIinistrD 
da Guerra disse ~uc ·O Guveruo Eé propunh:t a. 
dar; t• quando o Go1·orno disse2se que prect
;;;,va tia conc1:rn:ncia <lo Corpo Le{:'islatlvo. 
entüo ~e npprovasse rcQU<'rlm"nto; mas. 
coJuo vejo que a commissiio QUB ~c: vai no
mear não poderá apresentar seus trabalhos se. 
n~o de]Jois da.s cnuf,!r•·ndas a qut:: o ·Govemo 
s~ tem dado, e como sinto nlDit'J d~s.::jo nt) 
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Senado de ~•• approvu.r já o requerimento, ne· quanto qniz.,•r ao Ga.binctc ele 19 de Sekmbro, 
:1hmna l'r•pu~;nancla tenho d•~ votar por elle. I 0 não se lhe póllc responder'! Se .alg~l'm res· 

O Sn. ::11.\liQl•f:z oi~ P.uu:o;.v;r.\ (p'.'/1. or· 1 j:Ondc, quer dominar, quer ser Ulttauor, nal• 
11<''1•1.): - Sr. PrPsidente; quando eu vi o Se· quer soffrer opposição aos seus actos, etc. 
mula apni:l.r o t'i:!Jtlcrimento, e avprovar sc•m I Oh! Senhores, eu não sei a que vem esUls 

debat~ ~- sua m·;;•!nch, .-~sp;,rava que n:io hou- 11 proposições, estes ditos do nobre Senador! 
vesse uma. lon,-;~. discu,;;ão, corno a qt:e tPm Que 0 Gabinete de 19 de Setembro era !ncon
ltaYidJ. Todos nóo conhecé~nos a irnport:tncia I scquente, porque negava -~o Governo anterior 
do negocio; como havemos, poi~. rle deixar de todos 08 recursos, c depois queria para s! to· 
approvar hoje o r''QU<rinwo1.o, p;;J:lt~:-:dn o dos os recursos! E' uma grande inconsequen· 
tempo com rrcr:mbaçõ'"s rlt: !l~~tP :~ ;:mr:.c? cia! Entender:tm os membros de que se com· 
;Ap:J-i.adJs J. Gn:trd:•·se is;;~ pr;t ourm ncc:t· póz 0 Gabinete de 19 de Setembro que não 
bliio. (,tpoi<l~?.os). :lfas, em!'im. ~~1:10 <H nfio deviam dar cousa alguma ao Governo; mu
•Jncro r1ue ''-' rligr~ qn•.' llOI' o5t". :·:~:t:-tei:-a ;lc· d:un·se as cousas, entram para o Ministerio, 
>ll'jo pür ;; rolha 11:: bocc::t c~'' ~in;urrr:, ·~ en pedem providencias; se lhes negas~cm taes 
~:ou b!mi:;o li;,ss;, projecto d:• nlha. P~GO qua providencias, se se acba;;sem no ml'Smc cm· 
se prorogue .a s•·ssJ0, po;·quc ama:1hil .; dia baraço. sabiam qual era o p.artido a tomar: o 
~;ant-o, ~~ depo!;. 6 do:nh1go, c; port::nto deve-se que ha de .novo neste procedimento? Tudo é 

concluir hoL ::. <!1scnssh ll<st<• reqmri:J:~nt.,, crime no Governo de 19 de Setembro, embora 
i:! JIOi.rrtlo8.) I elle se guiasse pela pratica adoptada en1 to-

Ar.m:~r.\~. vol.t:s: -- Votos, votv:;. dos os Governos representativos! Este Gabi· 
O 8:1. V.lc:cu;o;;~ELLO;;: - Sr. PreiildeJ:,,·; I. nete niio só não deve ter principio algum, mas 

-t-u níiCJ r,osso J;·b:.J.r U~; ~:.;.r:iic:n a.lgu:ts ~~· ainda nem deve def~nder-se! 
etos qur, têm :lido produzitl\ls com muita i!J.· o Gabinete de 19 de Setem-bro er.a tão 
.~xactidiio pelo nobre Senador 3'' Secn.:tur!o. inconsequente, que conservou um Presidente 
~·:!o qn<:ro ti'.!r ó.ictaJ~r. nunca tive esw p:e · a que.m tinha chamado de Holophernes, antes 
t••uçiio, tenho ''"'do jlrovas do contra;io; qu:m- de entrar -para 0 poder, e o nobre Senado;· de· 
(10 lle5t:t C.!!~"i~ uf!erc~~ é •. iguma i<!éa o.:lnh~, clarou que se referia ao Sr. Andréa.. Ora, eu 
P"GO ~.-,mpr;, hun:tilueme.ucc que b~ia r.:;nt:ttiüa niio me lembro que se ch;:>.masse Holophernes 
a uma commi;;;f.o. O noi..re S~nu,d~:· .iul;;"' ltUo ao Sr. A'ldré.1; mas. supponhamos que sim, 
•.•u me ::.t•:rrel, r;,;;pond,•n<io·me dle Lra.uspor· supponhamos que ta i ,,pithctn se lhe deu; 
tado rl•; co!era; n~.o ha de acuntecer a.s.llm: eu logo que -principiou a !uncc!onar o Gabinete 
espero em Deus que me ha d6 dai" coragem de 19 .Ue setembro, o Sr. Andréa justificou-se 
blstant~ para responder aos seus argumentos: perante 0 Gover-no de tudo quanto se dizia 
cança·.se debalde, amotina-se s~m nenhum fru· a seu respeito. 
ct.o qu;mdo mo. responde com tanta coim·a, su]l" Eu estive convencido por muito tempo 
pondo que tem sido offendido por mim. que 0 sr .• '!.nclr~a tinha lançado mão de meios 

Eu o niio offcndi. O nobre Senador cs· que a. necessidade não justificav.a, e um des· 
U~;mat!sou o Gowrno de l.9 de Setembro, c s;;s mdos era distribuir pell tropa os saques 
:n~:o só o ~•Iinist~rio; disse mesmo qU<' os rua. feitos aos rebeldes, porque entendia que ne· 
lcs que o Brazil .soffre sfio efíeitm •.lo sysc~ma nhuma necessidade jnst!ficava a um General 
desse Governo. Eu não podia ser indiffer.:nte clctcrminar semelhante cousa, pois qu~, além 
a uma .ar;;uição tilo :ler<• e pe~igosa, mormenté de outras r.::zõcs que con:lemnava um tal pro· 
11~s circumstancias actuaes, " quando nenhum cedimento. era cllc mais -apropriado para p!an. 
7P.ID<!dio podia haver para o ma! feito. Eis o tar a indisc!plin:t no <·Xf-rcic.J. O Sr. Andr~a 
111otivo por que p~di a palavra: cu mostre! mostrou que todos estt:.: factos, ou eram fal· 
qu~ o n~bre Senador n:to tinha. P-studaclo bem sos ou não tinham sido tJratic~dos por clle; 
•1 DCi'R;t hi~toria, •• p~ra isso expliquei as com· que, pelo contrario. e!le tinha procur;lClo rc· 
:moções que têm havido no paiz. Om, haverá mediar todos os males que erros de seus an
nestll8 palaVrll8 .alguma. idõa. o!fMsiYa a.o no· tecess,)rcs tinham produzido. Ora, á v!st.:t 
!Ire Senador? O nobre Senn<lor pôde i!!lll•::~.~ disto, de1'i:t cu continuar na convicção r.m 
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que cstant? Porque um dia formei máo juizo não estav,n algum tempo antes preparada 
de um homem, deva continuar a formar o aquellii. rcbellia"o ·, existem documentos que 
mesmo juizo, embora conheça que estav.a cm prov · erro'/ am Isso; c bem que o chefe de policia 

no dia 2 de Nonmbro, declarasse .ao nobr~ 
O nobr~ S~nador julga que eu offendo a Senador Presidente daquel!a Provincia que 

.Provinda do Ceará, quando a considero di- nenhum receio havia da rebel!ião, todavia 0 

vidid~ e_m partidos. Or.a, não sei como me hei facto de 7 de Novembro 0 desenganou. De 
de exprimir, de manell'll. que me faça enten- quando estava preparada esta b ll"c • Nc r. • . . . , r e e 1ao. .. ,Lo 
der pelo nobre Senador: ser,L I-nJUria a um.a I foi ella tramada durante a ad · · t - d 

•• . • • ~ . ? ·:- , ~ • ·- m1n1s raçao e 
Pro>mc:a ~ dnls,w ~e partidos. lSao é ~es 12 de Outubro? Nao consta Isto de docu.men-
~o a d1visao de partHlos um _fruc_to da _llbcr- tos que existem na Secretaria? 0 nobre Prc-
aade? Dentro do ·Corpo Leg1slat1v.o nao ha l Eidente da Bahin não deu t d d • 
divisão de partidos? :-Ião tenho cu ouvido di- tramas? par e c to os estes 

zer nesta Casa: - O meu lado é desta opi
nião, o lado contrario não quer ceder. etc.? -
Isto não 6 partido? e é offensivo ao Senado 
dizer que tem partido? 

O nobre Sr. 3" Secretario diz quanto quer, 
aggridc seus adversarias, e declarou-se muito 
contra .a minha expressã.o, de que o Ceará 
estava dividido em partidos. Xfw havia no 
tempo do nobre Senador um partido no Ceará 
contra o Presidente, e ·Outro a favor? Isto é 
um facto que nflo púdé contestar. c entretanto 
diz que não hnviam partidos. 

O nobre Senador disse que o systema do 
Gabinete de 19 ele Setembro era o de reacção, 
e que eu mesmo havia explicado o que era 

regresso e transacção. 
Ora, senhores, quem p6de assever.ar um 

facto aqui ·nesta casa? Quem póde nesta casa 
as·s~verar que cu disse que o systema do Ga
binete de 19 de Setembro era de reacção, 
qunndo pelo contrario eu tenho dito que era 
o de conciliaçfLo de todos os partidos, que o· 
Governo não fazia dlstincçflo de pessoas. que 
empregava lndistinctamentc a todos, c que, 
bem que os membros desse Gabinete tives
sem feito opposi~fLo ao Governo de 12 de Ou
tubro, conserYav.a a todos os empregados desse 
Governo? Eu fiz menção dos Presidentes que 
foram conservados. Tenho .~xplicado .mil ve
zes que o Governo representativo era o Go
verno das tr.ansacções; mas eu nfto tenho ge. 
nio ou geito para fazer essas transncções, c 
provo Isso com ·O mesmo nobre Senador 8" 

Secretario. 
Disse o nobre Senador qur no tempo do 

Minlsterio de 12 de Outubro não houYe com
moção alr;uma. Eu invoco no nobr" Senador 
·o Sr. 2" Secretario que diga se na Bahia j(L 

O que o no brc Senador suppõe é que os 
br.azi!eiros de uma natureza diversa de todos 
os homens, que tantas desordens, como tem 
havido no Brazil, não produzem essa tenden
ciu para rebel!lõcs: lendo-se a historia de to
dos os paizes, admira-se, sim, que o Brazil 
nfw tenha tanta tendt•ncia para as desordens 
como outros paizcs. 

Tornou o nobre Senador a fallar sobre as 
gr;mdes dcspezas do Gabinete de 19 de Setem
bro, que ddxou tudo no mesmo estado, etc. 
E:stas cousas sfLo faccis de dizer, mas o pro
r.nr é difricultoso. 

Acredita o nobre Senador que o actual 
Gabinete lla de üLzcr as dcspezas publicas com 
as rendas ordinarias do Paiz, km que clle o 
prometta, c que talvez seja este um dos seus 
erros'/ Acredita que h a de encher este tlefiC"it 
de tres a quatro mil contos que sempre exis
tia no Brazil, desde o Governo do Sr. D. Pe
dro I? Como ~e fazem dcspezas extraordina
ria~, em un1n. guerra civil, sem recorrer .. se a. 
cmprest.imos? E' o nobre Senador capaz de 
nos convencer de que se podem fazer despe
zns cxtraordinrrrias por via de impostos or
dinnrios? Quando chegar esta occasiiio, quan
do entrarmos neste debate, quando estiver 
presente o Jiinistro da Fazenda, estimarei 
muito que o nobre Sr. 3" Secretario tome par
te nesta discussão, e então parece que ficará 
convencido que, ou não quereria ouc se fi
;:esse dcspeza alguma com a guerra, ou rc
conhccer[L que nfw h.avia outro remedia sc
nfto proc.~dcr corno procedeu o Gabinete de 19 
d1! Setembro; havemos de examinar o que 6 
Imposto c o que .; rmprestimo, c lla de o no
bre Senador (pois que o julgo de boa fé) 
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reconhecer que a este r<speito teve seus cn-
1-)anos. 

lllsse o IJObrc Senador que ludo ficou em 
peor estado. O que havi:~ de rner o Go1•erno 
;;cm o auxilio do Corpo Legislativo? O que 
púdc fazer qualquer Governo, sem se reformar 
as leis que dizem rcspei to ;í. discip!i.na do 
t:xcrcito? Eu estou persuadido que o Governo 
actual nau:1 conseguirit se não restabelecer a 
disciplina no exercito: a insubordinação é a 
nrdcru do dia; nfto é o ~ystema das transacções 
que produzia essa insuuordi.naçfto, a insubor
dinaçüo do exercito do Brazil é antiga: c 
pam vrovar isto, per.mitta-se-me que eu cite 
este incto, que nuvi .a 
Quando o Sr. ::llarqucz 

pessoas inti'iradas. 
de Barbaceua. com-

mandava o exercito do sul, ordenou a um 
General que ar.udisse .a tantas horas para um 
ponto a:neaç:Jdo pelo inimigo: o General des
obedeceu e retirou-se a. dous dias de marcha 
(aJ;,:,!a.tios tio Sr. Jlrli'IJUC::: rle JJarua.ccna), c 
(· eom Gcneracs racs que se quer vencer a 
rebeldes? (AJ!Oiarlos). Os rebeldes têm a \ei 
cio alfange, é nrdade .. a !e! do alfangc é cruel 
··· pc•rigos;~; mas, na falta de outras, Yalc ai .. 
:·:JJnl! cousa. (..lpoia.rlos.) 

:-<üo pense, pois, o nobre Sen:HiOI' que ;;,• 
possa melhorar a disciplina do exercito S()lll 

qliO Sê alterem .. JS !c i,; CXiSL21Ü<'S. (:1 )JOi(((;J,;), 

Os triLuu:ws civis a.bsoll'em os militares con
\'•?neidos de erimcs pelos Conselhos de Guerra, 
,_. :1ssim :1 insubordinaçflo quasi que é garan
till:!. -Eu jul;;o que é de absoluta necessidade 
•1UC uma co~11missfto proponha já uma refor
ma., que d<•elare Q.Ue em c:tsos tncs nfto haja 
l'l'l'ista (apoiarias), que se ·!'stabele:çam jumas 
de justiça militar cm todas as Prol'ineias in
:;uh~rclinal1as, ele cujas s0nrcnçns nfto possa 
i1a Vf:l' revistas. Sem cst3s provid<•nci:Js, o Paiz 
lm cJ:c ser l'ictima de quantos ambiciosos c 
qun:nns malvados apparecf\rcm. (Jpoiarloo·.) 

Tendo dado a hora, o Sr. Presi
dente consulta o Senado S<' appro1·a 
a prorog:Jçiio da sessão até a conclu
Si10 ela cliscu:::st10 deste requerimento. 
c· dccide-.>e Jl''la a.Wrmat!va. 

O 81: .• -\ii·::><..\1::- l'et;o a Jl<llana. 
Ll SH. Or.II'EIH.\ (pela orrlcm): -Desejo 

;;;tlwr Q.nantns vezes s·' púde !'allnl' sobre um 
l't'qllt'l'i!llCiltO. 

O Sll. AT.E.)."l'.\U: - Peço a palavra p~ra 

explica·!'. 

O S!t. Oum111.~: - Isto é um nunca aca
bar: creio que o nobre Senador t<·m !'allauo 
as vezes que lhe permittc o Regimento. 

O Su. PnE~lllE:\'J'J~: - O nobre Senador pc
de ;t pala1·ra para cxplicJr !'actos, e cu nüo 
lh'a posso negar, em conformidade do Regi
mento; por consequencia, tem a palavra. 

O Sn. Ar.Exc.~n: - O que aumira, Sr. 
Presidente, é o nobre Senador mos~rar tanta 
into!erJncia quando cu fallo. c a não moslr;n· 
quando fallou o outro nobre Senador. Espero 
que se m-~ permitta explicar·mc sobre iacto,; 
odiosos que se me acabam de impmar. 

·Em prim~:iro lugar, o .nobre Sm::dor 
disse que nüo tinha. gcito para transacções, u 
rJUC co.mmigo mesmo o provant. Eu desafio 
ao nobre Senador par.a que deelare :tlto e bom 
som qu:-tl fo! a transal~c:flo p:n·n. qui• o conYi
dei, j<'L no tc.:npo do seu }!iuist~rio, já em 
outro qualquer tempo. Sim, é pr.2ciso que o 
nob!'c Senador declare o .<Jia., hom e lu~ar 

cm que o convidei p:Jra alguma transacção. 
l~stas asserções sfw (]..:J.quellns que o nobN 
Senador avança para chamar susp2itas c Ian
ç;ar odiosidnde:5 sobre seus ndYcrsarios, c é 
preciso que lhe responda, port)th' as uiscussJ0s 
da Cas:t süo impressas. Cuido quo n. indispo
sição que o nobre S.~·nador me tí.'!!l nasce do 
cuntrario do que disse o nobre Senador; é 
porque nüo me acha com geito para trans
H('~üe:s nr:·m parr:. o re-gresso, e por r .:>::a. pcl·
suasão -cn1 que o nobrt: Senador c:;t:t é qur. 
deu tanto apreço aos p:1rtir!os que diz diYi
diam o Ce~r:í, quando eu era Présidêllte. 

1~' neccs.:i::tl'io, como uma y~z j{t disse. que 
o nobre Senador nüo se cncoleri;;c tamJ· por 
se contrariarem ns suas opiniões: QitanUo c1 

trago algumas das su::ts opiniões pnssndas, n~lt) 

é para qtwrcr mostrar fJUC é inconsequt>nte, é 
sim para con·obomr as minhas opiniões. 

O noln·c Senador, qu~ .a r.udo responde a.:
gnndo, fJUniHlo se apresenta um facto que S<~ 

não póde negar, r."mo o do Gcn<:r-:;J André[l, 
qtw rra. chamado Holophfl'll<'3 pel:L injusta 
opposic:ão d·~ CJUC o nobre Senador ffizia part~~, 

àl.sse que até ahi nüo estava informatlo ::tcerea 
do General Andréa, mas lJU<' ''lle rlrpois ~·-~ 

justificou: ···is um helio modo de dcscu!pJr 

21 
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uma inconscqu-:ncia. Assim tambem podia ter 1 mas n:io com egse~; cpithetos, que NJUivalem 
lugar a mesnu~ desculpa acerca do Presidente a descomposturas. 
do Ceará, que roi coberto de baldõcs por essa Disse o nobre Scn.G.dor: - Como se f:tz 
opposiçfto que injuriou ao Gcner.al André:t: a guerra, sc.m essus ;;randes dcspezas? - E 
podia o aobro Sen:tdor dizer que j(L estava quem disse que a guc·t"ra se faz sem dinheiro? 
acerca uel10 ruais bem informado, c entfto Sabe quem -disse'! Foi o nobre Senador e seus 
poderia ser tão acreditado co:no o é para o companheiros da O]lposiçiio anterior ao 19 th~ 

caso do General Andréa. Setembro, porque queriam que o Gorerno de 
Disse que o Brazil não tem tanta tenden· 

ci_n. para r.evoiuçõcs: c de f::H.:to, desgrncados 
de nós se o Brazil tivesse essa tendencia. por
que, com efiuito, se ~~ tivesse, estaria j(t tudo 
perdido com o systema de rcacçiics e trans· 
[I.Cçõe;:; fll..i0 o nobre ScnnU3r tem querido es
tabelecer, mudando repentinamente a ordem 
de cousas que t:•xisti[l, c que jft se ia radi
cando. Sim. C;,m esse sYstema de querer mu
dar tcd~s as inf!ucncins ele um partido para 
o outro, as :·cyoJtas scrinm ainda mais \"iO· 
lentas, ~c: os b1·uzileiros j(t nito fossem prODL'U· 

SOS Ü Ol'llbUl. 

Veio c~nu os cmprestimos c disse que o 
n~o pcdii·os serú um dos erros da adminis
traçüo aclu.al. Ora, senhores, a que Yem isto? 
Eu cm Lo! tüo l':t.llei, mas cuido que a admi· 
nist!·a~üo actual obra mnito bem cm nüo rruc· 
r.cr cn1pre:.stin1os; ns rendas hão ele chegar, 
quando se nüo ClllJll'çgarem os dinheiros pu
blicas em tr:tns:tccôGs, c se seguir o srstemn 
da cccnoml.a. SoiÚ':l, pois, o nobre Senador 
que se diga qu2 o dinheiro concedido ao Ga
bin0tc de Hl de Setembro gastou-se, c niio se 
.s·1llc e:nl ítU•J, porque n.s cousas íicaran1 cm 
peor csmdo; .:: aqui cabe dizer .de novo que. 
quando r;u l:t.llci cm Governo, quiz fallar do 
:IIinist:crio, como todo o mundo entende, e só 
o nobre Se!Uldcr nüo, para lançar sobro :r.liru 
odiosidades. 

A minha intcnçiio (ift o disse) nüo é ata· 
car a vontade irr.esponsavcl, coruo o nobre 
Sen1dor quiz dar a entender: fique essa glo
ria {t opposi~üo que subia ao poder em lD de 
Setembro; não !ta de ser a minha imp,acien· 
cia tanta que chegue a isso, nfto hei de !mi· 
tar a essa oppJsiçfto que não poupava cpithc· 
tos afrrontosos para atac·ar ao G-overno, cha
m.anrlo·o Govemo dc•monio, Governo monstro, 
Governo a quem nüo se dc\'C dar pão nem 
agua. ( ,tpoirrr1os). ::-Ião, da minha bocca neto 
se ha de ouvir isso; hd de me oppôr a idéas, 
quando cllns niio concordarem com •as minhas 

cnlito fizesse a guerra sen1 cmprcstinws c com. 
os meios ordinarios que Unha: o !JUC se diz 
0 que se deu ao :l!inisterio de ln d" Setem· 
bro muitos meios cxtrnonlinarios, c nfto fez 
cousa. alguma do que promctteu. 

E' ncccssario que o Senado me: pcrmicta. 
responder a estas cnusns, até porque o nobr•J 
Senado:· quer semp:e responder muito ~rro

gnnte1nc1H0, coin todos os sarcnsn1os_. lançan
do odiosidade.s aos s8us nclvcrsa.rios, SC!mpre; 
r!,'pois que d:'t a hora, para sr .. lhr. nüo poder 
mais responder, e appnrcccr no d!a s;,gtJint·o 
5f:ll1 ri:spo3tn. o seu dls0urso :~.c:·i~1lcnio:-w. 

Tornou :1 Yir: - Como (! que a gu0n·a 
ficou cm peor estado? - Sim, ficou cm P<'Or 
estado, poiil que toúo o mundo snbe qu.; de· 
pois da derrot_[l do Rio P:mio é que os n.;go· 
cios do Rio Grande ficaram em estado drs . .-s
porudo; e isto succeclcu no tempo da ndmi
nistraçiio do nobre Senador. 

?\flo qu(;r que: n!nguem fa!!c no syst('mr~ 

das transacçüt•s: Doi::;, se esse systcm:t loi in
\"cntado pelo nobre Senador no Brazil, porQue 
se ngoni_a tanto que se falle nel!c? A glorh~i. 

do Sé'U f.!inistcrio nüo consistia nas trnns· 
ac~ões? Xüo diz que isto é proprio du systema 
represcmtatiYo'? Entflo, porque se ngonin quan
do se fal!a c1n transacções? Com isto dú o 
nobre Senador a entender CJU0 reconhece que 
esse systen1o. de transacçiões t? mão, nma vez 
que tanto se Yex.a quando oC falia nclk 

Eu niio disse que o nobre Scnauor tinha 
dito que o systcma do regrc•sso é o systcma 
de rcac~ücs; eu fui que o disse: o nobre Se
nador o que tem dito aq:1i é que seguia o 
regresso; mas cu digo qu,; o que vejo na 
pratica é que o regresso é rcacçüo contra to· 
das as pessoas que se mostram fids ao sys· 
tem.a jurado, c -não querem falsear as instl· 
tuiçiics do pniz. 

Queira-me o Srnado tlcsculp:ll' por lhe t''r 
tomado tanto tempo, porém (•ra um dcnr 
meu .rectificar cstrs factos; e como eu nüo 
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posso di<~~r palavra que nfto seja logo forte
meme aggredido pelo nobre Senador, de uma 
maneira que parece querer lançar sobre mim 
odiosidades, t]C;via responder-lhe. Se aqui ha 
imprudenei:l, é de quem prol·oca: sinto nüo 
ter a sua hn.hilidadc c não ser forte no estylo 
sa.rcastlco que emprega contra seus nd,~crsa .. 
rios; Jlorém, do modo IJU~ cu puder, fique o 
nobre Sen.~\dor c.:rlo que lhe hei de responder 
oemprc; neto hei d~ jurar na su:~. palavra. c 
se: acaso t.:u j[t quiz fazer ,alguma lransacçüo 
co:n o nobre Senador, aponLe esU\ occasião, e 
qual a idéa cm que cu r1uiz ~r.ansigir com o 
nobre Senador. 

72" SESS2i.O, E:II 12 DE AGOSTO 

Expci/.icn/1'. - C'onlinwlçrio ria disc1lo8cio do 
requerimento rio Sr. Lopus Ga.;na JlCrtinrlo 
o arliamcnto âa cliscnssrio elo parccv;· que 
annu/la. a lei u. 79, rk 1838, (/11 Provinr:ict 
do .l!aranhlio. - c,,nlinur:çtío ela segunda 
c/.iscussrío ao JH'O}ccto !]1/.C /i:m as jorÇ(lS 
de terra wo·a o anno de 1840 a 18-11. 

l'llESIDL:~CU. DO Sll. DlOGO .l~TO~lO FEIJÓ 

Reunido sufllcicnll' numero uc Srs. 
Sr:na.dorGs, abre-se a scssflO; e, ILda 
n. .neta dn. anterior, é app:-o,·ada. 

O Sr. 1• Sccreiario lê um officio do 
11

' Secretario da Camarr!. dos Srs. 
Dcp:Jtallos, remettendo a scguinie 

Eu reconheço r1uc alguma;; transacçiX!s se i 
podém fazer, como, por eXC:!nplo, as que têm 
lut;ar na Jnt;larcrra, onde us chefc·s dos par
tidos transigt:m em n1gun1 ponto, e resulta 
dal!i u!lla idé:1 médi[t, set;uivcl por ambos os I 
ln dor-;: ::·:· foi 3]gul!lrt transn.c!jflO semelhante, ! Emencl~ feita c apJlrorcuta pela Ca·mara aos 
nilu me recuso a cila, e j(t [([]Ui propuz uma Dt·Jlillaüos rí proposta ao GOl"'i'nO sobre 

a f;':ra~·tio cln jorras rk l·:r·l'll }lata ú anno 
ji;wl!ceiro !lc 18·!0 a 18-ll: 

na Casa; Inas as trnngar:çÕC:::i escondi tias, c sc
mdh.antcs fts explicauas na Camara dos Depu-

tados por um ilonrado llkmbro, ncLO as ad- 1 .. :-lo artigo ·!" da proposta supprimam-sc 
mino. . ~ as palavras - ou· QHe forem e!lcan·egatlos de 

Emriln, Sr. Presidente, o nobre Senador 
1
. commissõcs importantes. 

parece nüo l)ucr.eJ· até que a minoria use de ;, Par; o tla Camara doa· Deputados. em 9 
seus di:·L'itos, procurando chamar por meio de ! de .\gosto de 18~9. - Cauclitlo JosrJ 
discussüo a maioria á sua O]linião; quer, por I t!t: "lmujo 1'iaunu, Presidc·ntc. - Joaqnim 
exeu1plo, quo oei>L approYado o projecto de Jlcu·ccniuo lic Brito, 1" Secretario. - Joa
intcrprcta~üo do Acto Addicion.al tal qual i qu im X unes Jlal'lwâo, 2" Secretario." 
nio da outra Camara, sem :1 mais pequena Fica sobre a mesa, pan. se,· toma-
alteração; e eis aqui um dos maiores motivos da em considcraçcto na discussüo do 
de su:1 impaciencia r1uando se lhe contrariam projecto de lei rcspectiYo. 
suas iu~.as. Kada mais direi, porque o Se- O Sr:. c. FEm:un.\ (peTa. ordem): -(Pedi 
nado está cançado; o que eu quiz foi só ex- a palana para rogar a V. Ex. qtw haja de 
plicar estes factos mais salientes, deixando l ter a bondade de recommendn· (t commissüo 

' outros para oecasião mais opportuna. ! a q~e~1 foi remetilda a queixa da C~mara 

Julga-se a materia sufflcientemcnte :IImllclpal de Alcantnra, contra o proceclnnen
di~cuticla, e approv.a-se o reQuerimento. to d.:l Camara liiunlcipal d:1 capital claquclla 

l'assanuo .. se a nomear a commissüo, ProYincia, por ter cst:~ annullado votos de 
ficam eleitos os Srs. :IIarqucz de Pa- cento c trinta c tantos eleitores, arrogando a 

si direitos que lhe nflo competiam, quo quanto 
ranaguá, com 22 votos; Lopes Gama, antes dê .a seu parecer, porque a exposição 
com 21, c :IIello e Jiattos, com H. i dessa Camara nflo deve ,qer tratada com tantn 

O Sr. Presidente d(L para ordem elo l inlliffcrença, assim como os direitos de tnn-
dia as materi.as dadas para hoje. tos cidadfLOs; o muito mais, se fôr verdade, 

Lel'anta-se a sc:ssfw ás duas horas como aqui se afflrmou, que esoa commlssão 
quarenta n1inutos. nada tem que fazer. 
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O S1:. PBil'JUJ:;:\'L't>: - Se a Commi;;são Es· 
p0eial nüo tem trabalho a ap\·esentar, pa·ssa·se 
:i ordem do dia. 

:\a prime ira parte lia ordi;lll do dia 
<:o:ltinúa a cliscussiio, adiada em 9 do 
corr .. :nte, do rcquerlmcnto do Sr. Lo· 
pes Gama, pedindo que lique adiaua a 
uiscusslio elo parecer que propõe a .an· 
nuila<;üo da lei u. ín, ue 1838, da 
Prol'inciu <lo :.\Iaranhfto, que creou os 
Prefeit•Js, até que se discuta a reforma 
do Codigo do Proeesso. 

O S:~. \'J:::Gt:t-:mo nüo vota pelo requ,:ri· 
menta .. porqul! cnL!Hle f!Llt'. logo que se apre .. 
senta uma lei anti-constitucional, niio ~e deve 
<'gperar mais cousa alguma para pronunciar 
a sua revogaçflO; cstú, porém, persuadillo que 
na lei tah'l'Z al;:;um:1s di:>posiçõ.:s haja que 
possn.m ser aproY~.:it~Hlns, e ns quacs nrLO si"to 
co:urarias ít Constitni<;fw. Quanto ít questüo 
tia constituci .. ualillalle ou inconstitucionali· 
dnd.e da. lei, :inl;..':::t f!U~· elia. derc ser decidida 
indq>0IH!cntc::H:Htt: do andamento ile outra 
!i:=·i; o r1uc at~-~ ji.llg-a ele .n(:ccssicladc fazt~r-sc. 

pelo principio qn.: :H; csw1Hece no projecto 
c!·:· intt•rpr<'llte~o <lo Ar.to Adilidonal, de que 
as leis oppostns ;l, interpre~acüo Bflo ficam H:

vogadas, se:n1 I)Ui? expres:;;:lmente o !:icj~~m por 
LICt"s do Poder Lr.gisl,üiYo G2t·al. doinr:lla 
qut· l!;e par.'Cê muito boa; c é conform:lndo·oc 
,.,,!ll essa dispos:ção que entenue que o Corpo 
L.q;islntivo se den! occupar acsta. revogação 
L' por iStO \'Oia t:Onira O nuiallle!l[O. 

O SI:. Al.lll"ll.l t; SILI'.\ principio\ por ilc· 
eJ[:r:~ r ao nolJre s,·nador scn com provinciano 
que a !l:i do:; Prl'idtos, de que se trnw, ou 
um::~ outra igual. foi elabor<lCla no tempo c:m 
q uc o nobre Senador a quem se rdcre (o Sr. 
C. Fr-rreiru) se acham n~. [lre:;iuencia; esse 
projecto, porém, nfio foi nnuae, e os que na
~udle tc:mpo queriam aquL'l!a lei foram os 
me3mos que no temrJO do Sr. Camargo con
L'nrrern.m para ::1 conrec~~o llaquell:t que ora 
!:'t~ trntn. de revogar. Pedi~ ao S1· . .President~~ 

que arrt.•clc tb diseussão n. l'C!VogaGão da lei, 
assim como ao Senado que approvc o allin· 
lllénto, porquanto .::sr.ú inl'ormado c!<: qnc dou~ 
grandes particlos, sem CJUC nenhum delles seja 
o rn~rtillo tlel'astador, St' cst~o reconciliando, 
[,fim de fazerem ·hal'!'eira ao partido ucsor· 
ileiro. Nfto é opportuno t]Ue nesta occnslão n 

tribuna iJrazileira I'Ú lt:l'ar novos úr.ogostos a 
esses dons panidos e a~ "~io dt: tant.ns ra· 
milins; ni\o é proprio qt,e partu do recinto 
dG Scnnuo um nnathema eoutrn todos os Pre
teitos ... 

O SI:. Cu~·t'A F'~-:r.IUO:JI:.\: - .Eu tiz cxeepção 
O Sn. ~\.L)miu.\ t·: S11.\A (ro77linu.n.nd,9) :-... 

os quaes, csclllhillos pelo Sr. Camnrgo, sfto 
pela maior pa!'l<' ltona:ns cl<; 'JJrol.iidadP, ú 

excc-ptfl!l lle um ou outro; 'por isso juigo in· 
opponuna a revogação da lei. a qual irá cn.u· 
sar no\'o!:i dpsgostos; e sú convirú que ~c trate 
cleste objecto quando a. l'roYincia se ~leite r·m 
:;occgo, e ~ssim S3 el'itan\ o risco de harcr 
alguma maio!' de~ordcm na Prol'incia. Yot·) 
portanto pelo requerimr·nLo. 

A di~cussão rio requerimento !'ic:1 
adiada pela hora. 

Passn.-se ú scgund;: pnrtr. dn. ordt:m 
tlu dia, ·~ r:ontinúa a segunda tli::; .. 
cussiio, adiada pela IIOI':t em S do 
('Ol'r,:nr.t~. do art!,;o l'' cb. proposrn 
do Gove!'llo, rixando <LS força> de tc·na 
p:tra o anno J'.' n~mcl'iro de 18·10 a lSH, 

conjunctamcmc t~m a c::ncnda U!l!ll'O· 

,-:ub prl:t C:<m~:ra dos Srs. Deputad .. .; 
ao ~ 2" do llll!:-:nw artigo 1", ·L~ eom a 
cmcuda do S1·. Contic· tle Lt:ge~. apoia· 
d:l cm 7 llestP !111.~:-:, e re!atira ao t:n
gtdam(\ntf; Llt2 ~~:;r:·ang~·irli~. 

.Tulg::iJHlo-:-:e a ntatc-ri~~ di!:!ttHiUa, l· 
~PPl':Jvado o :.tl'~. 1" da Pl'I•PD2ÜL do 

GorL'!'HO l'()!ll :t::i t.'lllt-·nd~::; da. outra c~t

mara, c com a do S!'. Contle tlc L~i-

Enu·a t::u Ui:-H~U:iS~\o o art. ~ .. ti~ 

IJ!'Gp0;.;t~l. ~-· é appl'O\';H.lo sem tlellat··. 
Sl'f;-tlú-.SL1 a llis(!ns;;fí.c, tlo anig-o :~, 

da propO.=ji.:a, com u. tlHClH.la sulJstii.nR 
lil'(l ela Camara dos Sr:;. Deput:lc!ns. 

O St:. Co~'l'.\ l.~J·!I:t:J-:11:.1 obs<·n·<~ qu;,, :;,'" 

gundo :1 dbpo!:iiCilO da emenda. da Cam.ara dn.; 
Deputados, ptidc u nobi\: :l!ini~tro da Guerra 
promover •:stas t:ump<tnhias de car;adores dê 

montanha du uma para omra Provincia; e, a 
isto acolllcce!', r.n lt'!lde que esta força niio 
pr.:rnche o lim a que se destina; espera a 
!leclarar,fto cio nobt·c :'llinistro a t!Slc rc:;p.:•ito. 

O ili:. Coxm: !li~ L.l!':l·:;; ( Jfiuistro ela Ou c r· 
i'rr) declara que assistio ít discussito da ma· 
teria n:t OU[l':t C:1 mara. ~~ que ~.:; r~l:~c1cs que 
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fundamentaram :J. emi'lltb foram as tk que, 
a npplicaçüo da fol'l;a pertence, pela Cons- \ 
tituiçüo, no Governo; c uma vez que se reco· 1 

nhccc que ,,Hta força faz parte da forç.a pu· 
blica, dirigida p?.la repartiçüo tia guerra, os 
lugares r.m qtw ella th·er de ser empregada 
devem ~E:r designado~ pela administração. De· 
('}ara, por1:m. no nobre Senador que o Go
\'C.J'UO, na applicac~o della, ha de ter em vista 
:L disposir;,,o da ld que creou esta força, e 
nüo ha dr, ueixnr ficar desgunrtti'Cldos os pon· 

toti que della precisarem. 
o St:. CnsT.I FE1:::tm:.1 uiz que clle orador, 

rp!:J.ndü Dc.7putnUo. oíferl~ceu uma emenda p~1rn 

que "" crcasse " corpo de ligeiros, a que hoje 
se tli1 a denominação ile caçado:·es de moma· 
nha., para. que com essa força se obstasse ás 
i n ntsões dos intlios, que ca usan m grandes 
males aos !anatlorcs, t~:uo na sua Provincia 
l:Gm::l cm outras mnitns; \' cpt.:: e:;w. id(:a fni 
:uicptada pcl::l. Cam,ua dos lkputndos. :-.::o 
:tnno seguinte ao cm que ~stn. emenda [01 
approvotla, o :.\Jinistro da Guenrt que então 
S~ nehn.rn. Ü tCS[U da !'.·lHlrtif!àO Ll:! gu\.'l'l'H 

pugnou p:.tl'a qne: esta [ul'~3. fosse lirndn. Ua 
1 inh:c dn ex~ercito, porque elln. nüo podia dei· 
xar de fiem· estacionaua no:; pontos r. que 
"c havia apJllicado, r:ccessitlad·~ cst~l que fui 

rc·coahccida. 
~:ota que, se o nobre )liui.stro st:mprc 

:u:-rmancce~5se ú testa da l'E:pnrtição da guerra, 
.·slnv:~. certo dc que ellc niio desviaria esta 
rnr~a r! o :::t~u destino: nfto tendo, porém, essa 
certeza. c podendo ser succcdid" por outrem 
qn:; ent1~1Hla C}lll' c;.;ta forc;::t t! removi•:el, cn
ti.:~lllh~ ser ncccs:5aria umn j~~claraç:fto cxprps:-;n 
cL que esta for!'~a nf~o pôJ0 ser dt\sriaLla do 
l'!n1 a qnc s0 d::stinl; c cumpre que se reco
nh:..:en. qu~ c::;t:i i:1H~a nflo pthh~ ser con:;ide
l'adn como p:•rce do exercito, nem a clle ser 
cltamatla, pnrque, par.a ella preencher o seu 
fim, é m ist•'l' que tenha uma disciplina mui 
tliversa tln. que tem o exercito. diverso armct· 
mento, farcl:-tntetlto, regulamento, etc., (\ de
mais, uma or,;anisac:üo toda particubr. Jll'in· 

cipiando pelo r,:crutamcnto. 

O St:. S.\'l't:t::o,;r:o,;o pr<•fere a emenda da Ca· 
maril dos D0putados ao artigo da prnposta 
do Gov~·rno: mas, damlo esta pr0fercncia (! 

t•mcnrla, ostÍI, comtullo, perstwtli<lo que esta 
força de;·c· Ler uma disciplina toda Jlarticnlm·. 

por isso qu.: dia nfto t0lll n. mesma origem, 
nem Sú tlest.!na aos mesmos fins que se dcs· 
tina a tropa uc linha. Comquanto, porém, jul
gue que ell.a deve ter conhecimentos praticas 
das localitlades em que se estacionar, nfw lhe 
parece que o Uoverno deve licar inllallilitado 
para a empror;ur fúra do ponto em que clla 
estiYcr acanton:1da, afim ll~~ ir .. no caso de 
necessidade, obstar u umu. Invasão t!e indios 
•·IH uma f'rovincia limitrophc daquella a que 
pt•rt\:nce, porque nest13 s::l viço D. fcrça. se nii1> 
d~i:i\'it:. dl.J fim :t que é rl1~srin::ula: o serviço 
!lC:Stc ca.su é prestnllo com rr.ciprocl!latl<.~. c 
dar, ui n<io "' deve inferir que, por exemplo, 
quando :i fun;a elo Jiuraullüo ::iejr!. nec:~ssaria. 

noutrct Pro1·inda, o Goverao deva dahi ti· 
r<:l·a: cumpr.,, porém, dar ao Governo a fa· 
r:ultla;tlC d,, empregai-a como julgue conve· 
niente, ~ como üs circnmstancias o .exijam: 
entende quP .. qualc1uer qnc SL·ja a. força, não 
<t den conf::u· a e:He on aqnc!lo individuo, 
llOl'(!ll.::~ LL s0r assim, 1.l':t pt·e:l...'i::;u allt·ru.r conl.i
nuamente a J.: .. gi~~lnç:.ão, J:1:::L·~lda-f.\c l~:is d~ 

confian~n. c LlL' nfto conrianr,~1: o que uiLJ Sí~ 

i:ompadccl' cotn a estabilidadl! qne: Lllns devent 
kr. Obsern. tinal:ncme q11e oõ e:xPcutot·cs dus 
J,_)is dt ~·cm ::L r l'C'SllOnsabil;sado~ crn :;aso de 
ab~Iso, t' ccnc:luc \"atando JlE·!a t::ll0tHin. vinda 
ela Canwr::t Llo~ Dcput::tdos. 

O 81:. ('p:-;T.\. FhiU:I~JJ:A confol'!ll:t·.::!L' coru o 

~~!HCCl~dentc- orntlor sobre a d!~cipHna parti
ettlar CJlk d0\·~~ Lul' esta forç_;a; O que. porém, 
n:-to J)Liclc ~1PPi'OVL~l' é qtw cll:t :::..::i~t amovível, 
porque dahi po~iem l't!8uluú· gr:n•es embara
ços, em caso de SL'i' nc:cessario QUe o Governo 
empre::gut~ a for~:a cu1 ·ouna Prorincia: Ilor 
~xemplo, <lesYin.udo da Prodnch1. du rt1ara
nltüo as t!ua:; companhias qnc a ella silo des· 
tinadas. a J:'r,,·inei;J. com is5o muito soffrc
ria, pr.rqu~ clla neccs!litn de mniot· iorgu. do 
r1ue I'SSa par'J. ohstar üs inm,;ões dos índios; 
e !JOr isso, rl'moYitln <~!ln, os habitantes do 
interior ficariam expostos ás incursões dos 
intlins. Ohsvrqt que a falta de uma força dos· 
Linada ú guarda tle ~nas vitlas e propricdu· 
des tc•lll dado azo a qnc muito:; Ianadorcs te· 
nhn.m cm suas casas grande porção do ar

mamento !Hlra .n sua def,'za, sendo este um 
mnl que agora acaba de seutir·se, porque os 
dr.sorclt•iros nessas fazenda> têm achado ar· 
mas c municões para os s,•t!s, I) que cumpre 
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evitar (.h~ CJl'l cm dlnm:e, con::;crr.a:illo ·!la P1·o· 

vincia. a força nccessarin para. u. sua. dcfl'zn, 
e ro!mov.:nllo-sc ao mesmo tempo esses dcpo· 
"itos de rmnainentos qu.:-. quaudo lla desor· 
dens cn1 uma. ProYincln, ÍfLO prejuclicincs süo 
:10 socc:.;o pulJlico. 

O S~:. Co~IJE IJE L.\t;r.:; diz que o Senado 
ha d:..! cst~-:.r Ie::übr~tlo tlc qne elle orador teve 

, dos Dt•putados. offer,•cer·ll!c-hia emenda, para 
'1 que se concedesse alguma força {L Proyincia 

lle :llatto Grosso; como, porém, vota pela 
J cmend.a da outra Camara, julga d~snecessa· 

l

ril outra emenda, vorquo· o Governo, atten· 
dcndo Cts neccssirladcs das Provincias, I'ar[L a 
disiri\Juição conveniente. 

O Sii. I'Er.Gt:EIHo est(L connncido de que, 
a homa de oH;;recer um projecto, élll que jpor J1!':ncipio eonstitucional, ao Gonrno com
da;;slficaxa ... st::t [orça como policial. pondo-a lpctc lli:;pür da for~a a.rmada; <' niio QUerendo 
fúra thc linha rio cxl.'rcito, por se presuadir embaraçar nem limitar as anri\Jui~ões do 
qu •. , a !<:! ll<c creaçüo desta força n:-to té\'e por I Go,·erno, voton coiltrn o artigo anu,cerlcntc, 
fim pói·a ú di8posiç:io do GoYcrno: o proj~c~o , por se p~rsnadir que, não estando n or;;anisa· 

IJortm ni:~ 1~1 c~·t~c:ou a :.1ttr:ur;flo da C as~. Tom .. .. , r:_fl~l do ~~~·r,c:~o i:ix:~~la l Pi~~·-- l~·.i. c lia d•.::;·.~ .ser 
bem nelle unha cm .-Jstr. a o\Jserntcao fe.ta. f1xada o(,ll.Hio n. J.Jte!J.,,ncJa do Go\clnO, 
nor um nob 1·e Senador de que tr..J força de\·e I par.n poder aug~1entar ou diminuir a força 
~ér um a:·mamcnlo, di~ciplina e regulamento n:Irpw!la arma que julgar mais cor.nniente, 
narticu!~:r 0 nüo o !.!:era! do exercito. Est(t , c ncsln. parte qu~.·r tlar toda n. nmpl!tude ao 
;,oi:vcncid~ dr.: que a :•mend:~ approYacla pcl.a I Go\·crno. 

Cmnara dos Srs. Dcpuwdos t0 constitucional, ! Quando, porém, se trata tJ,:· créar uma 
í· por :s~11 n:io S(· pôde :ngm!H:ntn.r contra n ! :,,:·(::~ pa:·~~ u:n fit!1 e::;pc~ia], c:nte::Hlc Cll!C' é Uc 
s.eu espiri.ro. Julga, por?m· .que se pôde r1nes·j abrwluta J:r::•: . .;s!dacl~.• rlccbrar-sc .qu:!1 esse 
tlOllal' SODTC n. c:onv0:llencl::t de est:lrem ou l rim L'SJlC'·~!~U a (j:l:· dia !-:t' ch•si!aa. Diz-se 
não gua~·n~cidos rodos o:; pontos .a que cllu I qu~ esta ft.ll'(.'::t L! necc-s.s:ll'i::t aos llabitanu:'s 
é des:inae!a; 1'1as isso 1üo é possi\·d consc· loJa,; PrOI'i!Icir,s de :llinns. ~Iaranh~o, etc., para 
gnir-sc com tüo dimi!luta forc;a, c-, nilo c:he- ! G('!'c·nclr:!-os das in,·asõcs. dos iníllo~; m:-:.s, di
gando dia. para v.sse !:im, cO!lYém fJUC o Co- I zr:ndo-se simplr~smcnu~ - c oito r~ompanh:ns 
·,ocrno " possa ll!OI'<•r ele umn ProYineia para J dP cae,ndorcs de momanha - cm seguida ás 
omra lim:i rophc, qu::mdo seja necess.ario. éll1 

1 

dirci·sns classes dr, qur sr L<·m de compô r o 
conscqucncia de uma. r]ualquc·r im·asilo de i!l· rxcrcito, c:nte!lder·sc·ha fJUC esta forç:L per
dias; de:clara, por~m, que o nobre Senador l t:.·!lCC !gualnwntt; no exercito, .nssim como 03 
]lúdc ficnr Ct!l'tO de ([UC o Gonrno n.csse em-, demais corpoH; pôde• entender-se qac esta 
jorcgo obrar[t com toda a circumspccçiio'. (orça, comqnnnto seja qualificada fóra da li-

O S1:. SAn:I:Xt:o<o declara que o :mtcce· nha, tem o mr·smo destino que a trop~ de !I· 
dc:ntc orarlol' n prcYcnio cm pJnc, e só re:n1 nlla; ~~ p:1ra sr. ed~ar essa Uu\·!da. hHli:-lpen
n o\Jsen·ar rJtlt' na proposta uo Governo se snYC·! é marcar-se a dift'ercnr.n. que \'UI ela 
não acha especificado o numero ele pontos forca ela linha {t força fórn da linha. 
onde csi·a for(~a se faz neccssnrin., con1o seja.. 
por e:,cmplo, n.s Pro1·incins de !\Iatto Grosso, 
S. Pn ulo e Pará, lll prilneira dus quacs os 
indios formam tah·ez n. maior parte dos ha· 
bitani:cs clella: eomo, pnrém, n d!Yisiw da 
força fica ú t!isposiç:io do Governo. clle a 
pôde estacionar de maneira que act;cla aos 
pontos anele tal !orça fõr mais neccssnr!;t. 
Por exemplo, se entendér que o !\Ia.ranllüo 
precisa mais elo que ele duas companhias que 
;Jgora tem, lh'~s coneedcr:t, ü assim procederá 
r~ l'cspcito de outras Pro\'inclas. 

Se o artigo ci.n proposta. do Govemo não 
estivesse su\Jstituido pela emendn da. Camara 

A forr;:t de linh:i, que 6 a elo (X<·rc:ta, 
tem por fim a clef.:za do Impc:rio •' :t sns
tcnta~i':o ela ord.~m, elll qualque:· ponto llclle, 
p6cle ser emp;e~.;acla onde o GoYcrno bem 
vntémlcr. Jõ'orr.a fóm tb linha, porG:n, não 
cst[t no mesmo cnf.;o: ü umn. furen Ioc:-tl; P, 
ntw St~ tlnntlo :J. (!Ouhec:f!r a. n:~turc;::~ dc;;sa 
forr;a que r prtl''' um fim especial, pócle·se 
dar lu:;nr a abu~c,s, pôde a força que é tlcs· 
Linael.n. .para unuc Provincia donde ;c!la se 
retira soi'frcr muito, quando a inténçi•o do 
legislador G satisfazer ús necessidades locaes; 
rmra este fim sei' prcl'nchido, necessnrio 6 
que Yá a cspecificaçiio como se acha nn pro-
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posta do Governo, c sejam contemplailas as 1 cesso que hounr dcsfalcaríL o exe.reiw, cujo 
mais Provincias que cst>to sujeitas a sofírcr j quadro é tão dlfíici! completar. 
as incursões elos índios. Sendo pequena u forço. parJ. okt•u· as 

Concorda cm qu,·, em caso ele nccessi· 
dade, por occasiiío de innsão de índios, o 
Gol'cr!lo poss.a monr a força ele. outr:~. Pro
víncia. p:tra essa que foi innulidn.; uen1 (.l!sso 
se pcr:;u~da que fique o Governo inhibii!o, 
mas par<:ct, que nenhum inconnniente !ta em 
que "'' d•cc!are que esta ou aquella 1'orça per· 
tenco t\ t:J ou a tal Província. Julga conn
nicnte dcsiona!'·se, por exemplo, uma com
panllin. p~ra a Província de S. Paulo; c, s.~ 

se :tttenclessc ás necessidades desta Pro\·in· 
cia, talvez fosse necessario conceder-lhe toda 
a fo:·•;a, isto 6, todas as oito companhias, 
porr]t:o nesta Provinda cu:npre nüo só pr..
Ycnir as inY:tslicg Uo.s in<.lios. mai:i tambem 
ú:!.S Xações l'isinllas, por !:;so que correm no· 
tic:i~!s não officincs, mas que mcrece:n1 toda 
a f~·. 'l<: r;nr; o trnitorio braziieiro por este
lado :;c adt:t. invadido por po\'Os elo Es~adr. 

do P.a!·a.g nay; pois p0~soa r1u~:· v!ajou pelo 
interior do sertão d.e S. Paulo, t; navegou nc 

iln·.asücs elos indio.s, ao Gorc·r·Jlo cumpre í~l:~

Jlrcgal·a judiciosam~nte nos pomos onde se 
der maior necesstelaclc, porque elle é quem 
momentaneamente pócle ter e;;sc cot!hecimento 
pr61'io, c não o lcg-isl:Hlor, c assi:11 póclc re
mol·cr n. forç;a de uma Pro1·incia para r, ou
tm: <: tambem não julg:c convcnicncc que as 
comp;;.nhius tenham ac:llltona:ncutos, por isso 
que, nfw sendo cll~s pagas pt:la.s Prorincias 
Jtoclem ser rcllloVitlas para onde o Gol'erno 
qut:irn.. 

De:poi3 do mrd::i algumas 
conclue I'Otando pda emenda. 
mar.a. 

c.:oilSitlern~õt:::i, 

da oucrn. Ca.-

O Si:. ~Icr.r.o 1' So;:z.; dcs•c]l~ saber do 
!loure ~Iini:mo se cstn for~a se cousiclcra 
fóra da linha, qual ~1 sua organi~:J(~Clo, qual 
o Sl~u rcgulamc:llto e o. tunnc:Ira por que hn. 
ll0 c:'i:L:l:tU:'t~' O SCU l'2Cl't:.UU!ll;lll0; C:.t:pO~S tl8 

ouYir as lnformn.c0es do nobre :.linis~ro elo. 
Guerra 0 que pode:r:l. íazr:.:r as :=m:b oiJs.:.'r\·a· 
CÕt.'S. 

rio P~ra.nC1, àiz ::!UC via gente C!ll urna illl3 0 SJ:. Coxlli·: DE 

pro>:ima ás Sete h·dr:l~. cuJo t;;rritorio ,, , lit!•.'l'l'd lleclara que 
brazi!eiro, e não ~onsta que por lJrilzileiros 
esteJa p<>l'oad:l.: csuc mesma .Proviucia por 
outro !:u!o confinr\ com a de Entre-Rios, por clara que o llo exercito nüo lhe ptllle :it.'r g-c
O!Hli.: púd0 h~-rer ~dgnm:t innl:::ào; "-' para lla· ralmcnte n.pp!icmlo: o Go\·crno t~rú de: f[tz·~r 
vu· di!::SO conhecimento é esta trop::t a n1a!~ 

I 

aquellas alterações que achar con·:~nientes ú 

tinuam a. ter a mesma organi.sn.c;fLti IJUí.: at~ 

n.qu! t~m tido: quanto ao r0gubm~ntol de-

ndc~ualla. bem como !J:lr:t proteger a estra· app!icr,ção dc,sta forr;a. lw. ue continu·~n· a. 
d:! que d~ S. Paulo n! par:J. 0 nlo Grande ser re:latim ao fim para CJUC e!la fô!' crca· 
llo Sul. da: no seu recrut.amento, o Governo ll:J. de 

Outr::..s muitas razões d:t o nobre Sen.a· ter e:n vista que nem todos os hom;,ns são 
dor para mostrar que as Provindas dr~v~n1 

ser guarnecidas por ·uma for~a dctermianda 
c por todos esses motivos vota pela propo;tu 
do Governo c contra a emenda da Camnra 
dos Deputados. 

o Sn. S.\t'T:H:OOI::\0 reconhece que a emen
da nüo dcclarrt o destino que ha de ter estn 
força, nem a sua disciplina. ::\a proposta nota 
n. 1ncsma. falta, pois nella S(\ designa t~lo só~ 

mente o lugar onde cssn. força deve existir. 
Dos arp;umentos do nobre Senador que o prc
cedl'r:t. conclue que as oito companhias de 
ca~adorcs do montanha siio uma pequena 
força para n.s necessidades do palz; mas re
conhece que nas actuaes clrcumstnnclas nlto 
se póde clecrctar maior numero, e todo o ex-

proprios para este s€:rYico; 6 aecess::ti..'io g\::UtO:: 
mais robusta e adequada a um servic;o me
uos re-g-ular que o sen·iço elo exercito, c as· 
sim tumbem deve ha1·er alg-uma modifica
ção, tanto cm uniformes como em I'C!lCilll\'ll· 
co e arm.:uu~:.~nro. 

O Sn. :IIt;r.r.o E SoT:ZA declara qu-.', á vista 
das inf•,rmaçõcs do nobre :llinistro. :t ll,lsposi
çii.o d:t lei declarando que estlt fo1·r;a <'! fúrJ. 
ela linha n>lO vem a ser inteiramente inutil, 
porque, comprd1cndcndo esta força oito com· 
panhi.as Uc cncadorc:s de montanha, e julgan-
do-se util :'t força geral do exereiw, se do
veriam decretar dezoito mil ltonwns il não 
dezcscis; mas o nobre orador entende que 
esta força nüo pôde formar parte· dü ~xorcito, 
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uma vez que ella se tenha ele dedicar ao fim 
de sua instituição, porque tem de dcst•mpe
nhar íuncções inteiramente differentes da
quell.as que competem ao exercito; seu mes· 
mo recrutamento deve ser particular; e f;e 
fõr applicar a este caso a lei gera.l do rccru
tam(~nto, o resultado será recrutar-se gcntr 
inlmbil pHra este serviço. 

O nobre orador falla a este respd to com 
o crmllccimento prévio que tem de sua Pro· 
vinci.a, onde esta força existe, anile ella foi 
creada, tendo uma instituiçi'to muito plrti· 
cular. Ao principio; crcaram-se seis compa· 
nhias, a que se deu o nome de divisões, e 
quem niio <"'stá no facto desta organi.saçiio 
julga que cada companhia é um corpo: cad~ 
companhia tlnha um alferes por cnmmDn
dante, e os inferiores eram nomeados segundo 
os dest.acammtos que tinham de dm· as com
panhias. S1• .agorn. se fôr a dar umn. nova 
fôrma regular: segundo a org·anisn~ilo do 
r:Y.corcito, vir(t cada c:ompanhia a u:r um nu
mero regular de officlaes; e estas companhia.~ 
assim organisa-das nfto podem por certo des
ernpcnh~r os fins para que foram creadas, 
pois, para is~o. se procuraram homl'ns acos
tumn.dos ás matlas; seus officiaes nflo se fo
ram tirar do exnrcito, e sim dentre os P.ai
sanos CJUC n1ais apto:; se conheceram no ser~ 

viço mrr:.tciro; deu-sé-lhes prar;a de alferes, e 
estas companhia" assim organisadas en seu 
principio fizeram grandes sen•iços; c quando 
um Governador ou CapitfLO·.General ns quiz 
nülita.risar, tornou inutil essa forr,a, porque 
()fficbes tirados rlo Exercito pam r:lla nõto 
potliam en~prr.gal-a como convinha, nem cllcs 
m~smlls ~c podbm (•ntra.nhar nos bosques 
1mra afugentar os indios, c nüo tir.avam das 
pcrscgui~õr.s as vantagens que os outros ri
rava.m, por falta dos .conhecimentos rcspe-
ctivos. 

rcr em seus dislr!ctos: de priucipi.o não· ti
veram uniforme algum, nfto tinham soldo, 
etapa, nem fardamento, c só dL•pois de muit:o 
tempn alguns tiveram soldo muito diminuto. 
O nob1·e orador entende que. ~c s~ lhes der 
hojC> uma organlsaçüo militar, se farít uma 
t!espeza immensa, e tal força nfto desempe
nhará os fins para que foi instituída; e l~ 

necessar!o que ella tenha essa organisnr;ãn 
particular, para obstar ás incursõl's dos ín
dios, como aquellas que ha dous rumos, 
mt•smo no aJlllO passado, tiveram lugar na 
comarca de Minas ~ovas. 

Por isso entende que tal força não pócle 
ter a qualificação que lhe dú esta lei; jul;;n 
l]lle deve ser p_aga pdas proprias Provillcias; 
e se nfto attcndcssc ao ~stado dcs;:;raçado <l!ll 

que estít a arrecadaçfto dos Impostos .-m sua 
Província, votaria para que a dcspeza com 
esta força fosse feita pela Província, ~lfim u2 
que ella fosse considernd~ ~ua, e nito ioõse 
mud~da a sua nat11rcza, cuja cousr.rvaçiio de
pende, nfto sei do rr.crut::JUé·nto Darticular. 
eomo ele todas as omrns eireumstandas. 

O Stt. Co:"'uE DE L.\t;;;s declara quo ~st:i 

d•·' accôrdo com o nobre Senador cm tudo 
rJuanto disse em f:1vor rlo projecto IJ\!C r:llt' 
orador teve a honra de apresentar ao S•~nJ

do. Quanto no regulamento que d··vc t-:r a 
forr.n. de montnnha, sua orgnnisaGfto, etc., o 
Governo ha de fazer as modificações que es
tfto debJixo de sua alçada, c procurar os ho
mens capa7.<'S para f;erem empregados neste 
servi~o. 

O S1:. H. C.ll'.ll.!'.IXTI principia rc.cti!'i-
l canilo duns incxac1.idões que notara no s.·n 

discurso. publicado no ncsperlarlor de sn!Jba
do, 10 do corrente: em lugar de - n:,o (· 
condescendenciu, etc. - o nobre orador dis
S<'ra: - 6 a condcscendencia, etc. - Tambem 
declara nilo ter dito que as partes deviam rc-

ObS€rvrt que a. conservação desta força correr das sent.••nças dos Conselhos de Gucr
<•m ccrlos pontos é indispensa.vel. porque o!S rn, em caso <le rebcll!ão; nem que fosse co:~
indins, sabendo que cl!a ah! cxistr, conser- ven!entc qne desses Conselhos se appellassc 
vam-se pacíficos; mas, logo que sabt•m IJUC para nutra instancta, e sim que só os Gene
elia se retira.. accommcttem as faz~nrlas: e é raes deveriam sobreestnr !"'nl tacs execuções. 
por essa raz.fLO que na Província de :.V!inas quando assim o entendtsscm, e que recorres
~e designaram lugares ·fixos para .. ssa~ com· sem cnt.õto ao Supr~mo Tribunal l\Iil!tn.r, ou 
panhias, e se determinou que os comman- no Porler :.Vlodcr.ador, pois dessas sentenças, 
<l.untes dellas fossem responsuvcis por todos t·m presénça do !nlmign, não se deve appcl
e quaesqu••r accirlentes CJUC pnrlr.ssrm occor- 'lar para outra instancla. 
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Entmndo \•m ma teria, lastima o tempo i Provincias não têm meios pura occorrer · ás 
tJLie se est:, perdendo sobre um objecto que I ~uns despezas, ficou esta força pertencendo 
J•::o con:;id.'~" !lc summa importanci:J. par:l. '' força g"ral: :1 querer-se, porGm, fazer uma 
~L saiv~cilo do Palz, c: te:n a fazer uma unica cousa segura, conviria. vota-r consignações 
obsen·:l.~5o, " G que o l\Iinistro propõz que a correspondentes ás dcspczas que cada umu. 
força fcz:;e distribuid<t pêlas Provindas, con- das Provincics têm a fazer com esta forca· 
:,:derar.do-c. meraruente provincial; mas julga ~ se a emenda que o nobre Senador teU: ~ 
''.~:c i~ca. s_J cp~õe á n~wrcza da forc:J.· que a I offerecer für nesse sentido, com dia .se cvi-
t an~;titUIÇaü !llJ.ndn. r.ra:.: haja no Imperio, tn.rfto todo!:i os inconveni~ntes. 

t :_u;;c~r:.~ t:-tl forc;:t tenha. um:l orgu.ni~açrto di- E' lida. 0 apoiacl.n., 0 entra em dis-
' L'!':5~ d;.tq~elln. un. íorçu elo uwrcito, c.: n.ssi:!ll 
: ;;;.io constitucional julga a cruend.a da Ca
I::ara llos Dcpuw.dcs; todavia cutcnde que 

cussão u. seguinte 

•.. lt:J. qucstüo nilo vale a pen:1. ser ventilatla, , 1~~rK~DA 
por ísso que se legisla pa.~·n. o Governo, que \ 
t·J:n ti! do se sa:i~taz. 1 '' Supprirua·sc, no art. 2', a força de fóm 

O nobre or~:Jor Uccl!!r~ que se recorda f da. !i!lhn., que foi crc~cla para dcfeza dos in~ 
trc u~1 faci.o ac0nt\~cido em sua pr(;s:::U<1a., no f dias. tlc U~ff~~entes Provincfas, .. co!!l regula~ 
;,,:tll]Jo dos Capi:ites-Geoerrres. Achava-se ·Clll r· mcntos pnmtlvos e accommod.auos á locali
u:::a j~::ella com um dc!lés, e ,1, seu lado uru lbde particular.- Sah·a a rcdacç:lo. - ,'Jello 
cort:c:~.ão n. qu. .. ·m o General conhecia; este, ~ e Souza.~, 
o!hando pr~r~ o m:J.r, d!sse - .u. maré vasa: - ~ O Si:. Sxn;:::.;e.;o nrto vota pelu. en1e1Hla 
lJ eortr::~:lo ~'I?SP~llden - sim_. s~nhor. - Pau- 1 que n.cuba de sêr oifGr~cida, porque entende 
l .. , d :jl0Í~j Lorr~rn~ o Cttpit;lo-Genern.l n. olhar t que, entrando c3tcs corpos ~n. f~,:·~a gcr,al, 
Jl:~i·i.~ o n~:;r, e ~!Lssc f!UC n. m~u·G e:nehia; o ~ não ha sul!stituiçüo alguma, Isto é, nenhuma 
can~z:\~ !~H: rê;;pondeu aindu.: - sim, senhor. j pt~o:ideneia se _dü p:tr:t oc nc:o deixar_ as_ r~
~- O C~pauo-G;'ncral ob:;crvou-!he nue e!lc , :m!tas qu,, !Htbltam nos sertoes á dtscnçao 
l'.st~n·c. c::u coutr.~~dict_:üo, no qur. o cortcz~o 111~ ([os b:.i.rba!·os. Julga. ser ~mn. necc3~id.c.<le real 
rcspon{!l'll flUC a. n1arG encheria c vasar!a. qur~ h:-~jn. dn c;:rtas Proviucias pessoas pro
í!~l:J.nílo S. E~:. quizcsse. - l~sta discussfto, pl'iamcntc cncn.n·eg:.td.!ls ela dcf..;zn. dos povoa
p~is, cstCt nn nJ~>smo caso; !egisln.-se pttra Uorcs dJ.s IU!lttn.s; c5tc5 corpos n[io podem 
~. Ex. cxccut::tr qu~ndo quiz1:r. Portnnto. cn- continuar .:t ser considerados con10 provin
t.··:--~~o f11~:; n. questftn n:!.n -.,-.~1:• :"1 pc!1n. ciacs (cnm .. o dt~vinm ser); c enttLo o que res-

0 S1:. Cn:\m-~ 1'!: 1...\i;~-::--: !lnel;:.rn. qnc :"1 1~:.~· Lt? Nenhuma substitui!}ão se dá a e:stcs cor· 
rori:1. re:i~t~(]:',. 1:::1u liObr ... · Sc!Hulor nt:c t·:m. r nos que passa·lll p:!:":"!. n. forea do exercito, c 
app!iclGão n~~:1hum::t p::na. o caso presente; ac:J.b!l~se assim com esta. instituic;ão. 
tC.~ s~lJ,• J:!;;smo se é p::trlam<:nt.ur. O nobre Reconhc:c<~ qtw 11?- no artig-o um:1 falta, 
orr.rlor s0 couform::t muito com :t doutrina da fJUC é ::tiio se diZe·:· nua! o re~~nlamento que 
cm~r:rl::t c!~ Crrn:a~::t dos D2JJUt~dos, a qual !leve ter esta trop::t, m~s entende que o Go
c:xp?im(l bem o sr:·a ncns.a!ncnto. rcrno púcle cT2.r r.~sc rPgularncnto acc:omn10· 

O S!:, ::.fT.::.I.o E Sonz.\ jul~::l. que ~ qucs~ dado tis circHP.1ST.ancias Ioc:.tc·s, ou então deY(\ 
t~o n~:o é tê:o insignificante como se quiz o nobre autor drt cmcn(la propôr que o Go
fígunlr, corrobor:t os a~gu:nentos que jii pro- vcrno dcfin:~ o que 6 esta tropa e ~u::t! o seu 
dnz!o e:n s~u primd:'o discurso, c insisto cm rim, de man•,,it·a que sir-:a de supplêmento 
I'JUC c•stt"t. fo!'G:t f;~ d.::\·~ 0xtrmna.r da lei g{'~ a L~St~ otniss:1o drt Ioi; m:1s observa que o 
r:tl, C' p~r:-~. es~e fim ma.tul:tr{l i'L n1e:~m. umo. Govern.o entende qnc c~t.cs corpos são aqu~l
t:m~·nd:1 llt• su!lpressito do artigo. Ics nwsmos que cm outro tempo se chamaram 

O St:. 1\rAJ!Qt:Er. tm BAllllACl~S.\ estCt per- de pêdcstrrs, d~pois ligeiros do mont:mh~s. 
snaliido de ~ue esta. forca nfto tem outro dcs- etc.; e pclu. falta do rcp;u:nmcnto julga ~ue 
Uno, ncn1 o dcvr ü•r. que nflO seja o <ln. de.. ~;e ni1o deve dcb:,lr t'icar o negocio scn1 pro
fc:::t local d;:s PrGviuciu~. e pnr i':~o :1 s<l~ I videnci::t alguma; l'lll cronsequcncta, declara 
•J:··"':·7.n. dPrcri:t sc·r pro'.'inri;:l; Jl!~:;, co":n :tR vot:Jr pela emenda lia Caruar~ ·dos Deputados. 
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O Sn. MELLO E SouzA decl.ara que, quando 
propôz a emenda, não foi sua intenção sa
crificar estas familias que habitam nos ser· 
tões, c sim separar esta tropa do corpo do 
exercito; não lembrO'U que estes corpos fos
sem considerados provinciaes, porque julga 
que Isto não compete á Assemblén. Geral. Ob
serva que a duvida que poderia haver seria 
sobre o dinheiro para sustentação destas for
ças, mas entende que isto não cabe na lei 
que se discute, e sim na lei do orçamento, na 
qual se deve addicionar uma emenda, para 
que se dê uma quot,a a cada uma destas Pro
vincias, afim de sustentar esta. força, como 
por exemplo, para Minas tem-se dado vinte 
contos de réis. para se despenderem com a 
divisão que ex'iste naquella Provlncla; e tal
vez se possa dar a mesm.a quantia por mais 
algum tempo: parece-lhe, porém, que esta 
disposição não cabe na lei de fixação das 
forças. 

Suppõe que o Governo não está. autorl
sado para alterar a instituição desta tropa; 
c, persuadido de que ella não póde servir 
l instituição primitiva, com o regulamento 
actual dos corpos de caçadores, por isso pro
põz a sua emenda de suppressão. 

O Sn. VEnGt:Emo diz nfto ter ouvido ra
zões que abalassem a sua opinião, de que o 
artigo da proposta é melhor do que o artigo 
das emendas da Camara dos Deputados, por· 
que designa o fim principal para que foram 
creadas estas tropas. Quanto á emenda ulti
mamente apresentada, declara que estaria por 
ell.a., se com e!feito se real!sasse todo o pen· 
samento do seu nobre autor; porGm, suppri
mlr-so esta força sem ao mesmo tempo 
crear·so a que deve substituil-a, é no que 
não póde com•ir, porque receia que, passando 
a emenda, não passe depois a substituição. 
Fizeram-lhe peso as razões que ouvio a res
peito de ficarem estas tropas sujeitas aos re· 

EMENDA 

"Art. 3." A força f6ra da llnha será. or· 
ganrsada e regida por um regulamento es
pecial, que o Governo fica autorisado para 
fazer, regulando-se no emtanto pelas instru· 
cções das divisões do Rio Doce. - Salva a 
redacção. - Veruue:iro." 

Julga conveniente a segunda parte da sua. 
emenda, por entender que tod·as as outras 
creações que se têm feito não têm tido re· 
gulamento algum, mas as divisões do Rio 
Doce tiveram uma organisação especial: 
quando se crearam estes corpos, os poderes 
estavam reunidos, e ê provave] que elles fos
sem organisados de um modo conveniente ao 
fim .a que estavam destinados; por isso ac· 
crescenta esta ulti·= parte, porque, em
quanto o Governo não fixar o regulamento 
necessario, cumpre que haja uma regra por 
onde •elles se regulem; e como e lia não deve 
ser a que pertence ás tropas de linha, pa
rece que deve ser aquella que se estabeleceu 
no tempo <la creação destes corpos. Não se 
diga por isso que o Governo nii.o poderá mo
ver esta força para !óra da Provincla, por
que, comquanto ella pertença á Provinci9. 
para onde foi creada, comtudo, em casos de 
necessidade o Governo póde movei-a; mas, o 
que o Corpo Legis]ati;·o teve em vista foi, 
por exemplo, attendendo ás necessidades de 
Matto Grosso, crear uma certa força para 
alli, e assim em outras Provincias. 

Houve vistas especiaes para a organisa.· 
ção desta força; <!lia não foi creada para a. 
defeza do Estado em geral: e por que não 
se ha de designar na lei esta especialldade1 
Portanto, ainda lhe parece que o artigo da 
proposta deve ser approvaclo, e que, passando 
a sua emenda, salva as dif!.lculdades que 
apresentou o nobre autor da emenda supproo
siva. 

guiamentos militares; segundo a lei, pare<:e O nobre orador conclue .mandando 
que ellas hão de ter a mesma organisação, e ã mesa a sua emenda, a qual é apoia-
serem dirigidas pelos mesmos regulamentos e ·da, e entra cm discussf1.0. 
disciplina d;L tropa de linha; e como todo o O S!!. SATun.~r:so votrL pela primeira parte 
Senado cstl de aoccôrdo em que corpos taes, desta emenda, para que o GoYerno seja .auto· 
com destino inteiramente diverso do que t~m rlsado a dar um regulamento a esta tropa qua 
as !orças de linha, devem ter uma organisa-, se ch::ma fóra da linha, e particularmente 
~ão e disciplina. inteiran1eutc diversa~. é por car,adores de -montanha: acha esta dlspot~içito 

.lsso nue se anima a offereccr a s~guintc muito conveniente; ma.;;, pela segunda parte 
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da emenda, declara niio vot~r por f~lta de 
conhecimento de causa. Não sabe se existe 
este regulamento. nem mesmo se, no caso de 
PXistir, o Gove~o o poderá obter. Quanto ao 
nobre Senador insistir em votar ainda pela 
proposta. do Governo, ·não póde convir nisto, 
porque o mesmo nobre Senador, assim como 
todos, concorda cm que h.a Provlnclas que tam 
necessidade dessa tropa, c outras que a não 
tem. Po.derti. o Governo crcar alguns corpos 
além destes que estão designados no artigo? 
!\:;lo, e por Isso julga o orarlor que se devE: 
rleixar ao Governo a faculdade de pôr esta 
t.ropa onde a julgar necessarla, e é este o fim 
qu .. tem .a emenda da >Camara dos Deputados; 
náo estando esta Camara bem ao facto para 
conhecer as necessidades locaes d.as Proviu· 
tias onde deve haver ·estas tropas, deixou 
iRto ao ·Governo para as .mover para onde 
Julgar conYcniente; está. convencldoo que o 
GoYerno não deixará de as emprPgar na~ 

Províncias indicadas no artigo da proposta. 
Portanto, continúa a votar ainda pela emen
da da Camarn. dos Deputados, e pela primeira 
Jllrte da emenda o!ferecida pelo ·Sr. Ver
guciro, não Yotando pela sr.gund:L parte por
que não tem conhecimento dessas instru
ccõcs. 

O Sn. CoxnE IJI; LAGER (Jfinistro da 
Uu~rra) julga escusada a primeira parte da 
''menda ao Sr. Verguciro, porque a autorls.a
r:ão de que ella trata já o Governo a tem pela 
lei da fixação de forças de 1838, que o auto
risou tambem para formar os corpos fóra da 
linha, e por esta ,autorisaçiio é que o Governo 
alterou esses das .divisões, dando'lhes uma 
nova fórma. Emquanto â outra parte, diz que 
o Governo, para obedecer á lei, apresentava 
na flxa~ão das forças os lugares onde devia 
co!locar estes corpos fóra da linha; mas 
agora a .camara dos Deputados entendeu que 
a designação destes iugarcs pertence ao Go
verno. 

Dccl;~ra que o Governo ha de fazer mo
dificações, porém na orbita da sua autori
dade; ba de dar regulamentos ele disciplina 
particular; o que não pó de .fazer é altc~r o 
que existe a respeito dos julgamentos das 
promoções, etc.; mas, qu.anto :í escolha Indi
vidual, quanto as regulamentos sobre arma
mento, fardamento, accessorios, nf10 ba duvi
da alguma que o Governo pódo r!3T' prm-1-

dencia.s. Entende, pois, que a emenda da Ca
mara dos Deputados deve passar, até para 
que o Governo possa appllcar estes dous mil 
homens .naq uellas Provlnclas onde apparaccr 
necessidade delles. 

O Sn. VERGUEmo entende que a autorisa
ção que o Governo tem é para organlsar, mas 
observa que a sua emend.a vai mais adiante; 
quer que o Governo faca um regulamento, 
isto ·é, quer autorlsar o Governo para esta
belecer a regra por onde se deve organisar 
c reger esta tropa. Todos concordam cm que 
e!Ja não Póde estar sujelt.a ao regulamento 
da trop;L de linha, precisa uma organlsação 
especial, que de;oia sr.~ l'cita pelo Corpo Le
gislativo; mas o orador entende que é mais 
breve que esse regulamento seja feito pelo 
Governo, até mesmo porque cl!c o tem de pôr 
am pratica, e conhecer o que é melhor a.d
optar-sG a ·este respeito. 

·Respondendo á opinião do nobre Senador 
(o Sr. Saturn!no) diz que esta tropa é de
cretada, porque se julga necessaria, niio para 
defeza gcr:tl do Imperio, mas para uma ou 
outra Provincia, e então não sabe porque não 
ha de ir esta mesma declaração na lei. 

Observa que esta tropa se julgou primei
ramente necessaria para a ProYinc:a ele }lfattn 

Grosso, depois julgou-se indispensavel ta.m
!J<;m para :l!inns, para o Maranhão, c foi-se 
creandu ÍL proporçrw que se foi conhecendo a 
necessidade peculiar de .algumas Proyinclas: 
a sua crcação, pois, não foi por uma necessi
dade geral, e sim por uma necessidade par
ticular de certas Provincias. Esta força não 
tem o mesmo destino que a força da primeira 
Unha, não se quer, nem se lhe p6de dar a 
mesma orgnnisar.uo; e se est~ principio não 
é anti-constitucion;:J, será anti-constitucional 
dizei-o na lei? Crê que nfto, e que na lei se 
deve indicar esta nccesRidade especial. Quanto 
aos resultados, tambem mio vê nenhum que 
seja máo, porque o Corpo Legislativo, quan
do creou esta tropa para tal ou tal Provia
ela, foi porque della havia necessidade nessas 
Provincias; ·C /SC cm ~lguma Província jâ 
nfto existe a mesma necessidade, então sup
prlma-se esta 1'orçn nessa Provlncla. e cr~e·se 
em outras que della precisarem. 

O Sn. M~er.r.o E SOTJZA sustent11 . ainda a 
necessidade da sua emenda: crO ter já mos
trado que o regulamento ila tropa de linha. 
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alio pôde de maneira alguma ser appl!cado isto conforme ao formularia seguido no Corpo 
para esta força; e se se lhe não der um rc- Legislativo. 
:;uln.mento .cspcda1, e·sta 1Jorç-a. não poder~:"t E' apoi~llu, c entra en1 discu~srw, 
prestar serviço .algum, pois que os soldado3 a oc•guinte 
de linha tüm outra educação e outros cxcr-
cicios diversos daqucl!es que scrvem nas mat-
tas: por~m, como a emenda apresentada pelo 
Sr. Vergueiro é mais ampla, dec!:;.ra votar 
pur c!la, c pede licenç.a para retirar a sua. 

O Sr. Presidente consulta ao Se
nado se conv~m em que o nobre Se
nador retire a sua emend:~, c deci
de-se peb nffirmativa. 

Julga-se a matcri.:L deste artigo suf
ficientemente discutida. approrn-sc o 
;1rt. 3", substitutivo da Camara dos 
Deputados, sendo rejeitado o da pro· 
posta; igualmente é rejeitada a pri
meira parte da emenda do Sr. Vcr
gueiro, julgando-se~ prejudicada a se· 
gunda parte. 

Entram em discussflO o art. -1• d.a 
proposta c emenda da Camara dos 
Deputados. 

·Sem debate, approva-se o 2.rt!go da 
proposta, rejeitando-se a emenda. 

Igualmente são approvados sem 
debate os arts. 5• e 6", adclitivos da 
Camara dos Deputados. 

Entra cm discussão o 'nrt. 7", addi
tivo da Camara dos DEputados. 

O S1:. Ar.E=>l'A:: observa que neste artigo 
se concede aos cirurgirno:s do exercito uma 
:;ra.tificaç>to de quarenta nül réis rr.ensr •. ~s; 
julga que nas mesmas circumstancl:1s esti:io 
os capel!ãcs do exercito, porque até o cxer
ciclo dos cape!lãcs tem lugar na mesma occa
~ião que o dos cirurgiões. Portanto, quer que 
os capelliicg sejam igualmente contemplados 
com a mesm:: gratificação, para o que nmnda 

.it. mesa a s:guintc 

''E 
ü'lf." 

EYENDA 

i;unl sc:·á a. dos capel!àes. - :1.7en 

E' npoig<ln., c rnt.rn. cm di3eus~ão. 

o Sr:. S,\Tun:-:r:;o diz que só pedia a pa
lavra pum f~zcr um:1 emenda de correcção, 
que ó pr.r:L (]Ue em lu~:Lr de se dizer - dr. 
hoje cm diante - diga-s·~ - desde já - ~ 

"Em lug:(r de - desde hoje - diga-se-
desde já. - sa.tumino ... 

o Sn. Cos1".\ FEJmEmA, comquanto esteja 
tlisposto a melhorar a sorte da. classe mili
t~r. porque entende que ó aquella que mais 
,oflrc e que :-ncnos meios tem, tod:LVia sup
põc que a emenda que d:l. esta gratificação 
aos c~pc!lftes do e:>crcito é offensiva da equi
dade. porque ni[o E<i as funcçõcs dos circur
;;iões são mais p::rigosas do que as dos ca
pcl!ãcs, como mesmo porQue os cirurgiões são 
casados e têm mais familia a sustentar, o que 
se não dfL a rcs;lêi to dos capcllães, ainda que 
rcccnheç:l. que c·str.s alimentam o nosso espi
rita. 

O SJt. Au;xc.\u, sustentando a sua emen
da, julga que o ofricio dos cape!Etcs é tão 
perigoso como o dos cirurgiões, porque os 
capel!ãcs siio obrigados a irem mesmo no 
campo da batalha confessar ou absolYer os 
qu~ estão cm n cccss!dadc destas consol:~çCcs 

espirituaes; e se os cirurgiões têm mais fa
mili:L a sustentar, têm mesmo pela lei outras 
\"antr.gcns, como as disposições do alvará de 
lG de Dezembro de 17fl0 c da c:ma de lei de 
G de Novembro de 1827, as quaes nfLo pede 
para os cnpellães. 

O Sn. :\TAJ:QJ:EZ m: P.\ltA);.\r.u,\. diz que .. 
quando nesta c~~oa, em outra occasião. se dis
cutia um arti1;o relativo aos cirurgiões da 
1rmadn, achou muito estranho que se d~sse 

uma gratificaçf,o igual a todas as diffcrcntes 
classes de cirurgiücs; julgava clle que a gra
c!ficar,:to do primeiro cirurgião nfto dcvia ser 
a mesma do segundo: crê, porén1, que no 
exercito não 11:1. essa divisão de primeiro c 
segundo cirurg!:!o, e rlcscja saber qual é a 
~ntlf!cação qur ::ü(, ugarl tem os cirurgiões 
do 0xercito. 

O Sn. Cox 1•1·: ne J...Am~s (Jf inistro ela 
Gu.cn·1) rcsp,lJH1~ fi <te. em tempo da paz, 
mesmo no qna\·tel. tê•m a gratificação addi
clon:!.l da lei d~ ::•!, que lhes dá o meio soldo, 
aõsim co:no d:i a totln~ os officiacs do corpo. 



'I 
i • 

•' I 

., 

Sessão de 12 de Agosto 175 

0 Si:. l\1Ai:QJ;C:Z m; PAi:.\XAGüA nota que, O Si~ CAssuxo lembra que. esta questão 
além dcss:J. gratlficaçiio, têm mais dez mil j{, foi ventilada na Casa, que a decidia, re
rúis de maiorias, e por conse:;uinle vem um jcitando a id~a de que os cirurgiües pudei!
drurgião a ficar com maior vencimento do sem se: r reformados: nota que o a.lva.rá de 
que um ~1ajor, isto é, com sessenta. c cinco 17DO comp!'ehcnde só oB cirurgiões·mórcs, c 
ia!l rGis mmsa;;s, c o Major tem s6 sessenta que o artigo qt:e se discute tra~l dos outros 
mil réis; acha nisto uma falta de proporçuo. c!rurgiõ.;s. Diz que, quando o Senado se oc
I'cr:;unta tamlw:u se a disposiçfto deste :tr- cupuu d~:sla materia mostrou-se com muito 
tigo comp!·í:.:hend.~ o cirurgif!a-mór do exer
cito, porque cst~ tem j[, uma gra.tificaçuo de 
c8m ~r.il réis m~nsacs, e o artigo ialla em 
gGral dos cirun:;iür:s do exercito, dizendo qua, 
de hoje cm diante, terão a :;ratificação a'lldl
c:ion~l de quarenta mil réis mcnsaes. 

O Sn. Co:;iH: oi; LAGES (Jfinútro da 
Guara) suppõa IJUe nisto ni'<o póuc haver 

boas razões que estes drurgiõcs nfw estavam 
no gozo uo o.l vará de 1790; c nfto havendo 
hoje raz0es qu.:.: contrariem as que cntã.o se 
aprcsentarrt!ll, julga que deve continuar a 
cousn. tomo c~tava, porqu~ tlo contrJ.rio re
duz-se :1 qur:>tilo a isto, que o que não se 
oblem e:m um ::mno nem cm ou;~o, vindo a 
lerceir:!. vr:z, ha de se obt"r por forr;a. E tanto 

duvida al;;uma, porque, prohibindo a lei taes mais persLtc ·na sua opinifw, que úslcs cirur
accumular,ões, e dando a op~üo, quem tinr giões podem ter a sua clin ica fór:; dos cor
uma gratificar,ilo de cem mil réis ui!o ha ac pos. 
desprez:tl-a para r~ceber qmtrcnta mil r~is. O SI(. Co:;uE m; LAGE~ (Mü1istro da 

O Sn. ~IAnQt:EZ m: P.\nA:;AGcA, r, vista da · Gu<'i'!"a.) <':tten:le que, por isso mesmo que 
maneira por que sa acha redigido '' artigo, estes cirurgiões têm a su:t clínica, é que pro
julga qu:· para "v!tnr duvid2s bom era que cisa'tl gratifica~ücs, porque, quando um cirur
sc fizesse css:L Uccl::tracü.o. Quilnto á. outra gí::io 1uarcha para uma. campn.nha, não vai 
parte do a.rti:;o, que manda comprehender os hi ach~.r esses meios de subsistenchL que o 
cirurgiões n:!s disposições em vi;;or do al- nobre :::>en~üor julga que eJ!es têm no quar
var:l de lG de Dezembro de 1790, e da carta te!. Se o nobre Senador quer q:1e os c!rur:;iões 
de lei de G de ::-lovembro de 1827, crê que sejam perpetuas em uma guarnir..G.o, bem. vo
esta mesma preten~üo veio á Camara e foi rc- tn.rá com elle; mas, S!! os cirur;;iõc,; marchn.m 
jeit:ula, [t vista das razões que então se apre- sempre que sfto neccssarios, c se com peque
sentaram. nas v.antagen" não é possível que o exercito 

O Sn. CoxnE or; LAGP.~ (::tinistto ela tr:nha cirurgiües habcis, como se diz que não 
Guerra) observa que em outros tempos sem- hn. raziies valentes para que c,st:L elasse S<)Ja 
pre os cirurgiües foram reformad~s. e só de animada? Se se nfLO acha r,u~ estas razões 
ha tempos a esta part<~ é que entrou em du- são fortes, observem-sé os factos. e estes .mos
vida se com efí;;ito esse alvará comprehcndia tram que nos corpos do exercito n<i.o ha ci
os cirurgiõcs-mórcs; mas elle orador jul;;a rurgiõcs habcis, homens com a sc!cncia o 
ser altamente injusto que este> homens não pratica n~ccssar1as para o ll'~t~!llel1to dos 
tcnh.am a sua reforma, porque clles estilo soldados. Actualmente, os corpos, ou nã.o têm 
comprchendidos no alvarr, de 1790: accres- facultativos, ou, se os têm, melho: seria que 
ccnta que com o pequeno soldo que tem será não os tivessem, pela incapachl:Hl·~ de taes 
impossível trazer aos corpos homens com a facultat:vos, s'llvas muitas CGC:t5~:t.'; excepções. 
sciencia neccssaria para curarem os soldo.- Declara C)I'Je, :mstentnndiJ 11. doutr;ua deste 
dos, cuja saude c vida não <:i de pouca monto.; anigo, não advoga a C!l.USa üos cirurgiões. 
e com peqne11as vantagens só virão aos cor- mas a. causa da humanidade, a causa dos 
pos homens :!Penas iniciados nas sclencias. soldados que são vietimas de cirurgiü~s in
Port:mto, julga indispensavel o artigo, por- habe!s. (Apoiad.o.s.) 
que, pela man dr a em que as cousas estfto, O Si:. H. C.w.u.<:AXTI declarJ. tc.r sido 
os nossos soldados nfto têm quem os cure, c sempre de opinifl.o que os cirurr;!õf's deviam 
sim quem os mate; e!les são victimas, não ter direito â reforma; mas, emfim, até o prc
sú das bal:!s, como da falta de sclenc!a dos sente núo se tem decidido esu1. queatúo, e 
seus cirurgiões. quer-se decidir agora. em uma occnsiã.o que 
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nüo julga muito propri:L p~ra Isso, porque 
t•ste n.ugmento u.~ ;;r<>d1icação IJUe se quer 
dar .aos cirurgiões ·é um accrescimo de des
pezas, c deve-se attender n. que ·os meios que 
o Brazil tem são mui mesquinhos cm relação 
ás suas necessidades: julga, porém, que quem 
votou a favor do art. 4" não p6de votar con
tra este artigo. Nota que, estando a tropJ 
bem paga, augmcntou-se-lhe a terça parte dn. 
gratificação, a pretexto de estar cm opera
ções; não ha multo tempo que se deu o meio 
soldo; não se :faz senão dar dinheiro; e en
tão, ·como podem votar contra este artigo os 
que votarn.m a. favor do art. 4", quando se 
at.tcnde mesmo a que os cirurgiões no exer
cito não ~ó seguem a suu. profissão, mas r:..m
bem a. de soldado? Duvida, porém, que este 
pequeno .augmento vá chamar aos homens 
habcis, porque os grandes cirurgiões e medi
cas não se sujeitarão por tão pouco. Declara 
ter votatlo contra o art. 4", c uiz que, se ua 
terceira discussüo n5o estiver do humor cm 
que está hoje, de não fallar, ha de fazer to
dos os csforGOS para reprovai-o. Igualmcme 
declara que vota contrn. o art. 7" que se dis
cute, mas entende que quem approvou o ar
tigo 4", para ser coherentc; deve tambcm ap
provar este, que é muito mais justo do que o 
outro. 

O Sn. CA~suso tliz que niio dá nenhum 
poso a este argumento ultimamente apresen
tado. de se julgar que são obrigados a votar 
1.•m favor do a:-t. 7" os que votaram em favor 
do art. 4°; e!Ic, orador, vota conforme a sua 
consciencia, approvando um artigo e repro
vando outro. :\'ão desconhece, porém, a força 
dos argumentos cxpendidos cm favor da hu
manidade, para que os soldados não pereçam 
por falta de habeis facultativos que os tratem 
em suas moles tias; e se o nobre Senador as
segura que com esta gratificação haverá no 
exercito cirurgiões habeis (do que duvida), 
votarlí por e!Ia. 

O Sn. :.V!AtlQUEZ m~ PAnAXAuu.í. explica a 
razão por que votou pelo art. 4", dizendo qu~ 
o caso é muito differente daquelle que se 
considera no art. 7", porque esta gratiflca
~iio que se dá aos cirurgiões tem lugar ainda 
mcsm•o estando ellc~ em quJa.rtels. Diz ter 
tambem notado a desigualdade que havia ·cm 
dar a mesma gratiflcu~fto, tanto aos primei
ros como aos segundos cirurgiões, assim 

como que os cirurgiões tinham m.a.ls vanta
gens do que um i\Iajor. Estas ~ão as t!IWcul
dades que desejaria não ap·pareccssem na lei: 
acha que um cirurgião-mór de um corpo nfto 
deve ter a mesma gratificação de um segun
do cirurgião, e que não dev.e ter maiores ven
cimentos do que um Major. Demais, se esta 
gratificação fosse dada aos cirurgiões quando 
elles estivessem cm campanha, concordaria 
nisso; mas, dada em quarteis, .não, porque. 
podendo e!Ies perceber em quarteis os mes
mos vencimentos que pcrc••bessem em cam
panha, esquivar-se-hão a essas marchas. De
clara, comtudo, não votar contra o artigo, 
observando só as desigualdades que ha em 
que um :\!ajor perceba sessenta mil réis c um 
segundo cirurgião sessenta e cinco mil rGis. 

0 Stt. COXllE DE LAGES (Jlfinist·ro ria. 
Gu.crra) observa que nestes casos não pódc 
hJvcr a igualdade que deseja o nobre Sena
dor que o precedeu, e est:t mesma dcsigual
dad se encontra entre os vencimentos dos ei
rurgiões-móres do exercito e os vencimentos 
dos .Coroneis. :'-lota que o maior inconveniente 
que s~ apontou ~ que os cirurgiões não irão 
para a campanha, tendo em quarteis os mes
mos vencimentos; m:ts isto não pôde ter lu
gar, porque a gratificação e concedida. quan .. 
do clles estão cm exercício, c se se qulzer dar 
a mesma vantagem em quartel que em cam
panha, como quererão ir para a campanha? 
Entende que a idéa pela qual se deve regu
lar esta discussiio G ter cm vista a sande dos 
soldados; além d" que, os cirurgiões, estando 
nos corpos, têm outros meios de subsisten
cia, porque podem ter a sua clínica particular. 
Portanto, julga que se del'e dar algum in
centivo para que se venham ligar aos corpos 
homens habds. 

O Sn. :lfAHQUEZ IJE P.\l:A:'i.\GU.í. julga que 
o incentivo é dar-se al:;uma gratificação e a 
rel'orma, pelo que deelar.a votar; mas não 
acha q~c !levem ter os mesmos vencimentos 
no quartel qur. cru campanha. Conoorda que 
em murcha se dê mais alguma cousa, porém 
niio acha bem que no quartel percebam o 
mesmo que percebem em marcha; c, quanto 
ús hab!IItações que um cirurgliio precisa ter, 
observnm que tambcm os Majores precisam 
ter hab!Iit::tçõcs, porque nfw sahcm da aca
domla Jogo com o posto de :.\[ajor, e estãl> 
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obrigados a passar pela trabalhosa escala dos 
postos. 

O Sn. SATUR:I'I:>O sustenta a doutrina do 
artigo, e observa qu<.> um cirurgião que nas 
circumstanc!as actuaes se liga a um corpo 
está sujeito a ir para fóra da sua Provinc!a. 
Entende que a saude do soldado é ,multo 
importante, e que sem algum incentivo não 
se acham homens habe!s que queiram ser 
cirurgiões de regimento, sujeitos a !rem para 
a campanha quando se lh'o mandar. Nota ter 
um nobre ·Senador íallado em primeiro e se
gundo cirurgião, quando nos corpos do exer
cito não ha senü.o cirurgiões e ajudantes de 
cirurgia, e estes ultimas não entram na dis
posição deste artigo. Quanto á d!fferença dos 
vencimentos .dos cirurgiões comparados com 
os vencimentos dos Majores, entende que isto 
não póde regular, porque ha mesmo no ·exer
cito officia.es civis que têm mais vencimentos 
do que um Coronel. Entende que o soldo não 
se póde considerar como paga do serviço, e 
sim como um meio que têm para se susten
tarem, por isso que os militares n11o se podem 
empregar em outras cousas. 

O Se. A. BRANCO declara ter votado pelo 
art. 4•, por ser um artigo de circumstanc!as, 
Isto é, um augmento de dcspeza indispensa
vel para animar os militares que servirem 
activamente em qualquer ponto do Imperio 
onde a ordem publica fôr alterada. 

Annue tambem á idéa apresentada a res
peito dos cirurgiões do exercito. para que se 
lhes dê uma gratificação quando estiverem 
em campanha, pois que presume que não es
tamos em circumstancias dn augmentar des
pezas; e que só se devem fazer aquellas que 
são necessarias; tanto mais que se persuade 
que e.~ta gratlfica~ão não é sufficiente para 
chamar a homens habcis, e entende que, em
quanto os cirurgiões estiverem em quarte!R 
com os vencimentos que têm, podem passar, 
porque têm a sua cllnica particular; mas, 
quando forem para a guerra, é justo que te
nham uma maior gratificação. 

Declara querer aproveitar esta occaslão 
para rectificar um engano que se acha no 
seu discurso pronunciado n:1 sessão passada, 

0 Impresso no Despertador de hoje, e vem a I 
ser achar·se impresso que clle orador exigia 
uo Governo um !mpossivel, querendo que, re
cebendo na quinta-feira as noticias do Mara-

nhão, pelas tres horas da tarde, pouco mais 
ou menos, nesse mesmo dia devesse propOr 
medidas ao Corpo Legislativo: diz que o seu 
pensamento todo está explicado pelo procedi
mento que teve em 1835, na occasião em que, 
chegando em um dia as noticias do Pará, no 
dia seguinte propõz as medidas que julga
va convenientes. Declara, portanto, que o que 
disse na sessão passada foi que, tendo o Go
verno recebido hontem (quinta-feira) as no
ticias, hoje (scxta·fcira) podia ter proposto 
medidas. Diz que uma outra lacuna existe 
nesse .mesmo discurso; porém, nfLo sendo so
bre cousa essencial, deixa de fallar nclla. 

0 Se. :\!ARQUEZ DE PARA~AGUA pede a pa
lavra para fazer uma simples observação, e é 
que na lei da fixação das forças navaes, que 
passou na Camara dos Deputados, vem esta 
mesma gratificação de quarenta mi! réis men
saes, mas sómcnte para os cirurgiões da ar
mada, quando embarcados, ou effectivamente 
empregados em hospitaes. Entende que a 
mesma declaração, salva a neecssar!a reda
cção, se deve fazer a respeito dos cirurgiões 
do exercito, Isto é, que tenham essa gratifi
cação quando empregados em hospitaes, ou 
!óra dos quarteia. 

O Sn. Co:iDE DE LAGES (Jf·inistro ria 
Guerra) observa que os cirurgiões da arma
da, quando não estão embarcados, ou effccti
vamcnte empregados cm hospitaes, não 1."5m 
serviço algum a fazer, o que não acontece com 
os cirurgiões do exercito, que estão sempre 
em cactlvo serviço, ou nos hospitaes, ou nos 
corpos, para diariamente examinar os solda
dos que devem entrar para os hospitaes. 

Julga-se a materla sufficlentemen
te discutida; approva-se o art. 7", ad
d!tl\'0, e igualmente as emendas do 
'Sr. .&lencar e do Sr. Saturnlno, e 
afinal é approvado o projecto emen
dadio, para :pjassar á 1terce!ra dis
cussão. 

O Sr. Presidente dã para ordem do 
dia a continuação da discussão, adia· 
da, da resolucáo que annulla a lei dos 
Prefeitos do Maranhão, e, em ehe· 
gando o Ministro da Marinha, a fi
xação das forças navaes. 

Levanta.-w a sessão ás :duas ho· 
r as. 
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EXJI~'cl-icnf:•:. - D·l:;cussão ele 11.m requcri?ncnto 
rla cnmm.isslio enrmTc{}nlla ele a1n·escntar 

11'!'!!!/li;!~ lic salvrr('l!O JnLbhca., para IJ!W se 
c~n::iuc a. GaJJHml dos De)Juta.clos a qnc 
JWIM''ÍI; umu commissao qu.r• se rcu1w IÍ 

1Lo s~nr((/.o JJI!m o mesmo j~m,. - Pri
?11-l..'irr;. c sconnrln lliscn.;stio !lo 111'ojccto 
que fi.':a as jcrr,•a.s ?J.avae.~ 11ara o anno 

de 18·10 a. 1841. 

l'HESI!li·!:O:('L\ lJO SH. JHOGO .\STOSIO FF.fJÚ 

!lcunirlo sufücientc numero de Srs. 
Scnadorcg, :1brc-se a sessfLO; e, lid~ 

a ~1..cta d~t an~crior, é approvad:t. 
O Sr. 1' S2crct::trio lê um oWcio 

í~O ~Iinistro dr!- .TustiG~. cm !'espostn. 
ao do Scmado, de ti do ccrrcnte, cua~

muuicrtndo que dos orficlos Uc Prc
sicl<-nt~ elo :liaranhfto, que exist[m n:! 

r~:sp-:'etiv:-.. Sccrctnria. !1a.da constr:. a 
rezp~~lto du rc'·oga~fl.o da lC?! de ~G 

c1;} Junho de 1833, c t1n. cxpulsCw elos 
JJOr::ngu~z,•s qnc recla:num os p;rtur
baclorcs ela o;·elem publlc:t ;J:::qul'l!::t 

Prnvincb.: fica o SennUo i!!t::irado. 
O Sr. Saturnino lê o seguinte 

"A C:ommissiw rlê l\Iarinha c Guc•rra. exa
minando os elocum.cntos que acompanham a 
rcso!ur;~.0, vinda el:J. Camara dos Deputados, 
appror:.:nllo a p0nsiio de quatrocentos mil réis 

concedida pelo Governo ao caDitflo d~s guar· 
d:Js n~ciouacs da Provinc!a ele S. Pedro elo 
Rio Gr~nrle llo Sul, .Tosú Ignacio ela Silva 
Omiws. em rcmuneruçfto dos importantes 
serviGOS por elle prestados á c:wsa da lega
li<l~rlc nn rlita Provincia. por decreto ele 20 
di' Fcrcreiro de 18::i. 

''A o: te decrc-t:o acompanha uma proposta 
do J'r,:sirlr;ntc dnquella Prnvinci:J., ele pessoas 
que se têm elistinguido na luta contra os 

ant!rclli"tas, c entre cllas estfL incluiclo o 
agraciado, de quem informa haver sacrificado 
su:t fortuna, sua famllia, seus parentes, c 
amigm\ pela causa. legal, por ter entrado em 
muitos r: sanguinolentos ataques, rlenomlnan-

~?-o o terror dos anarcllistas, c julgando-o 
u,gno de uma tença annual de um conto c 

~~\:?.:~tos mil réi~. com sobrcvivcncia em stm 
.nnulm. 

"A' Yistn. do que, julga ~t Commissão qut.! 
a rcsoluciio que lhe concede quatrocentoH .mil 
réi~ annuacs deve ser up;>rovada. 

~opa~o do St.~n::ulo, 1~~ de Agosto de 183ü. 
- JosrJ i:W!nrnino drt Gosta Pereira. - PraH
r.:i.<:co de Lima c Sil·v::. - Jlar(Ju.c·z rZ... Para

uugwí. ·· 

Fica sobre n. m.0sa. 

. ~ Sn. C.\S~H.\:<0 (p':ia ortlcm): -A Co!!!
nn~sao Espec!a!,: nomeada. afini de aprcsentn.!· 
rr~g-Hmn.s ll!Cdidns ai')roprind:-!.:5 ús circumst~n

c!~s t~m flUe 8 '·-~ ach:t o Paiz, em confornüdath! 
tl:J I'CC]Ucri:ncnto o1ferecido p~lo Sr. Loprs 
Cam::t, tendo j(t preparado a maior parte do., 
~!<'tiS trabalhos, entendo que, se e!!l todo 0 

case é sempre con1·enientc a h1l':l!oni:t r!r.s 
t!n::ts Camaras, muito mais se torn::t dcscjavr.l 
cm objecto de tant:l tranze.'ndc:JCirt, em que 
se dcv~ p~oc:edc~ com :t mrtior circumspcc~üo 
:: bD:!. ia~clligenc::t; c, ~tt~~ndcnüo :!O qae s:: 
p:;~i3:JU n:::. C.:mora dos Deputado~ n~t SL'SSf1o 

dC hO~l tf~lll, Ú dC J)~fCCC:• (li.! i~, ainda cJ.L~pOi~ 

rlo adiant~nn ::nto dcs seus traba!hos, S!; dCY'-! 

convicllr :1 outra Camara para qnc nomcf•.: 
nn1~ com:ni3sfto p:n·a o nwsmo objecto, afhn 
cl:.• que 0stas commissõcs Ue an1bas as Cam~l
i:ls se ;ocunarü e trn.balhcln cm cmnmum ac:
ctn·clo para ~~.presentar as medidas ncccssa.
ri~s prtra a S[llvar.iio elo Paiz; c quanelo o 

S·.'n:Hlo annú::t a este c:onvitc, a comnlissiio 
cspPrn. que elle se fn.ç:.:t. con1 urgenciu, porqu0. 
a~sim o exige a naturêza do objecto. 

Lü-~r c t: p~st.o pm r1iseu:;:.:~o o st: .. 

g-uint(~ 

"A Commissüo Especial, encarregada li" 
propô1· :!ô medidas lembradas no re,Jucri
mcnto !lo Sr. Lopes Gama, tcnrlo adianta:lo 
os :;cus tra.balhos, julga conYcnicnte que s<• 

convide a. 0\ttrn. Camara. para ctuc se nomeh' 
uma commissfto CJU<', com esta, concorra pn.-:t 
a ultimar,iio dos seus tra!Jalllos. - Lopes 
Gnma. - 3fl'llo ·~ Matto11. - .lfarqucz clr: P((

?'u.nnrnuí." 
·E:' apoiado c cntrr.L rm discussão. 
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O Sn. Fmm;ii:A m~ :liEr.w: - Sr. Presi
dentr~; cu louvo muitú cs patrictlcos semi
weatos que animam :: J::Jilrc commlosilo, e os 
esforços que emprega para desempenhar a 
missão que o Scnauo llH; iucumbio; mas nrw 
estou resolvido a votar pelo S(;U rcqur,:·i 
mento, por algumas das razões que passJ a 

~~~~pender. 

Quando sê apresentou na Casa o rcqu~ 

ritnento p:tra fJUC se nomeasse uma commi·· 
silo, a qual, ouvinuo os nobn:s :Ministros da 
Justiç::. t: d:!. Guerra, ·offercccsso as medi 1;:;: 
nr,ccssarias )lam se obter o restabelecimento 
da paz e tr:mquillidade nos diversos pontos 
do Imp:,rio, que se achan: agitados, c para 
ao mc~mo tempo preservar dos mesmos ma!r:; 
as Províncias ainda tranquillas, nessa occ;~.· 
siilo um nobre Senadcr, mui judiciosarur,n:.c 
diss~ que nós deveram os e;opilrar que ta''! 
medid:~.s fosocm plropost:ts pelo Governo, e 
elle mui !Jem demonsnou que o Governo era 
quem estava mais habilltado para conhec,,r 
as circumstancias em que se ~clla o Paiz, t 

qu::ws aH medidas mais aproprbdas de ~;l[; 

se devia lançar mito para ;estabelecer :!. paz 
e u ordem, e que para ess~ fim o Govem·• 
devia apr.sentar as propostas que julg~ssc 
convenientes. Nessa occasiito, cu prestei toda 
a attenção á discussão, para ver se estas m
zões que me pareciam justas, eram comb:tti
das;' mas, cm verdade, não o foram, e obser
vando cu o desejo do Senado cm nito demo
rar a approvaçilo do requerimento, conten
tei-me simplesmente cm votar contra, por
que nfto queria com o meu voto concorrer 
para que o Senado chamasse sobre si a res
ponsabilidade de Indicar quaes as medidas 
que dev·:m partir do Governo para salvar o 
JJrazll, pc.r estar persuadido que do Governo 
mais accrtadamentt! podem vir as propostas. 
pois ouc elle melhor deve saber o de qní: 
precisa qu:J.ndo o Palz ,;c acha cm um tal 

estado. 
Ora, o que observamos nós da parte ~o 

Governo em taes circumstancias? Já nos vc1o 
Pile informar do estado em que cada uma 
dessas Provlncias se acha, c quaes as med_i
das que julga dever tomar pn.ra se consegu1r 
a paz c manter a ordem? ?-lTto, e nfi.o crn este 

0 
momento em que a e\lc cumpria dese_n:pc

nhar um dever seu, e o mais posl t1vo, 
qual 

0 
ele vir perante a Asscmbl6a Ge-

ral fazer uma declaração franca do estado 
do Paiz e das medidas qu<' lhe p:J.recem mais 
convenientes 11~ru. o importante fim de aca· 
bar com aH rebc!liões? ;%o é o Governo aquc\lc 
que se deve considerar mais ll~bilitado para 
lndic:ur c:s~as medidas? 

Primeiramente, eu direi que entendo quro 
muitas das medidas que conYinha adr.;l!.~tr·se 

estilo ao alcance do Governo, c é ~clé n:: tural 
que clle ns tenha tomado: uma de !las seria, 
por exemplo, escolher um administra:!'l!' hr,
bil, que pudesse bem desemprnhar a sua n:ls
sfi.o uns circumstancias cm que se acha o 
~1aranhilo; c é ess~\ tllta a que deu causa em 
parte aos males que soffre aquclla Província. 
Xrís. porém, tiramo~ do Governo o exercício 
d4...' rttn c!cYt'' qt!i! é toda seu; é o Governo 
quem deve ter um pleno conhecimento da~ 
necessidades publicas, das medidas que co'l· 
vém adoptar-se nas circumstanclas actuacs, P 

•:umas chamar sobre nós qualquer respoiloa
bilidade que possa haver das prr,vJdr.ncia~ 
qne se derem, tomando a inlciativ::. neste ne

;ocin. 
Eu, quando nssirn me ennuncio, JJiio con-

ccsto o direito que o Senado t-::n d•; tomar a 
iniciativa cm taes negocio~;. des~i" mesmo 
que ellc exercite ''ssa iniciativa nos objectos 
cm qne ella fôr necessaria; mas o que cu en· 
tendo é que ufto devemos !tomar uma tal 
responsabilidade sobre nós, emquanto o Go
verno nos não disser o que tem feito e os 
medidas que julga. necessarias adoptarem-se; 
~ tanto mais me inclino a não votar pelo 
requerimento, quando observo o espirita que, 
lw. di~s a esta parte, se tem espalhado na 
população, espirita que tem por fim tirar 
toda a força moral ao Corpo Legislativo. 

Observo. ha dias n esta parte, Que sobre 
as Carnaras se lançam as cu!pas dos male~ 
que o Paiz padecê, quando, no meu entender, 
cllas partem do Governo pe\n maior parte: 
ainda hoje cm um jornal (o .Jm·nol lio Com
m.crl:in), vi um artigo cm que apparecem 
idéns e Insinuações de que todos os males 
~nc o Palz soffre se tleYem attrlbulr ás Ca
mnras. :Nesse jornal se diz que Bonaparte 
salvou n França em dias de immincntc pc· 
r!go, e que Cromwell r,~z o mesmo na Ingla· 
terra!! Eu. porém, não St'i, Sr. Presidente, 
quem poderá ser esse Bonaparte c esse Crom
well no Brazll: o que eu entendo é que me-

23 
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il!or fôra que quem aconselha tn.es artigos 
tratasse seriamente do que convém fazer-se 
a prol do Brazl! (apoiadolt), e nfto flzess: 
Insinuar doutrinas tão perigosas, c que tãc; 
funestas podem ser. 

Tenho votado contra o primeiro requer; 
manto; acho-me ainda mais inclinado a vc· 
tar contra o da illustrc commlssfto, por iss-; 
mesmo que vi, pela discussão que teve luga;· 
na Gamara dos Deputados, sobre um identico 
requerimento que foi rejeitado p~!as razões 
que aqui repeti: ellc foi rejeitado, c por 
grande maioria; e sabendo nós que elle alli 
teve esta sorte, como agora o vamos repro
duzir, convidando a Camara Temporaria para 
que faça aqui!lo que declarou que lhe nüa 
convinha fazer, e com mui boa; razões, por
que o Gorerno é quem devo dizer o que é nc-
cessaria para occorrer ãs 
Paiz? 

necessidades 

Torno a dizei-o: n Governo deve pedir aJ 
medidas que julgar convenientes. Consta, pm· 
ventura, que jt\ lhe fosse denegado aqui!lo 
que elle tem pedido? Creio que não. O Gore.r
no de\'e estar persuadido que o Corpo Le~!s· 

latlvo se tem prestado, como era do seu de
ver, a conceder tudo que o Governo lhe tem 
pedido, e até mais do que tem pedido, e por 
isso lhe ha de dar tudo quanto elle petlir, 
para bem desempenhar sua alta mlssüo. 

Quando, porém, se receia uma crise, o 
Governo fica calado, nada nos diz, nada pc
de; cu niio sei o que Isto quer dizer! Eu n1i1 
desejo que o Senado tome sobre si uma ta
manha responsabilidade, como a de tomar n. 
iniciativa sobre as medidas que se devem 
adoptar para a salvaçfto do Paiz; venha o 
noverno, seja franco, proponha as mcdltln.; 
qt:e julgar convenientes, c nós lhe concedere-
mos quanto fôr necessarlo para salvar o Paiz: 
elle está ao facto de todos os movimento' 
que tem occorrldo, póde melhor do que nê; 
ter conhecimento das necessidades publica:', 
das medidas que convém adoptar-se. 

Voto, pois, contra o r<•qucr:mr:nto, c P~C:'l 

á illuetre commissão que relc1'·3 :t min!Ja op· 
poslçfto ao seu requerimento. porque clla ,; 
filha da minha convieçfto c do zelo qu~ tr· 

nho pela causa pnbl!ca, pois não dPsejo q11 · 
o Senado carregue com a respons.:thllidacl 
moral que podem trazer quae,;quer mcdid<•' 
menos apropriadas, c que só poss:lln rc~;a!r 

a responsabilidade do Governo, ao qual cum
pre não dormir. Se o Senado se eng:mar nas 
medidas, o que não é impossiveJ, perder(L 
muito tle sua força múral, o que é um gran
de mal, porque o credito do Senado é mlstér 
para a felicidade do Paiz: o Gabinete, so 
perder a força moral, retira-se, c ~ substi
tuído por outro, e isto se faz constitucional 
o regularmente; outro tanto, porém, nüo 
acontece com o Senado. 

Seja, pois, o Governo franco, nprc•scntc·s•! 
ao Corpo Legislntivo, pec;a o que julga no
cessaria, para qu~ se nfto dê f>Ceasião de 
suppõr que o Governo tem medo de pronun
ciar-se no <'Stado actual. Voto contra o re
querimento. 

O Sn. CoS1'A F1m1mu:.\: - Quaudo na ses
são tle 9 do corrente se tratou pela primeira 
rcz deste objecto, !sto é, do requerimento pri
mitivo, pareceu-rue que se marchava com al· 
.~uma precipitação; e maravilhou-me que . 
mesmo ncbr" Senador que tüo grande parte 
tomou na c!iscussüo da F'alln do Tilrono, pro
curando mostr<,r que o Drazil s~ achava no 
maior soccgo, c que nfto qucri:t que se dis· 
sesse que hada desordens, c sim que se acre
ditasse que o espirita de o~dem cm geral, 
maravilhou-me. digo, que fo::se esse nobre 
Senador quem fizesse o requerimento para 
que se nomeasse a Commissüo Especial, rc
querim<•nto que, quanto a mim, foi animar 
aos desordeiros. 

Quando esse nobre Senador fundamentou 
seu requerimento, c!le nos apresentou o :\ta
rnnhfto, Piauhy. Ceará, Pernaml:uco e Santa 
Cn.tha.rina nas m~iorcs desonkns. Eu lhe per· 
gume! nessa occnsião por on:le G que tinha 
obtido ,._,;;as noticias relativas ao estado do 
:\<!aranhão, clle nos disse que de pessoas, ou 
de cartas fldetlignns: então eu qulz dizer al
:;umn. cousa, porém nfto quiz incommodar ao 
Senado, o qual esta v a nneloso por votar so· 
bre o requerimento; venceu-me a matcria 
dellc e nomeou-se a commlssão. Hontcm oc· 
correu-me fazer um requerimento identlco do 
que está na mcs~; pnr6m reflecti que a com
mis;;üo err. mui sersata, e que, se ella o jul· 
psse ~~ 'ce~s~rlo, apresentaria o requerlmcn· 
to; a !Ilustre eornmlssiio assim o ~ntendcu, 
c ar.aba de fazer esse requerimento que est(t 
cm discussão. Trata-se, pois, agora de sabrr 
se devemos ou não convidar a outra Camam: 
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e:~ creio que sim; e se ell<k não qulzcr tom<kr 
parte neste nc!;oc!o, o Senado, convidando-a, 
tcrft cumprido com o ·seu dever c minorado 
a sua responsabilidade. 

O Sn. MAllQUEZ DI' PAnA:'>.\GU.í. .observa 
que ninguem póde desconhecer o estado em 
qu::! se acha o Maranhfto, nem se póde dizer 
que não seja preciso lan~ar·sc mfto de me
didas salvadoras. Estft multo bem convencido 
de que é preciso pôr um termo fts lnsurrei
~õcs c desordens que se manifestam em quasi 
todas ns Pr.ovincias, e estas foram as ra
zür.s por que o nobre Senador ap)!rovou o rc· 
qt:crimento do Sr. Lop's Gama: nf~o julgou 
cntf1o neccssario que se convidasse a outra 
Camara para nomear uma commissão idcn .. 
tlca afim de se reunir com a do Senado, por 
ter 'observado que, quando as commissõcs 
constam de muitos membros, sempre se re
tardam os trabalhos de que ellas são encar· 
regadas; c como dcscj:tYa que :ste o_bjccto 
t;vess::! uma prornpta soluçiio, nno qu1z rc· 
t~trclal-a. com essn. ldéa. Tamben1 julgo que 
sé fazia um grande scniço ao Governo cm 
nrto se esperar pelas suas proposta_s. Se o 
Go,•erno tiY('SS·" de pedir á Asscrnblea meios 
matc-riaes, estít certo que se animaria- a J!e· 
dil-os, assim corno que a Asscmb!é~ nno ~c
sitnrla cm lh'os conceder; mas du:•tda m~tto 
au, teu do a administração de J!Cdlr mcdtdas 
' '• nsistcm cm novas attribuições c em que co . 

maior am)!litude de poderes, se. am~as~ a 
isso, j}orquc assim clla se tornartn d~ a!.,um 
modo suspci ta, por isso que as Camaras es· 
trto sempre dis)!osüts a nc!Pl' no Governo o 

bitrio· o que nfto acontccN[t, quando essas 
ar • 1 or)!o que as mediuas forem iniciadas pc o c 
pódc dar. 

O nobre orador tem maio uma razão para 
votar pelo requerimento, c ,·em a ser que 
hontcm, na outra Camara, de alguma manei· 
ra se estranhou que o Senado nfto convidasse 
aquella Camara para nomear uma commis· 
são identlca; c como os trabalhos da com
missão do Senado estão ndiamados, nomeada 
a commiss[to da outra Canutr~, nfto pódc, lm· 
vr.r muita demora na conclusao dcllcs. '\ ota, 
J!Ois, J!Clo requerimento da commlss~LO. 

0 Sn. :.h:r.r.o E 1\L\TTos: - Depo1s do que 
u.,:-,ba de dizer 0 nobre Senador, nada m~ls 
b'!tho a accrescentnr, e limito-me n dizer que 
I!l , pa.recc cxtraordinario zelo " j}ugnar·sc 

tunlo pela resj}onsabllidade do Corpo Legis
lativo, quando ellc trata de exe:·cer attribui
çõcs suas, c cm virtude das qu::~s tem obri· 
ga~ão de (independentemente das pro)!ostas 
do Governo) lançar mão de todas as medidas 
ao seu alcance, )!ara conseguir o restabeleci· 
mento da ordem nas Provincias cm que clla 
estft alterada, c procurar a conscrvaçfto della 
naque!las em que a ordem existe. 

O Sn. PnEsrm~xm: - A discussão do re· 
querlmento fica adiada para se passar á or· 

. dem do dia. 
O S~:. :'IIELr.o 1~ :IL\TTOs: - Eu peço a ur· 

;;encia )!ara se ultimar esta discussão. Tenho 
muito que dizer, porém O!bstenho·me disso, 
para não tomar tempo ao Senado, e decidir-se 
o requerimento; c muito convirin. que os no· 
bres Senadores, que têm de tomar )!arte na 
discussfto,. se limitassem ao ponto della, que 
é se convém ou não convidar-se a outra Ca· 
mar a. 

O Sn. Pt:EHIDEXTE: - O Ministro da :lia· 
I'inha foi convidado para vir assistir á dis· 
cussiio da fixaçfto '~::s forças nav::.'s; acha-se 
n:1. ante-cnmarn, c J!Or isso pn,rece que esta 
discussão deve ficar adiada, afim de ter lu· 
g:1.r aquella para que elle foi convidado. 

O Sr.. l'>I~;.r.r.o E 1\IATTos: - Quando estft 
um objecto cm discussão, c objecto de tanta 
magnitude corno este, o nobre l\Iinlstro pa· 
l'·cce que deve ter a bondade de cooperar um 
pouco, assim como tambcm por esta razfto os 
nobres Senadores de\'em fazer breves dis· 
cursos. 

O S11. AummA AtnuQuEIIQwE: -Direi 
pouco, porque meu costume é nfto gastar 
muito tempo ao Senado com longos discursos. 
Eu vot.o pelo requerimento, )!ara que se con· 
vide a outra Camara, c cs)!cro que clla rnu· 
dará de opiniito. Se cu estivesse na Casa quan· 
do se tratou do primeiro requerimento, ha• 
via de impugnar a medida, c admira-me que 
nfto se lembrassem de convidar os demais 
Ministros, porque as medidas que se houve· 
rem de tomar, quaesquer que cl!ns sejam, hão 
de d(•j}cndcr de dinheiro, e eis nlli já clcmons· 
t:ratla a necessidauc de se ouvir o Ministro 
da Fazenda. Tnmbcm era convcni('LÜC ser ou
vido o dn :\la rlnlla, para se saber os meios 
que e!lc tem no seu alcance; r. lambem o dos 
)<egocios Estrangeiros, para se saber as_ rc· 
ln~ões em que estamos com as outr11s nar,oes; 
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porém só se entendeu convr.nicnte conY!dar-!e 
o :\Iínistro rln Guerra, ;~ar:,. se saber o plano 
c~.c· c·r!.l11píl~ha, c o d:t Justir,:1, 11ara. oudl-o 
auiJr~:: a.!S lllt:UiUa:; ncccss;irias Pítl':t a sa.h·ar;tlO 
publlc:c. F'i;:~ra.m-se t:cnsuras ao Caverno JlO!' 
nf"to t{·r ~pr:·sc·n i.:ala :iinU:t as stws prOjlOSt:ls. 

mns .i:"t fni dmnonstr:-:..:Jo qu.:~ nfw í~ra po:jgi\'cl 
Q\W o flzrss;: di~ tuu d~a p:-~ru. o outro: :1ssim, 
nf\n h a ~·azfL0 (]C Cl~l1S!ll'í1, C Hl\ÜtO lllU.Í~; quan· 
do ruís s:1.bcrnos que nropa:tn.s fnrn:n aprl~sen

t:Hl:u~ {t outra CBmara: dilst•_. modc~ nt~:l ha 
razrio pura se inerepar o Govi~rno. Com;.J j:! 

<li:-;s(', vor.aria. cont.rn. n primeiro; mas, L" limo 
o Senn.do o H.dopttm: a,.~orn. 'poto p:n·a flt:P 

!pnhn. ln;.;ar {) ('f)l1Yitc u~ outrn. Camurn. 

O Sr. Presidente con~ulta o Scnat!J 
se dcrl' prosr~guir a. di:..:cns!=ifto do r. M 

qu~rirucnto. 

Vence-se pela afflrmativ«. 

O S1<. li'Er:lil·:wA DE ~h:r.T.o: - Eu peço 
lic\:H{.;t~ :ln ilobrc Senador, p:1.rn lhe responM 
d ::l' qur~ t•n nrto considero <'Xtraord'n!l~·i~l c 
z~io que apresento para. não 1l~:~ej::.'!'" a res
ponsé!.l.Ji!idadP do St~naclo, ~:!'lt(:S c~onsill·~l'-J i5SO 

mui na.tural, todas ns y~zes qu·: d·~ tal P r.al 
acto põd'' resultar-lhe compro•.;w<tip,cntn. E:u 
j;, sei a sorte do requerimr:no, sei que h:t de 

n. exercitem com tctl:c :t fr:tnquc~:t quJ 6 pro· 
r>rin do seu pn.trioti::;rno; (! so estou t.•nga.naclo 
uo conceito que formo elo Gabinete, se r•lle 
é fraco, rn!'<io ~uc se retire . ., não compro
mcttn. a cn.usa puhlicQ .. ·\i:td::!. voto coatra o 
I'<' C[ li• ·r·hncn te. 

O Sn. A1.r",; Hr:.,~L·o: - Sr. Prcsidr.'ntc; 
. o l'ef!liei'immno q11e se acha sol.Jrc n. m1;:;~ é 
; ll!lH~ COTISl'f~H:'n-..:~a d:trlllPllc! fillC foi t.i.llJ.Il'OV:ldO 

: nH. s:~ssüo d~ n do <~orrentr. afim ~!-:~ S'· nn~ 
1 '''c·•r um C ' • " · I · , . .~ ~. ::t nmnh:,-;sao J.i.specw , que, Jl!Vido~ 

o~; ~lin~stros d~~ .Tustiç;a t· rla. Guerra, offurr.)çn 
:1s medida~ n · •~cs;arias ao r·cst::.bdce!mr:nto 
cln. paz c dn. rr~nqu!llidrt.dt~ nos din~·rsos pon~ 

tos do Iruperio f1U~" se acham mn annrchia. r 
que ~w !ncsmn ~~:mpo pre:;ervcm as Provincias 
tran~uillns. 

'Eíi'"' logo \': !li H: . .-;:;·1. lllí:'dida Dt'tt:~saria~ 
: !IJC:ntü havia tk t:·:i.J.CJ' c:mbarac;os, lslo f. lHe
~ \'i que o fim flUI: se: dl!scjava não s0 havia 
I di! c:OJHi<•gnir. 

O nollre S'.'llndnr C]llr~ propõz o r~IJlh~ri

:~!t nro, te;ve cm vista. a brevidade do traba
lho, r! ag-ora fi(: v& que• isso se não conse::;nc, 
qu" r~sP trabalho s.; tr' 111 de tornur u.lon;w.do. 
P, o r,tw ú mais, corupliearlo. Alongado, por
que já se tem entendido que nfto 6 passivei 

"''r appro\'~clo, porque o Senado em sua sa- que o Senado tome rwrlidas d:! tal importan
becloria o julga conveniente, r. eu estimarei 

1

. cia sem o coneurso ri:l outr:! Camara; com
que o n;su!tado !}rorluza -os fins a que elle plícnrlo, porque a Cnmar:t dos Srs. Deputados 
attlng·~. Xfw po;oso, porém, dei>:ar ue dirigir to:non hontem uma rc5olução contraria fiquei
a um i!lu~tr•.'· mr.mbro da commissii.o al[~umas lia que nóR hoje r•rctcndemos que ella tome; 
oho;cl'\'ar:õc;s sob!';·) uma proposir;ào sua, a qual j e nm tal requerimento irá ssm duvida sus
c) que o Gonrno, ncccssit:tntlo de mais attt·i- : citar discussõs :mlcntés, e mcs!llo odiosas. 
buir,ões, se hav:a achar acanhado e reccioso ! Eu :~mb~m rcco!rhcGo que o ,Jmperlo está 
t!•· :u; p!:tlir ao Corpo Legislativo. ; em más circumsrancias. e deixarei de entrar 

!~:a julgo (!J<•rmitta o nobr.c Sc:nador qui.l i nessa analyse; mas cu entendo que, por isso 
~u ihc raça esta observação) que o Governo I mesmo que clle está nessas c!rcumstancí:ls, é 
quando entender que tacs c taL•s ncc•;ss!dadês J qu.~ ao Ministcrio cumpria pôr-se á testa da 
l·xigcm tacs c tne.s att.ribuições. pa.rn. ns:;irn 1

1 rcac~ão. 
poder salvar o Paiz, as d.~vc: pedir no Corpo t'm nobre Senador disse outro dia, t.ra
!.••1;islativo; c parn dclic as obter, rlrvi: con- tnndo-se do requerimento que, quando o naiz 
vencer-nos dtL nec~ssir!atle d,:,ssas mctlitlas: c se achava no estado cm que nos achamos. ern 
s•~ ellc, com o receio ele que f:tllou o nobre esse um dos ca.sos em que a cada uma das 
Senador, as não a;l!'rSPnta, ••ntão eu conRirlcro Cnmnras competia tomar n hticiativn. ele mr
o Governo fraco; e o Governo fraco. que tr:m didns salvadoras. e que rm esse um principio 
receio de apresenr.ar ao Corpo L:·~ioln.t!Yo, reconhecido por todns os publieistas. :'ol'essn 
que receia nprescnt::.r propostas qu•• jul~:t ue- ocensião cu ni'lo qui?. responder, porque Jnl· 
ceôsarins, é um Governo incapaz ele sn.l\'nr o gnt'i conveniente não ]lrolongnr n discussfLn, 
Hrnzil; e eis a razfto pnr que eu cnt.enrlo que mas podia replicar-lhe que é nessas circums
JHÍS deY<'mos esperar elos nobr•'S ::\flnis~ros da tanclas que o Governo não r~p .. ra que t.aes 
Cnrl,:~ n. in idntivn. que lh~s l•ompetc, I' ~~~,,- m~dldas sninm do Corpo Lr:gislat!vo, c que, 



. ~ .~ ' . ., 

::;;.:~7G2?:0~~~~tTs~3T;:_:,!~7f\f;::~~i7t*{~;~~:~-;~_;;:::;;:;·· ~;-?·~~-.::: ;::~:;:::;.::~;·:·~~-~ ·.:>;~:~'-.;:-~-+:'';:~ ... ;._; •.... ; •. :;.. ,_,_ · .. :: .. :.~ .... · ..... : .... ~ .. :.~ ................. c .... ··'-:·.;~ ... :~ ;~.: : ··.'-~7:·:"'!_:=-~::--~~:.··-•-:'"""'·~·~--... ·~·-·~:.:···-:-·:~;7-:·:y~~~-,.. · .. ~····;-~r·· ... 

i 
i 
j 
i 
I 
j 
\• 

li 

' \ 

L. 

··' .. 
··· ....... . 

·.·:·: .. <:· 

·--~~..:·.~.:. . ... ::. _ . .: 
.:·.• 

···-----·-----··----------------
ScssD.o de li: de Agosto 183 

···--" ··---- .. ··------------------------· ......... _. 
bem ao contr:J.r:o, é .f\Dl taes tircumstaiH:ias 
4U" i otlo o Governo, digno de o ser, se põ<: 
r, frente da J"P:te~fLO, eumc vimos que praticou 
JJitl. cm ln~lat;~rr:t, (: Guizot em França, ~~m 

du~s grandr.s c:ris,·s tlrs::;es paizes; e eom as 
medidas quí: cncs empregaram, H 1 n:;ln.tei'ra 
e a Fraur;a foram s:ll\'n,s. 

b' 11,·~ws oeca::;ii,e:s, finalmente, qnc o 
:'!linb!~(:rio, c: n~:) [!:i .Camaras. se d.e,·c pôr 
(L frr:ntc~. pcrqn~ l~ ~{) pc:ln conc(•ntraçfio c uni
rl~cJ,.• de aer:f•o que p6clc haver n maior e mais 
:-:·~)!li:lro l} .. ·s~:l~\·n~vim:"~~tc d.a. forr,n, c nfto 

•;llal\Ch1 um corpo collcctivo, como :1. Assr.m
blén., s ... c:o!loca fi t'!'CnH~ c p~·etendc tomn.r o 
r.ost.o principal no ntaque ou defer.a. E' ver· 
dadr·. senhorrs, qtw cn nfio sei o qnc se pódP. 
rsperar de• um ).linistcrio, do qual um mem· 
hro, a qa~m não tc·nho a menor tcnçfto de of· 
fr.nder 1wm íl..tac~l', disse que flffi Abril ns 
proYi[!t:!H.:bs rl:t~:::m ns n1r.lhorcs esperAnl!n~ d0 
socE~~n r. c relem; 1'!11C o aspecto poHtico crn. um 
ponco lisong(~iro nessn. época. quando as Ucs
r.rd.r!!s d' Mnrnn!1flo princ.:ipin.ram t:m Dczcm
hra; as ronsas r·m Santa Cat.harina j{t esta
r~m quasi como estiLO hoje; a guerrn. do Rio 
Grande nico ti·nha muclaclo de face; quando, 
f~nalmentc. durante uma prolongada d"iscus
sfto sobre o \"Oto de .,raças, tudo isto se rc-

I 

,.,, r.ympai:hisc! com um requerimento feito 
por um nobre Senador, pa.rn. qu:: se nomeam;e 
u C o mm issõw Especia', não pela ma teria que 
neJ!c SL! continha, mas pela discussão que vai 
~.~:~::·:i:'-.!' n:: Cn::J·u. Eu tiuha dito por occasifto 
'1~. !':i :-.r;.!·rJ~.l das noticias do l-laranhfio. que 
ri!~> ni:.o !lC~ vinham surprc,h-:ndc~, JlOI"CJlll'. 

r;l'nndo nús discntlamos muito soccgada e 
!):.!.llS~~clH~llE:IItC' eOUH:lS fll!C, n. !lH~U ver, tinh::.:m 
ponr::t !',·hH;fi.o com o estado do Pn.iz. n.lguns 
din:-- nnr.t~s '~a ehc~atla dc:isn.s noticias, cu di~c 
qt:<· :: posiçfio do Paiz r!r:t um pouco s~ria.. 

qn~ o :1-!nr~nh;b de,·ia achar-se em tristes 
circumstancins, assim como que o R!o Grande 
nüo nprc·Rentant o m~<lhor aspecto. O M!nis
tci·io niio r.1~ ouvio,. ="~ Camaro. não n1e attcu

d"u, proseguio nns suas di~cussües; e, dons 
rl!a> depois que eu fallei a este rcsp:!ito, che
.[.:'::·lra.m a~ ll'Jticia~ w.e~ cruacs eu as tinhu. an
nunr.i~lflo: :1 sn::. cl1egadn. parr.ccu cousa nova. 
o tt~mm~ se a.pod;~ron dos cspiritos, (' ccrta
;nl~lltf' nu r assilu devia aconr.cc:cr. Porém, ain
dc~ :l~~i!ll, c:ontinuaram as disenssões nrdina
r!a•;. ,, qu::nclo o nobre So:nador se jc,mbrou 
clest~~ ·!'C:fllWY"intcnto, em que, n. meu ver, se 
attendcu nos negocias do Maranhfto, desde 
Jogo sympnthisei com t•lle: julgando-o vanta
joso, guardei o silencio. 

Peb Jettra elo requerimr>nto eu colllg-i que 
C0!1hC·C0U. 

Eu nu!H:a. rp:i: f:tz ·r cen:::ura~ :i admini:;- i o 1H~g·1tio c~ra. puramente eamar,;:.rio, que n:lo 
rrnr.:in; .,

11 
n:b prt·t~::ulo deslocar ningucm; I i.inh:c c!n ,-:~t:: ofrender as attribuições do 

m~;;. qa::nr':J :>·' '":' o estad. o e:1 qt.le se a~ha.m I Pod~r . Executivo, ''. qu:, se os. )T:nistros. da 
os ne:õocios pubi!C~OR, forr.a e cllzcr nloumn. .Tnsu~:' e d:t Guer1 n. el mn ouvidO::i, era 1sso 
eon~a. e u;uico mais qu:~.ndo se ve que p:~Ja devido a serem elles me!llbros do Scn[ldo; _c 
administraçilo da fn~nrla se pretende go,·er· se cu \"issc que o Poder Legislativo qnena 
nar 

0 
lmporio, :H:sr.:J. época. com impostos. usurpar :lltribui~õcs do Poder Executivo, eu 

cem bilhet•~" rJ.
1 

Thrsonro, com prazo de um manifestaria a minha opinião mui claramente. 
,. dons annos, c· tnm;1cm (o que nfio é some- A nomea.çfto da commissfio deveria talvez as
nos) com 

0 
praj~cto de :lllgmQnt:lr mais srs- sustar alguem. dr·•,·eria talvez incutir ·o re· 

senta empregado;' no Thesnuro, ~- que S<' pó· ceio de qtw se queria transtornar a ordem 
de chamar riikt.l:l:lli, porque em nada se al· constitucional; cu nfLO o ~cm o. porque o Corpo 
t·:·ranl os principias fundamentar.s cln orgnni- Lf;'~islath~o nft,) é certamente capaz .de fn.~er 
Rar.ftO; cu nfto se! 0 r1 w~ sf~ p6tle esperor de essa. inYaof'w, l

1 o Senado da. sua parte mnrtc 

uma ndtninhJtr~t~rlo flUP, desc~nc:acla em ::;ua m~.:•uos. 
persuasão, d~ qu0 tudo \'Ui bem, confi:u1a ~"lll O our. cu digo r desejo é que seri:lmmte 
tacs projecto:;, d~ixt1. ir as cous3S cnmo V<to; nos oc;npcmos rlos negocias d•J :1-I:tl"anhfw, 
mas que h~i r!•' cn fazer? Ao menos votar. mas com t.olla a circumspcc~ito e madureza 
como yoto, t'>nt.rn. n rrquerimt.·nto. o que é que são nl'cessarias para qu~ nfto vamos c·n .. 
lP.n mcin ·dr ~· •:!t·1rrm disc·ns~õt'S odio!:taS hir em maiores .males; ~ este meu receio é 
l!" G"'l'""' c·,·n ., .. '- '"'i'' •JJll<:lll r!oneorrer para tanto maior. quanto cu observo que nós toma· 
,
1
•• d~~·r;.~·:Jii ~-.e. -~~;n~r~~ettim<'nto do .Senado. van:n~ uma nnvt<! activa na. d!scussito das ror-

O s~:. H. CAXAt.C'A~TI: -Sr. Presidente: i r::·:-: ,. lP:'\'!1: !l~)~··'im. cl;·p~·i.:.: f!UP. recebemos as 

:l 
~ .• ":~_~·.':":""',.,.:..,.,..~~~--· .... ~. -.,-. '~·'!?.,""1.P"'.<-_....,.._...,._,., .;· ~~.-,r,-,-~· 
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noticias do Maranhii.o, ficamos inertes, e como 
r1ue nos nii.o importamos com essa materia. 

I-lontcm, o resto ela proposta passou cm 
um momento, não 1nercccu obscn·ar;íio a!guma

1 

tudo foi de galope, c receio que o mesmo 
aconter;u com a fixação üas forças navaes; 
nws cu cntenào que nós dc1·cmos dar grande 
im]Jortaucia á dlscussfto das propostas do Go· 
vcrno, pois que nellas se trata dos negocias 
mais importantes do Paiz, c devemos apro· 
veitar a presença dos l\Iinistros ela Corôa deu· 
tro da Casa, para cem cllcs nos entendermos. 
Se assim nii.o praticarmos, se nii.o exigirmos 
iuff!rmaçõcs c <'sclarccimcnLOs dos Ministros, 
se tudo passar em silencio, essa marcha será 
muito !lrejudicial ao Paiz. 

Eu partilho a op!nifto do nobre Senador 
que IliC' precedeu: em occasiões taes como 
aquellas em que nos achamos, é necessario 
que o Govorno obre com a acçfto a mais prom· 
pta, que s8 ponha it frente da reacção, c nfto 
as Camans: c Sú alguma cousa compete a 
estas fazer, é o manifestarem-se altamente 
c outra a inercia do Governo. Se as C amaras 
se quizcrcm collocar no lugar do Executivo. 
ellas scrii.o as primeiras a proclamar a ana.r· 
chia. Nfw é possil'el, nem ús minorias, nem 
ás maiorias, nem a uma Camara cm geral, o 
conhecer o estado rlas cousas; nem G bastante 
ainda mesmo o COlléUrso das duas Camaras 
para tomar a iniciatil·a sobre quaesquer me· 
ditl.as cm tacs circumstancias. 

Os Ministros, senhores, tem tambem suas 
contcrcncias c discussões, c seu regimento 
interno; c a clles compete tomar conheci· 
menta rlos negocias publicas, discutir e votar 
r1s m;,didas que entenderem mais adequadas 
:b necessidades do Paiz. Sê as Camaras qui· 
zcrcm it· invadir suas funcções e attribulçücs, 
intromettcttdo·sél na marcha regular dos n•J· 
godos publicas que lhes cumpre dirigi!', o 
nsult-ado scrit mui fatal. Importa notar-se 
nnc a uma dns Camaras pertence accusar o 
~-ovcmo pelos actos menos regulares e pelos 
abusos que cllc pratica, c a outra. tem de ser 
seu jui~; c assim, qu:1ndo as Camaras se in· 
tromeltorcm tHts a'ttribui~ões do Governo e os 
Ministros forem julgados e accusados, dirão 
(•ates: - Vós, Gamaras, tomestes a Iniciativa 
so!Jrc c:sto c aquêllc objecto, forçastes-nos a 
obrar desta c daquclla fórma; nós, portanto, 

tlfto somos os culpados do resultado, sobro 
\'ÓS é que deve cahir a responsabilidade. 

Om, ainda !ta outra rcfl~xfw a fazer, e 
:, sobre a maneira por que são feitos os tra· 
0alhos das commlssões, os quacs, quando sii.v 
apresentados, sempre é depois de s~ contar 
:~om uma malorta, do CJUC resulta prejuizo á 
:ninaria, pois que assim nunca podem ser 
.lttendidas as opiniões desta, c por isso o seu 
:·csultado nunca se póde considerar alcun~ado 
.·onstituc!onalmel)te. Se estes principias têm 
:pplicação a uma commissfLo do Senado, do 
:ncsmo modo podem tel·a reunidas as com
:J!ssões das duas Camaras; c se a Camara 

:'os Deputados j{L manifestou que não sYmpa· 
. hisava com esta medida, como se quer ir 
·.obrigai-a a CJne tome uma dcliberaçfLO cm 
:·ontrario, c que não tem -outro fim senflo 
:icmorar as UL:cisües elas mcdid~1s que se t1cvcn1 
lomar, assim como estorvar a marcila da ad· 
;;Jinistração, a qual, o!Jsen·ando que nas Ca· 
:nar~s se trata de tomar a iniciativa sobre 
·:JCdidas de salraçfio do Paiz, sobreecstarft a 
.ouacsqucr que tencionasse tomar. por isso 
que, tornando as Camaras u inici:ttiva, o Go· 
·:crno deixa. de ter a devida rcsponsabili· 
(!ade'! 

Nfto serft, portanto, mais conveniente que 
:cós nos limitemos [Ls nossas attri!Juições, CJUC 

xamincmos o procedimento da admlnlstracilo 
:' ctual, tirando da h! noçõPs para rcsoll·cr esta 
:;ucstfto? Não seria mais convenicntP. esperar· 
::1os que o Governo nos aprescntass-; as suas 
:1ropostas, para continuarmos na analYsc de 
sua marcha, c, li vista dclla, conccrlcr·sc·lhe 
tudo aquillo que o GoYcrno exigir, e até mcs· 
:uo mais attribuiçõcs se a Asscmbl6:t. o jul· 
c:ar conveniente? 

Talvez se diga que a commissão poderiL fa· 
zer uma proposiçüo desta natureza, mas per· 
mitta·se·me que en observe que será isso um 
::acto novo na historia p:trlamcntar, e por 
isso não devo csperal·o. 

Ar.au~rAR vozES - O l\linistro est(L na 
Casa. 

O Sn. H. CAI'AT.CA:>;'l'r (Mnt.ia.uan!l.o): 
Parece que nós estamos compromcttldos com 
:t chegada do lV!lnistro; púdc·se·lltc dizer que, 
iL vista da urgencia dn matcrla, dccldlo·sc que 
:t sun discussão se ulllma~sc, c cu mesmo nãQ 
n1c opponlto n que elle seJa conv1.dado para 
assistir a ella: c sou um dos qur partilham 

............ · 
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:1 opln!ão ele qu~ os ::.Iinistroa da Corôa po· ll:Jqucll!l Provincia. Eu já tenho dito multas 
dcm, sempre qr"! qulzerem, assistir ús tliE- vezes que niio é compativcl a ·accmnulaçfro 
mrssões nas Camar:ts, e seria isso de grnnd< dcs:;cs dour, empregos cm uma Provincia pa
intercssc parn a dirccçfro dos negocias publi- cifica, mas Gim cm uma Provinci:l. intcir::-
cns, e Jahi resultaria a economia do tempr mcnt2 rcbclluda. 
tanto para a Asscmbléa como par•<t a aàminis D General Andréa fosse nomeado si:.:-
tração. p!e~•nente como I!lillt.ar, pura obrar cm ope-

s,'nhores, eu nfto quero deslocar a nin r~r,ncs contra os rõbr!drs que se acham na 
gucm dos que se acham no poder, mas t!prc- L~gnna, ao m~smo tempo que 0 General il-la
vcito a occasiüo para manifestar mui clarr-- nod Jorge obrasse no R!o Grande. 0 aqucll•! 
mente ao meu Palz que n:t ndministmç~- C:rn~ral for.sc revestido de todas as att.rihui
actual cu nfro deposito confiança para diri- ~ücs de Gen-'rn! cm chefe, cu approvarl:J. essa 
gir os negocias publlcos nas clrcumstanckl~: nnmcn.ç:io, seria isso uma nmhla cffic:teissl
em que nos acl.~.:uos: digo qtw não depo;;';: ma para se conseguir o anniquilamcnto dos 
nclla confiança, c digo-o de todo o meu eo:·a rebeldes; mas a nomeação de um Prcsirlcntc 
çfto, alto c bo:n som; c quar,do isto avançc rlc uma Prnvincia. com titulo de General, h a 
pos,;o rlizu· fJUC " minha OJlinião é funrlad:: rlc ir rle certo desgostar muito os habitantes 
nos anlcccdeutts e precedentes. En não vejo r.l~ Santn Gatharinn, e por isso acho essa mc
t"·5sa administração dGr 1n1portanl!ia al,g-umn. :to· didn. muito ant!-politica: t! o mesm-o que no
negocias publ!cos: deitada cm leito de rosas mr.nr um General Presidente para uma ou
n:io ~c occupa com as necessidades do Pniz: t.ra qualquer Proviucia que <'Stcja pacifica. 
a n:\o do Estado pa.recc querer sub1ncrg:r-sr 'renha t!clo, senhores. uma r-spccin Ue rc-
c cu nunca desculparei o capitão que se~ uü· morso! Quem sabe se a i11inh:t oninião acerca 
importa com o rumo que el!a !cm e que pód-.- rln General Andrén. nüo rlaria pretexto nara 
lançar no abysmo. O descuido dos que estii o Governo obrar desta fôrma?! ... Mas cu .des-
ao leme dn. n(to do Estado traz comsigo ter truo c·ssc remorso, manifestando a minl!n in-
ri\•cl reBponsabi!idade, porque dellc pódc rc di1:nar.ii.o contra nm tn.I compo.rt-Jmcllto. Eu 
sultar a perda tlclla: aquellcs que se achar.· nfio acho incapacidade nesse General; o r,uc 
encarregados de d1rigir a núo do Estado :ti inlr;-o é haver incompntibi!idJrl~ nn. ~cr.umu
gumas mcdid::s t:lm tomado, porém Ea niir lar:iio do exercicio das func~õ.~:; lle Presidente 
s)'lupathiso com cllas. r rl<' General cm uma Pro·;inrb. Mccgad~. 

C:ontinúa-sc no charlatanismo govcrn~ ~enhores, o qur ru col!ijo é ~uc se pretende 
mental dos Gcncracs Presidentes! ... Gen.~rac npnt!rinhar. arv.,rnndo-Rc n. dictadurn. no 1m-
Presidentes para Provincias que não estiio cJ~: pc-rio. um prinri/o por mim crnittido c dis
desordem! A minha intenção nflo é aggrava; I t.antr. dfl min1l~ n~!nià.o! 
nuis as circumstanciu~ em que nos achamo:, Qucrcr-sc-ho. ilCJ'\'cnturn. confundir-;;e os re
mas ucho-me nn. necessidade de manifestar n:· ll'ldrs com os !ognes brazi!eiros?! Sr. Prcsi-
tribuna que a mcdirla do Governo, nomcam!-
um General Pn'sidcntc para Santa Cath::ri
nn, cuj·a nG!nettc:fio recnhio no Gcn<:ral Anllrén 
é tillll\ medida ami-po!:t!ca, prejnllicbl ú ean 
sn publica c n::p;raYlU.lora :tincla. mais dos no~ 
sos males . .-\ Provincin. de Sant·~- Catharin:1 
s~nhor·cs, rst:í obed!<'nt~. c só uma pnrt.~ d''s3: 
Provine!a, a Ln•~::n~ .• fui surpreh~ntlirl:l pelo 
rebeldes do Rio Grande; c se dcll:t e!l,•s te 
maram conta, foi pela. cob:trrlht de um rhri
mi!it-~r. As~im, não JltÍde cahlr a pccha dr 
r<'beldes sob!'>' os Ienes catharin~nscs; c a rc· 
mcssa de um Presidente que accumula. as fun· 
cções de General nito 6 por certo digna dr 
comportamento qnc tem tido os habitante: 

dc-nt::', cu vrjo nis~o n supin-n. ignorancla. vej~ 
tir:l projecto ncfnnclo, dig-no cln ser rcpr.llido: 
c temo muito que o grn.ndc auxilio qn2 po
rlcrl:t aproveitar a Prov!ncia de Snnt.~. Calh:!
;·!nr\. sr. acaso esse General fo~se nom·~~do com 
n~.::t só ~lltorielaelc, soja. minnradn. com a. ac
c;mnrlar,fto elos dons cmprc~os. Se o Governo 
cntcndon conveniente essa accnmulaçfto, nfto 
se n.par!r!nlic isso com o elogio que cn tri
lmt:cl a esse General; é ncccssar!o não con
fundir as gonsns, nem tambcm confnnrlir ::·· 
~ttribu!çõcs elo Legislativo com o Execnlh' 
ainda. mesmo nos casos cxtraord!narlos. 

Em mlnlin op!n!üo, pnrn se acabar com 
os dosorelc!ros nn Drnz!l, não é nccessnr!o lan-

~"':'""""'.:·.·_...,.:·"'.·· ....... ~ ........ :=~_-("'<:':".:2"':(:-:":y$f}~\·.;;;.:,??~{?.;;:::t~T'~7::7 :._' .•. -_~_,::~:-:·~r·:;_·?·;::~:;:_~~ :'•-::.: 
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ç,r-.;:o lllf>o de lei:! cxccpcionu.es, zun.s sim qn·'! . ral que conscguio pacWe~r o Par<l, onde prcs
haja um Governo forte c energico, c é isso o ! tou tantos s•·rv1ços, del'e por isso ~er c~nsu
que não vejo !lo ~Iinisterio actual. O Corpo ! rado? 
Lcgisl·ativo dcn: mauif·;star sua opinião accr· Senhor~s, cu .mtcndo que o Brazil IJC· 

ca da organisHç:io e estado cm que se acha o jnhnn: prordtr, ha de tirar úesta discussão. 
l\iinistcrio: o :.nnistcrio apresente as propos- ::~u observei ~ue em outra occasii\o um iJlus
tas que achar convenientes; o Corpo Legisla- ! LI'r) Senador. CJUCI'C!Hlo aeudi!· aos males de 
tivo tome-a~ em . co~s_:ucraçiio, appro\·e-as.! ;ua Pro-;in~ia (o ?>.IaranbãoJ, entendeu que 
wuceda ma1s attnbu1çucos ao ·Governo, mas •.:ib se, pacificaria cou1 a .reYoguçâo da lei dos 
n5.o tome a iniciativa, nrredr.: de si a respon- Prc:~r?ito~: ·~ para. deU!l'll1in~lr 11 ~cnado a re
sabilidade. n;:;ar esta lei, como r>!ntou c!le a Provincla 

Paro aqui, Sr. Presidente. desejo mu\to elo :\Ia.ranhiio? O sangue a correr, as propric· 
qu2 a discussão continue, e tomem parte dac.lcs perdidas, c os rebclue,; ás portas da 
nel!a todos os oradores da Casa. rotem prú c:1pital da Provinda; " u.té passou a incrc
on contra o rcqnerimento. par-me de olhar c:o111 indii~ereuça para os 

O ·S1:. Lr>l':,:s G.\~rA: -· S1·. Prcsldunw; males que soffria a sua ProYlncla. por não 
s:;l\'cmos o Brazil desn.crc·dltando-se c distra- :nr alli nem a minhf! fa.:ni:ía, nem os meu~! 
hinelo·se o Go\'cl'no: é o ~no eu acabo de ou- hens, ,, disse que por ::õ.ic motivo cu nãc 
v::· .• \!ilo •1. pon;lll, nova essa mania de de- bstimava os mnl2s do ?\[arn.nlüijc. Chegam 
prfmir a administração, qualquer que ella depois as ultimas noticias dcs::>a Prnv!ncia, a 
,;eja: r.càus no Hrazi1 têm sido al\'o de acrr·s I r,t:::~~ sflo multo pcon•s, poi~. dcllas const~ 
c iu.jt~sw.s cr;usuras, taes _c01no ·•lS que o no~ 

1 

a L:ii~!:.:.tlP. r.1r Ca:d::s c a~ spas funestas. con 
lJrl} s~nador aeaba de ru.z~.\r (L netua1. ;;·qurncias; consta que os ~1n~rchi:;tas {•xigi 

Eu, Sr. Pr~::sidentc• .. não tenho intimas rc- : rrnn oae tie lhrs r:ntregassem tar.s e taes ~ndi 

!ações com ncnhnm d_os. )linistros de ~stado,l virh:o~ para serem assassinados... . 
que acLu:1.lmcnte pr.~slelt:m aos ne;;oc10s do o Si:. Cus'l'.\ Fl,mtl;m,\: -· Têm d1sso cer 
Brazil· mas. tndavi·a, entendo que. em boa •oza'' 
fé, nii'o podemos imputar-lhes os males q1w \ "· o Sn. Lm•f(H G.uu: - Tenho lido em fo 

hoje nos amca~am. ~ lhas publicas que cllcs exigiram a entre:;: 

A medida d~ que o GoYCrno Ianço11 mão j d;J certos indh·iduos, c Iançarn.m o i_mpostr 
rle mandar o General Audréa para Presidente 

1 
ele sct<•ntu. por cento s_obre as propr!cdad_~· 

da Provinci:J. dr. -Santa Catharina já principia 1 dos portng;uezes, e de vmtc sobre as propr1c 
n. sr.r clesacred!w.da nesta Casa. Seja-me, po- ) tladcs dos brazilciros; c quando as _cousas es 
r~m. !leito diz::;r qu" essa meelida é ela maior 1 tr10 neste <'St:ulo, entende-se que nao hn nc 
ilnportancia, que faz muita honrn. ao Gover· j ccssidade de S'J tomar providencias :t be•• 
no, e que ha lugar de esperar que essa ardua 1 llr;ssa Província: p~r.,cc mc:smo CJUe se quê 
commissiio seja sobrcmoelo gloriosa ao Ge· I eonsid<'rar qur nós nos aclwmns cm :;uerr 
neral Andréa: e por ~sso tanto mais proficu:J.J c!ril. CJUnndo lnf~iill!lrnte é facto que no 
~o rêst:tllc·lccllnento n~. oruen1. i ac:llamo~ nesse estado. 

Os rebeldes do Rio Grande, Sr. Prcsi- j St! 0 nobre Senador ainda duvida do qu 
til-~nü\ de ba muito que nmbiclonan1 ter nn· \ avanc:o, saiba que um Dcput.:tdü, (]!lO acab 

111~-.:I!a Provincia um porto de mar, para ;10- I de clwg;ar do :O.~arani\Go. cc.::firma essas :c• 
drrcm t!ra1· p~rt.ido dr! sua• proi<'ctadas car- i ;·iv;:is nor.iciu.,;. ;,;,., Hohre Deput~HlO me dls_:' 
u~s de mt\t'C.t, enviando ao u1::t.t· corsnrtos que j flUe, tendo p~!·ticipallo Ct Cn..~1;a~·~ que n~ 
Infestem as nossas costas, o C]UC nrw llH•R 1 !Wl)la vir tonurr nsscnto n~ll:L rug-lo a~ora. .~ 
scrft. diWcil con~;c.,;-;uir ago:·a. que ;;c, aporJ;:ra-~· des~rar;as que amcaç::m :1 c~yital da Provr_1 

r:~m do p:1J'tr. d:l T.a:;nna: e póilc o Gn1·crno cia, com sua iam i! ia, um h·mao " pr.ssoas 1 ' 

oi!Hll' com !nd!i'fcrcnça para. aquelle pontn,

1

laclonadas com clle. 
" nüo procnr:1r nelle rcst~belcccr a ordem, .Eu 11;10 me arrcp .. nclo ele ter r~tto nr 

I t . r· 11 \ll•·nr'o" ~ que se ti 
1.;o:pulsnndo os re!Jc des, par:J. qnem esse pon o I requcrimcnlo, cuJO u ·'· · ' . . . 
é da maior importanc!a poss!vcl? E quando : mcm nwdicl:;;; c·:•p:tz,,;: do r•.•,mL~>elc~'r n ~rtl:• 
p~r:t esse fim o Governn emprega um Gene· ! r a tranquillldnde pnb\Ic~s u:u Prnvmc!: 
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runcaçadas pela :cvolta . .J~stando nomeada u 1 O Su. CoSTA Flmm,lltA: - Sr. Presi 
eommissf<o, é inutl! discutiJ' medidas que ain· • dc•nte ... 

da não ol: apresentaram, já repro,·ando-as an·l O Sn. :MAGQUII:Z DE PARA.:liAGUÁ (pela. or 

tecip:uJa.mcnt<·, i:i inculcando-se q1w ellas não dem) observa que seria. conveniente que o: 
:oão necessari:;s; mas, se ella.s não são neces· nobres oradores se cingissem á matcria d• 
~arias. para que se nomêou a commissfto'! requerimento. Se o requerimento não convén 

Senhrm!S, dir.-se que o Govemo nfto me- por este on por aquellc motivo, declare-s 
J'r;Ce confianc;a. c ao mesmo tempo quer-se I isto; não se saia fóra da mater!a del!c, po. 
qur: c!le proponha as medidas qu,· entender que ahi o que resulta é perder o tempo; ot 
rh·:eessarius, flUe a Assembléa. as votará. :,\las, l serva que o Ministro que foi convidado ·par 
Sr·. Presidenw, se: o Govemo não merec" ~on- I a~sistir ft discussfto das forças de mar acha-s 
J'ian~a, como hão de ser J't•eehit!UB n.s suas na. Casu; e pergunta para que serve alon 
propostaH? \:;to siio eontratlic~ões perft·itas. I gar-se um:c discussão tal sobre objecto tã 
Diz-se mais que n~uhuma Camara. que ne·j simples; se se pretende espaçar esta di: 
nhnm Corpo Legislativo deve tomar a inicia· cus,;ito, o nobre orador declara que da sn 
1 i vn ,, deve sim esperar tudo do Gove1·no. I parte retira o requerimento da commissfLO, " 

sr. Presiclente; quando a anarchia e a é que isto deseja a maiori:t do Senado. 

gu.,rra civil cr:rcam o Corpo Lep;islativo, eu- I O S1:. CuSTA Fmmr:u:A (pela. ordem) d' 

r.f•o r.Ile >c conotime em se,;sü.o perma.nente,l cla1·.a que, se não tivesse fallado o nobre g, 
.-I!c toma a iniciativa em todos os ne;;ocios, nadar pela Província do Rio de Janeiro, e ' 
~ manda chamar os ;>;!inistros; mas quando nflo tivesse posLo em sua bocca sentimcnt> 
a ;.:ucrra civil " a a.narchi:L umca<;am qualquer 1 que: o nobre orador nunca teve, não fal!ar 
outro ponto do llllJJerio, nós, postos cm nos-, sobre ü requcr!mentD; mas, cm vista dest· 
,;as ca•a~. cruzamos os brac:os, nada nos ln· motivos, vê-se na ne:cessidade de algun 
eommoda, nada soHrc:mos. e por isso a tudo cousa dizer. Pedia, porém, a palavra pela o 
damos de mão: venha o Governo propàr o dcm. para mandar um requerimento á mes 
que jnlg;a nccessario para salvar o Paiz; vr:- para que se convide a assistir a esta di 
Ilha propõr esse Governo em quem se dc~l:tra cussão o nobre :\Unistro da Marinha, cu 
qur; não lla conrianr,a. E deve ~ct· esta a nossa presença pôde ser muito ut!l. 

1. m? 1 O ' mguage · Su. ~~1~1.1.0 E :\INfTOS d eclar:: OUIJ, 

Senhol'i:s, cu nCLO iar;o tliiferc,u<;:t entr<' a o Sr. Prc,sidente admittc o requerimc·~to 
c;Lpital 1!0 lmperio e qu:Llqucr ponto das Pro- nobre Senador. a co31missão retira o req• 
Yincias, para mim todo o Hmzil merece o rimcnto fJU<.· 1rz. Sendo a materia dclle t 
mesmo interf:SS<'. ( ci)JOi.allos). E:u t'ra Depu- simples. não ,.,: razões para que se trag~ 
lado, r ,·i o modo por que a. Assembleia sr :í discussfto cousas que com ~lle nada t• 
portou cm Junho de 1831. P poderia a.prt- dr. rc•laçrto: agora atii já se quer que o -, 
~(·ntar muitos factos dr. outras Asscmbl.!<L,;. bre ~Iinistro da l\íarluha assista á discus~ 
JJ,•sde n Assemblé:t ~onstiLuinte, i.le que t!v•• pr.ra tPSsim ~c procurar espaçai-a mais: 
n hllnra de fazer parte. sempre observei que, este é o fim que óe pretende, cnt:i.o mel1101 
r,m occasiücs de crise. na e:wital, e !las to· que a. commiss:io r••tire o rcqucrim.mto. 
maram a iniciativn. de medidas salvadoras da O~ om:uns nntr~ Sas. ~m~rrmo~ llA cc 
capital; mas, quando os males são sentidos ~rrss,i.o: - I~' melhor retirai-o. 
pelas Provlncias, e não n11 cnpita!, então como O Slt. :\!m.J.n E :\iATTOR: - Sr. Pr• 
os perigos no:; nüo batem á portu, não temos dente; eu, por parLe da Commissão Es 
necessidad(· de correr par:t o P.ar;o do Impe· cial, retiro o renuerimrnto; basta que sa 
rador a procurar o seu abrigo, como j:í t•m a Camara. dos D~puta.dos que nós r!zt•mo' 

11 ma ccasiào fizen1os. nossa obri:;açilo. 

g 11, Sr. Presidente,, ainda di~o que n!to O Sr. Prl,sidentP consulta o : 
.,;;lou arrependido de ter feito o requerimento. nado se consente na ret!radll do 
elmbora 0 Senado o approvc, ou o rejr.!te: qucrlmP.nto, e declde·ae pela ne 
l'f!sr.n-me ~ gloria e ~ati~fa~fto de o r.er feito. tivn. 
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Cont!nún. por.tanto, a discussão 
sobre o requerimento. 

o .sn. Cosl'A F 
ranou . 'EmmmA: - Quando se 

a rc_spe!to de se ter nomeado o Ge· 
nera: Andrea para a Provincia de Santa Ca· 
thanna, cu .disse IPui claramente que o Go· 
verno devia munir esse Gem•ral de todos ~s 
poderes nE.>cessarios para salvar a Provincia 
de SJntn Catharina, para que depois não 
!?sse cllc crnsurarlo de haver obrado despo· 
tlcamente. 

Sr. Presidente; eu pintei :\ Casa o cs· 
tado llc minha Proviuc!a corno na realidade 
eH e era, ~ CJIW I a causa dessas desordens. que 
era a ·lei dos_ Prefeitos. l\ilo disse, porém, 
q~JC a tlE'rogaçao dN1sa lei fosse a uuica me
dida sa:vadora da minha Praviucia, e estou 
convcnculo da necessidade r.le se tomarem ou· 
trns medidas; o que eu sim ~dmirt•i foi que 
o nobre ·Senador. que tinha dado um pare· 
ccr de commissão, em o qual tinha mostrado 
claramente que aquella lei feria a Constitui· 
çii.o rlo Tmprrio, quizcsse adbr a sua revoga· 
ção até depois da reforma do Codigo. E com 
este adiamento tor-se·hia cm vista tomar me· 
:lidas salvadoras para ar}uelb Provincia? Xüo, 
de certo. 

O nobre Senador cxpõz ao Senado a 
neirn por qu,o os rebeldes entraram cm 
>ias; porém eu tenho a ·declarar-lho que 
tenho toda a certeza t!csscs factos que 
mencionou. 

mn.-
Ca· 
não 
elle 

sentar sua~ propostas; e obsen·ou·se que ao 
mesmo tL•mpo eu ·desacreditava a administra· 
çfto actual. Eu .declaro que. quando Isso 
avancei, me achava de muito bom humor, 
como estou, para esperar todas as accusa· 
ções que se me queiram fazer, e isto porque 
eu. quando accuso, estou tambem prompto 
pam ser accusado; e assim como acho con· 
vcniente fazer accusações na presente occ.t· 
siii.o, ni'Lo recriminarei aqu.,Jlas pessoas qu ., 
m'a.s dirigirem. 

Fui censurado por ter criticado a admi· 
nistrar;ão actual; porém esse tem sido sem· 
pre o m,,u procedimento, quando observo que 
as administrações em sua marcha niio ten· 
dem ao bem rio Paiz, c da maneira que as 
tenho censurado em uma occasião, as cL·nsuro 
em outra; e assim como C3nsuro um indivi· 
duo, t<•nho censurado a outro:; individuas. 

Censuro a ac1ministração, t~ a tenho c:en
surado pelas medidas JlOr clla tomndas c·m 
din'rsas circumHancias; nunca entendi que 
0:11 est~cdo tk rc:b<'lliiio e dcsol.Jetlicucia se 
procedesse p,•Ja fôrma que se tem procedido, 
!1\IIH::! ~cr<:tlitci ê:U suspensões de garantias. 
nunca tive; crmc;as nessas meias medidas: 
cc;mo, }JOio, hei de hoje mudar de opinifLO? 

Allegou-~c a attitudt• que tr.rn tomado a 
Asst;mb!Ga. Geral em di·ffcrentes rJ"ises, ,e 
:IJJresc:ntou·se o c::emplo ·de! la se ter reunido 
no Paço; c talvez da.hi se quizesse inferir 
~ue <t Assembl?.a Geral atcmorisada foi cs· 

Eu ·não disse que nfto tinha corrido ~an· conckr·se ou procurou proteger-se com a prc· 
guc ct\1 Caxias; mas essa noticia nfto me sen~a !lo Imperador: mas, permitta·se·me que 
surprchendeu, porque, (t vista das noticias cu diga que talvez a ,\ssemb!G:t Geral, dando 
antecedentes, lm muito tempo que eu receava esse passo, o fizesse com a. intenção de ir 
peia sorte de Caxias, e outro tanto cu digo a guardar o penhor mais sagrado do Paiz; e 
respeiio da occupação da Laguna: nada disso se esse passo da Assemblén por alguem póde 
nos deveria causa: ·g:·a.nde espanto. ser entendido de outra fôrma, com mais ra· 

Sr. Presidente: cu não sou defensor dos zão posso eu explicai-o pela razão que aca· 
Ministros; quando ellcs obrem mal, cu serei bPi d., referir. O que se tem observado é que 
o primeiro a aggrcdll·os. En~endo que na pre· 1\IOS>n.s occasiões, cm que as Camaras querem 
srntc occasiiio se lhes deve dar tempo para governar, em que se nomeiam commlssões 
que elles façam suas propostas; mas não se para propôr mec!ldas, o resultado é o faze· 
quer isso, quer-se que as cousas sejam tra· rcm·S•! leis as mais Imperfeitas: digso temos 
tadas de Improviso: é nisso que eu nfto posso nós exemplos. 
concordar; eu não quero tomar mais tempo Seja-me permitt!do produzir um c:templo 
!lO Senado, de, em occaslões tnes, ser o Governo aquelle 

O Srt. Hor.r~\XIl.\ CAVAT.CA:<1Tr: - Fui ac· que se costuma pôr i\ !rente da reacção, c 
~usado, Sr. Presidente, de ccntrad!ctorio, não o Corpo Legislativo. O facto é sabido por 
tambem de querer salvar o Palz, para cujo todos. Em uma occas!ão de crise que tcn lu· 
fim !'nlrndl:; que dr'l'iam os )!inistros uprr· ! gar nesta. caplt,1l, ao ponto de sua trnnqui!· 
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lic!acl~ ~er muit~ ameaçada, um :Vlinistro hou· 
ve que não esperou que ela Assemb!Ga sahis· 
sem as providencias; põz·sc á frente da rc· 
acção; lançou mão das mer.llrlas que julgou 
necessarbs, e foi capaz r.!" obrar " ·mostrar 
que niw wnia as impugnaçües qur· lhe pu· 
dessem ser rcita::; ;lCla Assc1nlJI~a. Ueral, que 
então 3C acbaya ~eunit!u. O effl'ito produzido 
pelas medid:ts tomacl~s por l:SS•· :\Iinistro foi 
o melhor possin·l e consemaneo eom o fim 
a ~tw cli:Ls >'C propunham. Eu saHtcnto essa 
opir:iito, c não symp:Lthisél c'ntão com ex· 
pressõe~ de censura. que ni·ssc. r•ecasiiw sahi· 
ram do selo d:L Assem bléa Gera!. Aproveite-se 
este ext.mplo, attt::udc~-St: ao resultado que 
produzem as mcdida5 tomadas pc!:t As;;em
b!L·a.. c: obscrre-s~ que donde tem vindo o 
freio a essas desord.·ns qu.- têm haYido é da 
prorupt~~ acção do Governo. Sí~ nús QSp~ra.mos 

pelas medidas sahidas d:L Asscmbléa Geral, o 
r~~·sultn.do nfio ha Ue ~e~· mui proiicuo; e se 
~~· que!' re;vl:st:r a. ..-\s.sca1bléa Ccrn.l dcs;;c po· 
der dr~ iniciar tne~ medidas, entcto cu dird 
que nós não estamos sendo regidos por um 
. Uovcrno representativo com" aquelle que de· 
. fine a h~ i fundamental do Estado, e r1ue que
remo~ um:L ollgarchia! Isso não nos convém, 
senhores. é inteiramente oppost" ús nossas 
instituições: o lc~·islador obrt' dentro de su~s 

attribulçõcs, assim como o executor. 
Quando declaro que t<•nho toda a con· 

fiança no executor. a nllnha opi11iiio pôde ser 
~~rrada, mas nfLo pôde ser cen~ul'ad.a. Crimi· 
noso sr:ria eu ~c oc:c:nllassc o .inizo f}Uf.' fac;o 
dns actuaes :'.Iinistros. Eu n:io qut•ro fazer 
hoje a resenha dos factos p.-Io;; q:w~;; pudesse 
justificar o juizo que fa~o acerca rio actual 
Jlinistcrio: mas eu appcllo para o Corpo I.-e· 

. gislativo e para as discussões c•m que os Mi
nistros têm tomado parte; e, em vista da 
maneira por que esses Ministros nellas têm 
procedido, julgue-se se o meu juizo é ou não 
bem fundado. 

Eu nfto consirkro que a discussão que 
houver sobre este requerimento seja fóra da 
ordem, como se disse, porque temos direito 
de l'Rllar sobre todos aquclles objectos em 
que houvermos de deliberar, e a este respeito 
todos n6s temos os mesmos direitos. 

O nobre orador nito considera de tanto 
estrondo a tomada de Laguna, e diz que por 
l'lla se ·devia esperar .• Tn]ga que l'sse facto 

, é filho da incapacidade e das m:i.; medid~ 

tomadas p,·Jo administrador daquella Provi> 
cia. e atG mesmo isso talvez provenha n 
falta de providencias da parte da adminl· 
tração geral, a qual, se attendessc: a algum' 
ollsen•açiies feitas ·por um representante • 
Nação e tomasse as convenientes medida 
talvez a Laguna não fosse tomada pelos r 
beldes. :\ão julga que essa occupação se· 
objecto de grande tran~cendencla, porque ' 
rebeldes. uma vez que se tomem as mcdld• 
convenientes, não se podem alli conservar I>• 
muito tempo. O que o nobre orador considé' 
cl<: muito perigo ·é o estado cm que se acha 
not'tt· du Brazil. Conclue reforr;ando os a 
;;u:nentos por elle produzidos ern o Si"!I pr 
nwiro di.ticurso. 

Uíc-sc por dlseüliuo o rt:querimeni 
"· posto a votos, é approvado. 

O Sr. l.'rcsirlr.nt•' consulta o Sen: 
1!0 se hoje mt:smo se deve orriciar 
outrr1 Calllara: d;.·citlé-!:le pela af(i 
m:Itiva. 
Entra-s;:, na ordem do dia . 

Passando-se a nomear a depmaçi 
que tem de receber o Sr. Jlini~u·o r 
:\larinha, são eleitos á sorte os s. 
:\lello e Souza, Mello :llntto:5 
Costa Barros. 

Sahindo a deputação « receber 
Sr. )íinistro d:L :\farinha, scnr 
este introduzido com as formalidad< 
elo cstylo, entra em discuss5.o 11 s 
guime proposta do Governo sobre 
fixaçüo das forças navaes para 
anno financeiro de 18·10 a 1841, 
emndas approvadas na Camara d• 
Deputadoo na sr~ssão de 1839 . 

,; A Assembléa Geral Legislativa decret' 
"Art. 1." Para o oen·iço do anuo fina 

ceiro, que ha de correr do primeiro de Jull 
d<~ 1840 ao ultimo de Junho de 1841, as fo 
ças navn<·s acrivas do Jmperio constarão d: 
0.mbarcações <JUc o Governo julgar necess 
rias, não devendo as su:ts tripulações exccd; 
a tres mil praças de todas ns classes. 

"Art. 2." As forças decretadas no nrtl:. 
antecedente poderão ser elevadas, desd~ j 
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a quatro mil praças, exigindo-o as clrcums· 
tancias. 

"Art. 3." O corpo de artilharhL da mari
nha poderá ser elevado ao seu Astado com· 
pleto. 

"Art. ·1." O Governo designar!\. o maximo 
do numero de alumnos que devem ser admit
tidos {L matricula do primeiro !Lnno da ,\ca
demia de Marinha. 

"Art. 5." O Governo fica autorisado para. 
ajustar maruja a. premio. preferindo os na
cionaes aos e~trangeiros; c, nfw havendo 
quem assim queira servir, poderá recrutar, 
n.1 f<írma. elas leis, as praças nccessarias para 
completar as torças acima decretadas. 

"Art. 6." Fica. tambcm autorisado o Go
verno para. a.lém do soldo, dar üs praças do 
corpo ele artilhari:l. da marinha que, concluído 
o seu tempo de serviço, quizcrem ne!lc eonti
nuar, uma gratificação igual ao mesmo sol
do, l'DHIIHLIÜO forelll praças de pret. " a l'C· 

crutar, na fórma das leis, as praças precisas 
para completar a força elo referido corpo. 

;< Ari.. 7." Os offlciacs da armada c ele ar
tilhari:t da marinha, capella c nauticn. e os 
officines marinheiros, pcrceberfLo, embarca
dos cm navios armados, o meio soldo que lhes 
marca a lei de 15 .de Outubro de 1836. Os 
cirurgiões da armada vencerão tambem a 
gratificação de quarenta mil r;;is mensaes, 
quando embarcados, ou effectivamcnte em
pregados cm hospiiaes. 

'' Art. 8." O Governo continúa a ficar au
torisado para t!lcvar a dez o numero das co-m
panhias fixas de marinheiros, deduzindo das 
forças decretadas no a.rt. 1" as praças destas 
ocmpanhias que effcctivamentc emba11cnrem 
em navios armados.'J 

!!:ME:!! DAS 

·•o art. 2" substitua-se por este: 
"Art. 2." Em circumstancin.s extraordina

rias, as forças decretadas no artigo antece
dente poderão ser elevadas, desde .iú. a qua
tro mil e quinlu~ntas pmças. 

'' Supprl-ma-se o art. 4'. 
''O art. 5' passa .1 ser 4'. 
":-;'o art. 6", que passa. a ser 5", depois d!L 

pa!;Lvr:t - sold·o - cliga-He - •de primeirlt 
p.ra~a. 

"0 art. 7", que passa a ser •!", rr:d!j~t-~~ 

assim: 
·• Art. ô." Os ofriciaes ila armada de ar

tilharia da marinha, fazenda c nautica 1wr· 
ccbcriio, quando embarcados cm n;LVios ar
mados, o meio soldo que lhes marca a lei 
de 15 de Outubro de 1836. em cuja disposiçilo 
ficam comprehcndidos os officia,•s marinhei
ros. Segue o mais qne se acha no artigo da 

proposta. 
".A.rt. i", additivo. A gratificação addicio· 

na! dos cirurgiões de artilharia da marinha 
ser{L, de hoje em diante, de qu:~renta mil 
réis rw•nsat.'S. 

"Os 1nesmos cirurgiõe!:l, ~~s!::illl como o.s 
drL :~rma<ia .. o;:"w comprehendidos nas disposi
çües ~~ru vigor do alvará de ltl de DE'zewbro 
de 1790 c da carta de lei dé 6 d" Xove:nbro 
de 1827. 

.. Seg!te·sc o art. 8" ;la proposta. 

.. Art. 9:' Ficam derogadas as leis em 
contrnrio. 

.. Paço <hL Camara dos Deputados, ·~m 5 
<lo Agosto d., 18<19. - C<t-~Hli.!lo .Jost3 de ,1ra1L· 
jo Vianna. Presidente. - ,Joa([lli7n Marccllino 
1/t) Brito. 1" Secretario. - Joaqni1n Xunc~ 

.l!acluulo. ~ .. Sec:etario." 
B' approv:ula a proposta cm pri

m."ira discussão. para passar r. se
g-unda, nil fJttal r:ntr:t imnwdia.ta
m<•ntc. 

São approva.dos sem debate o~ ;Lr
tigos 111

, 2~~ e :!" da proposta. 
Entra em discussão o art. 4'' da 

proposta com a emenda supp;·cssiva 
da outra Camara. 

O Sn. Fmumm.~ DE l1Er.r.o principi;L o seu 
discurso r.Ieclarando que G com bastante aca
nhamento que vai fallar nesta matcria, por 
S<'r clla inteiramente rstranha á sua profis
são; t! por isso ro,t;:t (L~uelles senhores que 
nella. sfw profisslonaes hajam de !h(• revcl-:!.r 
os erros que commcttel', e .~spera ser por elle~ 
C3c!arccido. 

Conformando-se rom a ••mcnd!L suppres
siva do art. 4', feita c approvada pela Ca
mara dos Deputados, tem que exigir por esta 
occasliio do nobre :\tin!stro o haja de infor
mar .de qual a. maneira por que o Governo se 
r<•gula nas promoções que faz dos alumnos 

, da .-\ ea.d~m Í!L de :Marinha, se ha para Isso !'>'· 

: gra fixa, ou so se segue o arbltrlo. 
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Tenho (continím o nobre orador) uma numao daquell0s fJ\H'. se lwnvcs~em de mn. 
observaçiio que fazer sobre a existencia da tricular no primeiro anuo da Academi:t d< 
Academia ue )Iarinha a bordo de uma cm- Mnrinha: prlmeira.mente, porqu'' isto cqui 
barcação; tenho ouvido mostrar os males c valia a. fechar :L porta. áquclles que quizl•s 
inconvenientes que result:tm desta pratica, sem ter couheclmento desta scicncia para s• 
além de nm accrescimo de despeza mnito at- destinari·m :'!. marinl.HL mercante, a.dmittinur 
tendivel. principalmente nas circumstancias sóment•; o uumero daquclles que rruizessen 
cm que se acha o Thesouro ~n.cional. ~Ias u entrai' IUL marinha. tle guerra; n t.•m segund( 
este respeito tambCin nfLo poderei uar todas 1 u~ar. parque :;.endo 1~n1.nde numero do: 
as razões para mostrar os inconvenientes que aiumnos no fim do primeiro anuo, o Govern< 
dess:L medida podem resuitar ao adiantamento pr.;lia chamai-os ao servic;o, admittir nr 
da .'l.cademia; nem mesmo tratarei elo ac- ccJ:Jpanhi~ doB ;>;U[•l'lla-marinilao aqucllc~ qu: 
crescimo de despeza que ha com a conserya- cotiwsscm habilitallo~J, c ([\!<! t.iyc;;scm par•· 
çrlo da Academia n. bordo de uma embarca- i:;c;o mais eapachhtde. :-<ot(L CJUc eSt[L pratic:· 
ção: espero que os entendedores ela materi(L é' a que oC tinha c;;tailelcclclo aos :cnti;;os es 
me esclar('(;:tm pam poder votar com conhe- ~atuwô ela Ac:tde:lli:t, que nl"to permittian 
cilntJnto d,; causa; e tanto mais é necessario pi~.s5n.r a aspira.Iltt'S de .~uarda~marinha:-) se 
fazer qualquer obscrmçfto a este respeito, n:'o tll]twll.::;; rrue tinham a habilitaç~o uo pr! 
quando v0jo que os primeiros a.rtigos vão mo.'iro anno. Ollserv:t que cm .Li>boa h:wi;• 
passando sil<•nciosamcnte, e quasi por accla- umll. r.utra Academia, cham:td:t Ac~.clemia do: 
m:tção, do que nrio sou partid.ista; mas ;, ?•larinlm, onde i!iualmeme se bahilita\·am 
verdade que h:t certos uias em que n<·gocios aquelles qu" rtueriam sCJTir na marinha mr~r 
ele alto. transcendencia. passam sem discussão ca!Jte; ma:;, entre nús, ll Acad0mia nfto (: s• 
~1lguma. Isto, porém. nfto é compa.tivcl nem dos ~u~rd~~marinhas, diz respeito ao fim dr 
com a fôrma do Governo que temos adopta- , instrucc;ii.o cm geral, c por i:;~o. num m:tio: 
do, que 6 o monarchico constitucion:tl, reprc- ' circulo de estuüam"s, melhor podi:t o Gon·r 
sentativo, nem mesmo com o fim a que nos no <•scolher os de maior c:tpacid·au.>. 
propomos, que é de sempre acertarmos com Diz que sabe que se removeu a Ac:tuerni:• 
as nwlhores decisões. E' preciso ouvir as opi- p:tra bordo de uma uíto, e, no seu modo d• 
niões dos .,mcndedores, e só assim poderei fi- entender, ach:t isto muito múo, porque, poste 
car imeimdo do que mais convém. que o Governo se possa ainda entender auto 

Eu, pois, espero que s. Ex. 0 Sr. l'<Iinis- risailo para f?.zer a reforma nest:t r~partl 
tro me informe se com el'feito existe 0 arbi- ção, comt\\llo, cr,; QU•) o Corpo r.~·rôsl:tt.iv.o 

trio de promover sem r:ondição a aspimut'~ e 
a guardn-marinha, porqu", se :~:;sim é, eu de
sejo qae passe uma emenda que 'rou mandar 
á m,•sa a este respeito. 

E' lida e apoiada, e outra em di:;-
cussfto, a se~,;ulnte 

noto o autorisou para mudar :t Ac:atlémi:t dr 
um !11t;ar par3. outro, L: sin1 para. reiormaj 
O:l estatutos. ~rlO n.pl'<!SCDÜL os males flUO (]a 
qui llOdem rc'sultar. porque, como pela emeu 
•.la da Camar:L dos Deputados fica supprimidc 
o art. ·I" ela proposta, o nobre ::\Iini~rro nii.G 
p<ide deix:cr de remover a Acadcmi:t ela n:\o 
par:t terra. porq\h'. não podendo limit.:tr u un 

J:~n.::'iDA mero dos que Sf~ honvt-ri:!m de matrlcu~ar nc 
prim,im anno, a Academia nito pôde esta, 

"NinE;ur,m poderit ser promovido a :tspi- na náo; ha de estar em um t~sp:tc:o m:tior 
rante sem ter a approvar;ão do .primeiro an- onde SI! po~sR admittlr tantos qu:mt0s :tlum 
no, e a guarcla-m:Lrinha sem ter o curso com- nos concorrerem, -e onde se possa clil'idir [' 
plcto da Academia ele Marinhn. - S:tlva a aula do primeiro anuo em duas. 
redacção. - .~'c·trc'irn de .Jfcllo." Reflecte i[U<' no tempo do :tbsolutismo se 

O Sn. ~L\RQUEZ Dl~ PAllA.~AGU.í. diz que na olham com muito desvelo par:t se dar esta 
sessão do anuo passa!lo, quando se t!iscutia .1 instrucção :i mocidade que se qu.~:ria :tppli
fixação das forças de mar, oppõz-sc forte- rar á viela maritinm. c hoje quer-s'' r~sr.rin
mente a esta medida, do Governo limitar o I gir isto, Declara. qm; votaria para :t A.mcnda 
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ser preciso para isso autorisação do Corp' 
Legislallvo. Quanto tl emenda do Sr. For 
reira de :l'!ello, julga o orador que clln. é con 
forme com a l.:gislação vigente. 

do Sr. Ferreira de :lldlo, m~;; já nüo a juiga 
ncccssaria, porque vê que o art. ·1" da pro
posta é supprimldo pcl:L emenda da. outra 
Camarrr, e vem a fiear indeterminado o nu
moro dos alumnos, e entfto ba de se dar lu
gar áque!les que quizcrem aprender esta sei- O Su. :\L\uQt:Ez 1m Eu:.\:>At:t:.\, respon 

dcndo ao nobre Senador, o Sr. Saturnino, db 
da que tambcm sabe que u Govcmo pôde mutlat 

"\cademia que se tem querido fazer: só na a Academia de um para outro lugar, ma' 
commissão de :\Iarinha c Guerra !la oinco pro- CJtHmdo isto não tmga comsigo um augment' 

tmcia. 
Nfw sabe como oào essas reformas 

postas a este respeito, de diversos :llinistroo; 
e sobre qual é que a commissfto se deve re
solver? Julga que cm semelhante instituição 
deve haver estabilidade, ,. que as mudanças 
da Academia de um para outro lugar. são 
rHuito prejudiclacs. E:ntende, portanto, que 
nfto é absolutamente necessaria a .,mcuda ui-
timalllente offorecida, urun, \'CZ que oe sup-
prima o artigo ·i" da p!·opo::;ta. 

O S1:. S.1Tn::o;1xo juip;a cscuondo mostrnr 
c::; inc:mtYe!ti,·ntes f]llt! l't'~uluun da disposir,;ão 
do art. -i'', porque elkô j(L foram bem de-
monstrndos llU scssiio uo :!uno paRsado, posto 
que o Senado entüo julgasse que devi:! pas-
snr l'~Ha lllt1dida; ma:;, desd 1: j(L. o orador Ue
clara que vota pela .,menda da Camara do:; 
Deputados. e nrw pelo artigo da protJOSLa do 
Gor~rno. Pelo que respeita ;, mudança d:t 
Ac:aden1ia para bordo da n(LO, dl ff·.)re alguma 
eousa da opiniüo do nobre· St.·nndor que o pn•· 
eetkn. Entende que a mudança de local não 
,: uma reforma. c julga que para eo:sa mu· 
danr,a o Go1•erno não pr.;cisa de autorisaçfw, 
porqn" nito ha J,,i alguma qu•· proh!ba fazer 

i:-;1.0. 

Atha, porém: granclcs ineonYrnicntes em 
que a Academia e:nej:1 a bordo de um navio, 
e o principal é a diffieuldadi' que ha de sP 
obrigarem a ir a bordo todo:; os t•studantes. 
quer tenlwm CJUU' nfto intenr,i"to de se appli· 
c:ar á marinha de guerra, a!t'm dos que di
Z<•m n:BP•:>it.o a incommodos praticos, como, 
por <.·xcmplo. ;, !'acuidade dos nlumnos pode-
~cm estudar mais á sua vontade, fc necf'ssi
clarle ele alugarem muitas vezes embarca~ões 
[Jarn o;< levar para bordo rio navio cm que 
se acha a Academia, mui principalmente 
quando nüo ha entre nós outra Academia para 
a~ pessoas que se quizerem applicar fL mari
nha mercante; mas entende que o nobre MI
nistro, pensando os inconvenientes que têm 
appareeido na pratica, poderá remover a Aca-

de dcspcza, para o que preciso é estar auto 
risada. Reflecte que:, se se tivessem altcradc 
os estatutos com a mudança que se fez, istc 
6, se se liv0sse I:cduzido a mt•nos os estudo;: 
que até aqui se exigiam. poderia aunuir :• 
isso; mas, subsistindo o mesmo s>·stema de 
estudos e de mntcri::.s. nfto vê n necessillad•' 
qu,; lla1·ia de fazer cs~a mudan~a. 

Si.! s(l quizcr seguir o nwsmo ~wstema. que 
adoptam os ameriennos do :'('urtc•, que é dar 
aos guardas-marinha n e:ducaçiio c estudos d•' 
bordo sobre manobras, seria neces:;ario que o 
navio estivesse a vela; c se isto st· aprendt! 
em um na1·io fundeado, wmbem sc pód·~ 

allrcndcr t'm terra, pois que nhi pôde haver 
um mastro, como hnYia na antiga Academia. 

Além disto, ob:;erm que os estatutos di
zem que nquclle estudante qu,· perder um ou 
dous annos será lançado frira da Academia; 
e entrando elle logo co:no aspirante, sendo 
reprovado no fim do prinwiro ou ser;unllo an
uo, tem-se feito com elle unn despeza inutil, 
o que nfuo -aconteci·a pt•lo systema antigo, 
cm consequcncia llo qual o estudante só pas
sava a aspirante quando iít tinhtt tido n ap
provaçiio d" primeiro anno. 

Xota mais que nestas matcrias. perden
do-se uma lição, não se pôde march~r adian
te, o que multas vezes aconteccrú estando a 
Academia a bordo do navio, além do inconve
niente que !la destes alumnos estudarem cou
junctamcnte materias tão abstractas. E' v~r

dad.~ que estes estudantes ilevpm ter alguma 
pmticn, mas o orador observa que os estatu
tos antigos mandavam que no tempo das fé
rins a companhia dos guardas-marinha, com 
o seu commandante, fizesse uma pequena via
gem de ensino; c no tempo do Sr. D. P<'dro I 
havia uma disposição para que nos dias fe
riados, c quando mesmo nf1o se pudesse vc· 
rlt!car durante as férias, fossem estes estu
dantes aos a.rsenaes, Onde estivessem [L d!s-
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posi~1io do Inspector, que os mandava (t cas:: 1 este respeito. Declara L<'r nomeado umn com 
das velas coser pannos, apparclhar as em- missfto composta ele ornciacs gcneraes de in 
barca~ões que estivessem a sahlr, etc. tlisputavcl cnpacicladc, tendo um <lcllcs sido 

Portanto. entende o orador que cm terra j;, :1-!inislro da J\f:trinlia. para conlwcer, n~t~ 

muit;t parte da praça st· ptidc adquirir, alt!m stí ~c é ulil que aqucllc estabelecimento Cb 

de haver a publi~idadc das thcses e das 11- tpj;t a bordo d!L n;ío, como tambem pan r~ 
ções, o que não se verifica estando a Acade
mia a bordo de um navio; devendo norar-st· 
o inconnnicntc apresentado cotnm aqncllcs 
que se dedicam ít marinlm mcrcant•.>, porqu·' 
Pstes podr,rão muitas vezes niío encontrar cs
cakrc~ para irem para bordo. 

Quanto :.:. raúio de C]tt·.:! (•stando a Acalt::: 
mia a bordo consl~rva·s~ a disciplina. elo cor
po, o orador pergunta porque ~e não pratica 
o mesmo com a Acarlt:mia :.Iilitar, n~udando-sc 
esta /Lcad,.mi:t para uma. tortalcz:-!.. Nota mals 
que os :1lumncs da Academia J\Iilitar são ho
mens fiUt\ hão de viver cm corpos arreg-imen
tados. c por isso a dispensa do s~:rvir.o, du-

formar os estatutos da Academia, mes:110 Utl 
parte dos estudos. Suppüe ·que os traba.Jho
tlesta commissi:io deverão agradar muito. r 

espera por elles para cmittir a sua opini:lu 
a respêito, c cx!}ol-a ao Corpo Lcglslatil·o, 
li•11to por estar o anno lectivo muito adlan 
tudo. como porque resultariam inconvenien
tes cxtraordinarios se se quizesse a:;om fazet 
a rr,forna lia Academia. Julga, pois, que o 

ma!s :lCI·rl:ado é t•spcrar pelo fim do anno le
ctivo c pc!os trabalhos desta eommissilo pura 
se poder fazer uma reiorma completa. 

O Su. H. C.\\'AI.C.\XTr sente muito discrc· 
par da opiniüo do nobre Senador. o Sr. Mar-

r[tntc o estudo, de ct•rta mancirn ha. de fazer q\!ez de P:trn.nagu;í, e nPsta. occasifto dcclarv.. 
afrouxar esses br.os tlr! <~orpora~f!o, o que S(! votar pe!o artigo da proposta. e contra ::t 

não dCt na Acad,•mia dos gtmrdas-marinh~. emcntla <h Camara dos Deputados. Quanto [L 

cujos alumnos n:io exiswm em corpo senüo emmda do nobre Senador (o Sr. Ferreira de 
emquanto s~to guardas-marinlw; depois que :-rello) o!Js,·n·a que ella é relati\'a (ts premo
passam dt• ~uarUas-marinha para segundos te- Gõcs, c ni"l.o ft autorisaçflo nu nfLO ~utorisu.

nronL·s. não pertencem a um corpo organlsa- (:üo do Governo para lim!tar o lll;m.::ro rios 
do ou ·:;rregimentado, sen·cm hoje com um alu!Ilnos da Academia de :vrarinha. Dando u,; 

commandante. amanhã com outro, desembar
cam, rte. 

Outras mais cousas potlcria dizei" a t~stú 

rr:speito. porém deix<t de o fazer, limitando-se 
nulcammtc a dizer que, supprimido o artigo, 
o nobre :lfinistro providenciar(t sobre este nc
~ocio de !n:~ncira que possn. satisfazer ús 
vistas do Corpo Legislativo, devendo obser
var que, quando o nobre :l!inistrn entrou para 
a repartição, j[t a Acac!Pmb. estava a bo;·cto 
da nflo. c é preciso deixar acah:ll' o anno lé· 
cti\"o para melhor se conhecer os incom·c
nientcs qu~ hom·c nPsta mudanr,a. Vota. 
portanto, pela <'menda da C amara dos Depu-

razões em que se fund:t par:t approvar o ar
tigo da proposta. diz que está persuadido qur, 
o JJrazil r~m muita n•·ccssidadc, de promover 
a !ni:roducçüo ele ofriciaes mur'inheiros na 
marinh~ d~ :;uerra, •" que para isso cumpre 
ruzcr p;rnndcs sacrificios. orrerect:nclo ~lntc.

;::ell3 qne r:onvidl'm a mocidade llrazileira a 
clrdlcnr-se a rst:t vida. 

Declara não poUcr subordinar as idéas 
qu·~ tc1n a este respeito ao que sen1 clu\·id~ 

mn.gistralmcntc s;~ prn.ticn. nn. Inglaterra, nos 
Estados Unidos c mesmo em Franr.a. Refle
cte que a Ing-laterra principalmente ,; uma 
naçtlO marit.!nl'íl: o gosto da Yida nlutica c11-

rndos, como pela emenda ultimamente offere- tra nas primêiras classes dos cidadi.os, os 
eld:t na Casa. 1 lords mais aristocrntico;; têm um gosto par-

O Sn. C\IJXIS1'I:o nA J\L\Itr:O:U.\ principia ob- J ticular peht marinha. Entre .nós não ha essa 
servando que a lei da J'!xação das !'orça~ 6 prt•<lilccçüo; e quando nl Inglaterra bit tanla 
para um a.nno sómentr, c qtw a emL•nda ui- facilidade para se entrar nesta profiss:1o. no 
timamcntc offcrecidn. se fosse adoptada, re- Brazil ha muita difficuldade. Entretanto, ha 
geria por mnitos annos. Diz qlh'. quando cn· uma grande necessidade de força d·c mar: 
trou o Mlnisterlo, j(t achou a Academia a !'ara se conseguir tel-a, é ncccssario fazer-se 
bordo da nlio. P que no seu relatorlo clara- sncriflelos c attrahir a mocidade a esta im
m.,ntc manifestou qual era a sua. opinião a ' J>ni'tantQ prof!ssãn. )loi;; 1la contrario uing:ucrc 
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concorrerá a educar-se 11a marinha, c não ha- I nada prejudicial a educaçflo a bordo da náo 
verá no Bmzil a marinha neeesroria. Neste Ltum que sympathisarla antes com a escola 
~cnlido crê que o Go1•erno apresent()U estl: d() alto mar, como ha nos Estados Unidos c 
<lrtigo da proposta, considerando que RP. de- na Inglaterra; mas nestas nações (como já 

'"m animar os brazilciros a s<· educarem na clisse) hn um gosto particular para a mar! 
marinha. nha, que nii.o existe entre nós, sendo po1 

E' wmbr.m de opiuiüo que se niio conce- isso neeessario primeiramente animar a mo 
dam estes favores senão iLquclles que se que- cidade, para que depois possamos ter mari 
l'•'m d:n· uo ~erviço da marinha. e não Íl pi- nhciros; mas observa que, existindo a Aca 
iow~;cm, por isso que podem entrar em qual- demia a bordo da náo, nenhum embaraço h< 
<!llCI' navio nacional piloto~ •~strangtiros. Acha l:lll qne os alumnos façam alguns embarque. 
.oor(;m muito eonvBnil'nte que n Academia da para fóra . 
. IIarinha <cia o r.ribunal compl'tenl<• para con- Reflecte que na educacão a bordo os es 
eerit'r canas a estes pilotos; mas diz que não r.udantes obtêm primeiramente o conhecimen 
''"11\'~lll faz<!r sar:riricios para educai-os, e que to matet·ial de uma embarcação, embora en 
~-ü ~e dCVí~lll fazer t•stQs sacri H cios para ter- terra se po:;sa aprender, pois o nome do ap 

parelho não fica tanto na memoria como ven 
para elo-se praticamente. O orador julga tamben 

nw~ officia..::s na !lO::;su 111arinha. 
Quanto ú mndanr:a da Acadr:mia 

borclo ele mna náo. o orador ni'10 sabe 
~inist1·o de aignma iúrma cxc:crlcu das 

Sí~ O 

suas 
attribui~~ües; tndnvin, Jlt•nrm que a cd.ucaçft.o 
da mal'inlw tlcve g:mil'ar muito co111 esta mc
llida; ;-, a respeito da autorisaçfw para o au
~m~~nto dn. dr:sp(~za. ~mppõc que as nossas leis 
;;üo t<ws qu~ autoris~1l11 aos :.VIinistros a f:tzi,r 
o que qui-.~rem, pai~ qtH' pcrmirwn que se 
pos~;a appHr:a1· a um ramn de dcspeza. as so· 
bras de outro ramo, e por r.onseguinte podc
J·ia muito h"m ser qnl: o Ministro. t,)ndo em 
vnn::;idera(;iio i~to flllC' :t lei permittr~, flzr.sse 
,.,w dt•HJH;1.a <lcnlro <i:t ;;u:t attrihuir:rw. 

.'\iio acha exacta ~~ conscqud1cia í1Ué t!· 
•·ou o nobre Sc·nador (o Sr. Ma:·quez ele Pa
I';! mtr;lif: J d c que, :>t1pprimido o artigo ela. pro
posla. o noltn· ZIIinistro nf.o púde conservar 
a ,\ead<:ml<t :1 bordo, pois qu~. g,·ndo limitad<• 
" n;!ml•l\l elos ulumnos. o GovPrno <J •. verCL mu
dnr :1 Academi:L para te1'1'n, onde h::.ja mais 
<·~pac:o JJ~tra r.~sas aulas: ao que o o~·ndor rc~s· 

panei<: <]111'. havrntlo m:lis navios <l.,sarmados, 
ptide a Ac::tdr;müL rontinuar a cslrr:· r:u :nar. 
O qur, d<•st>;ia ,·, que o Corpo LPsisl:;,tivo de

dtln d(:finitivamrnte onrlc r!<·vc estar colla 
'""la a A<:aclr.mia tle )Tnrinha, porque convém 
rom o nob•·e Senador qnc esta~ trocas e bal-

que os alumnos não se devem limitar a apren 
der as mathematicas; queria, portanto, quo 
iwuvesEe ne~ta náo um regulamento onde s• 
estabelecessem os serviços dos navios dosar 
mados, com toda a regularidade, e que est' 
mociüade remassr nos escaleres, que fosse" 
á pesca, quc aprendessem n nadar, porqu 
estas cousas todas tilm algumas vantagen 
para os marinheiros. 

Entende, além disso, que, acabado o ann 
lectivo, o Governo devia embarcar estes es 
tudantcs em navios armados, e fazel'ils ir 
uma ou outra commissfto, a um cruzeiro, o 
outro serviço semt~lhante . 

Quanto iís cbservaçoes astronomicas, 
orador sabe: que em terra, com os horizonte 
u rtificines, podem-se fazer taes observações 
mas •·stú persuadido que os que sabem faze 
estas observações em term pouca vantage• 
tiram quando não túm a pratica do mar; 
bordo dos navios não ha horizontes artif 
ciacs, mns podem-se fazer oltservaçõ~s, tomaiJ 
do-se a distanci:;. da lua ou de uma estrcll: 
Está bem convencido que as verdadeiras ol 
sorvar..&•s deYem ser feitas no mar; mas, j 

que isto não púde t<'r effeito entre nós, ne• 
por bso se deve tirar a Academia de bord• 

drocas süo !ll't>.iudicial:s fl ea.usa publica: sem porque não custa muito sahir um navio p( 
cluvicla a Nluc:tr.üo dos rnil!tarrH \!<., terra e pouco~ dias para se fazer uma ou outra o: 
mar não pôde deixar de sofrrer muito com servação, porque, quando ha empenho sér, 
c,;tas alterações constantes; entende, P<Jrém, de attingir os fins, os meios niio fallece• 
rJ1.1~ ao Governo se devia deixar o arbltrio para isso. Estranha que se queiram edUC! 
~obre a alterar:ão das companhias, e mesmo marinheiros om terra, preferindo-se isto 
;;obre :t nltr.rnr!iio das doutrinas. Nilo ach:l educuçfLo dr. bordo, no que o orador não co• 
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eorcla, embora m~smo houvesse malar des· 
peza, porque o Brazil tem necessidade de 
t:!ucar ollici:l<:s de marinha, c por isso eu· 
tonde fllW s., deve fazer algum sacrif:cio. 

Cmwc;ríla em que muitas vezes, e:m ct'r· 
r:ts horrui: nfto s:: e:;t:"l cUspost.o a estudar; 
dl<' orador nfio ~:ymJlat.hisn. mesmo com a eüu· 
t.c\l;iio con\'L'nlual, mas reconhece que todos 
(';;;,s l:H:onvenicntes siio muito inferiores ao8 
üi\.·,.-rLinH:ntos que hn (•m terra, anele -o pas· 
,·.;,\o, o t~ti!l:, o theatro c outras muitas cou· 
:-:a:.; llislrahl~Dl consid~ravclmcnte das lições: 
:i kn·do, porém. se un1 c::;tudante a utna hora 
r(·rt·a cst.fL indi.sposto para. estudar, n~ outra 
"JJOJ'l!. acha-s~ um explicador que o ensina, isto 
,· •. lill\ omro estudante mais adiantado, c nisto 
g:tn11~ mi.li:o. 

Dlz tc:r ollsr.n-ado que os estudantes in· 
:craos de um coJ:cgio silo sempre melhores 
110 que os externos, c css:~. mesma. regulari· 
lladc t:llnbcm se encontra a llortlu: !ln. n.hi 
horas proprbs para a comida, p~ra o estu· 
t:o, p:.~!'::l. dormir, etc. O militar, quer cm tcr
!':t, qud' !~:) m~r .. n:lo tem nn1~i.ns horas para 
:!ppl!c·nr~::;(' :1o 1111e clctH"ja, e nPnhunl ponto 
de t·.ntJtacto ha l~Htre a. cch.1c~v;ft.o elos que se 
rhl!nlaam ú Yida ela mnrin11a, ~~ a dos que 
r:·c~ucn:am o curso jnriclico. Xüo s~: pó1H. 
pa!s, tlizt:r que, pornue a Acn.dcmi:~. de :\Iari· 
Hha G :c bordo, tam!Jcru os cursos jurídicos 
]HHii:1:11 ser a bordo. 

""' opinião do nobre orador, assim como 
se tomou esta medida a respeito ·da marinha, 
tambcm s~ uevh tomar pur:t n. Acntlemin. )!i· 
Jiw:·; uüo ~u~ria certamente que se estalle· 
li'ct·:::4r~ un1 scnünario pnrn. educar-se os mi .. 
lil:tõl;:,:, mas queria que a Acatlemin. :IIi!itar 
cs~h·e::ise cstabe:lecida cm um lugar onde pu
llcs"e J;an.r os habitos eh-. disciplina c tempo 
par~t. ~:;tndos. Declara tPr sido membro ela 
;\(·:Hk·II;ia Z\Iilita.r; ni:::to t:r\"O 1nuita lwnrn. 
1nn.:-: l1~'dt! pcrmis!:iào pnra Cfizr.r qnc a inclis· 
cip1iu~ do aosso ext'rcito é dt~Yida cm gran .. 
de p~m~ ú Academia l\!il!t~.J', collncnda no 
Hin 1l·· :r"n~·iro: aqui apr,,mlr·sc mais n po· 
lilil·tt ~~ :t cortczania do qnc r.m um lugnr 
distante, proprlo para o soldado; quer que o 
soldado sej:t menos pnlltico e mais soldado. 

.Tulg;l'., portnnt~, que o nrtig;o d::t proposta 
clr·v•~ rr~r :::lJlprovndo; clcs:·;lnri:t !11PS:1!C cp:C! s~ 

c1-:·:- . l!i:-·!:7. :-~,.~Hl!.Hl com::-1 !lo ~,::o ~;~~ d't arnml .. 

mente, Isto é, que a profissão da marinh~ 

offerecesse tantas vantagens como offerccero 
os lugares de juizes de direito, c que hou 
vcssc tantos pretendentes a of!lciaes de ma 
rinhn como ha para juizes de direito, porqur 
estú persuadido que o Brn.zll tem mais ue 
ccssidade de officiaes de marinha do qui) dt 
juizes de direito; uma e outra sfto classe' 
!11Uito rcspcltaveis, nll::ts vê tanta gente ha 
bi!itada para juizes de dir~ito, c não V• 

quasi ninguem para officlaes llc marinha. 
O Sn. FEJUtEllu DE :O!Er.to diz que se li 

rnitarfL a dar algunlLl.S cx.plic:v:õc~.. porque 
nüo s"ndo da profissfw, nüo tem conllecimen 
tos della. Declara que a emenda que mandot 
não de;·c ser considerada como emenda, e sin 
como um artigo additivo, para. ser colloca{]< 
onde melhor convier. Respondendo (L obser 
va~ão feita por um nobre Sanador que com 
bateu ·O seu nnigo additivo, de que a sun 
tlisposi~ão se acha express:t na lei existente. 
declara ter ouvido dizer que o Governo con 
:üd~rn. aspirantes c pro!l!O\"C a guanla.s-mari 
uha aquclles que ju:ga convenlenté: cnten 
de, pois, que tacs prontoçõcs devem ser sem 
pN feitas tlebll.ixo de u1ua re[\r:l fixa, que O• 
:tsp!r:mtcs devem ter o:l estudo; l!o primei!'( 
:1.nno. e f]Ue os guardns·marinha devem ter ' 
cJn·so completo. Com isto cstú bem longe d• 
cpt2rer f~zt~r opposição ao Gove:rno, ante: 
quer desviar ddle nma autorisacão que quas' 
sempre .acarrctll.·lhe uma censura, ju!~ando·s• 
~ne os promovidos o foram p01: patronnto, ' 
não pelo seu mcrito. 

Tambcm julga q:w seria conv,•niciüe qur 
essa escola fosse cons0rvad:1. a bordo. ma< 
aavcga.ndo·se. 11orqn0, não sendo as!:iim. t!ntfll 
pôdc·se lcYantar um mastro cm tt•rra, c con 
s~;:u~·se o mesmo fim que em uma Acade 
mia collocll.da em um navio fundeado. 

Declara que, quando fallou no augmcntr 
ll•· llespcza. não lncrcpou o Governo por t<'l 
ecito isto sem :tutorisaclo; crê mesmo que 
,,mqJ:::mto as leis do on;mncnto forem feita: 
con:o desgraçadamente se têm feito, permit 
tindo·sc ao Governo appl!car as sobras ll• 
um ramo de despcza pam outras despezas, .
Governo nfto prcc!sar(l de autorisaçüo cspe 
cial p:trn fazer Cl'rtas .dcspezns: o que diss( 
unicamente foi que o nobre ::II!n!~t!•o rlcYin 
ter cm muita cousidcrnçãn ns circnmstancia: 
<'lll que se acham as í!nan~as do Brazil, pm·n 
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não lazer este angmento de despezc1. com a 
1 

dos estudantes que devem :aprender .dentro 
Academia a bordo. dessa embarca~ão. 

·Entende igualmente que, por estar o MI
nistro autorisado para reformar a Academia, 
nfto podia mudar o seu local, tanto mais 
quanto que .nfto apresentou razões que o con
vencessem das vantagens desta mudança. 

Por ultimo, ainda se persuade que a 
suppressão do art. 4• foi justa, c diz que, 
quando fallou a este respeito, nfto foi sua 
intenr,fto que o nobre :!\Hnistro mudasse j(L a 
Academia de bordo da náo para o antigo lu
gar, e mesmo reconhece nisto algum i.ncon
l'enlente, por se achar muito adiantado o 
anuo lectivo; o que disse foi que se fizesse 
esta mudança. quando se julgasse que se po
dia fazer sem inconveniente. 

O Sit. 11-!AnQuEz DE PAnAXAGu.í. ainda to
ma parte na discussfto deste artigo, susten
tando as suas idéas e respondendo a algumas 
observa~õcs feitas pelo nobre Senador, o Sr. 
Cavalcanti. Conclue votando em favor da sup
pressão do artigo que se discute e pelo artigo 
additivo do Sr. Ferreira de :\Iello. 

O Sn. CosT.\ FEnnEm.\ diz que, para se 
conhecer que o Braz!l precisa de uma mari
nha forte, nfto é necessario ser da profissão, 
basta conhecer-se a sua situa~ão topographica. 
gstá intimamente convencido de que a ma
rinha mercante e os pescadores devem ser-

0 Sn. MIXISTJW JJ.\ :IL\ll!XIIA, satisfazendo 
ao precedente orador, observa havH' dito que 
o Governo tinha nomeado uma commissão 
para examinar se convinha ou não que a 
Academia con t!n uasse a bordo da não, e 
mesmo para reformar os estatutos; ·e cm
quanto o Governo não ouvir o parecer desta 
commissão, nada pódc dizer a respeito, ·por
que esta é a base pela qual o Governo se ha 
de determinar para apresentar então a sua 
opinião ao Corpo Legislativo. 

O S1t. Cos'f.\ Fl~lmEm.\ cont!núa a pergun
tar ao nobre Ministro como é que, sendo a 
commissfto de parl'cer que deve continuar a 
Academia a bordo da não, depois de suppr!
mido o ar.t. 4" da proposta, procederá S. Ex., 
quando, por exemplo, se apresentarem tre
zentos rapazes para se matricularem no pri
meiro anuo da Academia, numero este que 
não póde estudai: a bordo da náo. 

Declara que faz estas reflexões porque 
se disse que, passando a emenda da Camara 
dos Deputados, o nobre :\i!nlstro não póde 
limitar o numero dos alumnos; mas, con
servando-se a Acadt·mia a bordo, deverá S. Ex. 
o Sr. :\Iinistro admittir só tantos alnmnos 
quantos couberem a bordo da náo, c então 
concinúa da mes.ma fórma a limitação do 

vir de l'ivciro para a marinha de guerra, e numero dos ·estudan.tes: o orador, porém, en
que sem isto não haverá marinha. Persua- tende que a Academia den ser removida para 
de-se que a dextcridadc que se ganha, quando terra, até mesmo porque um navio fundeado 
embarcado, é que faz com que a marinlla in- como está a não nenhuma vantagem offerece, 
gleza seja tida em tanta consideração; de- ali! não se ganha dc·xtrldade alguma, o na
sc·ja que n nossa mari.nha, quando nfto .possa via nfto balança, nfto provoca enjôos, não está 
chegar a esta dexterldadc dos !nglezes, ao apparelhado com todos os a·prestos necessa
menos ca.minhe para c lia com passos largos: rios, para que se possa fazer todos os mane· 
e parn. se obter isto julga que os almnnos Jos ·maritimos; nfto é mais do que uma casa 
devem ser obrigados a fazer pequenos em- no mar, com a qual ha um augmento de dcs
barqucs pura fóra, durante <1S férias, onde peza st>m proveito algum: além disto, pódc 
possam ir adquirindo essa habilidade na ma- dar-se occasião cm que seja necessar!o armar· 
uobra. dos navios. esta embarcação e fazei-a snhir, c niio é .nessa 

Tratando da suppressão prOIIOSta pela occas!ão que se ha de tirar a Academia de 
Camara dos Deputados, diz que para poder seu ·bordo. 
formar o seu juizo deseja que o nobre :ltinis- Fallando tamlJem sobre a morll dos ra
tro informe se, ficando supprim!do o artigo 4• pazes reunidos. desconfia que ella não seja 
ila propo8ta, S. i':x. acha-se .linda autorisndo muito boa, e por todas as razões julga que a 
para continuar com a Academia a bordo da 

1

. Academia deve s~r transferida para terra. 
u(lo depois de finrlar o corrente anno lectivo. O Sn. SATm:xrxo ainda falia sobre a ma
ou He entende que não deve continuar, por teria, observando quP. o nobre :\tinistro, só ;t 
i~so ·m0smo que não pódc 01arcar o numero vista do parecer da commissão por elle no-
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meada ~ que podo,rá ·ver quacs os inconvc· 
nh·ntes praticas que se apresentam estando a 
Academia a bordo; mas nfLO se -deve entender 
como conscquencia neccssaria que, supprlmi· 
do o art. ·l" da proposta, fica o Governo na 
obrigação de mudar a Academia para terra, 
porqut•, ainda que ella continue a estar a 
bordo, elle não marca o numero dos alumnos, 
recebe aquellcs que couberem a bordo; o 
mesmo acontece em urna aula em terra, onde 
ha uma sala, c nfLO se recebem mais alumnos 
elo que aqucllcs que cabem na sala, o que ai· 
;::umas v<'zes succedeu mesmo nesta Acadc· 
mia quando estava em S. Bento; e o Go· 
vcn;o não era obrigado a ter duas aulas das 
mesmas materias, pagando a dous lentes, por
que os substitutos sú têm obrigação de pre· 
t·ncher as vagas dos !t•n tes proprietarios. 

o S!l. :\!MQUEZ DE P.\HAXAGu.l.: - Uma 
lei obriga o Governo a fazer isto; e no tempo 
t•m que tive a honra tle ser );!inistro da Ma· 
rinha, al~urnas vczés houve du~s aulas das 
mesmas matt•rias, quando os alumnos nfto 
cabiam em uma só aula. 

O Sn. S.\TEI::SJXO (wlltin1tanrio) pêrgunta 
se, quando duas aulas não forem bastantes, é 
o Governo obrigado a estabelecer mais aulas 
" a pagar a mais lentes. 

R:2conhcc~ haver inconveniente cm que a 
Academia de ~!m·inha esteja a bordo, que a 
mocidade que S<' destina !t marinha mercante 
tt'ria .mais vantagem se a aula fosse cm terra; 
mas .todas cstr:s considérações dcYern ser pe
sadas quando a commissão nomeada pelo Go· 
,·,•rno :tprcscntar o Beu par.!cer: por ora. sõ 
se tratn de tirar a teia que se estabelec8u o 
anno passado, do Governo limitar o numero 
dos alumnos, c por isso vota pela emenda da 
Camara dos Deputados. 

Dada a hora, a discussão fica adia· 
da, e retira-se o Sr. :\!inistro da :\!a· 
rinha com as for!ll:llidadcs do cos
tume. 

Procede-se [L vota~ão dos artigos 
discutidos, e silo :tpprovados os ar

tigos 111
, '2u e 3° da proposta., com a 

emenda da Camara dos Deputados ao 
artigo 2~~. 

O Sr. Prcsidt•ntc d(t para ordem 
llo dia a continuação da discussão da 
resoluçfto que annulla a ll'i dos Pre· 
leitos do 1\!aranhf\o; c, cm chegando 

o Ministro da :\farinha, a discussão 
adiada das forças navaes; c, sobra.n.
do tempo, a terceira discussão do 
proJecto do Senado sobrl' 'instrucção 
publica. 

Levanta-se a sessão fls dua~ horas 
c dez minutos. 

7·1' SESSÃO, E:\r 14 DE AGOSTO 

Expedie1itc. - aontinuaçtio da discltsscio do 
l'cquerimento do Sr. Lopes Gama. para 
qu1: fiqne adia.dn a. discussüo do pan·ce1 
que ann11l1a a ll.'i provincial do Jfar<!
nhão que creou os Prefeitos. - Prose
uuimento da seguncla discu~alio do pro· 
jccto que fixa a.s torças navacs para o 
anno rle 1840 a 18·11. - Terceira clis
cussclo elo Jli"Ojccto sobre instnwçlio pu
blica. 

PRESIDE:>'CI.:\. DO SR. DIOOO ANTOXIO FEIJÓ 

Reunido numero sufficientc de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão; e, lld~ 

a acta da anterior, 6 approvada. 
O Sr. 1' SPcretario dú conta do se 

guinte expediente: 
Um offlcio do !\linistro interino do 

Impcrio, reemttendo a cópia do de
creto pelo qual se conced<•u ao Capi
tftn de Fragata Antonio Pedro de 
Carvalho a tença annual de 120$000 

Outro do 1• Secretario da Camara 
dos Srs. Deputados, acompanhando ~ 
seguinte 

PROPOSIÇ.lO 

"A Assembléa Geral Lt•gislat!va resolve: 
"Artigo unico. Fica approvada a pensão: 

annual de 2·10$000 concedida por decreto d• 
Z·l de Julho !lc 1839 a Antonio Joaquim Ne 
1•es, em remu11eração dos serviços por ell• 
prestados {L causa da ordem na PJ'OYincia dt 
S. Pedro do Rio Grande do Sul, onde fico' 
aleijado de ambas as mãos. 

"Pa~o da Camara !los Deputados, cm 1f 
de Agosto de 1839. - Canclido José ele "lmu
jo Vianna, Presidente. - Jottquim Jfarcellinc 
rLe Brito, 1" Secretario. -Joaquim Il'une< 
Mac1H4tlO, 2" Secrdarlo." 
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Vila ús Commissõcs do ::.Iarinha c 
G ucrra c Fazenda. 

Silo nomeados para a deputação 
que tem de receber o Sr. Ministro 

da Marinha os Srs. Alves Branco, 
OUveira c :vronteiro de Barros. 

Xa prinwira parte da ordem .do 
dia continúa a discussiw adiada dt• 
requcrimemto do Sr. Lopes G:uma. 
apoiado cm 6 do corrente, pcdim!o 
que fique adiada a discussão do pa
recer da Commissão de Assembléas 
Provinciacs, qu.• p·ropõc· a annu1l.a
ção da lei da Asscmbléa do ::'tlara
nhiio que creou os Prefeitos, ati\ ~ne 
se discuta o projeeto de reforma do 
Codigo do Processo. 

O Sn. CosTA E'EimEmA sente que se nfto 
ache na Casa um nobre Senador pela Pro-
l'incia do :\!aranhão, a quem desejava res
ponder contestando algumas de suas propo
oições emittldas cm outra sessão, como seja 
a de uma grave imputação que irrogou ao 
Presidente daquclln. Provinda. O nobre ora· 
dor entende que, nas actuaes circumstancla~: 

em que se acha o Maranhão, as qualidades 
que deve ter o seu Presidente são grande 
energia c muita prudenc:!a, mas o nobre S<•· 
nador a quem se refere disse que o Presi
dente do ·:l!aranhfto não tinha mostrado 
grande energia; c o nobre oradur des<·inria 
rtue se lhr; mostrasse qual tem sido essa 
falta de energia, afim de S<' entrai' no co
nhecimento da verdade, porque tacs accusa· 
ções feitas deste modo a um Presidente, nas 
circumstancias actuacs, nüo silo muito accr· 
tadas. Talvt·z que pudesse mostrar que quem 
teve grande inercia foi o Pn·sidentc ante· 
rior, porque Raymundo Gomes, no cspa~o de 
dous mezr.s, não pôde r•:Unir mnis qui! r·em 
homens (" não duzentos, como por en;;anr, 
se pnblicnu no iormtl da Casa); e, quandt 
principiou a commctt~r sr:us nttentados con
r.r:l. a ordem, nüo tinha mnis qw; dozt• ho
DH ns. Sr. po!s, entfto se :.h· esse mandado cm 
sun. perscgui~iio o C!lllit:lo I~'alcfto, co~uo fez 
tl actual Presidente, talvt·z as cousas não 
c:hrgnssrm ao ponto cm que se acham. 

Diz que niio cnn~ará multo á Camara 
;;oure o adiamento, porque está persuadido {]Ue 

o St•nndo votar(L ·POr cllc; por(jm lembrarft 

· tJUC a simp!cs leitura da lei dos Prc!eitos 
bo:.sta para que se .rccunh~ça que, parmane
cendo essa lei, ella atnrít os braços ao Pre
sidente cm as circumstancias actuaes, e 
basta a confissão dos nobre;; Senadores qnc 
pugnam pelo adiamt•n \'!> (os quaes todos re
conhecem que a lei é incon:Hilucional) para 
ella ser annullada qunnlo antes o não ficar 
para outra occasiilo a sua revogação. 

Está persuadido que com a revogação da 
lei desde já o Senado nada se rebaixa, nad:l 
perde da sua dignidade; c declara que se 
passa o adiamento fundado em ta.cs motivos, 
elle orador, quando se trata r das medidas da 
salvação ela Patria, ha d~ tamoem propôr um 
adiamento porque a Prol'incia da Dahia aca
ba de dirlgir uma rei>resentação, no modo de 
entender do nobre oradu:·, ameaçadora, in· 
sultante, entrooanto , •. Ué os desordehkls do 
:IIaranhilo não fizera1n n·querhnento algum, 
como se deprehende do officio que o nobre 
:\Iinistro do Imporia tllrigio ao S2nn.do c foi 
lido na sessão anterior. 

Conclue observando qu.· nilo sabe quaes 
as razões justas de se querer um adiamento 
tão indefinido sobr<J este nc~:uclo. como scj(l. 
até que terminem as dcilordcns no :'.Iaranhiio. 
ou f[ue passe a reforma cJ,, Codigo do Pro· 
cr.sso; e exprime os seus grandes d.;seios dtl 
que quanto antes a commissào rc•spectiva dõ 
o seu parecer sobre a rcprcsentaçã.o da Ca· 
mara :!\Iuniclpal da capiW I d:t Provincia do 
::líaranllflo. 

Dá-se por tliocutitlo o requerimento, 
c, posto a voto:;, í• approvado, ficandn 
adiada a discu;;,:;o dtt resolução na 
fórma proposta no rc·querimento. 

Passa-se (l s<·gunda parte da ordem 
do dia. 

Achando"SC na anli.'CallUlra o Sr. 
:l!inistro da :\larlnhn, é Introduzido 
com as formnlitlaucs do estylo, e to
ma assento. 

Prosegue a s;!gUntln. discussão, adia· 
da pela hora n:t ultima sessão, do 
n.rt. 4" da Pl'Oil"::t:!. do GOVl'rno, fi· 
xando as força!i nara••s para o anuo 
iinancciro d•~ lS 1•1 :•. JS11, conjuncta· 
mente com a ol!iü!ltl:t suppressi\'a da 
Camara dos Sr~. Deputados e com 
a do Sr. Ferreira de ~rl:ello, apoiadas 
na sobredlta sessão. 
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O Sit. VERGUEmo diz que, quandu a pria· 
cipio ouvia fallar em que a Academia de Ma· 
rinha tinha passado para borrlo de uma em· 
b<trcaçfw, ficou muito satisfeito por se per· 
suadir que se passava a ensinar a pratica 
dessa profissão; nms, depois que soube que 
a transferencia tinha sido para bordo de uma 
nfLo desarmada, fundeada no porto, collegio 
disto que nenhuma utilidade se tinha tiraria 
de tal transfercncia, e o resultado immediato 
Pra o ac!Jarcm·sc os estudantes mais aperta· 
dos que cm terra, porque para os estudun· 
t~s tanto proreito resulta de estudarem a 
bordo de uma n(to desarmada e fundeada so· 

nilo cabc1 é li: os alumnos a bordo da emba• 
caGào, pódc·se tr<~.nsícrir a Acailemia pum 
casa onde outr'oru clla se achava. no q• 
nfto acha o nobre orador inconveniente a 
;;um; pelo contrario com isto se evitam ' 
incommodos e dcspezas que terfto de sof:'r• 
aquel!es que se dedicarem a esses estudo 
Obscn·a que, st•ndo esta a proíissfto em q1 
o paiz mais nccesslt:a ter homens conhec 
dores, devc·sc·lhes prestar toda a protccçii 
porqut· 5Ú désse modo é que se pod"rr:. co1 
seguir o ubterem·se os ofiiciaes necess<tri• 
utnto para a marinha m!l!tar como p~ra 

marinha mercante. Se, porvi!ntura, se rece 
bre as a;;ul~ como cm uma casa proxim;; que l'<·nha a ser grande o numero de aspira 
dellas. tcs ú marinha militar, o Governo p6de !i!ll 

Entende que esta questão nfto tem rda· 
c;ão alguma com o artigo que se discute, se· 
não quanto ao numero dos alumnos que de· 
l'clll frcqu.,ntar a mesma aula., porque nfto 
se deve admittir um maior numero do que 
a.quell" para que a embarcar,iio tem capaci· 
dade, e por i:;so o nobre :IIinistro deve mar· 
r.ar um numero razoavel para que os estu· 
dantes se nfl.o vejam incommodados. Julga. 
que é mui conveniente nfLo se pôr •·mbaraço 
algum para que todo e qualquer individuo 
adquira conhecimentos nauticos. porque cllcs 
são não só ncccssarios para qt;t:m se dedica 
~ marinha de guerra como para aquelles que 
se destinam á marinlw mercante: c tanto e 
mais reconhecida esta m•cessidadc, quanto 
que sem hanr marinha mercante não pódc 
haver marinha de guerra. Para haver mari· 
nha mercante é n<'Cessario que haja o ensino 
<la. profissfto; c não hawndo uma escola par· 
ticular para a marinha mercante, indispen· 
savel 6 que a Acadçmia de i\!arinha preencha 
os dous fins. Para isso se conseguir, cumpre 
que nfto S() marqul! o numero de alumnos; c 
não se reecie que haja tão grande concurso 
ele indivíduos para a marinha mcrcnnt<' que 
dahi resulte uma superabundancia dt· ;;ente 
conhec•)dora dessa profissflo: ainda se cst(t 
muito longe de se chegar a esse ponto, pois 
que a marinha nwrcante na maior parte ,:, 
servida J>or pilotos estrangeiros, o que bem 
mostra a necetisidadc de se facllltar o con· 
t'urso de alumnoo na aula de nautica. 

wr o seu numero, e dell••s lançar mtw qua· 
do Wlha necessidade de non>car officiao.
Q;t:~.nto áquelles que tém de seguir a mar 
nha militar, julga. conveniente que se fixe 
seu aumcro; mas, quanto á marinha. me 
cnntr, entt·ndc que não deve haver r .. stricc;; 
alguma. Julga haver dito bastante em abo1 
da <·mc.nd:t que supprime o artigo. 

Obsc•rva que se offereceu uma <'men:la, : 
qual se diz que nin;;ucm poderá s~r prom 
l'ido a aspirante sem ter a approvn~iia • 
primeiro anno, e a guarda·marinha s~:n t 
o curso completo da Ac:tdemia de :l!arinh 
Ouvi rlb•r que havia legislação a esse rc 
p:·ito, por~m parece·ihc mnito justo q11r, p~ 

St1 !" nspirnnte, se exija. alguma hnbilitn.r,ft 
l'.nmo seja o ser approvado no primeiro a.nn• 
por es~.a razão se conforma com a pri~1(li 

pal't•• ela emenda, e t.ambem julga admiss!Y 
a segnnrla parte della, porque, quando n 
aspirante passa a guarda-marinha. d:·vr) t 
os <'Studos completos; mas, para não hnv 
pre.i11izo na classe dos officiacs, qnizcr:>. q1 
S•~ ror~Jasse o quadro da oflicialldadc d0 m 
rinha. qnc houvesse um numero c2rto de c 
fir.ial?s! l~ que, quando oc~orresse nlgumn. \'~g 

s~ promoYrsse aquelle a quem competi:;~" 

se achasse competentemt•ute habil!tado. V 
tnndo, pois, pia emenda, espera. que o Go1·er·· 
r a rft a rste respeito a competente proposta. 

O Sn. JACIXTI!O RoQUTc DE SE!i!!'IA (.ll-ini 
tro da .lfa.rinlta) ( 0 ) declara que o nobre S 

Por estn. razfto o nobre Senador tem d•• (•) Em cons<Xru~nclo. do rumor que •c fa> 
Yotnr pcln SUJ>Prr•ssiio do arl!;;o da propo~ta, no g-abinete jlL:lto :l. sala, nito nos -!ol lJOss!vcl • 
~ quando dé'Jla r••sulte 0 in nv . , t d, Jlh~r ~xnctnmontc ns noto." do resto tla <Jiscns.qr 

co enwn e c (Notas elo Tachyuropho.) 
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nador, na maior parte de suas · idéas, está 
conforme com o Governo, por ISJ:o que o Go
verno deseja, quanto fôr passive!, propagar 
as idêas prof!ssionaes de naut!ca; ·C tanto 
esse G o seu desejo, que tenciona, logo que o 
possa realisar, estabelecer academias de ma
rinha nas Provineias maritimas, id6a esta 
que o nobre Ministro declara nfto ser sua, 
mas sim de um uobre ex-Ministro que é 
actualmente Senador do Imperio. Está per
suadido com o nobre Senador de que sem ha· 
ver marinha mercante não ·Pôde haver mari
nha militar; não pódc, porém convir na idéa 
do nobre Senaclor sobre a i~uncdiata t.rans
ferrncia para terra da Academia que se acha 
a. bordo de uma n(w. Declara que o Governo. 
desejoso de todos os mclhoram<'ntos nesta rc· 
partição, tem crcaclo uma commissão de cinco 
mrmbros officiacs generaes, os quacs se 
acham encar!'l·gados da organisnr;fto da Aca· 
demla, bem como de outros objectos. Diz 
que, quanto ao numero de nltllllllf>S da Acadc· 
mia ser marcado pele Governo, isso já está 
destruido pl'!a emenda da. Camara dos Depu· 
tados, c o Governo sobre esse objecto procc· 
dcrft com toda a cil:cumspecçfLO e conforme 
!ôr conveniente ao serviço publico, o tendo 
passado a suppressfto do artigo. julga que a 
emenda ufto pôde ter lugar. Conclue obser
vando rJtW o Governo ha de sujeit:lr (t appro· 
\'nção das Camaras os trabalhos da Commis
são, em quem deposita toda a confiança, e 
então será cssa a occasifto de se tratm: de 
uma organisnçfto perfeita c adequada (ts ne
cessidades do paiz. 

O Sn. 'VEHGl.'E!RO declara qut• nito exige 
nem lembrou uma mudança ·immedi:wa da 
Academia. Se discorreu sobre este objecto, 
foi porque ouvia um argumento contra a 
emenda ft•ita pela Camara dos Deputados; c 
as observações que o nobre orador produzia 
foram s6mcntc relativa-s ao numero de .alum· 
nos. por se persuiuir que, achando-se a Aca· 
dcmi:l. a bordo, a clla nüo póde concorrer um 
tão granuc numero ele estudantrs como em 
terra . .Julga que a emenda que foi offcrccidn 
no S~nado G admissin•l, ,. nada ella tem de 
r~latlvo com os trabalhos que a. Commissfw 
houver de apresentar, pois que G de primeira 
intuiçfto qlie aquelles que se dedicam á ma
rinha militai·. clC\'Clll tl'r certas habilitações 
para seguirem os postos. 

O Sn. FJ·:nltlll HA DE Ml~r.r.o declara que a 
sua emenda nfto t-.·m por fim scnfto inhlbir 
o Governo de promover a Mpirantcs c a guar
das-marinha aquelles indlviduos que não ti
veram as qualificações necessarias, podendo. 
além disto, o Governo estatuh: os mais exa. 
mes que julgar neccssarios e que se nfto 
acham designados na emenda; c não vê como 
Isto possa embaraçar o juizo da Comm!ssii.o 
que o Governo nomeou. O que poderia tornar 
a emenda ociosa era se houvt:ssc alguma le
gislaçfLo cm vigor a esse respeito; mas o 
que consta é que o Governo se julga com po· 
der discricionari·) para fazer taes promoções, 
isto é, promover a quem julga apto para o 
serviço, sem que para ser aspirante seja ne· 
ccssario ter um anno daquclla profissão, e 
para guarda-marinha o curso completo. O 
nobre orador ·decla_ra que o fim da sua emen
da não é outro mais que evitar o patronato: 
nfto se refere ao nobre :Ministro, mas sim ao 
patronato que sempre costuma ter lugar 
quando se fazem promoções; c já disse que 
julgava com isto fazer um bem ao Governo. 
que é fixar a norma para promover os indi
viduos que tiYcrem taes " taes habilitar,õcs. 

O Sn. :I!AnQt:Ez DE P,\J!.\X.\Gl.'.í. declara 
que neste anno nfto pódc fazer-se alteração 
alguma a respeito da mudança da Academia, 
c que só e!la poderá ter lugar no fim do 
anuo lccti\·o; entende, todavia, que a emenda 
offerecida pelo nobre Senador póde passar 
até que a Com missão que o nobr<· ?>Iin istro 
mencionou apresente os seus trabalhos. 

O S1:. 1\IAIIQUEZ DP. .DARnAcE:sA louva as 
intenções do nobre autor da emenda, porque 
aqu!llo que elle exige é o mesmo que antiga
mente se pratic:wa; mas não lhe parece oc· 
casiito propria de se tratar de sua materia, 
uma vez que se acha supprimido o nrt. 4" da 
proposta do Governo, em o qual o Governo 
2ra autorisado a marcar o maximo do nu· 
mero dos alumnos que devem ser aclmittidos 
(L matricula do primeiro anuo da Academia. 
Comquanto a mntcria da emenda seja boa, 
nfto julga que seja <>ccaslfto oppnrtuna de st• 
occupar agora della, c sim quando se tratar 
da organisar,fto ela Academia de :Marinha. 

Obserm hnvc1: dito o nobre :\Iinistro que 
prrtcnclc, dl•pois de ouvir uma commlssfto no
meada para dar nova organisação (L Acade· 
min, apresentar uma proposta a ella relativa; 
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c como pódc ser que o nobr~ Senador não es
teja presente quando Isso tenha lugar, o no
bre orador aproveita esta occaslãa para dizer 
ao nobre Ministro que nfw pareco conveniente 
que a Academia de Marinha esteja sempre 
a bordo, nem sempre em terra: ellc orador 
entende que o estudo do primeiro· anno deve 

lugar emquanto a Commissüo não apresenta, 
•l reforma. 

O Sn. :\!t:;ISTno D.\ :VIAm:;uA declara que 
quanto á primeira parte da emenda, a consi 
dera ociosa, e a respeito della nada mala tcn. 
a dizer do que o que expendcu o nobre Se 
nadar; quanto á segunda parte della, cst: 

ser em terra, c da segundo anno em diante no em pratica. Observa que o Governo niio us' 
mar, porque, sendo o estudo do primeira an- nem ha de usar de patronato, c que exlsi
no em terra, se facilita a habllltaçiio para legislação que determina que os guardas-ma· 
aquelles que aspiram a seguir a marinha mi- rinha não possam passar a segundos tenente: 
litar, como para aquelles que se querem de· sem darem provas de sua capacidade. 
dicar á pilotagem; c sendo do segundo anno o Sit. FEnRETitA DE l\!Er.r.o, justificando a· 
cm diante a Academia no mar, ao estude razões que o induziram a apresentar a emen· 
theorico se aJunta o desenvolvimento pratico. da, diz que uma dellas foi a supposl~ão en 
Declara, porém. que lhe não agrada o -dcsen- que estava d~ que o Governo tinha o pode• 
volvimento pratico a bordo de um navio como discricionario de pJ:omovcr, <', pelo artigo do~ 
ê a náo em que se acha a Academia, que é estatutos que o nobre Senador citou, está re 
uma embarcaçfto desnpparelhada, e que nfto conhecido que elle existe. Quanto á observa 
tem nem uma peça ·de artilhcria; e para que ~iio que se fez, de que não podia ter lugar r. 
esse desenvolvimento possa ser adquirido, mudança da Academia neste anno, tem a de 
julga neeessario que a cmbarcaçfto seja ap- elarar que a lei que se discute só tem effeit• 
pal'elhada c que tenha mobilidade. do imno de 40 para o de -11; c assim esta ra 

O Sn. S.\1't:n:;Ixo obsen·a que a. emenda zii.o nflo lhe parece bastante para despreza• 
offcrecida deroga o artigo segundo dos esta- a emenda, nem tfto pouco a outra que fa 
tutos da Academia de Marinha, e vai exigir produzida de ctue a emenda nfto é propri< 
outras habilitações que até aqui não eram da lei que se discute, e que teria lugar quan 
exigidas. Nota que, estando os estatutos su- do se tratasse da reforma da Academia. l 
jeitos ao exame de uma commissão, se agora 
passar emendas, alguns embaraços dnhl po
dem resultar; e assim melhor sel'ia espe
rar-se pelo trabalho da Commissão, o qual se 
acha muito adiantado, e por esta razfto o no
bre orador não vota pela emenda. 

Niio se póde tambcm conformar com a 
idéa apresentada por um nobre •Senador, de 
que o primeiro anno da Academia seja lcccio-

nobre orador, porém, entende que. a occnsiã• 
é 0 pportuna, porque, tratando-se da flxaçii• 
de forcas, nfto é fóra de praposito que s• 
trate dos meios pelos qua·es se pôde aspira• 
aos postos; o que nfto ó uma innova~ão, pol: 
essa tem sido a pratica do Corpo Legislativo 
quando se trata da fixaçfto das forças de ma 
é terra consignam-se nessas leis artigos qu• 
marca~ os me!os c condições pt•los quaes s• 

nado em tL•rra, c os seguintes no mar, á vista farão as promoções, tanto no exercito com• 
do plano de estudos que actualroento se se- na armada. 
guc, porque as materias do segundo anno exi- -Declara que, se prevalecer a opinlito d• 
gem mais commodidades do que as do prl- um nobre SL•nador, de que a emenda não pód• 
melro, e até mesmo pela necessidade de os passar porque vai derogar um artigo dos es 
nlumnos terem explicadores, etc. tatutos da Aca~emia, então o Corpo Legisla 

Conclue dizendo que, pelos estatutos, estít tivo não poderá legislar porque quasi tud• 
~econhcciilo que o Governo tem o direito de sbr que se legisla se acha ileM·minado PO' 
admittir a guardas-marinha aque!les estu- uma omra lei que St>. vai revogar com a nove 
dantes que forem approvadas ·no primeiro legislaçfto. Observando, porém, o nobre Se 
anno, e que a emenda vai alterar essa dispo- . nndor que a organisaçfto da Academia estf 
siçii.o dos estatutos, o que não convém tenha I encarregada a uma coromlsefto d·~ pe.ssoa• 
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·dotadas de todos os conhecimentos para fa· 
zerem uma reforma conveniente, elle orador 

não insistirá na emenda. 

Xão farít observação alguma sobre a 
cxistencia da Academia de :\Iariuha a bordo; 
mas nfto pôde deixar de lastimar que essa 
mudança acarretasse mais um augmento de 
despeza para se unir aos mil e tantos contos 
qu~, no seu modo de entender, foram man· 
dados .vagar inopportuna e injustamente: au· 
gmento <ln despeza este que foi causado pela 
administraçiio de 19 de Setembro; o que nftc 
é cl1~ admira!·, p::>rqn:~ as l'inauçn.:s conti~un.m 

a ii~ á garra, e Deus sabe onde as cousas irão 

parar. 
O Sn. :VL\nQt;E7. me P.\.it.\NAGt;,\ .deseja que 

o nobre Senador o Sr. 4" Secretario o informe 
se os estatutos por clle citados se acham ap· 

pro\'ados ... 
O Sn. Sxi'l'lt:'il xo declara que estes esta· 

tutos foram mand::.tlos pôr em pratica em .Ta· 

neiro de 1S38. 
O Sn. !vL\It<!Cf'7. DE p,\!UXAGU.\ obse1:va 

que esses estatutos, nfw se achando approva· 
dos, ainda não têm força de lei, e, supposto 
a tivessem, pode.riam ·ser revogados: - to· 
das as reformas que se houverem de fazer 
<ll:Ycm ser approvadas pelo Corpo Legislativo; 

"· se é com·enientc que o Governo não exerça 
o arbirr!o sobre qnalqu,·r objecto, tanlo mais 
conveniente é quo elle nfto possa exercei-o 
sobre a instruccão. O nobre orador faz mais 
algumas observações que não nos é passivei 

ouvir. 
O Sit, CosT.\ Fr.mmm.\ conforma-se com a 

idéa da mud:mca da Academia de l\Iarinlla 
para terra. por estar persuadido que ella, a 
bordo de uma embarcação desarmada c (•s· 
utcionada. noto preenche os fins a que se des· 
tina. Não se ML por satisfeito com algumas 
llns informa~õcs ~uc tem da.do o nobre l\Iinis
tro, c quizcra saber se elle se julgava ou nfto 
autorisullo a conservar ainda por um anno 
lt Academia. 11 bordo, assim como se é do pa· 
rccer do ncbr,· Senador, o Sr. Marqucz de 
Parana.gu(t, qtH' disse que nfto podia o MI
nistro fazer isto. Vota pela emenda da Ca· 
mara <los Deputados, que tolhe ao Sr. :IIinls· 
T.l'O o arbit.rio de designnr o numero dos 

alumnos; e observa que, no caso de não ha
'""r medida legislativa a este respeito, e o 
nobre ~Unistro se julgar nutorlsado a conti
nuar ainda pura o anno com a Acaderl.ia 
como está, c o Senado entender o contrario. 
então seria necessnrio fazer uma emenda a 

l'Ste respeito. 
O Sn. :\IIXJS'l'UO ll.\ M.\lnXJI.\ conforma-se 

com o nnbre Senador na necessidade de se 
lançar mão de todos os meios para se obte
rem babeis officlaes de marinha. Quanto [\ 

informaçf\O que o nobre s,•nador exige sobre 
a conserva~fto ou nüo conservação dn Acadc· 
mia a bordo, essn solução depend" dos trn· 
balllos da Commissüo; mas, quando ella jul· 
g;uc que seja conveniente conservar a Acade· 
mia a bordo, nfto scr{t por certo a bordo {\t• 

uma embarcaçfto tal como a cm que está hojé, 
porque isso não é passivei, nem mesmo o an· 
tccessor do nobre :IIinistro, entendia que ella 
devia ficar daquellc modo. Se a removeu para 
t•ssa nfw. foi para dar andamrmto ao systc
ma. mas nüo por um principio de organisa· 

cão. 
O Sn. CosTA FEltBicii:A declara que da in

formaçfto do nobrl' :IIinistro se deprchendo 
que, quando a Commissão, por alguns moti
vos, não possa apresentar o resultado de seus 
trabalhos, elle :lfinlstro se julga autorlsado 

1 
parn cons<'rvnr a Academia a bordo, ,isto f•, 
principiar ainda. um outro anuo lectivo de· 
baixo dcss<· systcma; mas é Isso que o nobr<J 
Senador nfto julga mui conveniente. c nflo 
acha ainda suffic!cntm•/ente declarado. 

Julgando-se discutido o artir;o ·1". H 

igualmcnt.t• o art. 5" d:l proposta, c~m 
as emendas da outra Camara, pas· 
sa·so a discutir o art. G", conjuncta
mente com a respectiva emenda ela 
Camara dos Srs. Deputados. 

O Sr. Saturnino manda {t mesa a 
seguiu to 

IDIEXIl.\ 

'·Sub-cmcnda {\ emenda da. outra Camara: 
SuJJprimam-se as palavrns - mesmo 

Jll'OI!Osta. - Sa.turnino." 
l~' apoiada. 

na. 
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O Sn. RonltHlUI'S DF. CAII\'Atno não julga art. 7", add!tivo da Camara dos Deputado 
.Jlccessar!o fazer-se altera~ão alguma, porque guarda-se para na terceira discussão offer 
a refr,rencia deve ser deste modo: - Fica cer uma emenda, porque, assim como passo 
tambem autor!sado o Governo para, além do na lei da fixação das forças de terra a ~n.t 
soldo, dar ás ·praças do corpo de artllheria flcaçfw de quarenta mil réis mensaes para 1 

de marinha que, concluido o seu tempo de capellães do exercito, é justo que passe 
sen•iço. quizcrcm nelle continuar, uma gra- mesmo para os capellães da armada, que e 

tificação igual ao mesmo soldo de primeira tão em idcnticas circumstancias. 
prar;a. O Sn. PnBsmr:N1'B declara que houve 

O Sn. SATUIIXI:>o observa que 0 que a falta de não pôr á votação o artigo additi' 

Camara dos Deputados quiz coro a sua emen- do Sr. Ferreira de Mello, que se acha sob 

da foi, por exemplo, que, quando um homem a mesa. 
que• chega a sargento, " tem por consequcn- O S11. Ft:nnEmA DE MI,uo julga pruden 
cia o soldo que lhe compete corno sargento, a reflexão, feita pelo nobre ·Senador, de q1 

queira continuar a servir depois de acabado a discussão se acha encerrada; c por i~· 
o seu tempo, se lhr' dê uma gratificação igual entende qu•· o artigo additivo agora só pó• 
ao soldo da primeira prMa que teve, que e ser proposto na terceira discussf:o, po~: out 
de soldado, e não de sargento. Sendo esta a qualquer nobre Senador que o queira pr 
mentt· do legislador, parece que a emenda da pôr. o que elle orador não fará, porque m 

Carnm·a dos Deputados não pôde referir-se ú quer ter o desgosto de o ver reprovado. 

pr!:ll.dr:l. vez que o artigo da proposta fall:t O Sn. Vm:an;mo reconhece que a di 

em soldo, e sim a segunda vez: mas, para cussão estíL encerrada, mas houve uma fal 
maior clareza na rcdac~ãu, julga que deve ser que deve ser reparada, abrindo-se de novo 
approvada a <'mend:t que offereceu. discussão para se votar sobre o artigo adn 

Julga-se a matéJ::ia sufficicntemen- tivo. 

te discutida. 

Sem debate julgaro-st• discutidos 

todos os mais artigos ·da proposta, e 
emendas da Camara dos Deputados. 

e artigos additivos. 

Retira-se o Sr. Ministro da Mari
nha com as formalidades do costume, 

e procede-se á votaçfw. 

São approvados os artigos da pro
posta. discutidos hoje, com as emen
das da Cnmnra ·dos Srs. Deputados, 
e com a do S~:. Saturnino ao art. G"; 
sendo a proposta approvada com as 
suas emendas para passar ú terceira 

discussão. 

O Sn. MAI:Qt:Ez ug P,\n,\:>AGG.í. (pela or

tlcm.) nota não se ter posto á votação a emen
da offereclda pelo Sr. Ferreira de Mello; 
mas, estauilo jú encerrada a discussão, julga 
qut• deve ficar para ser proposta na terceira 

discussão; declara mais que, ppr não se 
achar na sala quando se julgou discutido o 

O Sr. Presidente submette á vot 
ção o artigo additivo, e não é appx: 

v ado. 

Passa-se á terceira parte da arde 

do dia. 

E' approvado em terceira discu 
são, como passou na segunda, o pr 

jecto de lei do Senado creanilo curs 
de estudos elementares, sendo 
mesmo projecto remettido á Comm1 

são de Redacção. 

O Sr. P1:esidente designa para c 
dem do dia: primeira e segunda dl 
cussão da rcsoiução que a.pprova 
pensfw concedida a José Ignacio 
Silva Ourives: c, depois das 11 h 
ras, a terceira discussão da força 

terra. 

O Sr. Presidente convida o .Sena 

para t~:abalhos de comm!ssões. 

Lcvnnta-se a sessfto :1 hora e m.-, 

da tarde. 
26 
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cu não fallarei mais, ou pedirei aos tachy· 
graphos que não tomem nota alguma do que 
eu disser, c1ue scril. melhor. 

Expâlicntc. - Tcrccim d·iscus&io ela JIToptJ.~- 0 811· L: _G,u:A (pulct orrlcm) exige que se 
t f

. ! d t par~ 0 anno faça a rectlftcaçao de uma passagem do seu a que 1.-ra as orças e erra ~ 1 . , . 
àe 1840 a 18-il. - Primeira. c segztnda I jJsc~rso publicado no -?lSJ•ertad~ de qum· 
tliscussão da rcsolitção que a.pprova a ta·fen.a; e é ella a. segumt.e: no Jornal se me 
pensão concedida a Jwé Ignacno da Silva faz dtzer, obs·erva o nobre o:ador, que u~ 

Deputado chegado do Maranhao me havia 

PRESIDENCIA DO SR. DIOGO A:'I'TO~"IO FEIJÓ 

Reunido suffidente numero de Srs. 
Senadores, abre·se a sessão, e, lida 
a acta da anterior, é approvada. 

o Sr. 1• Secretario cl:í conta d<> 
seguinte expt-diente: 

Um oi'ficio do Ministro interino do 
Impcrio, rcmettendo os authographos 
sanccionados das duas resoluções da 
.Assembléa Geral, que autorisam o 
Governo a conceder carta de natura 
lisação de cidadão brazi!Cliro a João 
Hutchens e a JofLo Diogo Sturz: FicP. 
o Senado Inteirado, e manda-se par· 
tiópar á Camara dos Srs. Deputados. 

Outro do 1" Secretario da ref~rida 
Cnmara, participando que ella ad· 
optou e dirigia i sancçfio a resolu· 
~ão que declara o padre José Auto· 
nio Caldas no gozo dos direitos de 
cidadã.o brazi!eiro: Fica o Senado in· 

teirado. 
O Sn. :MA!lQUEZ DE PARAX,\GU.'Í. (pela or· 

crem) declara que os discursos po~ elle pro· 
nunciados, por occasiã.o da discussão das for· 
Ç~S de mar, appareceram no jornal da Casa 
sobremaneira deslocad<ls e desfigurados, tanto 
a respeito do pensamento como mesmo do 
estylo. São taes os err<ls e disparates que alli 
se ·notam, contintía o nobre orador, que estar 
agora a referil-os s~ria tomar desnecessaria· 
mente o tempo ao Senado, que tem lido o 
jornal e bem sabe o que eu disse. Tambem 
nf10· me occuparei t>m fazer-lhe emendas, por· 
que, no presente caso, equivaleria. isto a fa· 
zer novos discursos, trabalho a que não posso 
prestar-me, até porque me não recordo do que 
disse então. Nestas circumstanc!as, conten· 
to-me por ag<lra com esta declaração, que 
e;pero ler amanhã no jornal da Casa: disse 
por agora, P<lrque, se Isto continuar assim, 

communicado que aquclla Provincla estava 
em muito máo estado: eu não disse tal; disse 
que me havia fc!to essa cornmunicaçiio pes· 
soa com clle rc19.cionada, c não clle Depu· 
tado, com quem não tenho ~elações. 

O Slt. At.El1CAR: - Sr. Presidente; eu 
pedi a palavra para propôr um projecto á 
Casa, o qual tem por fim a crea~ão de uma 
nova Provincia nos sertões das Provincias de 
Pernambuco, Ceará, Parahyba e PiauhY. Con· 
fessCJ que é com acanhamento que proponho 
e-sta medida, porque. não havendo aqui per
fêito conhecimento destes lugares, temo bem 
que se considere impraticavel o meu proje· 
cto; mas eu Espero que o Senado obrará. 
a~-crca delle com aquclla sisudez e patrio· 
tismc que costuma, e por isso procurarfl obter 
os esclarecimentos necessarios antes de re· 
jeitar o meu projecto como extraordiuario. 
Lerei o proj,·c~o. e depois o motivarei. (Le). 

l'J:OJECTO 

•· A Assemoléa Géral Legislativa decreta: 
'· Art. 1.• Fica creada uma nova Provin· 

cia, que sc• denominará - Provincia do Ca· 
riri Novo - cuja capital será a vllla do 
Crato. 

"Art. 2.• Esta Provincia se compor{,: 
"§ 1." D•,s municipios do Rliacho do San· 

gue, Icó, Inhaumum, S. !.fatheus, Lavras. 
Jardim l' Crato, da Provinda do Ccarã. 

"§ 2.• Dos municipios Rio do Peixe, e 
Pinhaco. da Provincia da ParahYba. 

·• §· 3.• Do municipio do Dajau de Flôrcs 
o dos comp,•ehcndidos no antigo Julgado do 
Cabrob6, da Provlncia de Pernambuco. 

"§ 4.• Do município da Piranhas, da· 
Província do Piauhy. 

"Art. 3 • As autoridades g~raes que, em 
virtude da Constituição e da;; leis existentes, 
hcuverem de ser creadas nesta nova Provln· 
cia, venecrfi.o os mesmos ordenados qur as da 
Provincia do Ccarã. 
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•· Art. 4.• Logo que esta lei fôr sancc!o
uada, se .tirarão, por sorte, na Gamara dos 
..)eputados e no ;Senado, dentre os oito Depu
tados e OE quatro Senadores do Ceará, quatro 
Deputados e dons Senadores para represen
tarem a nova Provinda. 

·· Art. 5.• Na prlmeh:a eleição geral que 
tiver lugar depois que esta lei fõr sanccio
nada, S<· ::legerão mais dons Deputados e um 
Senador pelil. nova Província, vindo ella 
desde então a ser repreSentada na Asscmbléa 
Geral por seis Deputados e tres Senadores. 

"Art. 6.• A Assembléa da nova Província 
constará de 28 membros. 

"Art. 7.• Ficam revogadas todas as leis 
c disposições em contrario. 

"Paço do Senado, H de Agosto de 1839.
José Ma-rtinwno eLe Alencar, Antonio Pedro 
d-a Costa l•'errdira, José Bento Leite Perreira 
d.e Jlc!Zu, Nicolúo P~rc-ita de Oa-m,pos Ver
!Jllf!iro, Diogo Antonio Peijó, João Antonio 
Rodrigues de CarvaZI!;o, Fmncisco de Brita 
G-uerra, Francisco de Lima c Silva, Jlanoel 
lgnaci.o de Mella c S01Lza." 

Sr. Presidente; a primeira conveniencia 
deste projecto é ser um meio de se levar a 
civilisação a estes lugares já bastantemente 
populosos, e com todas as proporções de se 
tornarem felizes, mas que, pela longitude em 
que se acham das sédcs dos Governos Pro
,·lnciaes a que pertencem, existem como em 
abandono e em um estado de barbaridade que 
em todos os tempos tem occasionado os mais 
tristes acontecimentos. Em tempos mais anti
gos existiram as sanguinolentas questões en
tre varias familias do Iahaumum e Jaguari
be, que se disputaram com mfto armada a 
posse do Cariri Xovo, descoberto e povoado 
pelo meado do seculo passado. Os nomes, que 
aluda .hoje conservam certos lugares, como 
os Defuntos, os Emboscados, as Contendas, 
as Tropas, a Batalha e varlos outros seme
lhantes trazem ft memoria dos habitantes as 
barbaras façanhas que nesses ·sítios tiveram 
lugar. 

Na vllla do Icó, ainda mesmo no tempo 
. dos Governadores, quando a autoridade era 
. mais tímida, foram sempre frequentes os ata
ques âs cadeias publicas por sequitos de ho
mens armados, que, depois de ar~ebentarcm 
as portas e grades das prisões a golpes de 
machado,· tiravam fL força os presos crlmino-

sos, de quem eram -parentes ou cumpllce. 
nas delictos. Nessa mesma villa se viram po 
vezes ataques a casas de individuas ricos o• 
potentados, como succedeu na do grande PX:O 
prietario José Pinto Coelho, que foi roubad· 
de grande quantia de dinheiro; e na do Ca 
pitão Manoel · da Cunha Freire Pedrosa, qu 
por uma noite Inteira esteve cercado pel• 
sequito d01; Lavores, e só escapou da mort• 
por meio de forte reslstencla. 

No Inhanmum muitos factos tristes sue 
cederam em tempos mais remotos e ultillllli 
ml'nte alli se vlo ser por um seq~ito de ho 
mens armados arrancado da cadela publle< 
um preso, e assassinado no melo da rua eD 
pleno dia, com terror e espanto das a;tori 
dades e povo da villa. Nos Cratlns, no muni 
clpio de Piranhas, uma familia a.ll1 prepo 
tente tem por vezes levantado sequltos , 
:!terrado as autoridades e cidadãos, co=et 
tendo assassinatos e outras barbaridades. N 
Rio do Peixe é antiqulsslma a desavença en 
tre as poderosas familias de Cahuam e Siü 
João, que por vezes occaslonou occurrcncia: 
bem desagradavels, e que, pm.: ultimo, produ 
zio o ataque que fez um celebre facínoras( 
José Dantas, da familia de S. João, â vil!
do Souza, no dia 2 de Junho de 1832, em qu 
com seu sequito armado assassinou ao Ca 
pitito Francisco Antonio ·Corrêa de Sií, 
mais nove Indivíduos da familia da Cahuam 
e entre elles varias autoridades da villa. 

No Pinhacó, pelos annos de 1819 e 1820 
se sentiram os effeltos das desordens causa 
das pelo scqulto do celebre José de Barro!' 
que, para ser derrotado. foi nccessarlo re 
unir-se força de diversas Provinaias. N"' 
immediaçõea deste mesmo municlpio, aindt 
ha pouco tempo, um celebre impostor reuni• 
nas mattas nm grande numero de pessoas, in 
cluslve mulheres e crianças, e deu o nome , 
esta povoação de Reino Encantado sendo ne 
cessarlo o emprego de nrto peq~cna forç.. 
para ser desbaratado, o que não suecode' 
senão depois de forte resistencia. 

Por estes mesmos lugares, e mormente ru 
g!cnda a que chamam das Cusbaranas, qu• 
segue para Dajau de FlOres, andda cxlsteo 
índios selvagens, que fazem algumas veze 
mortes e destruições nos passageiros e nn< 
fazendas.· No Julgado de Cabrobó, além d, 
outros factos de barbaridade, aconteceu h< 
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pouco tempo <'SSe attentado, talvez ainda nã~ I qunsi tudo gente livre, tem uma comarca, 
visto em outra parte, de levantar um Juiz de cinco fregucz!as c ·duas villas; é ali! que to
paz um sequito e ü· com l.!!lo cercar o juiz dos css<os s~rtões, que fica.m formando a nova 
de direito da comarca, que se achava em um 

1 

Provincia, vão buscar os gen.,ros de pr!mcir:t 
lugar chamado Juaze!ro, e ahi barbaramente necessidade de que muito abunda, no mesmo 
o assassinou a titulo de resistencin, que disse tempo que os sertões clrcumvlslnhos só são 
elle fizera o juiz de direito â pr.isão que elle proprlos para a criaçito dos gados. O lugar 
tentava fazer-lhe, depois de o ter pronunciado que fica mais longiuquo á nova capital é o 
como criminoso de morte. No Cariri, além de Juazelro da Provinc!a de Pernambuco, que 
muitos acontecimentos barbaras, suecedidos fica distante oitenta legúas; mas dista d:J. 
em Epocas remotas, l'Stá ainda na lembrança capital a que agora pertence duzentas, on 
de torlos a guerra de Plnto Madeira. Seria um pouco menos. 

nunca acabar se eu me demorasse em referir Dajau de Flôres, tambem de Pern:J.mbu
factos semelhantes: apcntei sómente alguns eo, estâ distante dn. nova capital 50 leguas, e 
para dar uma. idéa das barbaridades em to- dnquella a que agora pertence 100. Piranhas 
dos os tempos praticados naqué!lcs centros, e de PiauhY fica distante de Crato 54 leguas, c 
tudo porque a acção dos Go1·ernos respectivos parn. a capital a que pertence parece-me nà() 
não pódc se fazer ahi sentir, e muito menos dista menos de 100 leguas. E:strs são os pon
introduzir alguma policia em lugares tão lon- tos que ficam mais distantes da nova capi
ginquos. Acontece mais que nunca faltam ho- tal. Rio do Pci~:.; e Pinhaco da Prov!nc!a da 
mens prepotcnt~s, e que embaraGam essas Paranhybn. ficam distantc•s da capital a que 
mesmas ordens, que os Governos possam di- P•·rtencem agora 100 leguas, c para a nova 
rJgir para a seguranc;a daquelles lugares. capital d., 30 a 40 leguas. Do que se tira do 
Ainda hoje estilo na lembrança de todos os Cearú, o lugar mais longínquo que fica li. no
nomes de um José Bernardo, Capitão-:Viór do va capital é o Riacho do Sangue•, que f!ca 
Icó, José :\lVt's Fcitosa do Inhaumum . .Tosé ·!8 legnas distante ao nJCsmn tempo que par:J. 
d'Olanda ·Cavalcante c José Pereira Fi!guei- a cidade da !o'ortaleza, capital a que agom 
ras, no Cariri, que, posto não fossem homens pertence, dista mais de 60. Xão dcw· de fór
malvados, comtudo exerceram naqudles luga- m:1 alguma obstar li. crcnção desta nova Pro
res uma prepotencia tão dl•smnrcada, que. li. I l'incia a idé:t de falta de meios: no estado, 
presença dellc•s, as leis e as autoridades pou· l11!·Smo, ~m que se acham estes lugares, já 

co valiam. cHio reclitos snrricientes para a manutença de 

E' dnnegavel que 0 est~belccimento r].~ illlla Provincia; e apenns se Pstabclcc•·r um 
um Governo Provincial no centro destes ser· !lO\'O Governo dentro dc!lcs, que possa fiscali
tõcs chamará aJJ.i a civilisação, adoçará o sar as rénllas publicas, e!las rluplicarão. 
costume daquellcs povos, e fará a St'guranç:t Xem tambem haja temor de que se dr:s
e prosperidarle dos habitantes. As relnçõ.,s de ralcam as rendas das Provinei:l.S, de que se 
todas as partl•s componentes desta nn\·a Pro- tiram estes lugares para formarem a nova 
vincia para a sua capital são as mais natu- Provinc~a. porque• os Go\'ernos dessas Pro
l'aes que é possiw·l, ao mesmo tempo que para vincias quasi não podem arrecadar os impos
as capitaes a que agora pertencem quasi nc- tos nesses lugar1•s pela longitude em que se 
nhumas relações têm. O Cariri, esse paiz acham. Demais, o que se tira de Pernambuco 
ameno e bello, que, collocado no centro dos é como uma gotta de e.gua tirada ao mar, se 
sertões seccos das Provineias do Norte, po- se attende ít grandeza das rendas dessa Pro
dia-se muito bem chamar um paraiso terreal, vincia. Piranhas tambem pouca falta faz ao 
pela fert!lidade de seu solo, pela immensida- Piauhy, cuja maxima renda cona!stc nos di
de de regatos perennes do qm ~ banhado, fica zimos do gado, de ~ue multo abunda aquella 
quasi formando o ponto central dos terrlto- Província. Hio do Pt•ixe e Pinhaco tambem 
Tios que vão formar a novn Provlncia, c a pouco por ora rendem para a Parahyba, con
vllla do Crato, que se destina para a capi- sistinclo a sua maior receita no dizimo dos 
tal, fica no centro do Carlri. Só este paiz l! gados, que não é grande cousa nt•stcs muni
JlOVoado por mais de quarenta mil almas, c cipios. 

:·:·· 



lr· ....... · .... : .•. 

. ·.:~. ., 

·r·;· 
.1-~ 

': 

Sessão· de 16 de Agosto 

De todas as Províncias aquella que sof· 
fer[t major côrte em suas rendas é o Ceará, 
donde se tira. a mais grande parte da nova 
Provincir .. ; mas~ ainda assim, nfLD se tema que 
o Cc:J.r(, não fique com rec.~ta para as suas 
despezas. r.ogo que se crear a. nora. Provin· 
cia, e a industria penetrar naquelks sertões, 
esp,.cialmente no ameno paiz do Ca.riri, a 
producr,fto alli crescerá; o consumo de gene· 
ros estrangeiros tamb•·:n se fará muito maior 
e como sempre o Ceará c Aracaty serfto os 
vortos da nov;t Província., nessas Alfa.mlegas 
ficari'i.o os direitos para a Província velha, 
assim como no Rio de Janeiro ficam os di· 
reitos d~ todos os g<·n<'ras que se consomem 
em :\Hnas. R\:)sta·me aiHda, Sr. Presidente, di· 
zer qa<· o meu projecto póue ser recebido até. 
como um ~:•·merlio ás· desord•·ns que ora <lsso· 
l:lm os sertões do :\!aranhão r. Piauhy, e que 
amear,am entrar em outras Províncias . 

üm Governo colado no Cariri poderia 
da11i l'!'ipedir iorc:n.s muito i)ro;->rias e t•ffic.:a
zes ;wra tirar Caxias e out;·os lugar,•s do po· 
d~r dos rebeldes. No C:triri, em Dejan. em 
lnl!amum · Icei t.! outrns lugar,·s que se desti· 
nam par-d esta nova. Província, existem ainda 
os soldados e officiaes qu" j(L uma rcz ;·cnce· 

discussão, e como já se acha a.ssignaJn P~•r 
varias senbor"s Senadores, qn" ba.;•:,Lm para 
o Sêll apo.ia.mento, julgo que estfL tw caso •k 
V. Ex. o mandar Imprimir paro. entn:r na at·· 
r.lem dos trabalhos. 

O Srt. Or.tvEmA requer que o pr.,je<'i:o s•:ja 
r"mcttido íL Commissão de Constitu!!;ão, p0r 
ü.Jso rrue clle vai tocar eom a Con:;:::rui(;ão, 
crcando mais uma Província a~~m daqu<~llas 

cm que por ella foi dividido o lmp2rio: tal· 
vez fosse conveniente que a el'"l s" uniss., a 
Commissão de Estatisti 'a. 

O Stt. Ar.E:XCAit declara qu~ p 1~ ora se 
trata. sómente da impressfto, podendo, quando 
ti\'Er eh· <·ntrar em discus·são, iJ: á Commis· 

são; e :tu; mesmo o nobre Senado~ tinha tcn· 
çflo, quando elle fosse dado para ordem do 
dia, de requerer que se rcmettesse [L Com· 
:c:!ssão de gstatistica; mas isto pôde ter lu
.;;nr (}L•pois delle impresso. 

Co:tsnltado o Senado, deeid.,·se que 
0 proj,~ctu vit. a imprn:.~Ir 1:! ú Conl
missão de Constin:ição. 

Vai a imprimir o seguinte 

P.IRF.('I·:I: 

r:un Caxias, niio occupada por R:tymundo Go· "A' Commis~ilo ele :IIarinha e Guerra foi 
mes e ;t·nte indisciplinada, e sim occupada I rcmettido o aviso de 12 de Agosto do corrente 
por :ropn.s h~~it_a.nns. aguerrid.as e comm:L!l- anno, ··xpedido pela Secretaria de Estado dos 
dadas pdo o!fJCJa!, talvez mais raleme que :-<egocios do .Imperio, e que sobre a. cópia do 
no Brazil se oppôz á ind_cp<>ndencia, Joii.o .Jos6 decreto do 1" do lll<'Slllo mez, que concede ao 
da. Cunha. Fidaé. Sim, foi do Cariri que mar· Capitão <I<• J~ragata da armada nacional e im· 
cl!ou a mais forte expedição que cercou Ca· peri~l. Antonio Pedro dt' Carvalho. a tença 
xias " a fez. render-, quando entfLo se achava annual ele 120$000, em ramuneração de seus 
guarnecida e forti~icada mi!itarnwnte. serviços. 

Talvez se o Governo estiwsse bem ao fa· 
cto das circumstancias daquelles lugares," ten· 
t:isse wncer os rebeld•~s. fazendo antes mar· 
char tropas daquclles centros, do que for· 
mando expedições pelo intermed!o do :\!ara· 
nl!ão. Eu cuido que, se se fiz<~sse a nova Pro· 
vincia., e fosse para a.lli agora um Presidente 
miJ,itar, muito facil seria trazer <1 ordem os 
sertões rebellados, mormente considerandn o 
cntl!usiasmo que apresentariam os povos da 
nova Província com os prazer de Vi'l'r:rr: rca· 
lisados seus ardentes deaejos, de ter dentro 
em si nm Governo que promova a sua sep;u· 
rança e prosperidade. Ce"Ssarci aqui, Sr. Pre· 
s!dente, reservando-me parn. desenvolver me· 
lhor o meu projecto quando elle entrar t·m 

"A Commissfw, examinando os docunwn· 
tos que acompa.nham a dita cópia, nada en· 
contra que s" opponha a que a conc.,ssão seja 
approvada. c por isso offerece a seguinte 

HI~SOI.t"Ç'.Í.O 

.. .-\ Asscmbléa Geral LPg!sia.tiva resolve: 
,; Art. 1." Fica approYada. a tenço. annual, 

concedir!a pelo Governo por dec1'eto do 1" de 
Agosto de 1839, de 120$000 a Antonio Pedro 
de Carvalho, Capit~.o de Fragata da armada 
nacional (, imperial, em remuneraçfLo de sena 
serviços. 

"Art. 2.• Ficam íh•rogo.das todas as dis· 
posições ,.m contrario. 
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"Paço do Senado, 16 de Agosto de 1839. 
- José Saturnino da Oost'a. Pereira. - .F'ran
cisco de Li·ma c Silva. - Marquez d.c Para
.naguú." 

PllOP08IÇÕI'!S 

"1.' A Assembléa Geral Legislativa re-
)la ot·dem do dia é approvada em solve: 

terceira discussão, como passou na •• Artigo unico. o Governo ·é a.utor!sadl) 
segunda, a pz:oposta do G<Jverno fi- para conceder carta de naturallsa~ã.o de ci
)(ando IIS forçiiS de terra par.a o anuo dadão brazLleiro a Frauci~o FcrJ:elra. Borges, 
financeiro de 1840 a 1841, afim de natural do reino de Portugal. 
ser remettida á Commissão de Reda· "Paço da cam.ara ·doa Deputados, em lG 

.cção. de Agosto de 1839. - Oand.iáo José de AroujtJ 
E' approvada em primeira e se- Vian~w, Presidente. - Joaqui1n. Marcellino ae 

gunda discussão, para passar á ter- Brito, 1• Secretario. - Joaquim Nune.9 M11. 
celra, a resolução que approva a pen- chado, 2" Secretario." 
são de 400$000, concedida a José 2.• A Assembléa Geral Legislativa re-
Ignacio da Silva Ourives. 

Sendo a ultima parte da ordem do 
.dia trabal!los de commissões, o Sr. 
Presidente convida os Srs. Senadores 
para estes trabalhos, e d!i. para ordem 
do dia a continuação da tcrce~J:a dis
cussão da resolução que concede lo
terias ás fabricas de André Galllard 
e Joaquim Josê da Silva; e, depois 
do melo dia, a continuação da se
gunda discussão do projecto que in
terpreta o Acto Addicional. 

Levanta-se a sessão ao meio dia. 

7G• SESS)í.O, EM 17 DE AGOSTO 

Ea:pcdientc. - Le·itura de 2Jarcccres. - Ter
ceira discusstio d.a rcso!uç<i.o que c~ncede 

loterias á.s fabricas de André Gailla.rd e 
Joaquim. ,Tos~ da S'ilva. - Proseguimcnto 
da se(lunda discussão do projectl() que i11· 

terprcta alu1m.~ artigos do .Acto Ad.dicio· 

na!. 

PJIF,SIDF.:NCIA DO 811. DIOGO ANTONIO ))'JI!IJ0 

Iteunído numero sufficiente de se· 
nhores Senadores, abre-se a sessiio; 
e, lida n acta da anterior, é appro
vada. 

O Sr. 1• Secretario dá conta do se
guinte expediente: 

Dous officios do 1• Secretario da 
Camnra dos Srs. Deputados, acompa
nhando IIS seguintes 

solve: 
"Artigo unico. O Governo é autoriaada 

para conceder a Bernardo Xavier Pinto de 
Souza, subdito portuguez, carta de naturall
s:J.~ão de cidadão brazll<:iro, dispensada para. 
eslc fim n. d!sposiçilo do art. 1 • s 3• da lei de 
2~ de Outubro de 18~2. 

"Paço da Camara dos Deputados, em li 
de Agosto de 1839. - Candido José de Araujo 
Vianna, Presidente. - Joaquim MarceU.ino ~ 
Brito. 1" Secretario. -Joaquim. Nunes Ma

chado. 2" Secretario." 
"3.' A Assemb!éa Geral Legislativa re· 

solve: 
';Artigo unico. O tempo de re~idcncia exi

gido pelo art. 1" §- 4• da lei de 23 de Outubro 
de 1832, para que possa ter lugar a naturali-
5aQfto dos estrangeiros, fica reduzida a dous 
annos. que eorreram iudependententente do. 
declaração prév·la feita na Camara Municipal 
respectiva. de que falia <> ~ 3", do artigo de 
lei acima citado, a qual nesta parte tambem 
fica revogada. 

;, Paço d11 C::tmara dos Deputados, em 16 
de Agosto de 1839. - Ganrlido José rte Araujo 
Via.nna. PresidentP. - Joaquim Marcellino dt: 

Brito, 1" Secretario. - Joaqui1n Nunes Ma· 

clw~o, ~" Secretario." 
A' Commissão da Constituicão. 
São !!dos os sgeuintes 

l'AliECE!U':S 

1.• "A CommíssiLo de Const!tuiçiio Tio o 
officio do Ministro e Secretario de Estado dos 
Nogocios do Imporia, datado dt> 17 de Julho 
proximo passado, no qual participa que por-
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-------------------------- --------------------eommunicação da Província. de Minas Geraes, mente o projecto de lei offerecido pelo nobre 
augmentm·a.m-se mais quatro districtos elei- Senador o Sr. Lopes Gama, concernente ás 
toraes, denominados de Cabo Verde, de São bases para o ajuste do casamento de Sua AI
João Bavt!sta do presidio do Bomflw, e do lcza !mperial a Senhora Prineeza D. Janu:~

Ouro !o'ino. A Commissão é de varecer que in- ria ·~ nelle vio a observancia elo art. 112 da 
teirauo o Senado, seja archivado o of!icio no Constituição. Se parect•rew algum tanto su
archivo da secretaria do Senado. bidas as quantias consignadas para dotação 

"Paço do Senado, 17 de Agosto· de 1839. - de Sua Alteza Imperinl. nos arts. 2•, 4• c s• 
'V·i.ICOJI.df: de S. IA»pol.clo. - .lfctrqucz de Pa- do projecto, pelos apuros acocuaes do Thesou
Tanagu.c!." ro Publico, ponderam as Commissões Reuni-

2.• "A Cowmissão de Constituição exa- das qu•·. na bem fundada esperança do pro
minou a representação da Camara Municipa• gresso da riqueza que nos afiançam os recur
da cidade de Alcantara, na Província de :'v!a- sos naturaes do Braz!l, não devem reflexões 
ranbiio em que S<) queixa de haver a Assem- do momento acanhar a generosidade nacional, 
blé:L Legislativa Provincial exorbitado das de uma maneira pouco digna della e do de
suas attribuições, emquanto, proximo o termo coro dos augustos esposos; hesitam todavia 
de suas sessões, por um simples parecer da al~:rca das propriedades, em que com prefe
Commissão de Poderes, approvado em uma só rencia convenha fundar um patrimonio, se no 
discussão, creou o circulo eleitoral daquelle antigo vinculo de Ja.guará, na Província de 
município. declarando nullas as deições pa- Minas Geraes, o qttal se haja de comprar, con
rochiaes da freguezia de Santa Helena, e da forme indica o artigo ~J projecto, se nas 
capella curada do Pinheiro, bem como os elci- trinta c tres fazendas de cri:Lr gados, de pro
tort::J que Ut:llas emanaram; enviado o pare- 1 prieõalit! nacional, :;iLuadas na Provinciu. Ui! 
cer ao Presidente da Província, expedia este Piauhy, cDmo lembram outros. Tendo um dos 
()rdens á Camara Municipal da capital, ·para s~us membros requisitado informações sobre 
que iaes eleitores não iossem admiitidos a o objecto ·d(osenganando o Governo que ue
votar nos colleogios eleitoraes da Provincia nhuns <:s~!ar~cimentos existiam na Secretaria 
pa1'a a eleição dos membros da Assembléa de Estado dos Xc;ocios do Imperio, para não 
Legislativa Provincial na presente legislatura empecer negocio de tanta importancia e ur
geral: )Xlrquanto taes arguições importam não gcncia, propõem as Commissões que se sub
menos que violentas infracções da lei de 12 metta á deliberaçi'w do So:nado. 
de Outubro de 1834, que no art. 11 ~· 1• exige •'Quanto aos outro.> arti;;os do projectO\ 
que o projecto de lei ou resoluçüo, nos casos puramente nccidentacs no contracto espon
dados, vassará ao menos por tres discussões; salico, entendem as duas Commissões Reuni
que a esse papel informtJ c incurial não devia das, que so:ja.m igualmente admittidos á dis-
0 Presidente dar andamento c execução; e cussão. 
finalmente, que a liberdade de opinião, ou
torgada aos Deputados das Assembléas Pro· 
vincias no excrcicio de suas funcções, não se 
estende ao arbitrlo de conheecr da legalidade 
dos poderes dos podere.> dos membros que 
ainda têm de entrar na legislatura futura; 
entende a Commissão que é de rigorosa jus
tiça pedirem-se informações ao Governo, ou
vindo previamente o Presidente da Provincia, 
afim de deliberar-se com clareza, que n.l!ás 
nf1.0 se colhe bem dos llocumentos a que se 
refere a represen taçii.o. 

"Paço do Senado, 17 dc Agosto de 1839. 
- Mari]Uez àe Paronagvá. - V·isoonde àc São 

·•Paço do Senado, 15 de Agosto de 1839. 
- Visco:~dc de S. LcopoldrJ. - JiarqUI:z de 
Barbo.ccna. - -~farqu,ez ele Pa.ranaguá. - Al

ves Branco. - VasconccllOs, vencido no ar-
tigo 6'. 

"Não me é dado emittir opinião sobre os 
meios pecuniarios para dotação do casamento 
de Sua Alteza Imperial, quando (t vista do 
art. 120, da. Constituiçfto, entendo que não pó
de esse cas.'l.mento ser feito senão a aprazi
mento do Imperador; e assim ~ou de parecer 
que o projecto não deve ser tomado em con
sidC'!'ação se!lão depois de so•r o Imperador 
reconhecido mn!or. Leopoldo.• 

3.• "As Com missões Reunidas de Consti- "Paço do Senado, 16 de Agosto de 1839. 
·tuição c de Fazenda, examinaram attonta- - Hollanda aavazcanti." 
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4." ''As Commlssões Reunidas de Fazenda, 
Marinha e Guer.ra, viram os documentos an
nexos ii resoluçiLo vinda da Camara dos Depu
tados, que approva a pensão annual de 2·10*, 
eonferida por decreto de 24 de Julho de 1839, 
a Antonio Joaquim Nunes, em remuneraçiLO de 
serviços prestad~s li causa da ordem na Pro
vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 
onde ficou aleijado de ambas as mãos. 

"Dos mesmos documentos consta que o 
agraciado se achou cm varias combates, que 
nelles se prestou com actividade e denodo, que 
soffreu uma explosfto no laborator!o dos fogos 

O SR. CosiA FEltnE!R,\: - Sr. Presidente; 
parece que os negocias da Provincia do Ma
ranhão nrw são dignos de i)Onsideração algu
ma, :1 vista do que se praticou a respeito de 
uma lei inconstitucional da Assembléa da
quella Provincla, e do que agora se pratica 
a respeito da representação feita pela Camlll'a. 
Hunlclpal de Alcantara, contra o procedl
•lento da Cama.ra Municipal da capital do 
~!aranhão. A Camara de Alcantara mostra, 
com documl•ntos, qu,· não podiam deixar a. 
menor duvida ·á nobre Commissão a maneira 
attcntatoria dos direitos de tantos cidadãos 

de artificio, ·onde e~a empregado entiio, e por com que se annullaram as eleições do cone
motivo do que ficou aleijado de an!bas as gio de Alcantara; mas, nesse ponto, a nobr<' 
mãos. A' vista do que, e das informações jun- Commissiio nada disse, quer contemporisar. A 
tas das primeiras autoridades da Provincla, ser assim. parece-me que melhor fõra que elia 
parece á Commissão que a rcsoluçfw entran- dissesse: - Nós nüo .temos tempo para tra.
do em discussão seja approvada. tarmos dos negocias dos ma.ranhenses, tratai 

"Paço do Senado, 16 de .Agosto de 1839. vós del!~s. - Se os nobres nwmbros da Com
- Prancisr:o de Lim.a. c Silva. _ If.>olUr.nda missão assim o entendem. digam-n'<> c!ara

Cavalcanti. - ,Josr; Srttunrino t/.tJ. Gosta. Pcrci- mente. 
ra. - Marq1wz de Barbacr•na. _ Marquez ele Eu não s<'i, Sr. Presidente, que iu.forma-

.Pa.rmwgutl." 

RESOf.UÇ,\o 

"A Assembléa Geral L~gislativa resolve: 

"Artigo unico. Fica approvada a pensão 
annual de 240$000. conferida por decreto de 
24 de· Julho de 18S9 a Antonio Joaquim Nu
nes, cm remuneração dos serviços por dle 
prestados á cnusa da ordem na Provincia de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul, onde ficou 
aleijado dQ ambas as mãos. 

"Paço da Camara dos Deputados, em 13 
de Agosto d<' 1839. - Gand.irlo José de .Arau,io 
Yianna., Presidente. - Joaqu·im. Mctrcellinu de. 
Brito, 1" Secretario. - Joaqztim Nunes Ma· 

clwllo, 2" Secretario.'' 

Os 1" ·e 4" pareceres ficam sobre a 
mes:L, e o 3" vai a imprimir. 

F'ica tamb"m sobre a mesa a reda
c~ão das emendas do Senado [L pro
posta do Governo, c emendas da ou
tra Camara sobre a fixação das for
~as de terra. 

Põe-se em discussfLo . o parecer da 
Commlssão de Constituição acima re
f<!rido, sobre a reprcscn tação da Ca
mara ~funlcipal de Alcautara. 

çiies tt.•m a exigir a nobre Com missão; dese
jaria que Q!la rlcclnrasst~ ~e falta algum do
cumento, pelo qual se possa julgar que a Ca
mara da capital tinha dirl•ito para annul!ar 
ess" collegio. Eu sobre ·isso poderia dizer al
guma cousa. Desejo multo que o parecer se 
imprima, para que todos os Senadores tenham 
conhecimento do que a Commissiio julga nc
cessario. Eu não sei o que se hu de dizer á 
Camara de Alcantara, a qual em sua rl•pre
sQntaçfLo faz ver que se lhe fez o roubo o 
mais violento que se lhe podia fazer, como 
seh o privar cento l! trinta e tantos cida
dãos dessa cidade do exercicio de um direito 
seu. E uma violação dessa natureza não sei 
como seja tratada com tão pouco apreço! 

Senhor~s, eu peço que se olhe com muita. 
attençfto para u minha Prov!ncin. Quando re
benta a anarehia, diz·se que os povos nfLO de
vem pegar em armas: eu não digo que o de
vam fazer, mas sflO esses os meios lega.es; 
mas, se queremos evitar taes males, é neees
sario que façamos justiça aos povos, e que 
não abandonemos as suas repr~sentaçõt•s, 

quando cllas forem justas. 

O Sn. Vrsco:on: 111~ S. L"or>or.uo (peltl or
rletn): - ]]]' pratica da Casa, quando um pa
recer ê impugnado, ficar adiil.do. 

O SR. P1msmE"'m: - Esse é o costume; 
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mas esse parecer, como pede• informações é 
considerado como simples requerimento. ' 

0 Si:. VISCO:XDJ' UI' S. LEO!'OLJlO: - A 
Commissilo, á vista dos documentos que JI1c 
foram presentes, notou que o negocio não es· 
ta v a muito claro; e importando a represcn· 
tação uma gran censura contra a Assem· 
bléa Provincial, como a de 12 de Agosto de 
1834, entendeu ser neccssario procecler com 
toda a circmnspecçüo, e por isso exige infor· 
ma~õcs a c~;tc respeito, af.im de se entrar no 
exacto conhecimento do procedimento da As· 
scmbléa, bem co:no do do Presidente, sobre 
o qual tn.mbem rccahc a rccriminaç:1o; c n.s
slm conhecer-se se o Pr<·sidente deu cxccurüo 
a uma deliberação da AssemblGa Provinclal, 
que nüo foi tomada cm fôrma, por ser fun· 
dada cm um parecer de Commissão, o quúl 
nlto passou pc1o.s trarnites que a. lei constltu
cionai exige: c sendo assim, não póde ser 
considerada essa deliberação como !e!; e não 
ü Si!lid.c, cl~ ccrlc quo o Prcsidc:uc nrto lhr ... 
podia mandm: dar execução. :\Ias, não se po· 
dcndo co!ll:;ir dos documentos que acampa· 
n11a1n a reJll"el::H.!ULacãu LoUa u. uvhh:acia. que 
se deve dl~sejar em lU:J.teriu. tão gr:.n·c. incl.ls .. 
pcnsnxd é, para a Conunissüo ]Jroccdcr com 
acerto, obter a.s infornutçõcs ncces;:,a.rias a 
tal n:spc!to, c é isso o qu" exige a Commis· 
são, para da~: seu parecer. 

O Su. ?IL\J:QcEZ m~ P.\IUX,\Gl:'~ ([l,.:n ol'· 

tlem) obsern. que, quando em um parecer se 
exigem informações do Governo, c u isso ha 
quem se opponha, é pratica ficar ailiado o pa· 
rccer. 

O Su. CosTA FEtlR!liiU: - Eu nunca 'lllú 

oppuz a que se pedissem informações, nem 
quando ellas si'to Dxigidas por commissões, 
nem mesmo por qualquer membro da Casa; 
p~fo contrario, tenho sempre apoiado some· 
lh:mtes ex!genclas. O nobre relator da Com· 
missão é que em algumas occas!ões, em que 
se tem exigido informações, tem u isso nc· 
gado o seu voto. O que eu, porém, acho 6 
que, no caso presente, querer exigir lnfor· 
mações da Presidente, é querer procrastlnar 
a dccisüo destr~ representnçito. Os factos estüo 
plenamente clcmonstrndos na representação 
dirigida ao Senado c nos ilocumentos que a 
acompan!mm; mas o nobre Senador qmr que 
se pergunte ao Pres!ilcnte o motivo por que 
ellc mandou executar, nfto uma resolução ela 

Assemblén, mas sim um parecer tle commls
sfto, o em virtude do qual veio .a ficar nulla 
a dcir;ilo t!cssc collc:;io eleitoral. 

Senhores; o Presidente nüo podia revo· 
g-rrr disposição alguma de lei senão em vir· 
tu<le do outra ll'l, c nüo cm consequcncia d<l 
um parecer ele commissüo, que níio passara 
prlo:J tramites que tem marcado a lei consti· 
tucional. E nüo se colhe dos documentos que 
nflo houvP essn. lei? Duvida, po1~ém, Uisso o 
nobre Senador; mas eu pergunta.r·lhc-hc! se 
a Camara lln. capital do Mn.ranhüo nfto votou 
umu lei existente, quando annullou esse cal· 
!c;; i o. Parece-me que isso não pódc ser con. 
tcst~do; mas duYida·se de tullo, para ;;e exi
girem inrormn~ões c dc-morar .. .se a decisão 
dest~ negocio. 

Eu considero que as informu~ões que se 
e::igem süo muito vagas. Quer-se que seja ou
vido o Presidente, mas nfto se rc!lecte que 
que!ll praticou ésse acto jft nfto é Presidente, 
dcix~~:ado ít Provincia en1 dl·:;orllem, foi re .. 
mun•·rado tlc seus serviços c despachado para 
a ,\lf:tndega de Pernambuco. --

A C~\mnrn. de Alcantarn. cUrigío sun re .. 
pr~se1u.aç~to, a 1uais respeitosa po;:,~ivel, a 
quul foi remctticla. [L commissflo respectiva, c 
lu ni'to poucos dias urn membro desoa Com
missrw uos disse qt;e e!lll nada tinha. quê-ra-
7.2:-: porém, no fim de ta.nto t<·tllpo, apparece 
t•Stc pn.rer.cr~ E' cnus~t ro2raYilhnsa. nuc uma 
C o mm !ssãn dcstu Casa leYc tanto te~po para 
tlizcr que é preciso pedir informações ao Go· 
vcrno. 

E assim so zomba dos <lireitos dos po· 
vos?! Estilo ellcs com as armas na mitO? Xão 
é este districto o mais socegado passive! da· 
quclh1 ProYincia'? O que dirito esses poros, 
obscn·ando que o Senado, pam to:uar uma 
rlellberaçüo sobre suas justas qud:::ns, exige 
infol'!lln.ções desse Prcsit!c·nte, que m:1ndou 
executar um parcc:!r de Commissüo, como se 
porvmtura el!e fosse uma lei? Que modo de 
proccdçr!! R é assim que nós queremos que 
se restabeleça a ordem no Braz!l ?! ... 

Sr. Presidente; o nosso primeiro dever 
é fazer justiça aos povos: quem infringe a 
lei deve s•)r castigado severamente. Delxomo
tlOs de Informações, quando OR factos estilo 
claramente demonstrados. Pela direcção que 
se d!'t aos negocias publlcos, p:trecc que se 
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quer facilitar mais a carreira da anarchla no mem dinheiro a premio, entretanto que se fa
Brazil. vorccc a um estrangl'iro para pôr fabrica de 

O Sr. Presidente declat:a que a dis
cussüo do parecer fica adiada. 

Passa-se á primeira parte da ordem 
do dia. 

Contin(La a terceira discussão da 
resoluçiio que concede loterias ás fa
bricas de André Gaillard e Joaquim 
José da Silva, conjunctamentü com 
as emendas A E, deste anno, da Com
missfto do Comme~clo. 

O Sr. H. Cnvulcanti exige que se 
leia o par..-ccr da Co:nmissão de F'a
zenda. 
E' satisfeito. 

papel ou papelão. Julgo que nisto lla uma 
desigualdade revoltante, e, não podendo con
vir em taes concessões, ~ejcito a rcsolur;ão; e 
se os meus esforços forem baldados, se se 
concederem as loterias de que trata esta re
solução, então mandarei (L mesa uma emenda 
para que a concessão de duns loterias se faça 
c•xtrnsiYa a todas as fabricas c industrias. 
(.·IJI•Iiarlos.) 

L0-se ,. ,; npoiada a seguinte 

J.::\il-:.\11.\ 

•· Il\E·quciro que se faça Pxtensiva a todas 
O S1:. OLli'Elltl: - l~u voto contra a,; fabricas c industrias a conce:ssão de duns 

o tlill·mma que apresenta o parecer da Com- loterias. - Oliuira." 
missão, porque obscn·o que se tem estabele- O Sr:. :."v!.II:Qn:~ lll' B.lm:.\CI,:>A: - Inlmi
cido fabricas c of!icinas em grande ponto c go declarado das loterias, nüo son o homem 
qac !lt·man!bm considcraveis sommas de di- Jll'oprio para sust.t'ntar a concessão dellas.nem 
nlleiro, sem que para isso tenham obtido lo- a Commissflo de Fazenda a sustenta. A Com
teria>: ha me:HllO outros C8tabelecimento~ de missão de Fazenda o que disse unicamente 
g:·uncie commcrcio, que neto pn·cisam desse foi que se o Poder Ll'g\slativo, ou, mais pro
út\'ol' para ter os fundos neccssarios. Na priamcntc, o Senado quer appromr a couces
minha Provincia ha grandes lavradores com sfto feita pela Camara dos Deputados a duas 
c•ngeuhos que importam em centenas de con- cmprczas. entiio o Sen:tdo: para ser justo, 
tos; ''. apezar da grande falta de bi:aços, es· !l,·vc estender esta conccssiio. a. um tcrct•iro 
ses bnadorcs ainda nüo recorreram (L As· e um quarto requere11Le, cujas petiçües S<' 
sembléa Geral, nfim de pedir loterias em seu acham na Cnsa. Ora, esta conscquencia que a 
beneficio. Pois não basta aos donos das fa- Comm!ssün tlcduzio parece não envolVl'r nb
bricas o 1~vor CJU<' a lei IIH·s concede de não surdo, e só tem em vista o fazer-se com !m
pug:n· direitos de impo~taçüo dos gcneros de parcialidade justiça distribuitiva.. A Commis-

süo de Fazenda, ou seus membros, tem ata
cado tal concessão, mas. como. apt•znr disso, 
o Senn.do tem feito tar•s concessões, o que 
ha de elln fazer? Para ·se fazer justiça im
parcial seria preciso conceder loterias a ou
tros indlYiduos, que talycz trnham mais di
reito do que aquellt~S a quem tacs eonccssõe~ 
se proml'ttem, c por isso héi dP votar contra 
a. concessão, po~que desejo que ns loterias nfto 
continu<~lll a ter lugar; e se n rl'solução pas· 
snr, upprovarel a enwnda do nobre Senador. 

O Sn. Hor.r.ANUA C.\\'AT.CA7i'l'i: - Eu ns· 
igncl o parecer vencido esperando qu,• se re
ccmheccriam na exposição da .'::ommissão os 

matcri:t prima que ellns gastam? Parece-me 
IJtll' isto já niio é pequeno favor; e 6 de es
tranhar que, além disto, se pretenda que se 
lhes concedam m~ios para terem grandes fun
dos. Se taes graças so concederem, eu nfto hc

sitnrl'i cm !r estabelecer uma fabrica. Senho
res, chega o escandalo a tanto, que um ho
mem a. quem foram concedidas dl'Z loterias 
consumia o seu producto, sem que se Yisse 
beneficio algum cm "sua fabrica; c ouço dizer 
que e!le dá como causa disso, e do novo pe
dido que faz, o nfto se terem vondido os bi
lhetes: mas a. verdade é que elle nfto se con
t<'tllou com essas dez loterias, c quer contl-
nunr a viver {L custa [],• outras. mot!Yos qm· pam is·so tivt•; porém. podendo 

O que etr acho mais .nota\·~! <i que estas elles nfto sct: consldt·rados evidentemente de· 
concessL>cs sejam !citas a estrangeiros: qunn- :1101\strados, farei algumas obseryaçõcs. Com
to aos naclonncs que quizo·n·m estabelecer 3. quanto en pnrtllhl' a opinião da Commissão, 
sn:~. industria, (•stnbeleçam-n'a á snn custa, to- J todaYin niLO 11osso admltt!r a consequencia 
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que a Commlssão tira. A Comm!ssão, sem 
duvida, .não approva o expedlent" da conccs
aii.o de loterias, nem n conccssii.o de prcmlos 
singulares, quer que n Industria seja premia
da geralmente sem excepcão; mas a illustrc 
Commissão, estabelecendo este pJ;incipio, ti
rou uma consequcncla contraria a elle. pQr
que, tendo desapprol'ado os beJll•ílcios · espe
ciaes, agora os vai conceder; quanto a mim, 
para que <dia fosse consequente, deria tirar 
uma conclusão ta.! como aquclla que se aclm 
enunciada na em~nda apresentada pelo no
bre Senador que fallou cm primeiro lugar, 
ou devia propõr a total rejeição da propo· 

quando variam certas clrcumstancias, que 
muito podem ln!lulr na delibL•ração que se 
houver de torn:tr. 

Sr. Presidente; ha multa gente que diz 
que o Brazil não deve ser um paiz fabril, que 
todos os fabricantes hão de maliograr seus 
esforços, que o palz, por sua posição, deve 
ser agricola; e eu observo que a agricultura 
~ perseguida em lugar de ser acoroçoada, 
entretanto que se fazem favores aos fabri
cant<~s. Eu não partilho a opinião de que o 
paiz não póde sei: um pa!z fabril, nem tarnbem 
digo que se não façam farorcs aos fabrican
tes; obscr1·o tão sórnente que grandes favo-

sição rinda da outra Camara. res sfto feitos a estes, quer nacionaes, quer 
A Cornrnissão ele Commercio apoia-s.c no estrangeiros, entretanto que os favores que se 

parecer da Commissão de Fazenda, e lambem l'a.zcm aos agricultores são um recrutamento 
cm uma pratica elo Sena elo (corno e!la f!Uer 1•iolento e continuado. os pesados deve·res do 
que seja) na qual não acho fundamento plau- jury, nenhuma estrada capaz de se transitar, 
sivel para regular as nossas votaçõL·s, porque os caminhos cheios de atoleiros, a lei dos 
essa pratica do Senado não t<•m sido exacta- juizes de paz, etc., etc.: eis aqui as pro te
mente seguida; e se a Commissi'to entrasse cções qu" se dão aos agricultores. ao mesmo 
no exama de todos os papeis relativos a esta tempo que tudo se concede aos fabricantes, 
matcria. Ycria que ha um aresto em contra- 'i mórrncnto qua.ndo o estrangeiro apadrinha
rio, qual o de se negar as loterias á fabrica . elo é :l.Ir. de tal; a este logo se concedem Io
de Frucrnoso Luiz df\ !llolta; a pratica não terias. 

G de dar a todos; a alguns se tem concedi- :ora concessão das lornlas lut duas ~spe
do, a outros sr: tem Jl<'gado. Eu quereria que cies de males pnm o paiz: 0 prime·iro é a 
os nobres ScnadoJ'•'s me dissessem qu,•Ill 6 , gratificacão de um valor indc•vidamente con
esse Senado que assim tem praticado. :.Ião ; cedido; 0 segundo é convidar a mocidade ao 
somos nós? I~ nfio p~dert•mos nós :1gora ~·o-~ jogo e á immoralidadc. ,, isto quando? Qun.n
tnr contra essa praura? Como, Pois, se m- do não ternos mei0s de fazer face (JS nossas 
voea a pratica do S.·nndo? En não esperava dcspezas, I' estamos a. braços com rebelliões 
1·er qw• duas Com missões reunidas, campos- internas; quando estou per3tJa.lJoido que ne
las de membros tfto !Ilustrados, déssem tttü nhum representante da Naçfto deixa de reco
parecer tão pouco cxpi!c!to; sua opinião de· nhecer que, sem g!·andes cmprcsthnos, c por 
\'ia ser emittida cxpressanwnte, e não cnun· eonsequencia grandes Impostos, não poderão 
cinda por uma tal maneira. que deixa inde- melhorar os negocias publlcos: 15 nesse <•sta
eiso o juizo dos demais Senadores, visto ser do de uperto, de afflicção. que nús Yamos ser 
pratica louvarem-se nos parec<·res de Commis- prod!gns e desprezadores de meios dt• que 
sõcs. podemos lançar mão, c que se offerecem es-

Se os premias são .necessarios, e se af\ sa5 graças a pessoas qm se reconhece Q\lt' 

loterias são os meleis de ·dar premlns, n!tdn nito têm direito a cl!as. 
mais justo do que a l'mcnda do nobre Sena- Se nós temos esses nwlos. senhores, por 
uor que fallou cm primeiro lugar: deste mo- qtw razão nito os havemos ele applicar para 
do é que se obra con1 justiça. Isso, porém, as despezas publicas? Por Qtll' r~zão não ha
não ~ o que eu vejo praticar. quando se con · vemos Ir contrahir noYos cmprestimos? :\i'Lo 
cedem taes prL'Ill'os, com especialidade a fu- ser{L melhor app!lcar oR productos elas lnte
lano c n fulano: nem creio que se deva fun- rias para as iespezas 'Uo exercito c nce<'ssi
clar uma votação do s,~nado cm semelhante uadcs do Thcsouro Publico, guardando-se cs
pratlca. porque, sr o Senado hoje erra, niio ses favores partlcularrs para outra occaslúo? 
se segue q\le scmp~e deva Cl'!'ar, mõrmentc ; Se o Senado tem feito essns concessões em 
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outro tempo, t'S';C seu proceclimemo poderia 
não ser tilo estranhado como o serú. nas con
juncturas aetuacs. Demais, se se puzer termo 
a taes eonccssõ<·s, muitos pretendentes dei
xarfto ele esperar tacs graças, c veremos a ui
mar-se, para assim dizer, o trabalho ela in
dustria, porque os cidadãos, observando que 
as loterias se concedem com tauta facl!ida
de, nfto se dedicam muito ao trabalho, c com 
justa razão estilo dizendo: - Se se conccden1 
lot"rias nos estrangeiros, podemos es[lcrar 
por ellus, porque dcnm ser com prefereneia 
conecuiclas aos uacionaes. - Disse-se que um 
dos prc~cnrlcutes, que Yeio contemplado na 
disposição da Camara dos Dcputauos. j{L tcyc 
dez !otPrias: pr.rccc-mc que teve mais. Essa 
conee2são é feila [L famosa tallrJca de popcl 
de And8rahy; c depois da prohibiçfto das lo
teri:\s, o Govcmo aincla continuou cm Jll'as 

1 J.l\·dir. ~Ias, cu entendo que nfto devemos ser 
tfLO prodigos, o que n0s convém lançar mão 
rlL·stc melo para occon·er ús nossas primt~i ras 
!l(cessidadcs ... 

O Sn. Oun:m.\s - Para pagar o que de-
vemos. 

O S~:. H. C.\\'AC.CA:\"TI: - Não digo p~ra 
isso, porque temos outros meios com que po
demo; fozer esse pagomento, uma vez que 
tenhamos juizo; mas podiomos applicar o pro
duelo das loterias para o melhoramento e 
u bertura de nossas estradas, do que resulta
ria. 1nais proveito do que Drotegcrmos as fa. 
brlcas de papel, que podemos comprar ao es
Lrangeiro, ou trocai-o pelo nosso café c al
godão; cm quanto que, UPilllcado isso ás es
tradas, conseguirinn1c1 mclhoral-as, c os ge
neros chegariam ao mercado muito mais ba
r~.tos, produzindo-se assim maior somma de 

conceder. Quando cu r·rn membro da Cam:tra meios p3rrt p~gannos as nossas diviua:J. Deste 
dos Deputados, pedi !nformações a r.ssc res- j n~nclo, nós procE:t.!criamos com juslir.a, porque. 
peito, e o r.:sultado foi chamarüm-me nn<1r· I c:~! n:. tl•' clrtr privilegias a certos lndiv!
ch.isr.~. c tudo C\lHlllLo lla tlt~ mais injusto. c I tluos, dcriamos protecção :\ generalidade dos 
ser meu requerimento l'<'Pl'O\'ado: CS3e, hn- ú1.br!cautcs. Ellr:s já gozam de um grande fa• 
mcm hoje vem pedir nova concessão: a cs-j vo1·, como seja a iscnr,fLJ tlc p~ogarom direitos 
pcculação é exccllcntc; essa fabrica 1üo c1:'s mr,t•.,rí::i.s primas, e nfLo digo que se não 
apresenta trabalho algum; obt0r lou;rius é a poss~m conceder outros, mas quero que st•janl 
mJiQa industria que a faz existir. g;;racs. 

Em outra occasião, um nobre Senador O que eu vejo !UI. conccssfto das loterias 
of!ercccu uma <·mcnda para se conccdt>r lo- não é a protecção ao trabalho, mas sim o per
terias a um certo cidadilo muito iutlustrioso, se::;ui~fto da industria; niio fallarci mais so
emencla que o Senado rejeitou com muita iu- br•' loterias, porque j[L tenho ~m!tlido minha. 
justiça: " a proposito desse fobricantc, !cm- O]liniilo a este respeito, mas sempre direi que 
bmrci u:n f(lclo. Esse fabricante acha-se em as e:tsas de jogo estão debaixo <lo inspecçfto 
tão boas circumstancias, que cn me rcco!·do da polida, e os que as frequentam sflO conhe
dc que (creio que cm 1833), oflercccndo-lhc cldos, seus actos s:lo publicas ... Quanto, po
o Thcsouro dinheiro por emprcstimo a prc-~ rém, ás loterias ningucm .sabe quem compra: 
mio J•azoavcl, cm conformidade dn. lel ue o negociante, o propriclario, o pai de fami-
1809, c exigindo-se-lhe hypothcca cm fundos lia, lltLO sabem quanto o Sêu filho caixeiro ou 
publicas, cllc nf1.o quiz acclt.al' o portido. i famulo lhes rouba parn. ir comprar um bl· 

O Sr.. 1!AnQuEz DE RmMcEx.1: - Porque Jl!Nt' de loteria; cada um destes parece um 
nfto tinha apoliccs. santinho, ao mesmo tempo que procura meios 

O Sn. H. CArAr.cANTr: - Küo duvido; p:~.ra obter dez mil r~!s para comprar um b!
mas, todo o mundo qtwr ser fabricante, em- lhctP ... Ao menos, aquelle que G Jogador Jogo 
prchendcc muitas cousas, comtanto que ve- 6 conhecido, por isso que se apresento cm pu
nhnm as loterias; ora, deste macio, ató nós blico. 
QUereremos ser fabricantes, se nos derem lo- :\!as a questão nüo G de loterias, é o pre
terias p·1·o rata: o que cu obserro 6 que se cn- mio tla<lo indevidamente; e r.u desejaria que 
tende auc grande descoberta foi a das lote- no menos o St·nado fosse desenganando esta 
rins, pois parece Que o dinheiro cahc do c6o; 'gente, tlc [JUe aqui se nfto cap~inm t.aes pre
lsso não prcjucllca a ninguem; e nós repnrtl-j trnçõcs; c a Camam dos Deputados, obscr
mos !ndistlnctrrmcnte esse meio fac!! de ad- \\'ando o procedimento do Senado, não se 11rcs· 
qu\rir cllnheiro pelas pessoas CJUC no!-o vêm lnr(t com tanta facilidade (1. concessão de tnes 
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g~aças. Portanto, Sr. Presidente, direi em con
clusito que nos deixemos de dilcmmas: rejei
cfto compkta. 6 o que convéJill. 

O Sn. Ar.)!ElDA Ar.r:uQL"EHQUJ:: - Nii.o pre
tenderei que se considerem as loterias como 
um jogo immoral, porque. no Senado já pas
sou o principio de que é um jogo licito c mo
ral, porque ninguem vai a c!le obrigado, ~ 

cllc habilita muitos !ndi\"iduos a rr,zcrem a 
sua. fortuna. Eu não o entendo assi:n; porém, 
como é principio consagrado pelú Senado, nfto 
o impugnarei, c limitar-me-hei a fazer algu
mas observações sobre os dous pareceres das 
Commissõcs. 

Os lllustrcs membros da Commissüo de 
Commercio eulendem que ha um pretendente 
qm· p8dc oito loterias, c só se lhe devem con
ceder quatro; mas cu entendo que, ne as lo
terias sfto u:n jogo muito l!c!to c moral, e 
donU.c vên1 tnntos Pl'O\'('!tos ar~s p~rticulnres 

c tis rendas do Eswdo. tlltnnta:; m.1is se conct~~ 

edrem melhor serít; c nssim não vejo razão 
p:tra que ~~ Uiminun. o ntHl1í'~·o dr.llns. Pele 
mesmo principio, não vejo motivo por que 
aquelle que j(t teve dez não tenha mais; c, 
além disso .. considero que 12llc tem direito 
<tdquiri:lo. do cuja. posse nüo deve ser csbu
lllado. 

O par,•cer rla Com:nissfto de Fazenda é 
fundado .. m muito boas razões; mas, afinal, 
6 cont.radictorio, porque, dizendo que a lei de
ve ser igual para todos, a conclusão que tira 
nfio cnbc neste principio, porque. se a. ll'i deYe 
ser i:;ual pam todos, não deve deferir-se a 
estes individuas particularmente, c exclui
rem-se os outros: nisto não h~ igunldadé'. 

Senhores, a conclus:io que se devia tirr.r 
dos principi11s da C:ommissfto d.~ Fnzcnua é 
que a. loteria 6 um jogo muito lieito. moral. 
e que lmbilita a individuas a fazerem a su:J. 
fortuna, c que todos concorrem [Ls loterias 
voimrtaria.mcnle, t• assim d,,vcm as loterius 
ser conc~didas a todo o mundo. ~Ias. no 
caso de se nüo querer tirar um<~. conclusüo 
tfto umpl::!, entfw adopte-se a medida que 
propuz o nobre Senador na sua emenda, c 
assl.m se seguirá o principio da lei st•r igual 
p<~.ra todos. 

Se s<~ re~onhecesse a bondade das lote
rias, cntüo mais eon1·enic•nle seria que seu 
produeto fosac nppllcaclo pa!'a as rendas elo 
Estado, como j(t foi proposto, ct•c!o que cm 

1830, ao que então me oppuz; mas hoje vo 
tarei por esta medida, por Isso que dah1 
tantos bens resultam. Mn3 ao que eu nftc 
posso annnir 0 a que se Yú obrit;ar um in 
cliriduo qualquer a concor!'L!l' para. fazer ~: 

J'ortunn tle mn fabricante de papel, ou d• 
outm obj,:cto qualquer. Eu admiro como d1 
prindpio5 exacto;; se tiram taes conclusõe2• 
Se a ici é igual parú todos, todos devem te• 
loterias; e assim é melhor proc:edermos con 
frn.nqul.!za., c darmos autorisn.ç;:lo ao Govern' 
paru. fazer essas concessões, e cu estou ccrt' 
que ellc procctl(!l'Ú a csle rcspclto com nuLi:.. 
circumspccr;ão. Quando elle as concedia, uã1 
era lc•o prodigo como a Assembléa Geral , 
tem sido. (il)Joirrr/O,<;,) 

O St:. ~L\I:Qt;E~ vr~ D.~ILJ:AcE::.\: -- Tenil1 
ou·:id11 eom muito prazer a:; impugnnçJe, 
!cita.> p3los nobres SPnaclorc•s .aos parecere: 
tias Commissõcs. porque el!es sustentam o: 
n~cw; princípios: não tomarl:.t, pois, 1nai:: 
te:mpn u.o Sl·uatlo se acrcdi~~;.ssC:: que a rcso 
luGü.o c~rn. rejüitada, e ficariit 1nui ·satisfeito; 

I 
mas. teme:1do <!UC ell<t seja approvada, a!n 
cl:-t rt~P·etird ao Senado o qu~ j[l disse err. 
cmaa o~~~aslfto. ·emn. r.irC'!uUlstancl[t mui par 
ri(:ul~!l' me ollrrg::t a dcfcncler um elo~ prettJn 
dentes. Xo. primeim vez que appa:c·ccu neslt 
Cusn. uma resoluçtio vinda. cln. C!l.mara do: 
Deputados, concedendo loterias ú fabrica d1 
~;alõcs c sctlas tlc Pructuoso Luiz da :'tTotta 
cu üllllH~gt'il'i todos os L'Sfor~:ds que putle 
pa.ra que fosse rde!tada tal resolução, fun 
dando-me em que, tendo sido Ilrohibidas a: 
loterias, llfto devia. o s~nndo continu~r n 

concc•.tlel-a.s; o Senado nesse dia foi quas1 
uuanimc: não só a rcsolur,ico foi rejeitada 
como e:ntcndi que ficava n. rt-gra estalleh\ci 
da de se nfto concederem mai;; loterias. 

Porêm, pouco tempo depois. l'i o Scnadc 
mu<lar de rcsoluçüo. e 1l>Pl'ilvar umo. propo 
siçi\o da outra. Camrrra, que concedia loteria< 
[L frcguczin. Uo Sn.cr:unento: cntflO eu fique: 
com cscrupulo de couscicncla por me p~r 

suacHr que b;ria c~usado um grnvlsSJlnn 
prcju!zo <L uma fabr!c~t qnc "ra util c traba 
ihava com vantagem elo p:Jiz; "· offcreccn 
do-se-me occasiüo de poder man ii estar esse 
meu escrupulo pela rcmcs~a desta rcsoluçfto 
ela. ontra Ca.mara., llPrescntcl nuut c•mendn, 
afim de que este fabricante gozasse• do lUcs
mo fa1·or que se conccdc• aos outros, porque 
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c!le de alguma fôrma tL'lll nuli,; jús a ser 
favorecido. e por Isso, quando o Senado faça 
favores ftquelles, com muito mais razão os 
deYe fazer a L'Stc: porém com isto não que-

partidas appareccm os jogos de parar, c ou· 
lros, como l'ccatM, nos quaes se perdem 
grandes som mas de dinheiro; ~ o empregado 
publico, que ahi perde a noite, no outro dia, 

ro dizer que o Senado approw a resoluçfw. ou vai incommodado para a sua repartição, 
Se dle quizer mudar de opinião, ·eu multo ou deixa. de nella comparecer, e muitas n· 
estimarei, porque, com l'ffeito, o progresso zes se retira do jogo soffrendo graves prl' 
do jogo entn· n6s está multo desenvolvido. juizos. )<ão vê, pois, razõ,•s para que, eles· 
Em 1818 não era passive! extrahircm-sc prezando-se as causas de mv(ior innportan
duas loterias cm favor do theatro; c o Go· cia. se tomem em consideração outras cujos 
v~:rno. querendo faYorec<'r estt~ estabeleci· cfl'citos nii.o são tão nocivos como os dos ou
mente, até mandava vender os bilh~tes de tros jogos. O que o nobre orador desejaria 
loteria na Bahia. Hoje nüo se encontra dif- era que lhe fizessem conhecer se estas fa· 
ficuldade alguma na extracçflo daquellas que bricas merecem ou nflo a protecção que St' 
se a.prescntam á venda, tanto é o furor do Ilhes que~ conceder. 
jogo. Tendo dado meio dia. o Sr. Pre· 

O Sn. ;\[ARQt:F:7. m' P.\H.I X.\Gl:.t não acha sid<'llt<' declara ficar a mat"ria adi:J.· 
que todas as loü•rias sejam boas. nem tam-~ da para se passar {1 nutrn. parte da 
bem que todas sejam más. A bondade ou ordem do dia. 
ruindade das loterias, a seu Yer. t'Stá no fim Xa segunda parte da. ordem do <lia 
pam que o producto d<'llas é destinado. Se '\ cnn;.inúa a discussão do requerimen-
as fabricas para que se pede a concessão das to do s1·. Ai<-!Jca!', apoiado cm 2 dn 
loterias são de inter,•sse publico, süo conve· c•.wrcntc, pedindo que 0 art. 2• do 
nientes ao Brazil, de certo .nlt'reccm o auxi·\' project0 11a. Camara dos Srs. Depu· 
lio c protecçüo elo Govrrnn. O nobre Senador tados, ,. o 1" do JH'ojecto do Se1mdo, 
ha de votar para qtw se lhes concPdam taes 1 qu" interpretam alguns artigos do 
auxilies. porque o Estado ni'to !t•m outro Acto Addicional, sejam remcttidos a 
meio dl' proteger as fa1Jric~as s~.~nflo este; se 
outro houvesse, vornria contra I.'Ssas conces
sões; mas ni'to quiz~.·rn otn·ir estar-se fallnn
do sobre a bondnck ou niio bondnde das lo· 
terias... desejaria sim que se lhe mostrasse 
se essas fabricas mer,cem ou nfto a protr
r:çüo que SP. requer 11ara ellas: se lhe mos
trarem que não ml'recc•m ser protegidas. en
tão votará contra a concessüo das loterias; 
mas disto nüo ficará convencido, cmquanto 
se fallar tão vagamente a 1:espeito dellas. Se 
se não pôde negar que as loterias são um 
jogo, tambem não se pôde contestar que é 
este um jogo dos melhores que existem, por· 
que nelle não S<' perde nem o tempo nem os 
amigos, e apenas se gasta uma pequena 
quantia, o que nüo acontece nos outros jo
g;os em que se perdem noit<'S, amigos c ca
lJéd'acs. c uondc até resultam mui terrlnis 
eonsequencias. 

Observa que S<' clama contra as lot0rlas 
como itumora~s. entretanto que nada se diz 
contra outras cansas de hnn1oralldade, como 
seja a ú·,•quencia dos bailes, para n que as 
famillas fazem enormes sacriflclos: nessas 

uma commissão, para os combinar ,. 
tlar·lhes nova rcdncr,ão. 

E' offer••cidn e apoiado este outro 

"ReqUt·iro CJUC se discutlL, ames de dt•· 
\ cidir-sc o prim .. iro requerimento. se o: ar· 

tigos são identicns, ,, só depois da votaç:to se 
trate elo Jll'imeiro. - A.ll'llcar.'' 

0 SH. A. Ar.nt:QUEJ:Ql."E: - Este ultimo 
rrqucrim0ntn parece-me dt•sncct•ssario: qurm 
tiver lido o parecer da Commlssão do Sena· 
do, e o projecto da outra Camara, vê que os 
artigos não sfio identicos. Um diz que sim, 
,~ outro que nfLo. E' verdade que o nobre Se· 
nadar que assignou o parecer disse que os 
artigos diziam o mesmo. c vejo que se vai 
adoptando o principio de dizermos que é a 
mesma cousa. o que não é a mt•f..Ula cousa: c 
nfio é t>stn a. primeira vez que isto se tem 
dito na CaBn. 

:\d1n, porém, nccessario qu~ os artigos 
ri"to (L Commissfw. c mesmo· que se cmnbine o 
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artigo do parecer da Conunissão com o do m;;i~ aJ.~•Juada <is reg1·as ·da iut<:rpreta•;iw. 
p~ojccto, mornwnt~ quando, tanto em um \1 Disse eu entfto que, pela diflerença que ha· 
como em outro artigo Sl' dizem cousas que l'ia nos uous artigos, nL·cessarlo era que c!· 
se não Pntcndcm. O artigo do projecto diz:- les fossem (L CoÚm1issão para os harmonisar, 
A faculdade de crear e supprimir empregos porque alguns nobres Senadores não queriam 
municipacs c proYinciaes, concedida [Is As· o artigo do projecto da Camara dos D~pu· 

sembléns de Provincia peio ~ 7" do art. 10, ta dos por ser mui J:tto; outros, porém, não 
do Acto Addicional, sómente diz respeito ao quereriam o do projecto do Senac!o por ser 
numero dos mesmos empregados. -De ma· multo limitado: assim impossivel era fazer· 
nt•ira que niio se diz se se poderá augmentar ;;c uma boa votaçfw, c cu achava que. eombi· 
uu ll!:ninuir, nem até quc ponto. St•gmulo a nando·se um com o outro, se podia o~ganisar 
lettra do projecto, podem atú ser supprimi. um artigo que satisfizesse a todos. A isto. 
dos inteiramente: em algumas Provinc!as. porém, rcspondeu·sc·me que os artigos eram 
como :L de Pernambuco, se tem supprimido o itlenticos, e debaixo deste ponto de vista niio 
<'m~rc·go ãe juizl's mnnicipaes, o que nãu me 
parece c0ntrario Ct Constituiçüo, porque e!la 
só reconhece juizes dr. facto c juizes de di· 
r••ito; mas não se tl•lll dado importaneia a 
essa .disposição da Constituiçiio, c tem-se ins· 
tituido juizes municipaes pn:·a prepararem 
os processos e julgarem, do que resultarfto 
male;; innumeros: as Províncias que acaba· 
ram com tacs juizes têm obrado segundo a 
Constituição. O:·a. s•·ndo a disposição do ar· 
ligo tlo projecto tão lata, pôde dar causa a 
que se entciHÜL ituc l'lll c;Hla comarca póde 
havl·r um crnto dt· juiz::s de tlireito. As nos· 
sas leis siio feitas de muncira tal que niio 
vroduzem senão perturbar;õe3, ninguem s~ 

entende com ell:!s; em lugar de irmos me· 
lllorando o nosso systema de legislação va· 
mos augmcntando os .embaraços; não se di2 
uada com clareza. mdo é confusão, e a proYD 
é n maneira por que nôs Yemos enunciado 
este artigo, qu<: dizem vai intl•rprctar uma 
Jlartc da Constitu!çito. Ora, cm vista desta 
fa!t::t de clareza, necessarin é que os urtigas 
\':io Ct Commissüo;, nüo tenhamos muita pres· 
sa, porque nüo é isto o qu~ ha de salvar o 
Brazil. Eu já tenho dito que• o que menos 
precisa tle interpretação sfw os artigos que 
se vai interpretar; c outros artigos de gran· 
d~ !mportancin são desprezados. Emfim, o 
Senado !la de fazer o que entende:·. 

O Sn. Awxc.\n: - Quando <'Ste artigo 
entrou em discussüo, pareceu-me que cl!c, 
combinado com ~ artigo prinwiro do prok· 
cto do Senado, tlnlln uma d!!ferc•nça mui no· 
tavel; e como cu sinceramente desejo que 
passe alguma interprelacfto ao Acto Add!eio· 
nal, quer!tt qUl' a Camm!ssão, combinando 
um ttrt!go com o .outro, désse uma redacção 

se queria que e!les fossem remettidos {L Com· 
missão: forcejei quanto me foi passive! por 
mostrar a ·differcnça que havia nos dous ar· 
tigos, faz•·nlio ver que o do projecto da Ca· 
mara dos Deputados era extremamento lato, 
porque ncllc se prohibc ás Assembléas Pro· 
vincincs o ing-t~rirem-sP cm 10gisla1~ sobre to
dos os empregados provinciaes que existiam 
na Província, até a promulgação do Acto Ad· 
dicionnl, á cxcepç;ão só1ncntc dos ·mestres; e 
qu<' o artigo do projecto do Senado não era 
tão lato, porque cl!e é só relativo aos juize3 
de paz, municipaes dl· direito: mostrei 
tambem que o artigo do projecto da Camara 
dos Deputados prollibe que as mesmas As· 
sembléas Jo.·gislcm sobr~ quacsqu<'!' attribui· 
QÕPS do.s empregados provinciaca; mas r1u~ 
o artigo do projecto do Senado nüo prohih~ 

tanto. ,. concede que as Assembléas f'I·ov.n
ciaes posa~m au:;mentar ou diminu!r alr;u· 
mas das attribu!çõcs dos empreg:~~lo.l pro· 
l'inciacs: cm fim, por todas as maneiras. m.x{ · 
trei que os artigos nüo eram !dcnlicos, ma;; 
dizia-se-me que sim. 

Ora. \'('ndo eu que a nada cediam, pedl 
que S<' decidisse por 1·ota~fto do Senado s~ 

os artigos eram ou nilo ideuticos, e offcreci 
entüo o rcquerinll'uto, que ora se discute, [( 
consideração do Senado; e fallando sobre 
elle um nobre Senador, dignou-se responder· 
me alguma cousa, e então confl•ssou que 
sempr,, havia alguma dilfcrença entre os 
dous artigos, e passou a dar o mot!Yo dcll:t, 
quando a Commissiio se occupou desta mate· 
ria, só teve em Yista os projectos apr~scn· 

tados pelo Sr. Va!lasqucs, que dizem respeito 
a Juizes de paz, mun!Clpaes e de dirdta; 
que destes ê que a Commissüo se occupou, e 
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foi só a ~:espeiw de!Jc,s que intorpôz o seu 
pan,cer. 

Or:!. kto ê nm motiva, mais ou menos 
plauslvt:l, pelo qunJ a Commissflo se regesse 
no seu traballw, por(·nl não destruio a ldGa 
lk que os vrojcctos nf:.o s~o hknticos. 

~\I~ls o no1J:e Scn::tllor t}lh~ trcü1alhou no 
projBc~o da C:1s~~ v:st_:l rc.~~l~nada n. abanllo
Wli' a .st:a propr!a obr:t: c r1uer aUoptnr o 
nrojccto t12- C::m<::·:t tlns Dcput:tdos; c o ql\Cl' 
~or qur::? I~11c o di::3e: !lOl'QU'~ é mais lu.to! 
Or:~, o rtD0rc" SennLlor nfto s-.~ occu!)ml Uc ::wc
riguar se es3e projecw <exprime mais o sen
tlUo do Acto Addidonrü, S1· c;gtf1 n1n.is ana
lego íts rcgr:as ún. intcrprctaçilo: nfto e:ntrou 
nesse exame, nem foi verificar se o artigo 
do projPcto do Senudo é o que cxprinw me· 
Jhcr o s"n:itio elo Acto Adll!cional; nada clis
; n quer sab2r, 1JaRta.-ihe V(ll.' que o 11rojrcto 
Ua. Cam:~:-:t do.~1 Dvpai:.n.üc:~ (~ 111:-'tL"; la~o. i~ o 
do S01Uttlo n1ais r::st.riclo, <! eis o 1noti\·o por 
íJ.liC lwer~~r~· nqucll~: daqui o que: se collig~ 
f flllC o nobre S:.~nador o que t~n1 en1 vista é 
a l'l:hli·icr;:"to d~~s ~ntl'i~nli\6cs das Assc~nbléas 
Proviuí.!i~c;:;, e n~o o f!UC Si~ pôde licitamente 
fazer p:1~· 1nc·io ele n:·na lei llc íntcrprct:t(;~~L(J. 

"n10uia. con1 o Acto .. l.d,~iduual. )la:; eu a.5-
scnto qnc o Codigo pôde ser reformado por 
nma 1~1 orclinaria, e f!UL' é isso uuLi 9 facll do 
qn" reformar o Acto ,\dtlicioual por meio de 
in tcrprctação. 

TPmos repcticln por muitas vezes. senho
res, qnc se o Acto Acldicional nfto pódc mar
r.lw.r com o Coeligo, rcforme·oc o Cocligo para 
l'icD.l' com elle em harmonia: mas nsponde-se 
que isso se não póde f~zvr, porque ~i~ t.oca 
na unidrrcle do Podcz· .Tudic!nrio. Entfto o rc
mcdio é a reforma do Acto ,\.üdicional, e in
terpretação nfto é reforma. 

Or:1, o que nfto se diria, se nós nos ac!,as
scmos embaracados cm alguns artigos da 
Constituiç:io c Quizesscmos, por meio de uma 
interprclaci'lo. dar ;cito a flUO cllcs llarmonl
~assem com c.lgum~ ki felta antes dclla, e 
por isso "m tlcsllarmonl'a completa com e!la? 
Ei.s, !lOuco mais ou menos. o caso cm que 
~lU!i nchnmos. 

O Senado nf:o cstüvc por algmu tempo 
l.Jasranll· cmb~:-a~~llo com o o.rt. Gl !lu. Con
stiluiç:to~ Ent,'lHlla ~uc n. cxecuçfto dc!le era 
!ncom)lativc•1 com a intlépcnclencia do Sena
tio: recebendo convites da Camara elos D.:pu
t<ldos para a fusão. sempre os rejeitou, c cn
Lcndia QU<' estava nos s0us direitos; mas, afi· 
na!, a opinirw pubiica so desenvolveu, de
monstrando que com o. t•xccuç:,o desse artigo 
nfto Se amesquinhava a indcpendencia !lo Se· 
nado. O Senado suje!tou-se a esse juizo da 
opinião publica, c deu execução ao art. 61; 
" o certo G que nenhum iiÍconnnientc se ten·, 
seguielo da exceuçfto elestc artigo; outro tan
to aconccccrá n. respeito do Acto Atldic:lonal. 

Ora. se isto ú assim, como (, que o noi,l'C 
Scnnelor se nf(!ip;io tanto com outros Scn:t
uorcs tlizêrC'm l)\lc o que se pretende com 
esse projt:c:.to é cl(Struir us attribui~ües lbs 
;is~emb!G:ts Pro\'inci~es? En acho QUe o pcor 
é esta.r-se negando aqnillo qne tão clara
mente se pr,·tcnrle fazer: j(l. que se quer li
mitar as attribu!ções das Asscmblén.s PraYin .. 
clacs, decl:l!'e·sc' isso com toda a frnnqm·za. 
Se o Acto Aduiciona! tem Inconvenientes, 
não (: com in;.crpretacüo qnc se \lOtlrm rc
lllCUin.r; é n1.\ccssn.rio que se Laça n. sun. re
forma ptlos tramites marcatlos na Constitui-

Apresenta-se ugora o inconveniente de 
~uc nüo púelc existir a unidade do Podr.r Ju
tliciar!o, ou a unlformic!r,lle do Cocligo par~ 

todos os lugares do Impcrlo; mas eu me per 
O nobre Scn:tdor, porém, diz ~uc se nftc 

(lcyc estar clizenclo ús As::il:lllbléus Provin· 
ciac5 que so CJ.ll>.'l' ti1:ar as smts attribuiç;iies. 
Eu digo tambcm que s" nilo deve estar as
sc\'erando que não se pret<•nde tirar (ts As
scmbl0as suas aêtrlbulçúes, CJuundo este pro
jecto nfto tende :L outro f\:n; a franqueza 6 
scm]Jr,, mais digna elo Senado tio qnc o fin
gimento. 

Diz-se que sfto reconhecidos os !nconvc
nlcnles que rcstJlt.am ela falta de Interpreta
cão, porque o Codlgo nito pótlc esta1· cm har-

suado qU<', pelo decurso do tempo, Sll as As 
sembléas Provinclacs continuarem a traba 
lhar c a exercer as suas attrlbulções, mo.t 
Isentas do tirocinio cm quo têm estado; s• 
acaso a Assemblén Geral n1ui sincera e leal 
mente se occupar ele organlsar um Codigo er• 
harmoni~t com o Acto Addle\onal, estabcle 
cendo as bases cssenclaes elo processo e dei 
xando alguma l:ttltudc para as "\sscmbléa 
legislarem no que é puramente local c de su 
compctencln.; cu creio que, so assim acont< 
c~ssc, o Acto Adtllcional l1avln. de ser prat 



·.· 

Sessão de 17 de Agosto 21 

cave!; e, bem longe dos mconvenient.~s qu, 
ora se apontam, prod uzlria os bens que se 
teve em vista quando eJ!e foi promulgado. O 
nobre Senador dirá ![t comsigo: - Tu nfto és 
jurisconsulto, c estás dizendo asnc.'ras; -
mas a isto responckrci que nüo sou eu só que 
assim pt·nso: um autor, que o nobre Senador 
aqui tem citado. acha passivei estabeleccr-s< 
um Codigo fixando regras gcraes do pro· 
cesso, como as que r.:gulam os grúos de ju· 
rlsdicçfw, ou lnstancins, c deixando o mais 
aos Governos Provindacs, que clle julga mui 
proprios para fazere-m o resto da o:·g:misa· 
rfto jud_!ciaria mais ~daptada 1ts c!rcumstan· 
cias peculiares de c:tda Provincia. Eu não 
cjucrla que o Coiligo Geral fixasse, niio só as 
instancias que se acha-m marcadas na Consti
tuição, como tambem outras muitas c!rcum· 
stancias que formam :t essr.nclalidadt• do pro
cesso que a Constitulçfto garante ao cidadfto 
brazileiro firmado solJrc as solidas bases da 
justiça e' cquidndt•. Eu julgo que se poderia 
fazer isto; t• se cu f,Jsoe jurisconsulto. faria 
um codlgo debaixo d~stas regras que tenho 
dito. 

Se eu tivesse obs<'rvado que• alguns ju· 
rlsconsultos se tinham reunido para forma· 
r~m um codigo neste sentido, c o julgassem 
impossivel, então come~aria a desconfiar de• 
minha opinião; mas cu não vejo isso, e o 
que vejo é s6 quer.,r-se 1Htrnionlsar o Actr 
Addiclonal com um codigo fL'ito antes del!e. 
c que por isso é por cl!e encontrado a cJda 
passo. Mas, cmfim, se tudo é impossi;·,i., ~n

tão reforme-se o Acto Addicional. como o 
tenho dito, pelos meios legal'S. 

Sr. Presidente: na Constltulç>to dos Es· 
tados Un!dos, onde h a a perfeita di :!~;ft~ dr 
Governo Provincial c Geral. ou Central. cada 
um tem sua Inteira alr,ada sobre os objectos 
dt• sua respecth•a compctencia: o mesmo Go
nrno :1-Iunicipal tem objectos que sfto de sua 
competencia, e ncll··~ exerce jurlsdlcção até 
a ultima iristaneia. 

O nobre Senador, fallando do systema de 
Go\'erno dos Estados Fnldos, disse que alll 
ns attribuições do Potlc•r .Tudleiario princi
piavam nas rtunicipalidarJ"s e acabamm no 
Poder Judiciario Ccn trn I. ou d:t L'niiio; mas 
eu cuido que ha aqui um cquiroeo do nobre 
St>nador: aquellcs objectos que sno propria
mente municipat•s acabam dentro do munici-

,no até sua ultima instancia; o -mesmo sue 
c:edc nos objectos que são da competencia d• 
l'oder Provincial, que todos acabam dentr· 
da respectiva Provincia, c só os que são d• 
compctcncia do Poder Central vêm em ultim 
lnstancia acabar no 'Supremo Tribunal d• 
Unifto. 

Entre n6s, porém, nüo p6de succeder • 
mesmo, porque o Acto Addicional e a Con 
stituição s6 nos fizeram federaes no Pode 
:..egislativo; no que toca ao Judiciaria , 
Executivo somos unitarios, c por isso, as au 
~aridades, nas Provincias encarregadas d• 
3xercicio destes dous ·poderes hão de ter at 
tribuiçõcs i:'t dadas pelas leis gcraes, c j: 

~!adas pelas leis provinciaes, para execução 
daquel!es objectos que o Acto Addicional fe· 
da competcncia das lcgisl:l.turas provinciaes 

A' vista disto, eu cuido que é indispcn 
:;ave! organisar os codigos debaixo deste sys 
tema mixto, não podendo deixar de ficar de 
baixo da alçada das Asscmbl~as Provinciae: 
o Je,;islarem sobre a creaçfw e suppressã• 
dos empregos, qut• o Acto Addicional const! 
tuio provinciaes, c que são todos os que for 
:uam a primeira instancia do Poder Judicia 
rio, assim co·mo devem ficar para a alçad< 
do Poder Legislativo Gci'al o legislar sobr• 
os empregados que formam a segunda instan 
ela do Poder Judiciaria e o Tribunal Supre 
mo, que é um s6 para todo o Imperio. Cust• 
mais ou menos, é assim que se deve organi 
sa1· o Codigo para ir conforme com o sl'stema 
jurado. 

Reconheço, Sr. Presidente, que me ir· 
apartando um pouco da materin do requeri 
mento; mas e !la é tão connexa com a do ar 
tigo, que difficil será fallar-se sem confun 
dil-as. O meu fim era mostrar que, achando 
nos e-mbaraçados nesta discussüo por causr 
d:~ diversidade dos dons artigos em discus 
s~to, devia mclles voltar á Commissfto parr 
harmonisal-os, e aqui nfto Jm remedia senii• 
insistirmos cm nossas opiniões, embora j~ 

se nos imputasse que a minoria nfto que1 
pleiwar a sua causa, -mas sim trapncear. Ora 
com cffeito, a trapaça ~ dolo, é cavilla~ão; 

e eu considero que estas expressões são bern 
duras e indignas desta Casa. 

A minoria quer pleitear, c nüo trr:.pa 
cear, porque nen1 o nosso caracter é de fa 
zcr trapaças, nem mesmo temos necessidade 
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disso, porque estamos no nosso dir,•ito quan
do insistimos em nossas idéas. ::\cm se diga 
por Isto que a minoria governa a maioria; 
qUL'_. embura~ando por algum tempo a mino· 
ria .que a maioria faça uma lei, o Governo 
r.:presentatil•o é o Governo da menth:a. 

Sr. Presidente; não se confunda a idéa 
de se discutir uma lei, e por meio da dis
cussão embaraçar-se que ella passe alguns 
dias antes com a ldéa de· impôr uma lei. A 
minoria nunca pôde govclrnar, porqllC ella 
não póde fazer a lei, que é p01: onde se go
verna no systema representativo; ~as ella 
tem o dircico de, por meio de forte e porfia
ela discussão, pro<:urar chamar a malor!a (L 
sua opinifto. Isto é o que é proprio do sys
tema representativo: o contrario é que podia 
fazei' elo Go>·erno representativo o Governo 
da mentira, porque, desde que uma maioria 
qualquer pudesse impôr a lei sem todos os 
csfor~os se l'aierem para mostrar os defeitos 
dc!la, falseado f!c:n·a o srstema 1:epresenta· 
til·o, .que é o systema de livre c inteira dis· 
cussfto. 

Ora, o nosso Regimento \':ti conforme com 
o pt•rfeito systema representativo, permittin· 
do fallar·se cm uma matcria tantas vczc5 
quantas se julga neccssario: logo, nõs esta· 
mos no nosso direito e nfLo temos necessida
de de trapacear. 

Estamos convencidos de Que a justiça ela 
nossa causa é tal que, sendo bastantcmcntl! 
pleiteada, poderemos trazer por fim a m:llo· 
ria {L nossa opinlfLo. Estamos traba lhandn 
para este fim, c espei-o e:n Deus que niio no:; 
faltar{L constancia para o fazer, e até j(L va
mos tirando de nossos esforços algum pro· 
veito, porQue o nobre Senador, que primeiro 
combateu este requerinwnto, disse ao prin
cipio que os artigos cm discussão eram idcn
ticos; porém tanto se combateu, tanto se rc· 
petiram as razões que cntiio apresentlimos. 
r]uc afinal jli elle reconheceu que havia ai· 
guma dirterenta enlre esses nrllgos. 

Ora, se islo jt\ aconteceu, taml1em púdr 
ser que, insistindo nós, tornando a discutir 
pedindo que sejam estes artigos rcmettldo~ 

a uma Comm!ssiío, c apresentando esta o seu 
parecer, se convPnça a maioria de QUe o pro
jecto uão é interpretação, c Rim uma vereia· 
dci:·a reforma no Acto Adcl!cionnl. 

Voltando ao requerlmmto, l!nlito-·me · 
observar que, como se disse Que estes projc 
ctos silo idcntlcos, eu clcscjo que o Scnad• 
decida por urna rotação se s:lo ou não iden 
ticos, porque, se o Senado decidir que nií• 
são identicos, parece QUe lia uma razão mui 
to forte, para que voltem estes artigos {o 

C:ommlssiio para os harmonisar c dar-lhe> 
uma nova fôrma; c se o Senado decidir que 
são ldcnticos, então não terei mais razões 
para pedir Que Vito á Commissilo. 

O Su. A. ALnUQUI~liQUJ~: - Sr. Prcsidcn· 
te; eu ainda. me opponho a que se vote so
bre se l'Stes artigos em discussão são ou não 
idcnticos; cu não quero submctter o meu 
1·oto [L decisão de que dons sfLo igua@s a tres: 
r.omo se ha de perguntar se o artigo elo pru· 
jccto do Senado é o mesmo que o do pro i e· 
cto da outra Camara, nuando estes artigos 
rlizem inteiramente o contrario? Não nos 
mettamos no risco do Senado decidir qtw 
~iio ic!enticas duas cousas mui diversas, por· 
que, se eu reQuerer QUC o Senado decida se 
estamos ou não aqui, p6cle o Senado decidir 
que nfto estamos; c como ficaremos? Por
tanto, cu voto contra este ·requerimento; 
nucro nuc os artigos vüo {L ·CommissfLo, por· 
que ha nclles muitas cousas que examinar, e 
mesmo para desenvolver mais claramente o 
lrtigo em discussão, que tem cousas QUe se 
não entendem. 

O Sn. FERHEI!lA DE liii·:r.r.o: - Sr. Prcsl· 
dente; ainda estou pcrsuadiclo da utilidade 
que póde resultar de irem os ar'tlgos rt Com· 
missão. 

O SR. Pm:srnEXTE: - Devo observar ao 
nobre Senador QUe esta dlscussüo deve v~rsar 
sobre o ultimo reQuerimento, que ·Pede Que 
se discuta primeiro se sfto ou nf1o idcnticos 
os dons artigos do projecto. 

O SR. FmummA o~: ~Im.to: - Eu não ti· 
nha ouvido ler o requcrhnr.nto .. mas agora, 
com conhecimento clelle, sinto não poder-lhe 
prestar o meu voto, pelas razões que acaba 
de expcndcr o nobre Senador q nc me pre· 
cedeu. Em verdade, eu nfto se! para nue velo 
este reQuerimento. Um nobre ~~nador elo la
do opposto jli reconheceu que est~s nrt!gos 
silo diffcrentes, na ultima sessão cm que sr. 
tratou desta mntcrla, cllzcnclo que cm um ar· 
tlgo trata-se tão s6mcntc ele trcs emprega· 
dos, c no outro trata-se de n lguns mais. Ora, 
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esta ·é a canfissüo do nobre Senado~. que Eu não posso deixar de fazer algumas 
aliás é sempre forte cm sustentar as suas observações sobre alguns toplcos do ultimo 
primeiras opiniões, e só o não tem sido no discurso proferido na sessão em que se tra· 
caso presente, cllc abandonou o seu primeira tou ultimamente deste negocio, quero fal!a.r 
parecer a. este rt•speito, talvez por muito boas da. arguiçüo que então se nos fez, de que nós 
razões; mas o facto é que o nobre Senador, da tribuna inslnuavamos a. desobediencla. das 
pelo seu talento, quando concebe uma. idéa, Provincía.s, c que pretcndia.mos estabelecer o 
tem argumcn'tos fortes •para. sus~t~.ntal-ia., c cahos c a confusão. Eu julgo que esta. argui· 
por isso passa na Casa por um dos mais for· cão ·do nobre Senador aos que se oppunha.m 
m8s em sustenta)/ as suas opiniões; porém, ao projecto 6 bastante injusta; nós não lnsi· 
no caso presente, como para. mostrar a ver- lJUamos ás AsscmbWas Proviuclacs a que dcs· 
dadc do 1:ifão de qm· nüo lltL regra gera.! sem obedeçam á Asscmbléa. Geral; e!las de certo 
c;xccpr:rw, e!lc abandonou as suas primeiras tambem t~m como nós a Constituição e o 
it!éas, mas abandonou-a;; al!t•gando que er:t ,\cto Addicional, hüo de ler c examinar, hão 
porque rcconlwcia serem quasi idcnticos os t!<' entender os artigos pelos verdadeiros 
artigos; t·nt.rêtanto que confessou que no principias da hcrmeneutica.; c quando, cm 
projecto do Sen:tdo só se tratava de trr;s t!lll· result~do dos seus exames c ana.lyscs, jul· 
prl'gados c qu" no outro havia alguma. cousa garcm que estilo offendlda.s nos seus direitos 
mais. Portanto, <'st:l demonstrado que o Se· garantidos pelo Acto Addiciona.l, creio que 
nado nfl.o tem nnda que diZê!' a este respeito, muito bem farão se !'<!presentarem á Assem· 
porque os artigos sii.o inteiramente differen-~ blGa G~ral, ou se dentro das suas attribui· 
tes; cm um se c~ss::m todas as ~ttrib.uições çõ~s ?r~c~Irarcm que se respeite c acate a. 
que 0 Acto Addicwnal tem ga.rantid_o as As· I Coustltuiçao do Esta.rlo. 
sembWas Prdvinclnt·S, Iüo se lhes t!c1xa cousa Eu poderia de certo por uma semelhante 
alguma sPnão a crca,fLD " suppressüo dos argui~ilo retorquir ao nobre Senador (a. quem 
cmprcgnt!os, sem nad~L poder augJJcntar JUlS aliús muito respeito) que, em Ju;;ar de dar
attribuiçiics ucstcs empreg-ados; c o nobre mos nós este exemplo fatal {Ls Províncias, 
Senador, a quem ainda me refiro, disse na Yós soiil que o dais, mostranrlo·lhcs que, 
ultima sessão que isto nüo era exacto, que quando tambcm lllcs fizer conta interpretar 
as Asscmblê~s Prorbci::!<'S podiam consignar o Acto Addicional a seu geito, podem imitar 
algumas attribuiçúc:; nos empregados gcrn.cs, o qut• agora fazL·mos, rcforinnndo n, Consti .. 
quando isto nf:o o!!entlesse [Ls a.ttribuíções tui~fto com a capa de lntcrprctaçfto. 
dos empregos primitivos, c c:ltou o facto de Quanto ao outro argumento, de que que· 
empregados da mcs:1. de d!Yersas rendas, que riamos lancar a confusão nas Provinclas, 
estilo na Pro1·incia do Rio de Janeiro arre· tambcm de certo se podia dizer que nfto elE)• 
cadando rendas gerMs c pro;-inciaes; mas, sejam tt confusão aquelles que querem uma 
mesmo nessa occ:~.slfto. felizmente se dcmons· Ycrdadeira interprctaçüo, redigida de modo 
trou r1uc, conforme ~ entender do Governo, que todos a. entendam, c não do modo por 
nessa prorisüo tlo T!J,,souro, mandada ÍL Pro· que se tem querido, tendo havido até mesmo 
y!ucln do Maranhiio, as Asst•mbléas Prúl'in· dentro da. Casa tliYcrsas opiniões sobre a ln· 
ciacs niio podiam legislar sobre este objecto, tcrprctaciio. Ora, se aqui mesmo ha esta di· 
no que s" csta.l'a inteiramente di) a.ccõrdo vergcncia, com quanto mais ra.zfto não ap· 
com 0 que vem disposto no projecto da Ca- pan•ceriio nas ProYiucias essas dlvcrsldndcs 
mara dos Deputados; por isso, digo cu que de opiniões, choques inherentcs a cl!as? 
('stc argumento do nobre Stmador nada pro· A' vista disto, pois, me parece que aquel· 
va, porque hzt outro facto praticado pelo les que d<>scjam uma reuacçüo clara, que seja 
GoYcrno, que tl(•monstra que el!c entende bem entendida púr todos, não siio os que me· 
este projecto d! diverso modo. rocem a peclJa ele quererem espalhar a con-

Niio desejo, portanto, que o Senado de· fusfLO nas Provincias, antes, pelo contrario, 
clda se estes artigos sfLo ou ufto !dcntlcos. se poderia. dizer Isto daqucllcs que sustentam 
porqUl' pôde ser que nppareça nmn. votação qu~ esta intcrprctaçfto é multo clara. Por· 
que ao dl'pols nos sl'ia dcsagrudavcl. tanto, creio que este modo de nrgumt,ntal· 
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com recriminações, c de lançar uma peclw 
des:t.irr•sn sobre os contrarias, não é justa 
mente o melhor, c nem o nobre Senador dissr· 
neces:;itn, pois que tem bastantes luzes e bou 
log!cn para com argumentos solidas nos con 
vencer, sem nos considerar como anarchista, 
ou como insinuando ás Provinclas a d<~o"b'· 

diencia. e espalhando nellas a confusão; isto 
de certo, nüo é argumento que cu esperava 
do nobre Senador. 

Sr. Presidente; cu lamento bem que 
quando o Brazil se acha em um es~nrio IJUe ( 

patente a todos, estejamos dando moti·n• 
talvez, aos Yerdadeiros ag!t.adores :t ullro.t·,~m 

contra os intt·rc·sses do Imperio: parece r,ur 
nós tinhamos agora negocias mais m·gente:: 
com que nos occuparmos, do que tratarmo;, 
de uma interpretação, que muita gente se 
persuade qnc é umn. reforma; c não hfto de 
ser os argumentos de recriminações que hão 
de fa2.:•r convencer ao Brnzll do contrario. Eu 
estou persuadido de qu~ cumpro um dever 
meu cm demonstrar, por todos os meios, que 
se julgamos ~ne o Acto Acldicional nfto 6 co!l· 
venicnte ao Tmperio (na qual d!scus~ii.o eu 
não rntro), rl<'l'e·se então pro!nover a sua 
reform:t pelo;; tramites marc:tdos na :uesmn 
Constitukà.o; inL.:!ic-sc no. Cn.mnrn. dos Depu· 
tados. saiba-se n opiniiio do Paiz a este res· 
peito, porque n~o é por este modo que nó: 
n podemos sabc1·. Talvez sejam infructuosa; 
as minhas diligencias, mas cumpro com un: 
dt:ver meu, oppondo-me n este projecto. 

Todos Pstamos persuadidos de qu!. .,: 
artigos de que se trata não são id•~nticos· 

um cassa todtts as att.ribuir,i'ics das Assem· 
b;é:ts Provinciaes que lhes foram conferidas 
pdo Acto Addicional, e o projecto da C::>.s:1 
quer dnr nm~ lnterpretaçfto tal, que ns "\s· 
sembléns Pro1·incines que lhes foram conf~· 

rlr!~s lHo .\cto Adrlicional, P o projecto dti 
:a~n (Jt:•:r dar n'lla. inter.prelaç:1o tnl, que as 
..:"\.sscrti.b.t'[Ui Provinc1aes po.ssmn confr·rir al-
~nma.s ~ti.rilmiçõca nos empregados geracs. 
qun!1do i:;to n~o prejudi~<H: ao desempen!J" 
Uo::: dúvc·rcs fJlh~ as leis gt'l'acs lhes incum
bem: cst1 diffcrcnr.n 6 palp::vc!, nlngu<·m tl 

póde contestar, s:tlvo se fôr pelo principio dn 
sfc volo, sie jn1JCo, sit 111'0 i"atioil.'] V011W·· 

tas, pr!ncipio C}tW nw p:trecc csl!'n: dt.\ crrt0 

O Sr. Carneiro de Campos faz n 
aparte que não é ouvido. 

0 Slt. FEUIIEIRA lll~ 1\h:r.r.o: - Eu uão 
ribul más intenções ao nobre Senador; n• 

J quero fazer apparecer como insinuan• 
:lesordens nas Provincias, c com o desejo . 
.)Uerer pôr tudo em confusfto; o nobre Seu 
.lor é que attribuc isto aos seus contrario 
nas se o nobre Senador assenta que com a 
~umentos taes póde aterrar a alguem, cre 
.1uc se engana, c que nenhum membro do S 
:mdo é capaz de se deixar aterrar: houvo :• 
:um tempo, Sr. Presidente, e:n que muito : 
1uiz zelar os direitos c as attribuições que 
'Jonstituir;iio tem dado fts Prorincias; ago' 
.J:!rcce que estamos cm nm verdadeiro r• 
;resso espantoso, que hn de certo trazer mu 
.os males no Braz!l. Voto, pois, contra a pr• 
posição. de que se decida se estes dous a 
:igos süo identieos. porque JIUI'a mim são ev 
'Jentelll<'llte different<'S. 

O Srt. CAHXEIIIO m~ CA~I!·o~: - A minh 
Intençfto, Sr. Pr~sidr.n.t~. t~m sido corubat( 
' principio IJlte se tem nvancado por part 
los adversarios deste projecto, dizendo qu 
~üo pretendemos fazer inrerpreta~ão do Act 
~ddicional, pordm uma reforma. Xós que su> 
tentamos o projecto tc·mos j(t a nosso filvo 
uma presumpção, qut• é o voto da metade d 
~arpo Lcgislat.iro, que a.pr.;sentou esta ln 
'erprct:tção como tal, c ni"to como reform~ 

\'ós continuámos a sustentar Psta mesm: 
doutrina: dissemos que os dons projeCto 
eram semelhantes no fundn; não se dlss• 
1uc e!les eram scmelhant••s no fundo; nã• 
1e disse que e!lcs eram lt!ent!cos, súment: 
que continham a mcsmn. dontrir.a. Concorde 
1uc n sun redncçfto fosse dlstinctn; mas ' 
que queremos aqui d o fundo da doutrina. Jo 
differença que havia é que o projecto da. Cn 
mnra dos Deputados 6 um pouco mais a.mpl< 
do CJUC o do Senado; eu <·xpliquci a 1~azii.o, ·· 
foi porque a. Camarn dos Drputados se oc
cupou de interpretar o :lH·smo Acto Ar!dic!o 
na! occasionalmr:nte c por motivo dos pro
Jectos do nobr·e Senador, o ,~r. Vallr,sques. 

Disse eu Que o fundo cl;!s doutrinas dos 
1rt!g-os dos dons projectos era o mesmo, por
que o que se queria era sa.lvar as attr!bu!
ções ele alguns empr<!gados gerncs que, ainda 
que, pela lettrn do Acto Arlc!lc!onal. se con
siderassem tnmbem ~mpr•·r;a.rlos llrov!ncilt•·s. 
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nfto ucviam peruer as attrlbulçõcs que t!nh:t.m 
sobre obJectos geracs. Isto não ó alterar: c 
todas as vezes que o Acto Addic!onal se pu·· 
ue1· comb!nn.r com a lei que lhe servia dê 
base, nfLo é melhor que o entendamos pela 
mente do legislador? N'a discussão tem-st• 
mostrado que, ainda que se afaste da lettra. 
nem por isso se deve julgar que a intcrpre· 
taçilo excede os seus limites; afasta-se n1gu
mas vezes da lcttra para Ir ao espirita. Nfw 
se pódc desconhecer que o Acto Addic!onal 
teve po1: fim dar :ls Províncias as faculdades 
necessarias pn.ra tr~~tarem de objectos locnes 
l~ de S{!Us interesses par.ticnlares, n1as quf.' 
nunca foi da Jnentc do Corpo Lcgis!n.tlYo, 
m•m dcss:L ld que lhe servia de base, des
truir os interesses gerac·s da ~a~ão, porqu~ 

então seria um pusso pam a dr-smcmlJraç;Ir. 
do Jmpcrio: atJUi temos, portanto, o espirita 
d~ Ac:lo Atldiclonal. 

O nohr" ~;.·nadar que acabou de ra!lnr, t 

qw.~ llle! attrilmio o d.L•sejo de recorrer ao sif.. 
t:oTo, Rú~ jubr•o ,f~z-mo 1111~a g-ranrlc injn~tica. 

c nfw se recorda qu,; êU tenho impugnado 
com todas a~ minhas força3 a revelação QtH' 
se t~~m pre:tL'IHlid.o apresentar na. Casa d~· 

b~ixo dcss~ principio, de que o Acto Add!cio· 
na! nada wm cnm a lei anterior qae Pl"sou 
cm amb::ts ns Camaras, e foi filho tic mer~ 

Yontutlc. 0:3 nobr,•o Senatlan•:l que sustentam 
que nós l\stâmos fazendo uma. rGYo,;acãc 
desse Acto, s6 porque alguma vez nos afas· 
t:unos da. lcttra cstricta, são os que só que· 
rctn Ua1~ pm· base ao Acto a yontadc P n.rbi· 
tr:o; mas cu tenho rejeitado i~to como ab· 
~mrdo, l~ d i6o que podt\riam os ·me1nbros d.~l 

Camnra dos Dcp·J[atlos, erigida cm convcn· 
çft~, qucrrndo frtZCl' · n.pp!iC:lÇ[tO dos principie:.: 
qu" tinh~:n p:tssado na lei anterior, nfto fa· 
zcr uma rerd:lCleirn. e cxact~ ar>pllc~~~fro, 1wr· 
que. cn1no llonwns, podiam errar c poc1crinm 
tir~1r i!ln~Llcs n!~is (·Xtl'n:Jas do qu,~ co~H·h:L11:~ 

e elo qnc St' C•)nlinlln. n:t clit~ ki qn~ :~r:n·b 
de fonte; ma~ nuncn ptllh~ at1mittit· que nt:s .. ;~ 
O.:!Ca~di1n s~~ fez -l>Oi:liLivn. c delibe:radan:c·nte o 
.:~üUti'tHio do que se tinhn. ordl·ll~H!o no. ]('i 

íUllt•rinr. qu~ a vontlulc fjóm~ntc foi que Sél'· 
\'io de regra, l' qnc lleYl'mos, portnnto, su· 
]í~itu·mo~~ws nnicamPntc (L lettrn, c não rc· 
c·Grl'21' llllltc:t. ao espirita. Se com effeito se 
f::z o eonn·ario do que SL' tinha oruc::w.tlo 
cntn•J U·rla1:l razfta 02 nohrcR Senadores; mas 

"u ainda não mo pude persuadir disso: !O! 
u não passo ser lncrcpado de querl'T !nt< 

prctar o Acto Addlcional pelo principio 
1ic volo, sic juueo. 

Eu quero considerar a mente do !eg 
~auor, que fol concil!m: os interesses ger; 
•.c:n os interesses locacs das Provlncias; n 
~s Províncias tudo quanto devem ter pn 
oromon·r a gu;~ fcllcitlnde, 
-~emprc os intcrcssl's geracs. 
:·aminha dcbai:w desta base 

mas salvan 
Este ·proje, 

c está deni 
~l:t 3 regras da interpretação, porque, todas 
'hZes que d:t lc.ttra da lei resulta nm abs1 
.Jo. recorre-se, para salvar o absurdo, ao • 
pir!to do legislador: o absurdo, quanto r. 
juizes, r.st:tva por exemplo, em que os ele 
l~os ficassem sujeitos a 18 espectes de P• 
,.,sso, mas ltavcnclo um só tribunal supre 
:!e justiça. Os nobrL'S Senadores, tratando 
Qt·imc:iro artigo, diziam que os munJc!pt 
,:m, pl'lo Acto Aclclicional. direito de al 

··::cr a íórma do processo r.m m::üer!as po 
~~ií!es: oraJ se têm esse direito, então te 
:uos tantos processos cn1 matr•rias rwlicif 
1ur:ntos forem os municípios do Imper 
'3asta a cnunchtç:io dê3ta proposiç~o. p~ 

;c wr o :~.bsurdo cm que os nobres Sena' 
•·cs estavam laborando: estilo cahindo cm l 

Jophisma continuado, que 6 uar por cismo' 
~rado que nús estamos alterando; c cm 
~li-o reparam que, cingindo-se meramente 
'<'ttra, cahem em absmdos, e v ii o sem ll' 
!'C rem perder-se cm um grantl c labyrint!lu. 

Nunca attrlbu! más inh'ncões aos noh1 
"lenac!ores, c fui arguido muito injustamci 
~elo nobre• Senador que me precedeu, o o 
1.1iús não merecia pl'la amiznclc quo lhe 
"lho; quando cu tlisse qur:rem, era nelas st 
-~piniõcs, porque opiniõ,·s t0m tcnclcncin.s r.t 

•Jodcm ser extensa~. e multo além daqucll 
"lllC seus autores tiveram em vista. 

.-\.ssevc:rnram·sc algumas propos!çõvs r 
s~s parn tornar odiosos aqul'lles que sw:1tt 
tam o projecto, dizt'ntlo que se queri!l. til 
o qnc semprr. os municlpios tiveram; ui: 
:wançaram uma falsidacle, porque, recorcl~ 
tlo-111<1 tio tempo das l\!un!cipalidades anti[; 
'.1 t!o antl!lo re~imen. nunca vi que cllns 1: 
llt•ssL•m alterar a fórmtt de processo; o 
regimento dos 11lmot.aceis ,1 mais oWc!acs ll 
raziam executar as suas posturas polic!r. 
cst:aYa consignnclo no ·Cocligo Geral da li: 
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çiio: por isso, repito, os nobres Senadores 
a\'aur,aram uma falsidade odiosa, .dizendo 
que nós queremos tirar aquil!o que as :VIu
nicipa!iclndes sempre tiycram; ao contrario, 
por parle dos que defendem o projecto mos
trou-se com toda a t•videncia que as :IIuni· 
cipalidadcs nunca ti\'<!ra!ll tars attribuiÇÕCS 
de altu·ar 03 processos o_u a policia judicia
ria, mn~ sómcntc a de fazer posturas. A Con
stituição do Impcrio jú tinha. tirado ás :Mu
nicipalidades alguma parte desse caracter ju
diciaria que tinham nesse tempo do antigo 

codlgos sobre tantas alterações ele :munlci· 
pios? Como é que o tribunal supremo se ha
via ele haver com tantas formulas de pro
cessos quantas so pudessem fazer nessas 
corporações, e corpOI:açõcs cm que não pu
demos pôr tanta confiança como na Asscm
óblda Geral? Se a formula elo processo é uma 
das prlncipaes garantias que nós podemos 
dar aos cldadfws, 'como havemos ele deixar 
isso a corporações t<io moYeis? Isto nfto é 
possivcl. 

Eu oito SL•i como o Supremo Tribunal de 
ngimcn, quando cllas julgavam sobre inju- Justiça em tal variedade elo formulas ·Possa 
rias, por exemplo, c sobre outras pequenas decidir, tratando de revistas, nulliclades, ou 
cousa;;; pcb nossa Constituição, ficaram sem preterição de formulas; assento que este ele
algum:: autoridade judiciaria. A Constituição mento, em vez de ser de ordem, era de dis
as collocou debaixo do titulei ela administra- solução. Um nobre Senador disse que nos 
ção, quando, parn des~nvolver estes artigos Estados Unidos era assim; é verdade, mas 
da Con3titui~:lo, fizemos a lei organica; c os Estados Unidos eram nações distinctas 
desde esse tempo. cllas niio julgaram mais / ~ue tinham cada uma os seus eodigos, c isto 
sobre consa alguma, c menos tiveram poder /nfto é assim entre nús. 
para nlt••rar prcccscos. I Xeste artigo da Camara dos Deputados 

O que nós quPrcmos é que as Camaras quer se salvar as attrlbulções geracs dos em· 
!\:Iunidpacs possam fazer quantas posturas pregados que forem ao mesmo tempo geraes 
quizc:·cm p~,ra estabelecer bem a policia dos c proyinciaes, afim de que ellcs possam sem
seus princípios mas que, quando qualquer prc descnlpenhn.r a sua missão. Eu não sei 
transgredir esta policia do município, saiba como possa ser combatida êSla opinião; ser;\ 
ql!L' ha de ser julgado pela fôrma do pro- um erro_. mas clln me parece tão clm:a como 
cesso f}Ue é geral cm todo o Imperio, c não 
fique nr, duvida sobre o modo de ser julgado. 
J[t ::qui arlr,ntc! a opinifto rlc :\Iontes[Juieu: 
elle dizi~ que as leis que rcgulaYnm a fôrma 
do .p:·occ·~so eram as Que se acll avam mais 
ligul!ns com rt llberdad .. civil do cidadão; c 
que o homem que sabia a maneira por que 
ll::tvi~ ele ser julgado, qnanrlo comnwttcsse 
qualquer crime, era mais Jln·e do que os 
primeiros pachiís {la Turquia. 

Ora, o que nós prdcndcmos no 1' artigo 
que j{t p::!ssou. c se pNtendcu nesse ela Com
missflo do St'nacln. foi conservar a unidade 
do processo em todo o Impcrio, pois que, 
tendo pass:::do na Constituiçfto que houvesse 
um codi:;o para todos os cidadãos brazilei· 
ros, passando Isto como uma garantia, era 
uma cousa absurda faz<·r este codigo sujeito 
ás oscillttGões, não digo só de dezoito Pro· 
vinclas, mas de lodos os .muuiciplos, como 
foi sustentado pelos nobres S,·nadores que. 
a respeito elas pnstnras policlacs, os munic!
pios pudessem alterar n fúrma ·do .processo: 
como 6 possi rcl que possamos reformar os 

a luz nwricliana: a nossa opinião nfto offen
de o Acto Addicional, porque nós concorda
mos em que estes empregados de que trata o 
artigo, assim como os juizes ele que trata o 
artigo do Senado, stLO tambem empregados 
provinciaes, para poilerem executar as leis 
provinciaes, uma vez que nfto fiquem altera
das as attribuicücs geraes que clles têm. 

O Sn. PnES!Ili~~·!'E: - Cumpre-me obser
var que o que t•stá cm diseussfto nfto é o ar
tigo do projecto, " sim um requerimento do 
nobre Senador o Sr. 3• Secretario. 

O SI:. CAil~EillO DE C.\~Tl'os: - Eu vou 
ao requerimento: os nobres Senadores tum
bem divagaram. c até um nobre Senador fez· 
me recriminações multo fortt>s sobre um dis
curso que eu fiz; eomo é quo hei de deixar 
ele responder? Disse cu que o projecto dfl 
Camara dos Depu :adas o que tinha era ser 
mais extenso e amplo nas sua~ expressões, 
elo que o projecto do Scnndo, .mas que no 
fundo vinham a ser o mesmo, porque a. dou
trina é que esta faculdncle das Assembléas 
Prov!nc!aes se restr!nglssr, tanto a respeito 

-., ... -. -- ......... -• -· ---:---- -~ ~:·'7~~-:,~~~·--=·7-t.~·.'t .. ~0~7:~:~:.:~:~ ;:~.:,t:::?·:·:.'::.::.::?::;~:=\'::':;·:.:t;:·~;:~~i~:::7s=;~~~(::i:{ 
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dos juizes de paz, municipaes c de direito, 
como dos outros empJ:cgados quaesquer arca
dos por leis geraes, para se augmcntar ou 
diminuir o numero dellcs, e assegurar-se-lhes 
quaesquer attribuições que sejam neccssarias 
para execução c cumprimento das leis pro
vinciaes, sem se alterarem as attrlbuições 
que lhes competirem pelas leis geraes. 

E que nect•ssidade hn ago!'a de ir isto [t 

Commissão? Primeiramente, estou .persuadi
do que a doutrina do artigo do projecto da 
Camara dos Dcput:~!lns é a mesma !lo artigo 
do projecto do Senado; e, cm segundo lugar, 
quando seja distincta, os nobres Senadores 
têm o arbitrio de votarem pelo do Senado. 
rejeitando o outro, que Julgam que vai tirar 
todas as attribuiçõcs das ~\.ssemblóns Pro
vinciacs. Senhores, cu presumo que entendo 
que cousa é ser o mesmo, sei que niio 11a na 
natureza duas cousas em tudo as mesmas; 

o diario da Casa, que comtudo não traz con 
r;xactidão o meu discurso, porque até di· 
que cu concordara cm que nós estamos ex 
cedendo os termos de uma lntcrp)l'ctaçftn 
Isto, a fallar a wrdadc, é cous:~ que c• 
nunca disse nesta Casa, porque cu tenho 
sempre sustentado que nós ·estamos inter 
prctando, c que, ainda quando nos afasta 
mos da leitra do Acto Addicional, c rccor 
r<•mos ao seu espirita, nüo deixamos por isso 
de estar interpretando. R~pito, pois, que não 
dlss·c tanto quanto disse o meu nobre amíg• 
(o Sr. Fcl'reira de :\Icllo); nüo tlttribui mft: 
intenções a ninguem, o que disse foi que na: 
circumstancias presentes não me pareoin 
prudente nue se estivesse da tribuna insis 
tindo tanto> "m que nós estamos alterando c 
não interpretando c que essa especic de de
clamação poderit!. produzir muito míts Im
pressões. 1'\ão cm isso entrar nas inten~6es 

" que temos sftu dous artigos que nfto usam de alguem; lembrava só as circumstancias 
propriamente das mesmas palavras, mas que actuacs do Paiz, que pediam mais alguma 
no fundo siio o mesmo para a nossa llis- prudcncia; c se é preciso dar mais alguma 
cussão. I satisfação, desde jú eu lh'a dou. 

O artigo do projecto da Camam dos Portanto, vot.o contra o requerimento, 
Deputados ·põe esta limitação: - sem alte-l pol'que já aqui se decidia no principio que 
raçiio da sua natureza e attribuições; - mas /lmbos os projr.cto5 se discutissem conjuncta
accrcsccnta: - quando forem estabelecidas mente, e que um servisse de emenda ao ou
por leis gcracs, relativas a objectos sobre os I tro; por conseguinte, na occas!fto da vota
rJuaes niio podem legislar as Assembléas I ção, que:n nfto quizcr votar pelo artigo do 
Provinciacs. - Não sei como, fL vista disto. projecto da outra Camara vote pelo artigo 
um nobr,, Senador aífirmou que por tal ar- do projecto do Senado. 
tigo ficam as Provincias inhibidas de crear O Sn. FElatElllA DE MELLO: - Sr. Presi
um administrador das suas obras. Este ar- dente; eu niio tire intençfto de offender ao 
1.igo nfto trata dos empregos que siio pura- nobre Senadal', antes disse que lhe cansa
mente provinciaes; a respeito desses têm to- ' grnva muito respeito c amizade, c por esta 
ela a liberdade, e tambem quanto fts attribui- mesma considcraçfto em que o tenho é que 
ções que as Assembléas Provinciaes quizcrcm dei multo peso ás suas proposições, que me 
dar a estt·s outros empregados de que trata 
o artigo c V<•rsarcm sobn• objectos loeaco, 
porque então nüo cstüo j(1 no caso dos obje
ctos sobre que cllas não podem !~gislar. A 
respeito dos objectos que por sua natm·cz1 
são ge1:aes, alias nüo podem legislar: sobr2 
tat•s objectos, como querem os nobres Scn:t
dores quo cllas legislem, .. e suppõem que o 
Acto Addlclonrt lhes dm·a "sta faculdade? 
Isto, quanto a mim, é diz~rem sim c niio ao 
·mesmo tempo. 

A respeito das recriminações, cu niio 
disse tanto quanto o nob1:c Senador enten
deu haver cu dlio; c se nüo, appello para 

pareciam irrogar alguma pecha aos qu" com
batem o projecto. J'or esta mesma consil!P
raçfto, eu nfto posso deixar passar, sein c.nm
batel-.as, ,algumas proposições enunc!ada.s 
pelo nobm Senador, por Isso mesmo que. 
sendo avançadas por ellc, devem exercer 
uma influencia muito grande, não só sob;oc a 
Casa, mas tambcm sobre toda a Naçüo. por
que o nobre Senador é bem conhecido c goza 
de grande crcc!it,; em todo o Drazll. 

O nobr<! Senador, referindo-se í1s opi
niões de um c outro lado, disse que o pro
Jecto da Camara dos Deputttdos já tinha t•m 
sen favor o apoio da. metade do Corpo Lc;;is-
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lativo. Ora, não tendo elle combatido intei
ramente as razões que apresentamos, de que 
o projecto não f• intcrprcta~ão e sim refor
ma, não póde de maneira alguma valer este 
apoio da metade do Corpo Legislativo. 

No meu modo de entender, o Corpo Le
gislativo não tem autoridade para reformar 
a Constituição do Estado; se tal fiz~r. obra
rfí. inconstituclonalmcntc, c os que resistirem 
a esta exorbitancia creio que cumprirão com 
o seu dever. Senhores, a Constituição não 
póde ser reformada pela represcntaçfto na
cional, é ncccssario que ella scjlt reformada 
pela mesma Naçfto, e a Constltuiçfto marcou 
o meio disto se fazer; por isso é que, passa
do o primeiro acto legislativo. decl:lrando a 
necessidade da rl•lorma, vae-se cm canse· 
quencia deslc acto legislativo, ouvir a :"a
ção a este respeito: quando e lia confere aos 
eleitores poderes para este fim, conYém na 
reforma; mas " Corpo Legislativo não p6dc 
por si reformar a Constituição do Estado. 
Se formos a reformar, a titulo de interpre
tação, eu tenho direito ue dizer que cm mui
to breve tempo nfto teremos mais !e! fund~

mental do Estado. 
lEu já aqui ·Observe! que, duramc sete 

annos, a nossa Constitul~fto permaneceu in
tacta; 110 fim des~e tempo, cr.nscguio-se que 
Plla se reformnssr: C'Jltão eu nft.o fui dessa 
opiniüo (e ;ifL expliquei as minhas idéas a 
este respeito). c ngora, depois de decorrido 
tfto pouco tempo, quer-se, a titulo de inter
pretação, fazer nont reforma; a ser assim, 
destruiremos a Constituição. Eu nüo desejo 
que passe este principio, nem julgo que n 
Nação precisa que se lhe diga da tribuna que 
a Constituiçüo deve ser respeitada. 

-Drn, o nobre Senador voltou ao seu ar
gumento favorito para a interprt'ÜtÇfto, que 
é justamente a nul!idadc tla lei que servia 
de base a esta reforma; c permitta-me o no· 
bre Senador que cu lhe repita ns razões com 
que foi combatido este argumento. Se 6 nullo 
o Acto Addicionnl naquelles artigos que ago
ra prctcnd('!llo~ Interpretar, se a interpreta
ção se faz cm razão desta nu!lldauc, entfto 
sejamos fmncns, reformemos todo o Acto Ad
dicional, ·dcmo3·llw uma nova fnc:c; c a este 
respeito jfí. um nobre Senador Invocou todos 
os membros dn Casr, que sflo proflsslonacs 
cm mathr:mntlcns, p~ra que lhe provassem 

se não era rigorosa a dcmonstraçfto gcome 
trica que apresentou, de que, admlttlda ess 
Itypothese, toflos os artigos do Acto Addlclo 
na! eram nu !los. :lias então se disso que, scn 
do o Acto Addicional promulgado pelo Go 
vel'!lo, e recebido por todo o !mperio, a Na 
ção, acquiescendo a elle, nomeou seus repre 
sentantes provincincs; e que, estando as Pro 
vinclas no gozo e excrcicio dessas attrlbul 
çõcs que lhes foram garantidas, o Acto Ad 
dicional estava sanccionado de tal maneir~

quc não se podia mais duY!dar da sua lega 
lidado, ao meno~ sem o grande perigo de da 
lugar a que tambem se faça examinar o mod< 
por que foi estabelecida e se pôz cm prat!c< 
a primitiva Constituiçüo do Estado; então s• 
mostrou que a Constituiçfto no seu começ• 
não tinha todos os visas de legalidade, e que 
se havia alguma diffcrença, era cm favor d• 
Acto Addlcional. 

l\Ias poderfí. quem fô~ ausente do se1 
paiz entrar nesse exame perigoso, depois qu• 
:t Nação reconheceu a Constitulçüo e o Act· 
Addicional como iei fundamental do Impe· 
rio? Creio que tal exame púcle expôr o Bm7.1 
a uma. conflagraçfto geral. ornou·se a. falia, 
na conservação da unifto do Imperio, c e1. 
não posso deixar -de declarar pela mlnh~ 

parte que tambem desejo como todos os no 
brcs Senadores, essa conservação; mas crelc 
que outros são os remedias ou medidas qu·
o Brazil necessita para conseguir este fim 
Quando pedi n p:Ílavra, tive unicamente en1 
vista não deixar passar sem resposta cstaE 
proposições do nobre Senauor; quanto no 
mais, tratando o nobre Senador do requeri 
menta que cstfí. em discussão, ellc mesmo no
tou a differcnçn. entre os dons an.igos dos 
projectos; portanto, voto contra requeri
mento. 

O Sn. VEI:m:mno: - Desejava bem llml· 
tar-mc ao requerimento em dlscussüo, mas 
ha de ser-me permittido responder a algumas 
cousas que aqui se têm dito, porque, por um 
Indo, chama-se trapaceiros aos que seguem 
differentc opinião, e por outro, leva-se a mal 
dlzCI:·se que este projecto ·não é interpreta
çfto o sim reforma; portantí, nfto sei como 
hei de proceder. Dizem que a minoria trapa
ceia; mas parece-me que no Senado não ha 
minoria ou maioria marcada: cmflm, os no
bres Senadores querem OJlCrtar·nos de modo 
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que não respiremos (apoiados), querem aca
nhar-nos inteiramente, porque outra cousa 
não é chamar-se trapaceiro a quem sustenta 
opinião contraria: c póde Isto ouvir-se nesta 
Casa?! Levar-se a mal que se diga que este 
projecto não é interpretação e sim reforma! ! 
Pois, se cu entendo que isto ê uma reforma, 
nfto me ha de ser licito dizei-o? ("lpoiados). 
Quer-se que se diga o contrario do que en
tendemos! Ou é trapaçaria, <lU é impruden
ciu dizer-se que se quer reformar o Acto 
Addicional, quando s6mentc se quer Interpre
tar?! Ora, eu creio que só nos resta abando
nar o campo, para evitar que se nos trate 
por semelhante modo; mas, se é ser trapa
ceiro divergir da opinião deste ou daquellc, 
estou n:t necessidade de o ser sempre, porque 
eu nfto sei fazer Yiolcncias a mim mesmo 
para mudar de opinião e conformar-me com 
cst:t ou aquella pessoa. 

Eu tenho modificado algumas vezes mi
nhas opiniões, mas é pela meditação, estudos 
e cxperiencla, e nunca por conformar-me com 
este ou aqucllc individuo. ("1poiados). Dêm
sc os nomes que se quizer, hei de sustentar 
sempre :t minha opinifto, hei de dizer livre
mente aquil!o que entendo, porque este é o 
meu derer. 

E:.~ entendo qu,, muitos artigos do pro
jecto excedem ús ra:as da intcrpretaGfto, süo 
verdadeiras reformas; c talvez cousas ha 
nellt•s que eu adoptaria como reforma, mas 
que não posso adoptar como interpretação. 

Quanto :to requerimento em discussfto, cu 
opponho-me a elle, porque, par:t se reconhe
cer que os arti~os não sfto ldenticos. basta 
1<'1-os; mas, como os pensares dos homens 
são diversos. tenho ourido dizer qu" no fun
do siio o mPsmo. Ora. um é geral, o outro é 
particular; um reconhece certas attribuições 
nas Asscmb!éas Provinciaes c nas Camara9 
~Iunicip~u~:;. o outro nega-as: portanto, onde 
esr:l aqui a identidade? Creio que •. para deci
dir-se esta questfto, basta ler os dons artigos 
e comparai-os. O artigo do projecto da Ca
mara dos Deputados diz que a faculdade con
cedida ús Ass<jllbléns Provinciaes, de crear 
e suppr!mir empregos munlcipaes c provin
ciaes. só diz respeito ao numero dos m<'smos 
empregados. sem altomçfto da sua natureza 
e nrtribnições, etc. (lQ); c o artigo do pro· 
jr:•1:o da Casa niw diz isto, ou cstét multo 

differcnte, accrescentando ellc: - e assignar 
lhes quaesquer attrlbulções que sejam ncces 
sarias para execuçfto e cumprlm Qn to das lei: 
provinciaes, etc. (Lê). 

Este artigo tem visivelmente duas par 
tes: na primeira. diz que as Asscmbléas Pro 
vinciaes só podem augmcntar ou diminuir , 
numero destes empregados, e não distingo· 
empregados que têm a cumprir attribuiçõe: 
gcraes ou prorinciaes, refere-se ao ~· 7" de 
Acto Addicional, onde se falla dos emprega 
dos municipaes ou provinclacs, os quacs, pelr 
definição do mesmo paragrapho, são todo: 
aquel!cs que existem nas Provlncias. cxccptc 
taes e taes, como, por exemplo, desembarga 
dores, commandantes d 'armas, .etc. Ora. pele 
artigo do projecto da Camara dos Deputados, 
"-s Assemb!Gas Provinciaes não podem legis
!ar senfto a respeito do numero; quer esses 
·:mprcgados sejam incumbidos de funcções 
:;eracs, quer sejam incumbidos de funcções 
:n U!:icipaes ou provinclaes, nfto podem crear 
·.:!mprego algum. 

O Su. CAJ:xErno m~ CA)!Pos: -- Estil equi
vocado. 

O Su. VEnGr:En:o: - Estou eqnirocado! O 
artigo é muito claro, creio que o nobre Se
nador confunde a primeira com a segunda 
parte do artigo: clle diz (lê). Quando estes 
empregados forem estabelecidos por leis ge
raes, nfto podem alterar a su:t natureza e at
tribuiçõc:s; mas a prime:ra proposiçfto do ar
tigo ~ geral. nfLo tem limitação alguma; a 
limituçiio que estabelece dizendo: - quando 
forem estabelecidos por leis gcraes, etc. - é 
l't•l:ttiva aos empregados sobre os quaes as 
Assembléas Prorlnciacs nfco podem legislar: 
logo, isto não altern a disposição geral que 
cst.'t na primeira parte do artigo. A' força 
ele interpreta~ão, quer-se que n6s acreditemos 
que este artigo diz uma cousa contraria 
úqu!llo que cstft escripto; pura o que será 
isto? Ha de acontecer com este artigo <l mes
mo que acontece com o artigo antecedente. 

No artigo antecedente, alguns nobres Se· 
nadares dissNam que concordavam commigo 
Pm que as Asscmbléas Provinciaes podia<'n 
!rgis!ar sobre o processo policial, porque era 
a,i'minlstrativo c não judiciaria; que t'sto 
mesmo era n. vcrdndeirn. doutrina. do artigo. 
Ouvi hoj•• a um desses nobres Senadores 
d:tr apoiados quando se enunciava a opinião 

29 
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contraria; agora qucr·so sustentar que o 
artigo cm discussiio tem um só pensamento. 
quando tem dous! Será isto po.ra nos levar 
a votar pelo artigo, e no dia seguinte ouvir
mos apoiar a doutrina contraria? O que 
aconteceu a respeito do artigo antecedente 
pôde acontecer com este. 

Sem duvida, o artigo rlo projecto da Ca
mara dos Deputados tem duas partes: pela 
primeira, as Assembl~as Povinciaers só podem 
legislar a n·speito do numero, não podem 
fazer crcaçiio nova; r. na outra parte diz-se: 
- sem altcraçfto de sua natureza e attribui
ções, quando forem estabelecidas por leis ge
raes. etc. (lê). Eu concordo em que as As
sembléa,; Pro,·inciacs n,to possam alterar as 
attribuiçõcs c•stnbelccidas por leis geraes so
bre objectos gcracs, ficando-lhes livre alterar 
as que têm objecto provinci:ll; mas quero 
que se exprima csla idéa com clar,•za, por
que a exprcssD.o do artigo é inteiramente 
contraria a clla. 

ü artigo do projecto da Çasa restringe tt 

faculdade das Assembléas Provinciacs a es
tes empregados que têm de executar leis ge
rncs, c nüo nega abso1utanli~nte que possmn 
alterar quaesqucr attribui~ões; pélo contra
rio, rcconlwcc que porkm, porqul' diz: -- c 
assignur-lhes quaesqucr attribui~õcs que se
jam neccssarins par:t exrcuçfw ,. cn:nprimcn
to das leis pro,·inciacs. <'te. (lê). Isto enten
do eu bem; mas, como cst:'t no :!!'tir_~o do pro
jecto da Camara elos Srs. Deputados. nfw se 
PXprimc o mesmo pcnsamr.n~o. nega tndo ab· 
so!utn.mcntl' (rs Asscmbléas Provincb.cs. Por· 
tanto. para se ver que os deus artigos do 
projecto siio clivcrsos, basta fa:~cr-sc a sua 
leitura e uma ligeira comparnç:io. 

O '!!obre SPnador insistia :muito sobre 
a nmplinçüo que St' queria dar ás Cumarns 
::VIunicipacs. c n.fflrmou que se tinha dito que 
se queria tirar o que as leis antigas lhes da
vam. Tirar o que tinham, ou deixar com me
nos do que tinham, 6 differentc: or:t, que se 
deixam as Camaras com menos do que tinham 
niio ha duvida alguma. porque ellns tinham 
o poder de reivindicar s••r\'ldties por sua au
toridnde propria. de julgar as ln:iurias \'Cr
l>aes, de julgar sobre pequenoH fnrtog, de co
nhecer por appclla~iio uns juiz<'s almotacés; 
hoje nüo Wm estas attrihui~õt•s, e cntiio nüo 
haYhl ainda uma orr;anlsaçiin po!ltlea que as 

considerasse como as considerou a Constltu 
çiio, e depois o Acto Addicional. 

A ConstltuiçfLO diz que ás Camuras pe! 
tence o poder economico ... 

O Su. CAnxEmo DE C.Dtros: - Debaix 
da cplgraphc de - administração. 

O Sn. Vmwmmw: - Pois esta paliei 
municipal ~ tratada administrativamente, 
eu nfto sei como se possam sujeitar ao pes. 
elas formulas judiciarias esses pequenos de 
lictos da policia: todos os escriptores faze:·, 
esta d!ffercnr,a. Que importa que as Cnmarn: 
t•stcjam debaixo da cpigraphc de - adminis 
tração - se por esta administraçiio compc 
tt,-J!Jcs o Governo :\Iunicipal, e fazerem pos 
turas sobre policia? A Constituição conferi• 
esta attribuiçiio lata ás Camaras l\Iunlclpaes 
depois, o Acto Adrlicional autorisou-as par' 
fazerem proposlas ao Corpo Legislativo Pro 
\·incial; pois então as Camaras l\'iuniclpae> 
n:1.o ganimrnn1 e só perderam'!! Rn não dig• 
que se llws tiro o que Unham; o que digo ' 
que ficam com menos do que tinham. porqur 
cllas, a respeito ue posturas polic!aes, po 
di:tm obrar sem intervclJ(;fio ue ningu,,rn, ' 
n.g;ora nfLO podem fazl•r isto; mns. :!.pczar de 
ludo, ainda se q1Er restringir por ,;ste artigo 
:t faculdade d<' propór :is Asst•mb!Gas Provin
ciaes. 

A duvidt!. que o nobrn Senador parece 
wr d o cmbara~o cm que se vai collocar o 
Suprrmo Tribunr.! de .Justiça, que será obri
g:tc!o a ter conhceimento de quatrocentos co
rli•;os; mas não advertia o nol1rc Senador que 
c:;te inconYt'nientt· já existe. porque as Ca
maras l\Iunlcipac5 podem f:t~er posturas? Eu 
aindt!. espero ver negad:t esta attribulção ás 
C:tmaras 1\Iunicpiaes: mas, por ora, reco
nhece-se; c emquanto se reconhece, 6 neces
sarlo que o Tribunal Supremo de .Justiça es
teja no facto de todas estas posturas mnnl
cipacs, de todos esses codigns munlclpaes 
que as comprclwndcm. Se ji\ existe essa ne
cessidade, 6 claro rjue a reforma pretendida, 
a titulo ele interprct.adlo, n:i.o accrescentará 
os volumes tias bibliothecas: nos codigos 
onde lerem a qualificaçiio de .certes dc!ictos 
pol!ciacs, podem tambem ler 

1 
a maneira da 

sua applicaçiio. Só quando se negar absolu
tamente ás Camaras toda a intervenção nas 
leis mun!cipaes. o que cu ainda espero ver 
na marcha r!c reforma aberta por este pro-
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jucto, podcrú ser dcsnecessario que o Supre
mo Tribunal de Justiça lance os olhos sobre 
as leis .provinciaes, ou quando se reformar 
estlt attribuição anomala. 

Portanto, creio que este m:gumcmo do 
nobre Senador nfto tem força alguma. Sr. 
Presidente, acabarei aqui o meu discurso, 
porque vejo que a hora está adiantada, e cu 
tenho ainda muito que dizer na divagação 
a r1 u" me forçou o nobre Senador. 

Dada a hora fica a discussão 
adiada. 

O Sr. Presidente dá para ordem dQ 
tlia: continuaç<lo da discussão do pa
recer da Commissfto de Constituição, 
sobrü a representação da Camara d:1 
cidade: de Alcantara; discussão de. 
p::recer da sobredita Commissão, < 
bre a crcação de ruais quatro distri 
c tos ele i toraes cm l\'Iinas G~rac, 

continuaçüo da terceira discussão da 
re;;oluçüo que concede loterias ás fa
bricas tle André Gaillard c .Joaquim 
José da Silva; terceira discussão das 
foruas Ue mar. 

Lcv:J.nt:t.·s~ a St.'Ssão ús duas horas 
<la tarde. 

77" SESS.\0, E:'l! 19 DE AGOSTO 

E.l:}Jt:rlil:ntr·. - Gont.iu1w.çtio da rz.iscu,sstio rio 
parcr-,.·,. rla. Gornmis.\'lio de Constituição 
80/Jre a rcp.resr.ntaçtio rln Carnccra Jluni

c:ipnl !la cit~a.!l.c rle A/cantara. 

PitllSIDI:XQIA DO sn. DIOGO .'.XTOXIO FEIJÓ 

Reunido sufficicnte numero de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão; e, !Ida 
a acta da anterior, é approvada. 

O S11. F1~1:1mm.\ 1m MEr.w: - Sr. Presi
dente; eu peço.que se me releyc o tomar al
guns momentos, apresentando á considera
.ç;w c discussüo do Sen:ulo um requerimento 
cuja ruatcria parecerá. nüo ser de grande 
utilidade pub!lca, mas que é para mim e 
para a Casa de alta Jmportancia: para mim. 

porque importa a delesn. de minha reputaçã 
(apoiado.~); para a Casa, porQ>1e o Senad 
não pôde deixar de interessar-, e na mant 
tença da indepenuencia c da reputação u 
seus membros naquillo que diz respeito a 
cx~rcicio de suas augustas funcções. ("1poi• 
llto.l,) 

,\. Casa S•' lembrará que, por occasião d 
discussfto do voto dt• graças, eu fizera alg•· 
:n:1H censuras :1 administração publica de mi 
nim Provinci:t; pruduzi nessa occasião algun 
i'actos praticndos pelo actual Presidente d 
}rin~s. que me pareciam demonstrar a incn. 
p:1cidad,. dnquelle administrador, c a lncon 
Yeniencia de ser clle alli conservado: essa 
censura grange:u:am-me dos pcriodicos, qu 
na mesma Provincia se dizem sustentado· 
pdos dinheiros publicas, dirigidos pelos arni 
gos rl" Presidente, c espalhados por e!les, a: 
mn.is infaruantcs diatribes! Fôra portant• 
ó.JUL~~:sar-n.k l:üllvido Ue haver ll~::ile reciiltl 
produúdo factos menos. exactos, se porvcn 
tum eu não demonstrasse até a evidencia , 
verdade das pi·opos'·:ões que eu • ~ctüo crnitti 
Para fazei-o, porém, de um modo que nãc 
dc:i~c lugar a duvidas nos espíritos ainda o: 
mais prevenidos, forçoso me é pedir ao Go 
wrno algumas informações, as quaes estãc 
contidas no requerimento que tenho de sub 
metter {L consideração do Senado. 

E' verdade que o Governo nüo as poderá 
ministrar nesta sessüo, porque as deverá 
exigir da prcsidencia de Minas; mas eu es
tou seguro que aquell.~ Presidente terá de 
atravessar ainda este periodo até a futura 
reunião das Camaras, c mesmo scrCt conser
vado, eruquanto algum afilhado mais predi
lecto não apparccer, pois que se diz, e os re
sultn.dos o demonstram, que esse Presidente 
é sustentado pela potencia invisivcl que sub
juga o :Yiinisterio; c por isso entendo que 
ficarão baldadas as mais justas reclamações 
dos representantes de :IIinas, que desejam 
nr na cadeira presidencial de su:t Provincla 
pessoa apta para descnvo!Y.'.·r os melhora
mentos dclla, um Prc3idt•Ilto r:tue distribua 
justi~a imparcial. e qtw, como o actual, não 
estcjn. irritando os partidos. espalhando In
sultos c calumnias por st•us jorna~s contr:t 
o que a Provincia tem de mais grado c res
peltavcl, pl-antando a lmmoralldade, jfí. na 
arrecadação, flsc'n,llsa~iio c r!lstrlbtVição dos 
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ãinheiros publicas, e j§. ·na escandalosa vio
lação dos segredos indivlduaes, e falta de 
garantia que os correios offerecem; apezar 
destas justas reclamações, digo, o Presidente 

Tem-se dito, como para attenunr es 
abuso, que esse particular é um nrgocian 
acreditado, o que não contesto. e que o c 
bre vai ficar inutilisado no deposito; r.-., 

de Minas ha de ser conservado, porque elle pergunto eu, o facto de se entregar a u 
é um servo fiel da potencia lnvisivel que, particular dinheiro que deve estar em u 
para desgraça nossa, governa hoje o Paiz. Eu deposito publico, para negociar com elle, 
conheço de perto alguns dos nossos ~IInls- ou não criminoso? Pergunto mais: qual é 
tros. não posso duvidar de seu amor ao Bra· g-arantia que tem a fazenda pubEca, quan• 
zil; estou persuadido que ellcs não podem aconteça um desses casos, não multo ra 
desr:onheccr a incapacidade do Presidente do. entre nós, uma quebra? E quem nfto vê, ~ 

Província, assim como julgo que o Ministro Presidente, que só o espirita de partido, 
da Fazenda tem no Thesouro sufflcientes do- mais encarniçado e o mais injusto, 6 q1 
cumentos para ficar convencido de Inaptidão póde defender procedimentos tão contrari• 
do Inspector da Thesoura.ria, e que, para á lei, e direi mesmo fi. moral? 
provar o que digo, bastaria.m os officios c I Este facto, eu entendo que seria por 
ba.lancetes da. Província. que devem existir bastante para que um Gonrno fiel houves· 
no Thesouro; porém as vozes dos represen
tantes dos interesses publicas da Província, 

chamado á responsabilidade o Inspector • 
Thcsouraria, e demittisse um Presidente qt 

cu estou certo, são vozes que clamam no em taes abusos consente. 
deserto, emquanto se attendcm as vozes dos , A segunda informaGão que peço é ::t re 
interesses particulares, que são desgra~ada- I peito do emprestimo qlJe o Pr•~sidente co1 
mente a6 que na nctualidade prevalecem. Pe- I tractou. A .casa se convencerá que o Pres 
las razões que acabo de expenrler, en quero clcnt<' de Minas obrou de tão m:l fé nesta n• 
pedir as informações de que preciso paru gociaçiio, que recusou dar (L Asse:rnb!éa Pr• 
justificar-me perante o Senado e o publico. vinc!al os esclarecimentos que podia mini: 
A primeira informaçüo que eu peço é sobre 
uma porçfw de cobre punçado que existia 
nas casas de troco da cidade do Serro e villa 
de Minas Novas; esse cobre, que só na casa 
de troco da cidade do Serro montava a trinta 
e tres contos de réis, foi entregue a um par
ticular, a pretexto de o conduzir para Ouro 
Preto, abonando-se-lhe cinco por cento; e 
esse negociante, aproveitando-se de uma boa 
occasião, o vendeu na cidade Diamantina a 
quinze e a vinte por cento, como é notorio. 
Um anno era passado, e o cobre não se acha
va ainda no deposito publico! O Inspector 
foi accusado por este acto na Assembléa 
Provincial, confessou-o; e \entretanto, h a 
pouco, o cobre não havia sido ainda recolhi
do [L Thesourarla, porque esse particular está 
fi. espera de occasião em que possa comprar 
o mesmo cobre a baixo preço na capital, para 
fazer entrada, o que nunca t<,rá lugar, se o 
cobre nunca descer ao preço por que lhe fi
zer conta comprar. E o Presidente da Pro
víncia sabe de factos desta ordem. e os to
lera, porque vive de mãos dadas com o Ins
pector, c prestam-se mutuo soccorro no des
envolvimento dos abusos c prevaricações. 

trur cm vinte quatro horas, pois que consü 
vam ellcs da cópia de poucos papeis. q1.1 
deverão estar na Sccre:tal'ia. O Pres!dtmt• 
porém, nfi.o queria que se ventilasse na A· 
sembléa Provincial este desgraçado empr.e: 
timo, que, se a a!guem uti!lsou, nfto foi d 
certo à Provlncin.. 

Para que a Camara c o publico se cor 
vençam de quanto foi a inhabilidade, se nã 
má fé, do Presidente neste negocio, bastar 
dizer que elic aceitou, com multo pequen 
modificação, a proposta que os seus antece> 
seres, com uma lei muito mais restricta 
menos garantidor::t idos interesses dos em 
prestantes. haviam rejeitado. O Pres!dcnt 
mostrou-se tüo pressuroso em contractar 
cmprestimo, que, sabendo haver passado 11• 

Camara Temperaria e nesta Casa uma reso 
lu~iio que dá ao emprestimo provincial a 
mesmas garantias que aos· geracs, não espe 
rou que a lei fosse sanccio~nda para Jwgo 
ciar com elle r.o interesse d'a Província; as 
signou o contracto a vinte I! tantos de Ju 
nho, quando a lei foi snncclonada a deus d• 
Julho, e fez recahir a fav~r dos part!çulare: 
o beneficio q~10. o .. Corpo Legislativo havi: 
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concedido 1i. Provincia; o que se torna tanto como sobram as que concm:rcm a perturb, 
m~is digno de censura, quanto é certo que o1 porque o Presidente faz tudo quanto cm 
Presidente um só annuncio não fez publicar cabe para cxarcebar os odios dos partld• 
que precedesse o contracto. 

D.esejo tambem alguns documen'ws a 
respeito de uma celebre arrematação de pon
tes e estradas. O Senado verii. quantas irre
gularidades se praticaram etn tal operação. 

A primeira foi a falta de convenientes 
annuncios para a arrematação das estradas, 
mandando-se pubhcar dous ou tres annun
cios, em um dos quaes se deixava apenas 
maior intervallo de sete dias, tempo que o 
Presidente julgou sufficicnte para chegar á 
noticia da Provincia inteira, e ainda fó~:a 

dclla, para os emprczarios fazerem seus cal
cuJos. tomarem suas medidas c apresenta
rem suas propostas! E note a Casa que es
ses foram os annunc!os que o Presidente, em 
um officlo 1i. Assembléa Provincial, disse ha
Vt:J' mandado imprimir nas folhas da Provin
cia c desta capital!! O Presidente, pois, qur. 
no negocio do emprest!mo havia já matado o 
princip'lú da concurrencla, o inutilisou na 
arrematação das estradas, porque já tinha 
pessoas determinadas a que conferir o ramo. 

:\Ias ni'tO foi só essa h:regular!dade que: 
se commetteu, adiantaram-se quantias a al
guns dos arrematantes, sem que se exigisse
a indispensavel fiança, contentando-se o Pre
sidente com uma supposta obrigação de bens, 
e desprezando as solemnidades em taes casos 
exigidas. 

Outras muitas violações de leis, Sr. Pre
sidente, tem commettido o Presidente de :\Ii
nas, umas por sua inaptidi'Lo, como seja a 
ordem ao commandante geral das divisões 
para a distribuição de indlos; a remoçüo de 
dons juizes de direito, o de Gequitinlwnha e 
o de S. Francisco; e outras dlctadas pelo es
pirita de patronato e prevaricação, entre as 
quacs se nota a ordem pela qual d~terminou 

que ao juiz municipal de :\ilnas Kovas, e não 
ao de orphãos, competia proceder (L arrema
taçfto de um - ab intcstato. 

Mas para que cançar a paciPncia ela 
Casa? Meu mi~co fim, eu já o disse, 6 defen
der a minha reputação; lamento sim que a 
pacifica Provlncia de :\r!nas esteja cntrcgu" 
[L adm!nlstraçi'Lo de um homem ao qual tanto 
faltam ns qualidades para bem administrar. 

para levai-os a braços mesmo. Sirva de -excl 
pio a pacifica villa da Campanha: esse n 
sento de paz, da unifi.o e da amizade em t 
dos os tempos, est[L hoje convertido em carn 
de guerra e de desunião, ele parentes cont 
parentes, de amigos contra antigos amigi 
porque alli um adher.,nte do Presidente -c 
palha sem cessar a intriga e a desharmonb 
c se não fôra a prudencia da Cam-ara Mun 
cipal daquclla vil!a, que se vio na neces' 
dade de proe!am:1r ao m·unicipio, teriam t 
vez apparecido alli scenas desagrada veis, pr 
duzidas pelas intrigas do Presielen~c e ar 
mosidade de seus collateraes. 

O Presidente sabe que elle só póde cxi 
t!r no meio das rivalidades dos partidos. 
por isso o seu principal cuidado 6 azedai-• 
pelos seus jornar.s. Elle não cuida, nem p 
de cuidar, do desenvolvimento da instrucç: 
publica, não sendo habilitado para dar , 
menos um reguln.mrnto aos collegios crcael• 
pela Assembléa Provincial; c quanto aos m 
lhoramentos mi!terincs da Prov!ncia, clle n 
da mais tem feito elo que sacrificar dlnheh 
sem proveito, ou antes desperdiçai-o. 

Entretanto, eu o repito, nenhuma esp 
rança tenho que se mudo o Presidente, po 
que, se elle é Incapaz para administrar 
Provincia, é muito fiel no cumprimento d< 
ordens da potencia invisivel que daqui 11 
determina a quem P como elevem ser dad( 
os empregos. c tudo quanto convdm a set 
miseraveis e particulares Interesses. 

'l'al é, Sr. Presidente. a razão unica P• 
quo se conserva e se sustenta o Presideni 
de ~Iinas, ni'to que o Governo esteja persw 
d!do que elle seja apto para administrar 
Provincia, mas. po~: que só ellc se pôde prc: 
tar nos Indignos -man~jos que daqui se lh 
recommendam, c o Minlsterio n-ão se atrev 
a desagradar nem levemente a essa ma!ign 
potencia, que o tem subjugado, e que não 
menos infcnsa CLs liberdades publicas do qu 
aos Interesses da Monarchla, que estupldr 
mente compromettc. 

Dt•us perm!tta que o mesmo :\flnlstcri 
não venha a ser v!etima de sua fraqueza 
criminosa condescendencla, porque uma a(' 
ministra~iio que assim se sujeita a uma vor 
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tacle · estranha nfta pôde ter amigos verdadei
ros e leaes. 

O nobre orador mand:t (t mesa o 
seguinte 

porque nfto devemos t•strnnhar que um ga
zeteiro, ou qualquer individuo. dirija seus in
sultos e sarcasmos a um ou. outro Senador, 
quando obsen"amos que o mesmo ·Senado 
niio escapa !t injustas invectiv::ts, proferidas 

I onde menos era de esperar. (L!.poiados.) 
.Eojc mesmo cu li, em um dos jornaes, 

•·-ncquPiro que se peçam ao Go. verno as I •!Xpressões desta natureza. o ·eloquente 
iw];'uinte5 informações: orador que as proferi o não foi chamado {L 

·• 1.• Que quantia de cobre punçado ex is- ordem. 
tia nas casas de troco da cidade do Serro e Eu terr.i occasiüa mais propria de des-
de :IIinas Novas d:t Provincia de Minas. envolver este t.opico, <:ontentando-me por ora 

"2." Se e~ te cobre foi em todo ou em 
parte entn·gue a aiguc.:n para ser conduzido 
para a capital da Provincia, o dia da entrega 
na casa do troco e o dia da entrada na The-
souraria Pro\•!!Jcial, o preço da conducção e 
o nonw do •ropciro que a fez. 

·• 3,• s,· o proprio cobre das casas do 
troco é o conduzido para a capital. ou se a 
Thesourari::: consente qt:c cllc se nnda r.o<; 
lugares do troco, c admitte differente cobre, 
en1 lugar do proprlo que existia. 

"4." Cópia do ~fiicio da Assembléa Pro· 
vincial, exigindo do Presidente da Proviu-
cia informações sobre as propostas que lhe 
houvessem siuo feitas para o emprestimo 
provincial, con~racto por que foi elle rcalisa-
do, c cópia do officio em que o mesmo Pre
sidente respondeu a esta requisição. 

"5." Cópia do termo de arrematação das 
estradas ou pontes feita por Clark, com ln-
formaçfto da quantia que se lhe adiantou; e 
bem assim o termo de finaça, se a houve. -
J.'crrci.?·a c!r.' Jlc!lo." 

E' apoiado posto em discussão 
o requerimento do Sr. Ferreira de 

:I! e i! o. 

0 Su. 1L\n.m:7. m: BAUII.\CF.NA: - E' cos-
tumc deferir-se a qualquer requ.,rimcnto que 
pede infonnaçiics, " mormente quando estas 
informaçõe~ t.end;·m a provar graves abusos 
commettldos c•m qualquer parte do Imperio; 
portanto, de!laixo deste ponto de vista, acho 
que o rcqucl'imento deve ser approvado; mas, 
ainda que natural seja em qualquer Indivi
duo magoar-se. sentir-se, quando G calumnin-
do, seja cm gazetas, em cartas ou em dis
cursos, como justamc·nte se mostrou o nobre 
Senador pela Província de :\Ilnas, comtudo, 
e11 lhe peço que se esqueça dessa offcnsn. 

de approvo.r o rl'qur.rimento. e pedir ao no
bre Senador que tenh:t paciencia com essas 
invectivas, porque a moda, que parecia havc: 
pas·sa·do, de atacar o Senado. torna-se ago m 

O S1:. FI~HHEIJ:.\ uF. :!\IEr.r.o obsernt que o 
sen fim principal r, procurar todos os meios 
de conservar a sua reputação iilesa perante 
o Sen:tdo, c nfw faria esse rcqu~rimento p:u
ticular se tacs. insult~s não tendessem a me-
nosc:tbar su~t rt·:put:tr,fto, porque clle, como 
simph-s cidncElO, os cl!•sprcza. c os despreza 
t:mto mais ~uanto ellcs parte:n de quem, para 
dcsgraq<t d<t Provincia de Minas, está :1. testa 
do seu Governo. Quer, comtudo, como Sena-
dor, provar esses factos em que se reconhece 
a maior prevaricação, porque suppõe que o 
Senado multo se intcrcroSa ;na fisc:al'i:Sação 
das rendas publicn.s, e júmais protegerá n 
immora.lidade nem a corrupção, pois della 
que ·partem os mnlores males que soffre 
Paiz. 

O nobre orador lambem estranha alta-
mente as proposi~ões imprudentes enuncia-
das na Camara dos Deputados, c foi porque 
antevia. este deploravel resultado que clll• 
não quiz votar pelo requerimento do con-
vite, assim como o Sr. Alves Branco. que 
claramc•ntc demonstrou que tal convite pnde-
ria trazer discussões odiosas entre as Carna
ras; e se dependesse do nobre orador cortar 
semelhante discussão, ~c ·nw fosse passivo! 
retirar o requerimento qu·e a clla deu lugar, 
sem que ll pudesse prcvrr, de bom grado o 
faria. i 

D"us sabe. continúa o nobre orador, até 
onde nos levarão estas dcslntelligcn~.i~s quo 
tanto affligcm o coração dos nobres Sr•nado
res, e cujos resultados podem influir tão fu-
nestamentc nos negocies oublicos. Devemos 
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dar muita att.enção ás idéas que V()mos ap
parecer em varias folhas publicas, as quae!!, 
verdadeiros orgãos de um espirita de desor
ganisação, inculcam uma dictadura, ora da 
espada .de um despota regi c i da, om de seis 
homens, de seis :11inistros da Corüa, dando
lhe, pelo mais escandaloso abuso da palavra 
a denominaçfLo irrisoria de dictadura legal. 

Vemos, além disto, que da capital da Ba
hia acaba de chegar uma representação as
signada por cidadüos mui respeita veis, grar, · 
des proprietarios daquella ·Provinda. rcpr:e
sentaçüc cujo remate é ameaçador: parece 
que tudo se agita c conspira contra o Corpo 
LPgislntivo! Mas eu ainda espero que os 
conspiradores hão de nrripiar carreira. reco
nhecendo crr:. que est~i a salvaQ~io publica. 

Xós, porém, cl:J. nossa parte, procurare
mos, quanto cm nós coube:-. nfLo excitar ani
mosid~u.iPs entre: u1na c outra Cumara: por
qur. as expr0~sões que hoje sr. lêm no .To,-nrri 
elo Com?JWrcio não se podem considerrrr como 
filhas de premeditado proposito para qu<' 
occorram novos males. 

negocio c as melindrosas circumstancias do 
Paiz, requereu ao Senado que convidasse a 
outra Camara a nomear uma Commissão que, 
reunida {L do Senado, concorresse para o 
mesn!o fim, c n"ss~. occasifLO os membros da 
Commissüo desta Casa pediram ~ue o reque
rimento de convite s,~ baseasse na conside
rrrr;üo d~ que o Brazil precisava de uma Te
forma nos seus codir;os Criminal e do Pro
cesso, assim como na ncccsoidaue de habi
litar o GoYcrno com os :ucios neccssarios 
para suffocar n. l'ébellião cm qualquer parte 
que ella so lTiunifestasse, e tambem para 
manter a ordem nas .ProYinci:ls que sé acham 
[J'[lnquillas. lias hoje, Sr. .Presidente, outro 
susto me domina; ainda m" acho hoje mais 
atrrrorlsado do que quando apres ... nt.ci o meu 
r(·qucrimento: ns calorosas discu:::sõl'S da Ca
nmra dos D~putndos nw parecem mais pPri
p;osas do que a:l desordens do :\íaranhfto! Eu 
<'nt.cndo que pnr:t o Brazil é !l!:Jito P'!Or que 
rm uma Camara 5e drs~c1tem ind!stlncta
mentc as intenções dn;~ membros d:t omra. e 
rrt.6 mesmo de uma Commissfto. rlc u:n:t ma-

Quando pedi a. p!llavra foi sómcnte pn.r~ ll·~ir3. t:to sinistr~l.. e Lilo atroz! (.<JiOÜulrn!.) 
mostr:::r quP o meu renucrüne:nto n~.n tinhn 
por fim o :lcs:l:;grrn·o pessoal, c sim o intt.•
rcsse da causa publica, c o parentear os abu
sos que na Pro1·incia üe 1Iinas se têm pra
ticado, r. que irüo continuando :'té :L scss:lo 
segulnv·. sr:ivo se nppar~c.:cr algan1 movi
nwnto, o Qttc• espero nfto n.c:ontccer:l. porrntr. 
reconhCGO o e:n.racter pacifico dos m.inr;iros. 
Estou persuadido de que nüo apparéccri'to; 
~lli as sccna8 de Caxias e de Franca: os mi
neiros hfw de ver, resignados c silencioso~. 

o d.:sapparccimc·nto dos dinheiros publicas c 
os manejos que até aqai sr tem feito; s<~~

frcrftD" ainda até a sessão seguinte. r•m ~uc 

talvez o Governo taá sabido do sc<·ptictsmo 
em que se acha. r. nrw hn.,rcrú uma ild~Iucn

cia incanstinH:innnl c fun<'st:t que dirija os 
negocias do P~iz. 

O Sit. L<'!'E~ G.\~f.\: - Sr. .Presidente; 
eu fui o :tutor do requerimento que deu mo
tivo ú uomca~fto da Commissão que (oi on
carrogn.dn clt' Pj"lpür as medidas ~onvcnien
tes c. n~ccssnrin's para embaracar o progrc·sso 
da anarchia no Brazil, c eu fiz esse requeri
mento por occasiüo das tristes noticias che
gadas dfl .Provincla do Maranhão. A Com
missão, depois de reconhecer a gravidade do 

Eu niio increpo a Camar:1 dos Dcputn.Uos, 
l'ar:G dc-lla o melhor c:onc,:ito: .:. sua maioria 
r.cm dado nrovns de lllF~ quer contribuir para 
o soccgo pubHe:o; 01~ trr~tunto. ;:,~ja por impru
d<•.nein. seja por qualquer outro motivo, o 
cr..!or dn.s disrnssí>cs tem cht~;:!:aclo a tnl ponto. 
q;w nella t<'m apparccido prap".>ir:•õ~s que 
ol're1:dem muito a di~nidade do Sr:n:tdo. sem 
que tenham sido r:hnm:ulos :í. orrlo>m os no
hr<·s Dcput~dns ou.o n5 rmitV m. sem qne se 
tenha mostrado ::t m.r.nor incli~na<;fw contra~ 

t:tes propo,/.r,i':es: (.-.lpoiad.os) . .Julgo que tv~s 

discussões aind~ continu:::rfio 11!1. outr~ Ca
nut:-n., sr.gundo n qu~ rLcahn d ~. !er no jornal. 
n tudo presa,qia a eontinu:-~r.ão dt• ~J'aves con
tra o s~nado: c'1 CommiS=iiÍO pa:-- elJe !10lnl'Jl
dn. nt6 j[L foi caracte.rlsadn. r:!ml1 cnmmiss~o 

u,, s~lvação pubiira. e compar:H1t.~. :"1 eommi.:i
sito de salv::r,ito publica de Franr;a! ("\po·ia
!lo.:.) 

Ora. uma commissi!o dPs!":1 Casn. desti
n:Hla unicamente a fazer um prokclo. o qnal 
niio pôde ler cxccu~iio scniio d(·pois qnc pnss•> 
em uma e outra Camara e sr.,i3. sanr.r.lonado, 
poderá ser comparada. á commissfLO de salvn
çf\o publica d<) Franr;n, tribunal revolucio
naria que crn jmllciario ~ c:xPcutiYo ao mes-
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mo tempo, tribunn.! que decidia da vida dos 
cidadãos sem os ouvir e convencer-se dos 
seus crimes?!... (Apoiadas.) 

Com effeito, Sr. Presidente. eu nunca 
pensei que uma deliberação do Senado para 
se nomear esta commissão tivesse um tal re
sultado!! ... (Numerosos apoiad-os.) 

Sendo, pois, este resultado tfLo offensivo 
da. dignidade do Senado, eu vejo-me na ne
cessidade de off.erccer estas observaçõt•s [~ 

consideração da Casa, para que ella em sua 
sabedoria julgue se convém m3/i3 que nós 
não occupl'mos íle apresentar medidas capa
zes de suffocar a rebelllão do lVIaranhão, ou 
se julga que devem continuar as discussões 
que se t0m suscitado na. outra Camara. Con
sider" bem isto o Senado, e decida. qual das 
duas cousas pôde se1· mais fatal ao Paiz. 
(,tpoiaào.l.) 

O Sn. l'ill~J~r.o E l'.L\TTOS: - O Senado de
ve estar na convicção de ter obrado mui 
digna c competentemente, porque bem com
prehendeu as circumstancias e as necessida
des do Paiz; e por isso cumpre não deixar 
passar a proposição de que aqui!Jo que se 
tem dito offendc a dignidade do Senado; a 
dignidade do Senado está em pé (apoiados), 

embora se declame contra o seu procedimen
to, talver. com o intuito de incutir-nos ter
ror. ou, pelo menos, de intimidar-nos. (:lpoin

dos). O Senado não drve dar valor a taes 
proposil;ões, c deve tratar com o devido des
prezo tudo quanto se tem dito naquel!a Ca· 
mara, o que se deve fazer é cuidar com a. 
maior prudencia. cm tomar aquellas medidas 
que são nccessarias para. a salvação do .Paiz: 
tal é o nosso dever. Deixemos, portanto, de 
encetar discussões relativas ao que se tem 
dito sobre o procedimento do Senado, porque, 
11. esse respeito, ·Cm tempo se dirá o que fôr 
conveniente. 

Dli-se por discutido o requerimen
to, e, posto a votos, é approvado. 

São !!dos, c ficam sobre a mesa os 
seguintes 

1." "A Comm!ssão de Constltu!çfto exa
minou a proposição vinda da. Camara dos 
Deptitados sobre n pretcnçüo de Bernardo 
Xavier PLnto de Souza. subd!to portuguez, 

para cidadão braz!Jeiro: pela justificação, 
que ajunta., mostrou achar-se no gozo dos di
reitos civis, e ser maior de vinte e um an
nos; e pelo termo de dcclaraçfto anncxo, fel
to perante a. Camara :Municipal da. imperial 
cidade do Ouro Preto, manifestou sua. lnten
r;ão de residencia. no Braz!J, e de que profes
sava a. religião cathollca romana; tendo as
~:im satisfeito os requisitos. que para. esse ef
feito exige a lei de 23 de Outubro de 1832, 
restava só a r;gidencia de quatro annus con
secutivos depois daquella dcclarnçflO; mas 
como essa. j(: venha dispensada da Ca.mara 
dos Deputados, entende a Commissão que 
por equidade o Senado tambem poderá dis
pensar, achando-se assim a resolução cm 
termos de ser a.pprovada. 

'• Paço do Senado. 18 de Agosto de 1839. 
- Jfarqucz àc Pa.rana!luâ. - Visconde rle 

S. Leopoldo." 

2." ''A Commissão de Constituição exa
minou a proposição e documentos annexos, 
vinda da Camara. dos Deputados. sobre a prc
wnçüo de Francisco l~errelra. Borges, subdi
to portugucz, e actualmente com carta de 
piloto, para cidadão brazileiro; mostrou 
achar-se no gozo dos direitos politicas, e ser 
maior de vinte e um annos; e declarou pe
rante a Camara ~Iunicipal -desta cidade. por 
termo assignado no mez de Setembro de 1838, 
que professava a religião catllol!ca romana, 
e estava com animo de residir no Brazil: 
tendo assim preenchido os requisitos, que 
prtra esse effeito exige a lei de 23 de Outu
bro de 1832, resta só residencia de quatro 
annos consc'cutivos depois daqudln. declara
ção; mas tendo elln sido dispensada na Ca
mara dos Deputados, entende a. Commissfto 
que por equidade seja tambem dispensada 
no Senado, achando-se a resoluçüo cm termos 
de ser approvada. 

".Paço do Senado, 18 de Agosto de 1839. 
- J!arquez r/.e Paranrrguú .. - Yisconrlc de 

S. Leopoldo." 

E' approvada a 1:edacção das emen
cias elo Senado :t proposta do Go
''CJ'no e emendas da (i ·.mara. dos Srs. 
Deputados sobre fixação das forças 
de terra para. o anno financeiro de 
1840 a 18•!1, ar!m de se remettt>r li 
sobred!ta Camara. 

Passa-se (t ordem do dia. 
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Continú:L a tliscussii.o adiada na an
tccodentr. sessão, do pun•ct•r da Com
missão d~ Constituição. J;obre a re
presentação da Cnm~ra 1\Iun!cipal 
!ln cidade de Alcantara, na Proviu
ela do l\Iaranhüo, datada em 15 de 
Abril do corrente anuo. 

O Su. Ar.I~:\'CAI:: - Eu julgo que a re
presentação da Cmn11ra tle A.lcnntara nilo au
torisa a cxigoncia ele que so fnça <'ffeotiva a 
responsabilidade dos infractores das leis, 
contra os quaes ella representa. Eu julgo 
qui! o que ella pede ~ uma medida que vit 

. desfazer as arbitrarierladt•s rrue a AssetnlJ!éa 
Provinci:tl do Mnranhao praticou, pois urna 
cousa é querer-se punir os infractores de 
uma lei, e outra e querer remediar os males 
resultante-s rlessa infracçií:o. Da representa
~ão da Camara de .Aicantarrt se collig<· que 
a Assembléa Provincial do :1-Inranllfto annul
lou as eleições feitas pelos el~ltorcs dos col
lcgios de Santa Hel<'IHI e do Pinheiro, em 
numero dt• cento c tantos; e, não podendo 
olla annul!ar tal votação, segue-se que exor
bitou de suas attribuições, e quando assim 
procedeu, pecc-ou na materia tambem na 
fôrma. porque ena não podia annullar os \'O

tos desses eleitores pot: um simples parecer 
de commissão, que passou em uma unjca 
r!iscussftO; o que é contrario ft disposição 
terminante do § 1' do art. 11 do Acto Addl
cional. que determina que todas as resolu
~ões que se hotJYCrem d,, romar ckverfto ter I 
pelo menos tres discussões. 

A Assemblêa tomou. pois, esta delibera· 
~ão por uma simples discussão. e determinou 
ao Presidente da Província que mandasse 
executar esse parecer. Ora, se isto se deprc
hende da representação, parece que as infor
mações que se tem de pedir, c qtw eu acho 
justo que se peçam, servirfto par:1 o nosso 
ulterior procedimento; mas, para decidirmos 
a questão do direito publico constitucional. 
isto é, se acaso a Assembléa do Maranhão 
podia annu!lar os votos desses eleitores, eu 
conslderll t!Ue nos achamos competentemeutíl 
habilitados: c:• que eu entendo é que, com
quanto a Commlssiio pedisse estas lnforma
c;ões para se tomar outra. qualquer delibera
çfto sobre quem praticou a usurpaçfw de po
deres. ellu devia interpõr seu parecer sobre 
n questão de dlrt'ito constlltlcionul. pura -o 

Senado tomar sua delibemçfw. ,. deeidir-,;e 
se com effoito a Asscmbl6u do ·!\!aranhão po
di:L esbulhar esses eleitores do seu direito. 
Sendo esta a minha opinüio, não me oppo
nho a que se peçam as informações. 

O Sn. Cosl'A l~mmmno~.: - Sou mara
nlwn>c. c IJur isso releve o Senado que eu 
lhe tome algum tempo mais com este nego
cio. rJuc cu julgo de summa importancia. Eu 
não sou, Sr. Pres!dente, tio numero daquelles 
homens que coswmam dizer: - a minha Pa
tria 6 todo o mundo, - porque eu entendo 
quo quem tem por Patria o mundo inté!ro 
não tem parria. não experimenta o amor· Q 

uo affciçõ,•s do seu paiz natal. Amo, Sr. Pre
sidente, o Brazi! inteiro. mas amo especial
mente a Provincia do Moranh:1o; ella me deu 
tudo quanto podia dar-me: amo e não posso 
deixar de amar o pvvo maranhcnse. De ordi
nario, Sr. Presidente, o pai?. natal nos oife
reee certos prazeres hubituaes. cuja valia me
lhor sentimos quando já não podemo, cles
fructal-os. Eu, longe da minha patria, tenho 
saudades do po•·o do 1\Iaranhfto, tenho sauda· 
dcs dos seus ares, das suas aguas, das 
mesmas arvores, e niio posso esquccerr-mc 
dos versos dt• Fe!Into: 

Xiic, nunca o sol nos liíz tüo nmigavel 
Como no sitio cm que primeiro o vimo;;: 
Lá. mais nos praz o campo que clle doura. 
M:lis formosa c ·mais i'r<•sca é a verdura. 

Filho do Maranháo, vendo a minha t,a
Lria cm desordem, não posso deixar de tratar 
dl· um objecto de tanta monta. 

A Camnra dtL cidade de Alcantara fez 
uma representação, mui energica. sim, mas 
mui submissa; e, dirigindo-a ao S~nado, ne!l!l 
se queixa do proeedimen to da Assembléa 
Provincial. do Presidente da Provincia e da 
Camara l\Iuicipal do Maranhfw. que. prnÜ
eando actos arbitJ·arios, caminha de abuso 
cm abuso. Por occasião das eleições gcracs, o 
col!egio do Brejo representou contra as ar
bitrariedades praticadas no acto das eleições; 
esta rcprcscntaçlio foi ctwiadn á Camarn da 
capital elo ~-Iaranlliio. a qual a sopitou; e 
quando se tratou na Camara dos Deputados 
das elt:'içõcs daquella Provlncia. exigiram 
que se pedisse ao Gonrno essa representa~í\o, 
a qual niin consta que tenha Ylndo. 

30 
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Quando o~ D~putados da Asscmbléa Pro-
vincial formaram, entre outrao, uma lei tlio 
inconstit.ut:ional r anarchica qual a lei dos 
Pr.·f•·itos, honve grandes ciumores contra 
eil:c, t· em conser]ltencla disso os Deputados 
qu<e :L tinhauJ ap:ulrinhado r:caram sdn po
J•ulaJ•idadt; ''• eutcndendo que não podiam 
ser rcc·lPílns julgaram 'lU~ dt•vinm lançar 
m:io tio :ll'bitrio JlaJ·n. consl.'guirem seus fins. 
As tddr;ues :;ente~; tinham sido approvadas 
na Camam dos Dt!putados, assim eomo o l'o-

l'rovincbtos 
na rPspt•etiva .:\ssembléa; c i'.:'lll conseqUt•neiu 
di!:iSO, p::U:':iU.l'i~m a trabalhar; porém, na::; ve:i
peras de se trmar de novaH eleições, ~llr.s se 
:1Sbll.staram. ~· tmtcndera·m que t~rn IH'cessario 
Iau~;nr mf1o du um ariJitrjo para fica.rcrn no 
~''ll posto: e qual foi cllL·'! Foi um parecer 
tlc r:ommissüo, dizendo que os eleitores do 
collt·~io de Sa.nta l·Jelc•na não poditLm votar, 
i~ vor !~j~O '~ram nu)ln.s e:·ssas clci1;ões. Xote-sL 
que •·sta rh·liherar;:to foi tomada em vista dC' 
u1n parl•cet· d,• c:ommissfto, o qual i'oi mn.n
datlo ao .Pre::sidt·ntc para lh,~ dar L'Xt}CU{;:i.o; 

~ cotno o Presidente entrava no mesmo pla· 
no. eollHJlWnto l'l!conlwcessl· que a~uillo t·r~ 

nma tontiee, toruon-8c protector rir~ wnto:•. 
lil<mdando <·xecutar nm parrcar ele commissiio 
rla. } .. s~em!Jléa Pro\•incial. E o que é que nôo 
V<'mos nest.• acto? A Assembléa .P1·ol'incüd. 
danrlo ord<•n, no Podt·r Executivo da. Provin-
da, P ellc obedecendo~ Esse Presideutc de
\' ia saber qu,• a Assembléa Provincial não 
pód~ dar ordens. sim fazer l<•is, c que as leis 
chrvcm ser Sfl!H:cionatlas pdo .Presidente e po·· 
<.lll•• exec·madas. ~Ias o President<', <·m vir
tude dt'sse parecer, expcdlo a~ respcctinls 
ordens; os deitares, porém, do;; collegios rh· 
Santa HeJ,•na c do Pinheiro, entendendo. ,, 
muito bem, f]lle sri por uma h•! ,j que e!les 
podiam deixar de votar, reuniram-sr~ ao col-
legio de Alcantara, onde Yotaram. e foran~ 

as netas remet.tidas :i Cnmara da capiwl. par:~ 

ÚIZ~>l' a apuraGão: e qual foi o seu procedi
mento? V. Ex. (tlirigindo-se ao Sr. Presi
rlentc) qu"ira tPl' a bondatle de mandar-me 
os documentos que acompanham a reprc-s'"n
laçiio. que eu qut•J'O ler, afim dt' CJUC o s.~

nado tenha conhecimento de qual foi o pro
cedimento da Camara tia capital. Deixo dP 
fa~r.r a leltum de toda a acta da apuraçfto 
l'lo co!lcgio da ca.plial, por ser desnccL•ssario. 

c Jt~rt~i a SUH CtillClll:,[l\J, t1ti'! d~::iC.:ju (]iit: 0 

chy;;rapl!o Lranocrcva, pí:l'(~ conhecimento 
uuiJii~o; uw.s ~lrimeiranJC;ltc h:rei a parte 
tWrcwr tla <:O!lllllis~;üo tla Assembléa .Prov 
<:ia!, relativa a cSt<' objecto, isto é, a cone 
,;;-,o •;u o iinal <lo mesmo parecer (lê). 

"1,;· <]e f•<Lrc"<~r qu~ são nu !las, '' COi 
l<td de vem s0r declaradas, as elt.'ições pa 
{:hinr.:·s íl:l.ra a lli'Cscnte leg-islatura: da. fr(~g1 

:dn. rlt• Santa !lelcna <' capella curaria do 1 

nh(!ro, h2m eomo o~ ·l~lel1ores que destas 1 

liL'aç;õc~; emun::ram; é qu~ se particiPt' 
Prt·sid.;l!te d~ l'r•11'incia ··sta resolução, pa 

qtw, e111 virtuJ·2 da lll~tillla, haja do lc\•al 
:w conhl'cimento tia Camar:J. Municipal, 
expedir :u; vrd~n~ neccssarias para. que 
~kitol'<!S do dito colil';;io niio sejam mais a 
1dttidos ~! votar nas Pleições dos mcmbr 
da Assembléa Lcgislat!vn. Provincial que 
v<'l'Clll lugar na. prl•sente k:;lslatura geral. 
.:3H !a t.Ias :;css0cs

1 
c te.·· 

Ora, a c~tc par~ce.1· segU<!-se a scguin 

"O Prl:.sidl·n~:: C a Provincia renlf•tte 
CalllUI'~ Municipal dPSÜl cirladc, para sua i· 
~;·]li~enci:~ 1) clP.vidn e:-:ccuc:fw. a inclusa. c· 
;J;:l :lil p:l!'t·c-,r r!a Commissfto de Poderes, pr. 
qna~ a .-\..:-.~~·!nilh!!~ Lt'gislativa. Provincial ho1 
''" por !Jem annullar as eleições parochia< 
das freguezias de Santa Helena capei' 
curada do lugar do Pinheiro. - Palncio i' 

GIJI"Crno, l'ÍC." 

];:gt:í solempemcnte demonstrado por csi 
oll'icio f!U<' o Prcsldent0 dru liUlllprimr.n't 
a um parecer de commissiio. qur é uma Oi 
riem, quando os Presidentes niio obrdcc<'m 
ordens, c sim a lris. 

gxaminemos agora o procedi!nenro da Cn 
mura ~runicipn I. Eu creio que e lia obrou cn 
thegoricament<'; disse lá comsigo: -O Prc 
sldente obedect' a uma ordem dn. Assenblé. 
Provincial; eu tnmbem quero prescr.·ver-111 
ordens. uma V<'Z que ene· é t1io fraco. A Cn 
mara, pois, foi coherente nistn, porque, qnnn 
do um individuo se delta, e passa por clm: 
delle o primeiro c o pisa. está sujeito a qu< 
outro qualquer p0ssa passar., c faz<'!'- lhe < 

mesmo: é justamente isto o lque acnntcce a• 
Presidente. A Assemblúa lhe deu ordens, '· 
Presidente as rll'U ú Camarn da capital. c a 
Camara tla capital ~ntend~u qltr' devia iam
lwm mandar :ta Prt•sident.P. 
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J<;is aqui a parte mais importante rln rtur. continuass•· para aproveitar a boa quad: 
aeta ela apuração geral, feita pela Camara I rios votos. 
da capital: [ O nobre Scnarlor ri-S<!!! ... Ria·sr mnii 

"Em virtude da n•soluçiio da Assembléa J eml)l)r:t (dirigindo-se ao Sr. Visconde de S~ 

L"gislativa Provincial, de st•te de .Tulho de I Leopoldo, os povos hão de pugnar pelos se1 
m!l oitocentos e trinta e oito, remettida a [ direitos ... 
'·' .;t:. corporaçiio pelo Governo para lhe dar ! O S1:. ~L\HQur-:z n1~ P,\JIA:'o'M:L',i. (pda " 
a devida t•xecução, del!berou a Camara que : r!r•m.) diz que wm de pedir ao nobre Senad• 
~::· não fizess{• a apuração das actas remetti- que não seja tão injusto, qu,• tenha mais a 
·las p,•lo collegio da cidade drJ Alcantara, ~uma aucnçiio para com ns commissões d 
po;·que nell•) tinham sido admittidos 27 lndi- Senado: observa que. quando taes propos 
viuuGs que, tendo pPrdido as qualidades d•' r:ões sr, avançam na Casa, não se d'•ve adm 
c!t:itores, tornaram aqudle acto uma rt•unlfLo :·~r o nobre Senador de que a Camara rlc 
:umultnaria de cldadiwK desprezadores da ll .. ·pnr.ado;; at:HJUO o Senado. Lembra que j: 
l~i: e como não lhe seja passive! fazer a se
paracão dos 27 intrusos naquelle collegio, {' 
esta Camara reput~ tãn criminosos os el<'ito
:·rs das mais freguezins que concorreram 
üqur•l!c eol.Jegio como os intrusos, decldio-st: 
rj,>fin it.ivarnrnte que. apuradas as actas daR 
outras srte comarcas. se expedissem os di
plomas aoH 28 mais votados; qur, se commu
tdtassr á r,•specti>·a Assembléa esta resolu
•:üo. como ao Governo. para que tanto este 
G<>mo aquella fizessem chamar á responsabi
!lrlade os indivlduos qut• cnmpuzeram aquella 
r .. uni:io tumultuaria, mõrmente o juiz de paz 
cabt!Ça da comarca, desprezador de seus de
nres c da 1~1." 

Ora, senhores. parc•ce isso incrivel! Que 
a Camam. roubando os direito~ a 130 clr+ 
toJ•cs, diga ao Prr•sidente qut> oM mande J'.p.:;· 

]lonsabllisar, bem como ao juiz ele paz que 
prr>sidio ao acto em qu,. esses cidadãos exer
ceram os seus direitos!! E ~ .. xistindo do· 
c:umr.ntos taes na ·Casa, qur ainda se exigem 
Jnrormações! E' desde o dia 25 de :\!aio que 
,•stes papeis ~xistem na Commissiio; e, 
Ylsta de circumstanchls tão aggravantes, na
da se tem dito, r hoje se vê um parecer pe
dindo informações! Como que do proposito 
~e tmn querido demorar este negocio, e as
sim parec•\ principalmente quando s•· observa 
o que n nobre Senador, Ult'mbro da Commis
~ão, disse ali! de sua cadeira (designando a 
cadeira em QlH' s<' assenta o Sr. V<tsconc!'l-

··m nma das sessões passadas. o mesmo n• 
ill'C S••narln!' r•hamou os membros da Com 
J;LiR;;ão quasi qun de anarchlstas; e acha qu 
i<:ro, além de injusto, é pouco consentane 
;,om a dignidade do Senado. 

o Sn. rosT.\ F'P.JmErn.\: - St·. Pr~siden 

rr: ru r.•sprir.o multo os membros da illustr• 
Commis<:~o: não rlosrjo oil'onclol-os, mas nm 
:lwnr,rn drsdP 2ii d~ !\Iaio, pnrn ·se dar esr~ 

Jl~''"C·:1' prdinrlo informações ao Gon•rno. pn 
rrre ;·•·rramcntr qn<' não pód·· drixnr de se 
.~nnsidt•J'arla. srom se fazerem algnmas ohscr 
var:õ;•s a seu respeito: sr. os nobrt•s Senado 
r<'s e'tivrssem cnllocados no mcn lug·ar. tal 
'r(lz mP •·xr~df\~'.iC'm. O Gnvcrnn nndn mais pil 
d·· di:~CJ' srnf:o que r.xistrm esses dorumento. 
(llF' :-~rnmprmham a rr.pr!"'!-:wntnção: mas, sr~ ' 
nnht·~~ SPníiclor .iul.~a fJlle outros sfio nr.cc:ss1t 
;·ins. póde npnntn!-oH. Tnmbem <lt•se.ilwa. sgh••; 
qual é o PresirlP.nt" qnr s•• qurr ~ur sP.j: 
oaddo. 

O ~~~. Vl">('OX/lE UI·~ S. LJ.~opnr.nn: - E' ' 
act uat 

O ~~1:. Co~T.\ Penm:Ii:A.: -· gstamos nr· 
;w·s;nn: n r.ur· r, que <'li c pódo dizer? :\ada: 
ni\o S.'i mais rtnc aquil!o que se acha nos do 
~~~1111:·:1~n~. Srnhort·~. ru !1ÜI) sd onde st: que, 
flllt~ rtE rnns:u; vila p:u:1r! Não sei nt6 qu1 
ponto se qurr abusar ela pnci•·nc!a. dnH povnH! 
:\Do toriin CõHPs r···pr.~Rcntantcs dirl'lto pnr1> 
diz"rr'Lt: -·- X ii o qití'rC'mos pag-ar taes c tae~ 

im~ostos, por isso qur clles não foram de-
los), que :1s c.i~lmissões nada tinham que l'a- CJ'ctndos por Deputados em Qlh'lll nós , •. ,ta
z;,r, por occasii\o do Sr. Prcsldent~ declarar mos? - l~u r:n.t.r.ndn que s!m: man que ma
ao mt•!o dia QU(· a ontra parte dn ordem do los n:ln rrsultarão dahi (IA Provlncir.s?! 
dl!l era trabalhos de cnmmlsaõcs. flcr.ndo Tr.r-sc-h!n procedido mais cm l'órmn, SL', 

sustada n dlscussfl.o ela interpretnçflo do Acto' porventura. sr tll"cSRt· mandado procedi.'!' a 
.\ddlclon:tl, que csS•' nobre Seundor qncrin novas elel~ões; porém nií.o foi is~o o que Htl 
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fez, c o que se quiz foi annullar um collcglo 
de cento e trinta c tantos eleitores, e Isto 
(·m uma Provincia que está a braços com a 
rcbellião, onde todos dizem que as trans
acções é que levaram aque!Ia malfadada Pro
vincia ao desgraçado estado em que se acha, 
quflndo se afflrma que meia duzia de pessoas 
fomm influldas para Ul disporem de tudo. 
Eu peço, senhores, que não tratemos :Lsslm 
os ncgocios do :Maranhão c que attendamos a 
essa reprcsentaciio. Pôde se~ que a nobre 
Commissão tenha justos motivos 11ara exigir 
essas in!ormacõcs; se ella os :t.p1·esentar e 
elles forem attendivels, votarei pela cxig<'ll
cia. 

Sr. .Presidente; cu peço ao Senado qu"c 
olhe com attcnciio para este negocio: r,uem 
isto pede, Sr. Presidente, é quem tem alli 
seus bens, filhos e amigos; e a quem eni oc
casião de crise sustentou a ordem naquella 
Provincla nüo se póde applicar sem cahir cm 
abuso o annthemn de anarchisador; não anar
chisa aque!la Provincia quem pugna pela Con
stltui~iw; e se assim sustento os direitos de 
meus concidadãos, ·é porque estou Intima
mente convencido da necessidade que ha d<" 
tomar em considera~ão a sorte dos marn-
nhenses ... 

O Su. MEr.to Ic :li.\'l'TOS: - ·.Para qtw,"para 
se gastar tempo 'i 

O Sn. CosTA FllBHEmA: - O nobre Sena
dor de certo julgará que com isso se perde 
tempo, porque é desembargado!: e nada tem 
com o Maranhi't.o; mas o pobre Costa Fer
reira tem l<t seus !Ícus, e perdendo-os, de 
certo nflD lhe darão um otflcio... Se me des
pachassem desembargador para Rio de Ja
neiro, ficava sempre um pouco melhorada 11 

minha sorte: agora tem-se leito milagres e 
assim não era muito que isso se fizesse. ( Tii
la.ridade). Eu P•'ÇO a leitura da representa
ção. 

O Sr. Secretario passa a satisfazer 
a cxigencia do nobre Senador. 

O Sn. VJscoxm' DE S. LEoror.no, como 
membro <la Commissão, sustenta o parecer, 
fazendo uma m1uda enumer.ação .dos do
cumentos que acompanharam a representação 
da comarca de Aleantara; e depois de algu
mas rr:fleõxes sobre estes documentos, con
clue mostrando que, deixando ellcs muito <!Ut! 

clPscjar e ni'to podendo a CommissfLo decidir 
de leve sobre informações cxtra-judfclaes, era 
do seu dever exigir informações a respeito. 

O Sr:. :\1.\I:QUEZ DE P.\IUX.\Gu,\ faz obser
var que a Camara Municipal da cdiade de 

O Sa. :VfoNTEmo DE BAanos (pela ordem): Alcnntara, da Provincia do Ma~anhão, quei
- Julgo que. para bem se fixarem as idéas xa-se da Assembléa Provincial e do Presi
sobre esta materla, é necessarlo que, ou se 
mande imprimir o parecer, ou o nobre Se
nador offerer,a uma emenda que oriente a 
discussão; do contrario, será percler-se tem
po. e nada se decidir. 

O Sn. Pm~smE:;oTE: - O que está cm d!s
cussão é o requerimento da Commissão para 
se pedirem esclareclmen tos. 

O Sn. CoS'J'A ·FEanr.mA: - N6s estamos 
no estado o mais desgrMado; eu não sei como 
se quer sopear tudo! 

Aquelles que faliam a bem da sua Pro
vincia, quando requerem qualquer cousa, nada 
obtêm, desprezam-se os seus requerimentos; 
eu creio até que muitos nobres Senadores 

dente da Provincia, e que, sendo este nego
cio affccto ft Commissão de Constitulçiio, de 
que e!le orador faz parte, esta entendeu que 
não devia s6mente ouvir os queixosos e que 
devia tambem o Prrsldente, por via do Go-
verno. 

Portanto, julga que a. Commissão não 
póde emlttlr a sua opinião sob~e n dita re
presentaçflo, sem que se lhe subministrem os 
esclarecimentos que pede; se o Senado, diz 
o nobre Seuad01',• não quer annuir a Isto, no
meie outra commissüo, porque eu jámals da
rei o meu voto sobre mat('ria de que não te
nho cabal conhecimento. 

ainda não leram a representação da Camara O Sn. VERGlrmuo: - Sr. .Presidente ; 
de Alcantnra! Talvez nüo saibam o que al!i quando fui membro da Commlssão de Consti
se expende; se tivessem disto conhecimento. tufção examine! esta represet~i.ação o estes 
veriam que a Commlssão não tinha razflo documentos, porque queria apresentar um 
pa.ra fazer estas exlgencias. Sr. Presidente; parecer a respeito deste objecto; e quando 
eu peço a V. Ex. que tenha a bondade dr I rsta1•a pnra conferenciar com os meus cone
mandar ler a representnçiio... ga~. sahl da Commls~iin. Os jllustrr-s m"m-



·---------------·--··---·---·--··----·-------·-
Sessão de 1\) de A1:;-os lo 

bras que assig;naram o parecer que se discute 
''ncararam a criminalidade dos rtue concorre· 
raro para esta malfeitoria, mas eu a coiiSi
dereí s6 pelo lado administratiYo, no intuito 
de se remediar o mal que se havia feito. Se 
trata de responsabillsar os que violaram a 
lei neste negocio, é ncccssario que cllcs sejam 
ouvidos; mas, se se procura tfto sómente re· 
mediar os males que fizeram, não fl neccssa· 
rio ([Ue sejam ouvidos, poquer a cxistencla 
do mal <í comprovada pelos docum~n tos: exa
minemos o facto cm toda a sua simplici
dade. 

Tircram lul~H"J' ~·lr·it;tír..-, ~h :\í~11':l!lh:io, nu
ruearam-se os eleitores, e estes elegeram 
Deputados para a Assembléa Geral c para a 
Pro\·inclal : cm virtude dessa eleição, reunia
se a Assembléa Provincial, examinaram-se os 
uiplomas de cada Deputado, na fórma do es
tylo e da lei, nfto se achou nullidade algumn. 
na eleição, e portanto installou-se a Assem
bléa Provincial com as eleições assim feitas, 
para as quaes concorrera este co!legio ele Al· 
cantara. bem como todos os outros collegios: 
agora, estes Deputados, feitos cm virtude 
desta elei~ão, PntranJ em seus trabalhos, re; 
conhecem a sua Iegitimidat!e. mas n:io que
rem que essa legitimidade ·se estenda a seus 
successores que foram eleitos pelos mesmos 
eleitores, e fazem um parecer de commissão, 
dizendo que o col!egio de Alcantara não deve 
votar. 

Ora, se a eleição era Yiciosa, por entrar 
nella o collegio de Alcantara, elles não deylam 
ser Deputados, porque para a sua eleição 
concorr~u este collcglo; mas, elles aprovei
tam-se dos votos dos eleltore~ do collcgio de 
Alcantara, entram no exercicio de suas fun
cçõcs e dizem: - Estes eleitores que nos ele
geram não podem eleger outros Deputados 

--------------
tro artigo Ol'<lcna que a~ eleições dos Depu
tados para as Assembléas Provlncia~s sejam 
feitas do mesmo modo que as dos Deputados 
ít Assembléa Geral (note-se bem), c com oo 
mesmos eleitores. (,tpoia.dos). Ora, (:stes elei
tores de que se trata jü tinham nomeado 
Deputados pam a Assembléi1 Ge~al, c a As
sembléa Geral os tinha reconhecido legaes. 
Portanto, a As~embl6a Provincial obrou de 
;ncontro a um acto seu. e contra a nomeação 
que fez de Deputauos Gc:rac~, riscando da 
lista uns eleitores aqucllcs mesmos ([Ue ti· 
nha;n sido reconhecidos pelos seus membros 
e pelos Deputntlos Gemes. 

Eu não sei quantos eleito1:e8 dá toda a 
Província do 1\Iaranhii.o, mas, tah•ez. este 
collcgio seja composto da quarta parte dos 
eleitores dn. Província. c isto é multo ponde
roso. Ora, para se declarar que a Assembléa 
Provincial nesta ucliberação exorbitou de 
suas uttribuições, não se necessita de mais 
esclarecimc,n w~. :\'iio lratamos agora da crl
minalitladc dos executoreH desta deliberaçfto, 
porque, se quizesscmos ving-ar a lei e fazer 
punir o;1 que são rcsponsaveis p01: esta pre
l'aricação, então eram necessarias as in!or· 
manõcs, então cu conviri::t. no pur~cer ela 
Commissi:o; mas eu creio que o objecto da 
queixa nfio é pedir a puniçfto dos que con· 
correram para tiio escandaloso abuso, e sim 
restabelecer no seu direito aquclles eleitores 
que injustamente fc,rnm esbulhados dellc. 

Peçam-se embora informações para en
lrar-sc !Jem no amago do manPjo que honve 
em um caso tão extraordinario, mas a exi· 
gencla dc.sms informações não deve retart!ar 
a decisão sobre a reintegração destes l'lelto· 
res. 

Senhores, a acçfto administrativa não é 
o mesmo que ·a acção judl ciaria; multas n-

(apoia.dos), e riscaram assim um grande nu- zes perdem-se os negocias pelas longas dr
mero de eleitores, que creio ser 133. moras dos administradores. s,, não t•cm~diar-

Ora, não se vê que os membros desta mos cstP. mal por uma medid~. prompta, bt.,.
AssembWa Provincial obraram nisto incom- vcmcntc se procederá a eleições na Proi·Jn
petcntemente? Parece-me que o negocio 6 cia do Maranhão, t~.lvez com menos a quarr:t 
claro. Se esses eleitores nüo podiam eleger parte dos ••leit:ori's. Por rom·'~H··!Jein. •'lw·n•l·l 
os -futuros D,.putados. tamb,•m nfio podiam que nfln tlcvc havt•r rlemor:. nr·sra reintr·.<!r:t-
elcger aquelles que declararam o Yi~lo. ção. 

E' ainda mais para ao verificar esta in- Agora. quanto á parto da culpnbilirlad··· 
Justiça, e 6 q\lo o Acto Addicional, supposto dos qne nella intervieram, Isto pódc ser d~

dlga. que á Asaen1b!éa Provincial compete co- m<>rado. porque niio ha maior inconnnicnt•' 
nhecer os poderes dos seus membros, em ou- em QU<' o casti;>;o sr.ja drmnJ'fl<lo ;l~!' ll!::i·, 

.·.1, 

~· 
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:tlp;mn t•~mpo nn dcllnrJUé!ltt·, quando é ne- Dizem alguns nobres Senadores que ü 
t·•·>sario est•· tintct•vallo para indagação de uma resolução que deve ter tres discussões 
provas. e que, como isto não aconteceu. na hypothcse 

A' vista disto. eu requeiro que o parecer em questão, é evidente que a decisão da As
\'Olte it Commissiio, para que ella apresente o scmbléa Provincial é nullu. Ora. ainda que 
seu juizo sobre a rcintl'gração dos eleitores·, <'11 "ntendesoe que isto assim devia ser, digo 
porque a este respeito julgo que é muito ne- qut• ne~te negocio nada temos a fazer; em
tessario quanto antes tomar-se uma decisão. fitu. que (• l.'Sie um daquclles ncgocios que se 

Eu desejo que ,,. separe as duas questões n:"to p6de renwdia'r. ou cujo remcdio traz com
tla rPilll•'::lTação dos eleitores e da reSlJOnsa- sig·o m~iÓres males do que b~ns; quanto mais 
bilidade dos que ,,xccutaram este acto da As- ·~ flllé' f'll assento qu,, a Assembléa Provincial 
st:mlMa Provincial; ,. até me part•ce que. se- oln:ou conforme a diHposlção do art. 6' do 
paradas e!las, os !Ilustres membros da Com-,.~tto Allrllcional, que diz qut• a nomcaçfw dos 
missão hiin dP col!\'ir nu minha opiuifLO. l't'specth:os Pn:s~d··n~es. Vicê-Presitlcntes c 

rem á mesa. é apoiatlo e •mtru l'lll S<•ercw.rws, i'Cnju·açao rios poúa~s dos seus 
discussão o seguint.~ l 1'1"mbreo. 51!··~~~"'''"· c sua policia e eco-

I
,Iomia illlcl'lw., far-se-hiio lia fôrma dos ~cus 
rt·,~imt•JJlos. ~ue adoptam neste e outros ca-

l 
"os pareeercs dt• commissües, c nfto resolu
~,;t:s qu•· r•assam por tres discussõ~s. o que 

''Rer:tu·iro qu;• o negocio volte ú Co.m- ! t.ambem raz a A~sembléa Geral e todas as As-
missiio. pam dar o St'U parecer sohre a re1n- , b' · · i Sl'nl ol':tg Pro\•Jnciat•S, ,\il!da não Se disse que 

i r•sta espe<:ic c a verificação dos poderes de 
O Sr. ~larqu~z de Paranagu:l con-~ seus membros se deviam reger pelo art. 11 

tiuúa deft•ndontlo o parecer da Com- do nu:smo Aeto Addlcional qu,. diz: 
missão, respondendo aos argumentos ' "Tamhem comp<.•te ás AssembWas Legis
dn Sr. V ~rgueiro. jtatints ProYinciae;; organisar os regimentos 

o Sn. A. Bu.\:-;co: - Sr. Presidenre: en-~ int<·cnos sobre as se)!;uintes bases: 1' nenhum 
tr:ndo QUC a Questão relatii'H ao Stmador ul- projl'cto de J,•i ou' r•·solução poderá entrar 
titnalli<'Ute ··leltu n:io wm lugar agora (a·poia- em discussüo, st·m que tenha sido rlado para 
rios); is,;o passou, e talvez t0nha d·· rt•pro- •

1 

ord<'lll do dia, pelo menos 24 horas antes; 2•, 
duzir-si:: nessa oeeasião trataremos desta r:arla projecto de lei ou r~solução passará pc
qucst:lo, e ,,u qu,·rPrel qU<' o nobre Senador lo !lJcnos por tl't•s discussõ,•s: 3•. de uma c 
nos fa~a pr:r:nmdh· de qut• commettcmos um onrr:t discussfio não P••dcrá haver nwnor ln
neto irre~ular e de imprudeneia. pela delibt•- tpn·allo r.lo que 2·! horas, etc." 
rar;:io QUC tomámos. Disto vê-se QUe a palal'l'a - resoluçüo-

A QUestão agora t~ a l'l'oPelto da annulla-j aqui importa o mesmo que uma especie de 
Q:io ele um collegio do Maranbão pela Assem- / h-i. r·u.ios objectos têm algum alcance. l' não 
blé:t Provincial. fo:u não concordo com o voto comprelwnde aquellas materlas que se podem 
rln. Commiss:\o para que se peçam iul'orma- dizer ·~c,,nomicas ãs mesmas Assembléas Pro
<;õ,·s :;obre iss". " tambem não concordo com \'inciacs. E' t•sta a mandra por que entendo 
:1. o pi n ifto r! e um nobre Seuador, que quer 0 St ros artiA•ls do A•]lO Addieional, c por isso 
(!~h' s.: Lleclal'i' QUl' a ARsemUlén Provincial niL, .,,<io illc~alidnde :-th;::unin c;lll sua clccisfto. 
obrúu muito lJ<:llJ mal nt'S:m sua decisfto: o Crdo. poh;, 'lll~ niio tleYe haYer duvida 
que ··a •.'lHt'lltlo é qu!, nós nfto temos nada a rJ,• que ns Asst•mbléas ProYincines podem, por 
faznr a este ,.,,spcito. Que rt Assembl~a Pro· llll'iu r.le um parecer ele commlssfto c em uma 
Yincinl tem amorictad,• di• \'erificar os pode- unit-a discussão, verifir:nr os podt•res dos seus 
rcs dos seus membros. disso ninguem duvida; membros, t:omo n6s fazemos. Fbtanto, o que 
111as pódl· duvidar-se se o modo por que deve I'<'Sta :t~ora a examinar 6 as circumstancias 
exercer essa autoridade é um simplés pare- que acompanharam l'Ste acto, c se nessas cir
cer de commlijsilo, ou uma r.>soluçi\o legisla- cumstancins lia alguma a notar. Uma dessas 
tin. circumstanclns 6 que a Assembléa Provincial 
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t.inha íiPPI'OVar1n diplomas clr· nl~1n1~::. tli"~ SI'US i fn?.~t·? g' dizer nn Pl'r~sidPnte ela Provin 

TllC'Illbros .. qtw inc~ui:wt n I'Otnçfto de co!leglos j' quf: tnnnd<' p~·oc.'·~··r n. uma ~ova eleiçfto 
'!li<' d"pots se Pl:mmttram; mas, neste caso, q!!r: 1wo llw c licito, ou que nquc a Pro~ 
tt"m a Asscmbléa Geral a.lgumn cOU!:ia a fazer I (:ia ~cm I'(~prr:sental:i"lo. E~u não st'i o que 
eom a Assembléa Provincial? Pód" a Assem·~ dr: !'azcr o P~uHidenh· n•·sro• caso, que é 1 
hi<1a Geral dizer: - C'omo Yós fizrsl:fs isto. s!ve! dn.r-se. porqu•· pcídc haver homens 
r:u tomo o rlireitn de emqnd~r n Yossa deli-, r:hc-!os de jusLiça que. desprezando o intere 
bt-raç;io? - .''!rto me parcc~ qul' :1. Assemb!6a (], .. •o•t·em Dnmtados. não queiram tomai 
G .. ral tenha esse r!ircito. Vejo (JUt' a ,\sscm·j eu:·:~n de administ.rnJ: a J.'ro1•incia, quando 
hlra Grral pôde t!r.clarar nulla uma lei da ron'~<·<;am que foram nullament.c• ~J,•itos. 

As~r.mbléa Provinciai. mas nfto Sl'i que possn.,1 de o PresidenLr da Provincia t:sperar qur 
r•nn·m· n:t rc~nomia particular das AsoPilJ- A8"1!1llhl(:a. Grral ua. 1•erificação dos pode 
l>!l:as Prov!ncia<:n. na pari,• adminlstratii':J. I rtn~ ;r•us nwmbros rll'clare so sfto on não 
r·0mo mnitn brm r,lassi!'ieon ,, obirero o no· 1 .'-'~:"' a~n!.!lleB cleitot·es? Eis aqui o11t:·o 

hrc: S,:nndo;· o Sr. Ver~·ut>il'o. r11w é exacta-/ Slll'i1'~: o ~rhnr.iro caso (111C a}.VlUWi póde ac 
Yl1cnte n. parttl f\111 qth~ ttll (~ntenllo (}lh~ n. Af:!- . t"í'l"!"·r mniws \"P:t.Cs. f'\ o ult.i:uo l:~tso nttO ~ i 
scmlJlPn. Geral não póde entrar. I ;v;:?-:i·,·~·l ~~~O!l~I'Ct'J'. Tudo :~to nasce do A 

ETII Vt11'dati,-, podem-se :3cguir alguns ab- j Adt! ;,·ion~l!; ma:;. ~mfhn. 111is dcvP.mos m 
:mrclos Jksr.r easo. mas isto nasce elos dt'f~i-~ "IWJ', ptll1Jont h~j:t es:;r·:.: tropeços: c qual so 
tos rio Acto Addicional Qtw, bem longe de o r:•m,·:riio? S•·t·á rleclarar-,r: que a Assl'Dlb 
rlesv!ar r·on!'llctos. como tleYla tomar por / GPr~! t:•m ae~iio no q1w (• ecnnomico elas ; 
Jll'inr:ipio regulador. d:'J oec:aslfio n immensi· 1 scmbl6us Provincia0s? C'reio que nflo; e11t1 
dacle dl'lles. como todos os rlias ,,stamos ven- 1 dn que o rr:med!o é deixar ns Assembléas P 
rlo; prn· cxPmpln. um~ Ass;;mbléa Provincial I vinda,,s deliberarem nesta pal'l:o· como II 
declara I]U<.' certos mcmllros nomeados em parecer justo. independente da Assembl 
mua legislatura fomm bem nomeados. Estes I Geral, e qn<> a Assemb!éa Geral obr,• t:tmbr 
membros entram em exercicio, fazem leis, tndcpenrlent•·mente: emfim. este •! o unico 
inFluem no r!I'Stino da Provineia; vem depois mcclio que ha para ~uc as cousas marcho 
a elciçfin elos Deputados Gera.es pelos mesmos I por ora. Portanto, estou resolvido a voo 
r!eitores que nomearam os Dt:putados Prov!n- contra tnrlos estes parr:ceres que estiio 
c!nes. c a Assembléa G•·ral declara que r.sses mesa. dPsejanrlo que a Assembléa Geral n 
Deputados i!ão nullament<•. eldtos. Ora, eis I s.• mr.ttn. nestr. negocio; mas elevo dizer q 
aqui um raso que se póde rt•petir cm toda;; :nno sei qnal sPr:'i. o resultado definitivo 
as Iegislatnras. e Qll<' pócle ser das mais fu· i qn:>lqtwt· <le!ibera~ifo Ql\L' tomemos, pois lgr 
ne;;tas conseqJh•ncias; eqniva!<• a declarar a ' ro o que se ha de fazer (h•pois de virem l'Sl 
Asscmblf.•a Geral que tal " ta! Provincla está 
recebendo a lei r!" Deputaclos nullos. :t qncm 
nüo dew obed••cet·. Eis aqui a conseqtwncia 
da miL <'laborn~ão do Acto Adclicional; eis 
aqui a occas!ão de confl!ctos. c conf!lctos ter
riveis, t•ntre o Poder Geral e o Provincial, a 

informa<;Õ•.'S que se pedem. ::\Inndar-se r• 
ponsabillsar a Camara ::-.run!cipa!. Prc 
r!rnlt'. qu,• talvez de boa fé rt•z executar a ( 
l!hrração. porqu•• parece que a Asscmbl 
estava ••lll ~en direito? Julgo, pois, que t 

resolução 6 má ·~ injusta. e as ln tormar,õ 
que se nfto p6de clar r.•mcd!o s••não pnr uma t•stfco no llH'smo caso, e por Isso as jul• 
reforma ~uc siga· o principio pratico da ,\mr· :imiteis; hei de. portanto, votar contra o p 
rica. j reccr da Commiss:io, assim como contra qm 

Senhores; ou nüo ter administraçõCll pro· i quer dcl!bcraçfio que tenda a querer que 
l'incial's com o caracter de lndcpendencla Corpo Lrglslatlvo Influa no Aclmlnistrati• 
parcial, ou t.Jl·as com toda a lndependencln das Assemblóas Provincines. 
na parte que lhe foi dada, para que não haja o Sit. RoOJIIGUES OE c.~III'AWO: - Eu c 
estes confl!ctos que trazem no seio a rulna 
da Instituição. Outro cuso: supponhamos QU<' 
a AssembHla Provincial declara que uma !e· 
glslaturn foi nullamente eleita; o que rcst;~ 

tou •'ngamulo. ou o nobre Senador: pelo q1 
tenho ouvido, estes e!P!tnres, que fornn1 ju 
gados nullos. sfio aquelles qu" nomearam ' 

. Deputados Gcrot•s que rxisl.em. t11·~ .. <•· o 
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!);;pulados <ttw foram nomeados estão hoje 1 çiio dos Deputados <i Assemi.J!Ga Prorincial d 
lr.c:islando na Assemblé:l G!)ral, como não po- Rio de Jnnrlro os eleitores do mun!c!p!o net 
dem legislar cSSi'S Dcputndo8 Provinciaes, tro. que tambem sfto eleitores para Deputadc 
n"meados pdos mcs;tos eleitores? A Assem- ii Assembléa Geral. Por ultimo, declara nã 
bléa Pro1·incial. rlc certo póde ·legitimar a votar pelo reQuerimento; o so acaso o Sem 
nomeaçfto dos seus Deputados; mas ella nfto do Yotar por elle, diz que não assignará nad 
lez isso, annullou estes eleitores, para não sem ter as informações que pede o parece 
poderem nomear Deputados Geraes ou Sena- da Commissão; nfto duvida mesmo concorda 
dnres, e fez apparecer esse conflicto de ju- na opinifto do Sr. Alves Branco, que melho 
rlsdic~fio. O nobre Senadm: procurou mostrar e~a que se votasse contra tudo, e se deixass 
que podiam miseer conflictos de jurlsd!cção, a deci~üo do negocio á Provlnc!a. 
de se querer agorn remediar este mal que fez O S1:. Vcummmo: - Parece-me que o no 
a Assemblhl Provincial elo :\Iaranhfto. Eu en- bre Senador que disse que nfto -devemos tra 
tendo que o que fez a Assembléa Geral, que- tar desse assumpto labora num equivoco 
rc.,ndo remediar esse mal, foi fazer cessar elle allcgou um artigo do Acto Addiciona 
csoes conf!ictos, porqu,• a Assembll!a Provin- que não tem applicação alguma para. o cas 
cinl nfw tratou de annullar os seus Depu- cm questão, e deixou outro que lhe quadr: 
tados, mas ele annullnr t•leitorcs que nomeiam perfeitamente. E' verdade que o artigo 6' di 
Depulaclos Geraes c Senadores. QUe as Assembléas Provinciaes conhecem 01 

o S1:. ~L\ItQUEZ DE P.\H.\X.\GL".i. n!ncla sus- veri[icnm os poderc.s ele seus membros; ma: 
tenta as suas opiniões. Diz que lhe parece note o nobre Senador que a questão não : 
r1uc a Camara Municipal da cidade de Alcan- oobro isto; não houve duvida alguma, quandt 
tara não teria dUI'ida de estar pela decisfto a Assembléa Provincial do :\!aranhfto verifi 
da Assemhl•~a Provincial, se isto se fizesse cou os poderes dos seus membros; então accl 
por uma lei, e não por um parecer da Com- taram os Yotos daQuelles eleitores, e, quandL 
missfto, que tem uma s6 discussão:. o nobre se tratou da futura legislatura, disseram que 
nrudor, porém, declara não constar QUe estes eleitores e1:am i!legaes. Portanto, ellec 
se fiz,'sse isto por uma só discussão, .e 6 l'Sta não trataram de conhecer dos poderes do: 
uma elas razões por Que a Commissão queria seus membros, e sim dos membros da Jegis 
que o Presiclentc da Prol'incia informasse ao !atura futura, porque. como as legislatura~ 

Senado sobre e~te negocio, por vüt do Go- prol'inci::tes duram só dous annos, e os elel 
Vl'l'llO. Declara ~citar-se prevenido cm muitas tores duram quatro annos, os mesmos elei 
eousas que disse o nobre Senador o Sr. Alves tores que nomeiam os Deputados para a pri 
Branco, e umã- dellas foi que lhe parecia que meira legislatura provincial, nomeiam-os tam 
a Asscmbléa Gera! pó de súmente tomar co- bem para a segunda. 
nhs-citllt'nto dos actos legislativos da Assem- Ora. os Deputados provinciaes, quand< 
bléa ProvinciaL mas niío do que pertence ao exercitaram a attribuição qUt! lhes dá o ar 
administrati\'O peculiar. Disse-se que os tigo 6" do Acto Addicional, dissm:am: - es
mcmhros elas "\.ssembléas Provinciaes devem tes eleitores ser\'em para nós, - e depol> 
s;~r <'leitos pl'los mesmos eleitores QUe elegem 
o~ Deputado~ ft Assembléa Geral: é uma ver
dade, mas o nobre orador pergunta se sempre 
se tem obserraclo isto. ~ota as desordens quo 
têm ha1•lc!o no Brazil a st•mclhantL' respeito, 
e cita o facto ela Assembléa Provincial do Rio 
de Janeiro, em cuja eleiçfLO não tem tido 
parte• os eleitores do col!eglo do municipio 
neutro, 'contra o que se acha disposto no Acto 
Addicional, que diz que os Deputados Provln
ciaes devem ser eleitos pelos mesmos eleito
res 'lliC elegem os Deputados (t Assombléa 
Geral, o não sabe como se excluem na elei-

passaram a dizer, - e estes que serviram 
para nós nfto ser\'em para os outros. - Che
garam os poderes das Assemb!éas Provinclacs 
para fazerem isto? Creio que não, e se e!las 
pudessem fazer semelhante cousa, seria por 
uma lei, pJrQue regular a futura eleição era 
objecto de uma lei, e não ele um parecer ad
ministrativo da Casa; e se fia,.;.ssem essa lei, 
iriam de encontro ao art. 4" do Acto Addi
cional, e então cabia il AsseiUbléa Ge~al revo
gai-a; mas tomaram esta deliberação por um 
parecer de com missão; e se se adm!tte este 
principio, fica a porta aberta para as Assem-
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b!llas Provlnciacs fazerem o que qulzcrcm, 
porque farfto as cousas ainda as mais lmpor
tantrs po1: simplices pareceres de commissõcs, 
que a ,\ssembléa Geral não pôde revogar. 

Ora, que grayissimas conscqucncias não 
resullariam de se admiltir este principio 
Parece que, se o nobre Senador reflectir na 
hypothcsc figurada, hu. de concordar comml
go. O que devia !azcr o Presidente da Prov!n· 
eh? Devia respeitar uma decisão !la Assem· 
lJ!éa Provincial que era contraria ao Acto 
Addicioual? Xüo; mas cu mo em todas as par· 
tes ha transacções, deixou-se ir 
executar aquel!a delibcraçiio da 

c mandou 
Assemb!éa 

~e fosse feita por uma lei; c se nós fee 
mos os olhos a isto, passando rste exen 
as ,\ssc-mbléas Provinc!acs, quando qu!zc 
fazer alguma cousa contraria á Constitui 
se tiverem alguns Presidentes com quc..m 
sam !azer transacções, d!rfLO: se fazemos 
lei, a Assembléa Geral a rcroga; assim, 
mcmos uma deliberação camararia, segt 
o nosso m~odo de entender. 

Eu, pois, Insisto no meu requerimc 
nfto duvido que na organisar,iio do Acto 
dicional houvesse todos os defeitos qu~ r 

um nobre Senador; o Corpo Legislativo 
ral e o Cor11o Legislativo Pro1•incial são , 

Provincial: agora, o que pôde fncr o actual autoridades que dc1•iam marchar para! 
Presidente da Pro\'incia? Creio que pôde re- mente, o como cm outra occasião bem c 
vogar um acto illcgal que fez o seu antcccs· 
sor; st~m duvida alguma, o Presidente da 
Província não podi:t mandar executar seme· 
lhantc deliberação. 

Eu entc·ndo rtue neste caso até não seria 
üCtí_•:;;.;aria. UiTia. :ni::dida. lc;i:Jl::üira: o Gcvcr .. 
no pótle prover isso; c como o negocio velo 
no Senado, dCI'e-sc dizer ao GOI'crno que 

outro nobre Senador que se nfLD acha na 
Entretanto, pelo Acto Acldicional, cstiio 
teiramcnto embaraçados; n1as, no caso 
sente. o negocio ~ claro, a Assemb!Ga Pro 
eial ••xorbiLo~J das suas atlrilJul~ões man' 
tameute, porque 11assou a regular as ele! 
futuras, c nfto ha lugar algum no Acto 
dicional que tal faculdade lhe confira. 

Disse um nobre Senador que as ele! 
dos Dc·putados Provinciaes do R'io de .Tan 
não se fazem com os mesmos ele i tores 
elegem os Deputados ii Assembléa Geral. 
sc•nhores, o município nentro nüo é a Pro 
da elo Rio ele Janeiro: fazem-se os Depuü 
Pro1· inciaes pelos mesmos eleitores da 
rincia. Se nfto foram contemplados os elr 
rcs elo mun!cip!o d~, Côrte, é porque se 

mande annullar aquella dcl!bemcão dll As· 
scmbléa Provincial que n.i de encontro ao 
Acto AtlclicionaL porque clla nflo se dignou 
fazer uma lei pa1·a nós a revogarmos. fez um 
parecer que fere a um a~:tigo dtl Constitui· 
ção. O Presidente da Provincia teve o dcs· 
cuido tlc mandar executar esta dcliberacfto da 
Assembléa Provincial, pois agora o Governo 
pôde d!z.;,r-llle: - Vós obrastes muito mal. 
restabelecerei as cousas no seu antigo estado, parou este município; e se se désse mais 

envolvimento a Isto, talvez que o munic 
c ordenai qac se observe a Constituiçfta: a neutro devesse nomear seus Deputados e 
Assembl~a Provincl~l não pódc dizer nada 
sobre as elei~ões dos seus successores; os 
seus poderes são limitados, a conhecer dos 
seus membros unicamente, e não dos outros: 
portanto, desfaze! a~uillo que fizestes contra 
a Const!tuicüo. 

Este ú o meu pensamento; julgo que nüo 
se precisa de medida legislativa: a violação 
é clara e manifesta, e nüo deve tolerar-se 
uma semelhante aberraçflo das rl!gras estabc· 
lecldas. (Apoiados). Pois havemos do consen· 
tir que as A~sembléas Provlnclaes violem a 
Constituiçiio Dor melo de deliberações que 
não têm o caracter de lei? 

Eu creio que esta violação feita por um 
parecer de commlssào é mais grm·e do que 

nadares, porque é considerado como 
Província; porém não se lhe deu esta q1 
ficaçüo e ficaram as cousas como estavam 

:lias, voltando no negocio em ques 
note·so que o collcgio de Alcantnra tem 
eleitores, que é um terço e nüo um qua 
como eu disse) dos eleltorl!s da Prov!nc!a 
Mnranhfto; e deixando-se subsistir o que 
li Assembléa Provincial, o que segue 6 
um terço da Provlnc!a não ó represen b 
o que ê Inteiramente contrario â Const!tulç 
não é este um caso multo grave? Creio 
sim, c por isso Insisto e:m que so decida ' 
negocio promptamente, sem mais lnfor• 
ções, porque a cousa ~ clara, basta ver-s• 
acta da Assembléa Provincial, para se co~ 
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oer a sua illegaliclaclo 
datlc. 

inconsti tucionali-

O S1:. A. B1c~:sco: - Em verdade, agora 
rt•conheço que argumentei em uma hYpothese 
11ue nito é a que se clít no caso presente; ago
ra vPjo que a .Assembléa Provincial que exis
tl:L em !uncções legislou para outra legisla
tura que lhe de\·ia suecccler, o que de facto 
nüo podia fa~er, c eu argumentava cm ou
tr<t hypothese. 

Ora, nn. llypotheco em questão, podia 
!lar-se o caso que a nova legislatura provin
olal, verificando os poderes dos seus mem
bros, revogasse a deliberaçüo ela anterior As~ 
sembléa, e então nüo havia nada que fazer, 
porque a Assembléa nova tinha emendado o 
defL•ito; mns tambem podia acontecer qne a 
Assembléa anterior tivesse eliminado tacs 
ro!lcgio~. qu0 alttmtStie de tal maneira as 
eleições que os nlt'muros que entrassem na 
Hova Ass•:mulü:, foss"m 110\'0S orgãos da As-
Sdnbl~a anterior. 

julgou legal a nomeação; é um caso julgado: 
como, pois, clla pórle agora apresentar outra 
opinião sobre a futura legislatura? C1:cio que 
de maneira alguma se pôde tolerar semelhau
t~ procedimento; mas qual é o remedi o para 
este mal? Se o Governo quizess<! desempe
nhar os seus denrcs, mandava executar as 
leis, c então este 1wgocio todo marchava co
h·crentemcntc. po~que o Presidente O.:t Proviu
cia. concluindo-se a actual legislatura pro
rincial do l\Iaranhiio, mandava proceder í1 
eleição pelos eleitores que .existem e elles ur,o 
ficavam privados de exercerem um direito 
que têm, e que foi reconhecido pela mesm~ 
Assembléa ProYincial legalmente. 

Ora, se, feita a t•leição da futura legis
llttura provincial maranhense, os Deputados 
Provinciaes na verificação dos seus podere~ 

dissessem: - :-Ião julgamos mlidas taes elei
ções, por haverem tat•8 c tacs collcgios con
corrido para a eleição, - isto podia ser in
justo, mas estava dentro das attribuições da 

i~m l'(:rdude, é necvssario remedio; mas Assembléa Provincial, porqur <•ll:t tPm o di· 
E-tl n[iu sei be:m qu~l é a resolução que se de\'e rcito de conhecer da va!id::ul·· ou ntdli!laue 
toma1· a t•ste respeito. d:t eleição dos seus memuros. 

Um nobre Senador. reconhecendo que to
dos os p::treccres eram mitos, di:;se que se re
commendas:;c :to Governo que fizesse resla
bt•lcccr us cousas no antigo estado: mas serú 
i8to b:tstante'? Eu vejo que o remedia é talvez 
Sf'lll eff~ito: a Assembléa Provincial que lít 
está, e entrou em funcções, continúa da mes
ma m:tnt•ira, nfto dará por d'avante a res
peito do qu" o Go\·erno lhe pôde mandar fa
zer. 

Com efreito. nós não podemos tolerar que 

O remedia, portanto. estava nas mãos do 
Governo, mas eu creio que o Govemo é a 
origem principal dos malt·s que vão appar<•
cendo no Brazil; el!e não se importa com o 
que s" dereria importar. Conscrm os Presi
!lcntes de 19 de Setembro, e contenta·st• qu<? 
ellcs sin·am para certos manejos; e não quer 
sab,•r ao menos sr. dles t·xccutam ou não aoii 
leis, quanto mais os nutnd::tr responsabilisur 
OU remO\'el'. 

Portanto. supponho que não ha remeclio 
as Assembléas Prov'inciac5 fa~am passar por senão irmos a~sim, visto que o Gm·erno c· 
um parecer de commissi'to cousas que não ca; seus Presidentt•s nito se importam com a CXt'" 
b"m nas suas attribui~ões, para se subtrahi- cuçi\o das leis. 
r<:m ao exame da Assembléa Geral; mas,; em- Com muita razão disse hoje um nobre! 
fim, este abuso lm de p~aticar-se, e eu, ao Sena!lor, o Sr. :\"larquez de Paranaguü, que 
menos neste momento, não lhe vejo remedia nuncn. vio no Brazil tanta confusiio como 
<:Wcnz; por isso, continítO a votar contra o agora acontece, ,. apontou o exemplo dos 
parecer da Commissão e contra todos os ou- Deputados iL Assembl~a Provincial do Rio de 
tros. Janeiro. gu vejo que ntuitos eleitm~es que têm 

O Su. F~;mu:u:A DE .:.I!Er.r.o: - Sr. Presi- propriedade~ e bens na Provlncia moram 
!lente; julgo que bem claro se tem demons- tlt•ntro do municiplo tl<'utro: entretanto. não 
trado que a Assembléa Provincial do :\!ara- elegem os Deputados Pro1·inclae~:;: creio quü. 
nsflo exerceu um direito que nito tinha, por- se o Governo achass<' falta de clareza na le
que o seu direito era unicamente da verifica- gislação para admllth· na eleiçito pro1·Inci:II 
•:"-o dos poderes dos seus membros. Quando os eleitores do mun!cipio neutro, <lel'ia re
aprc·sentaram os seus diplomas ella então correr ao Corpo Legislativo; mas clle estC1 
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ncostumadn a interpretar as leis a seu geito, 
ü cnwndcu qur. seria bom, talvez para alguma 
transacção, que .o município da Côrte não in· 
fluísse na eleição dos Deputados da Provin· 
cia, na qual, até contra a lei, o Presidente 
é um dos Deputados Provineiaes. 

Ora, se assim Yf'LO as cousas nn. capital 
do In1per!o, o que se póde esperar das Pro· 
Y!ncias? Eu não vejo remediu ao ·inconvenien· 
te de que se trata sobre o ~In.ranhão, porque 
,•ste rcmcdio dependia unicamente do Go
wrno desrmpGnhar bem os seus deveres; se 
o actual se der ao trabalho de ler a discussão 
desta Camttra, talvez se rcso!Ya a pro\"iden· 
ciar e:; te abuso, para o que l<'lll os precisos 
meios. 

Voto, portanto. contra o parecer da Com· 
m!ssão e contra o requerimento. 

Dada a. hora, fica ad·iada a dis
cussão. 

O Sr. Presidente dá para ordem do 
dia a mesma de boje. 

Levanta-se a sessão íts duas horas. 

iS• SESS,\.0, E:\I 20 DE AGOSTO 

IJ;rpn/kutu. - Gantinu.açti.o da r/i.li:u.sstio ào 
parcc,•r àn Commis.s•io ele ConstUuiçcio 
.1obrc a n•pr~scntaccio da. Camara Muni· 
ripa! de .·Ucantara. - Terceira rliscu,sscio 
ria resoluçrio que concede lotr.rias ás fa
bricas a.; k1irlré Gaillarrl e Joaq1tim José 
clct Silva. 

Reunido sufflcieute numero de Srs. 
Senadores, abre-se a sessfto; e, lida 
a acta da anterior, é approvada. 

O Sr. Alencar partlclpla que o Sr. 
Senador Brito Guerra não campa

parece por lncommodado: Fica o Se· 
nado Inteirado. 

:>la p':imeira par!\) da ordem do 
din, eontinúa a dlscusstio, adiada na 
nnt.'ccdeute sessão, do parecer da 
Commissão de ConstituiçfLo, sobre a 
roprescntação da Camara Municipal 
da. cidade <k Alcantara, na Provincla 

do Maranhão, datada de lG de Abril 
do corrente anuo, conjunctamente com 
o requerimento do Sr. Verguciro, 
apoiado na sobredlta sessfto. 

O Sn. ~I.\HQt:E7. DI> B.\nn.\CE:\'A di~ que, con
siderando o ·:VI!nisterio como solidarlo, tem 
de apresentar a circumstancia d<J se achar 
presente um dos membros tlell<•, para chamar 
a sua attençfto muito rspecialmentc sobre o 
objecto que se discute; e está convencido de 
que, se algum dos nobres membros da Com· 
missão tomar parte na discussfto, facil será n 

ella terminar-se de uma maneira satisfactorla 
e tanto mais, quando da discussão que tem 
havido na Casa se eollige que houve uma 
exorbitnncia de poder da parte da Assembléa 
Provincial; mas, como essa cxorbitancia não 
foi exercida po1: acto lPgislath·o, c sim por 
um parecer de commissão, com o qual se con
formou o Presidente da Província compete 
desfazer aquellc acto que foi mal p!'atlcado, 
o que póde ser r,•commentlado ou ddcrmina· 
do pelo :IIinisterio; c assim, tomando o nobre 
:V!inistro, o que se acha presente, parte na 
discussão, facil será terminar-se este ner;ocio. 
:jue o nobre orador julga de muita importan· 
cia, satisfazendo-se assim ao nobre Senador 
pela Provincia do :IIaranhão, qu<~ com tanta 
dôr e afflicº:io interessa por vel·o terminado. 

O Sn. Co:-mE nE LAGES (J!inistro da Guer
ra) declara que estimaria muito po(}er infor· 
mar ao nobre Senador, porém não se Julga 
no momento habllltado pam poder prestar 
as informações convenientes, nem lhe é pos· 
sivel declarar n pensamento ·do GoYerno a eate 
respeito, o que fará quando para o devido 
exame do objecto lhe sc•ja concedido algum 
tempo. 

O Sn. :IL\HQT:EZ DE B.\!<11.\CE:O:.\ r.:•conhece 
que no momento actual o nobre Ministro n1!o 
poderá prestar essas informações, nem fui· 
sua intenção exigil-as de improvis~. mas sim 
chamar a attençfto do nobre ~I!nlstro sobre 
este objecto, para que em algum as das sessões 
St'guintes se digne dar aqucllas informa~ões 

que puder colher. 
O Sn. SNwnxrxo julga que, approvando-sc 

o parecer da Commissão, flca plenamente sa· 
tlsfeita a cxlg~ncla 'do nobre Senador, porque, 
exigindo o Senado esclarecimentos do Gover
no, este terá o todo tempo para dar uma ln· 
formar,ão offlclaJ mais clrcumstanclada do 
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que a que poderia dar agora o nobre Minis
tro: cm u:tl c::tso, o nobr0 orador julga que os 
papeis dev .. ,m s·"r remettidos no Governo, para 
que ellc os examine c possa orientar a Camnra 
com a cxposiçüo deste negocio c os documen
tes :·cspcctivos que tiver cm seu poder. 

O S1c. C. Fm:rmm.\ insiste nos argumentos 
aprcscnL:ulos na scssüo anterior, c procura 
mostrar que o parecer tl!l Commissüo é con
fuso c contém um aggrc:;aclo ele idéas contra
dictorins, quando diz que se pc~nm informa
cõ~s no GoYcrno, ouvindo-se o Presidente cl:L 
Provincin, o qual nenhumas outras inform:l
cõcs pôde clnr a este respeito que nüo sejam 
os documentos qu~ se acham nn. Casa. 

O S!t \'EilGUEII:o considera que, (t v!st::t 
dos éloc·umcnlos Que se acham na Casa, o nc
~:ocio é muito claro, c por isso julga desne
ce::is:tt'i~s quncsqurr informar:ões rclativr..s no 
acto illc:;nl 11rnticado tanto pela Assembléa 
Pro,·incial como p~lo Presidente e Cam::trn 
i\Iunicipal. 

O nobre orador entende que se de\'o'riam 
exigir tOtbs c quacsquer informa~õcs, RC por 
vcutma se tratasse de rcsp~nsabil!snr a quem 

n este respeito: estando ainda persuadido das 
razões qu~ cntito produzia, insiste ainda no 
seu requerimento; e quando cllc nfio passe, of· 
fcrccerá uma emenda ao parecer, pam que o 
Governo, tom::tndo c:m cons!dcra~ão este ne
gocio, faça o r:tuc fôr justo, aflm ele que tenha 
lu;;ar a rcparaçiw do acto !Ilegal praticado 
pelas !!Utoridadcs claquclla Provincia. 

O S1c. FJ;mu:u:.\ DE :\IELT.o diz que, se não 
conf!nsse muito na Providencia Divina, sup
porin que os nossos males nüo teriam fim, o 
apenas tel'ia a triste consola~cto ele fazer che
gar no conhecimento d::t !lOstcridadc, pelo meio 
<ln imprensa, o nome dos nossos oppressores 
c dos consentidores dos nossas males; mas, 
confiando 11'1 Pro\·idcncia, cspcrn que os ne· 
gocios publicas, apeza.r do m(to andamento que 
lc\'::tlll, ainda um dia melhorarito de sorto.. 

Obscn·a qm, ha tempos a esta p::trtc, So' 

tem procmado acintosam,·nle falsear o sys· 
tem:~ constitucional rcprcscntati\'o, c que 
quem tc:n clailo <·stc tcrri\'cl exemplo 6 o Go
"i"Crno; uma prova disto é a maneira por CJHt~, 

desde lD de Setem!Jro, se tem manejado as 
cl-c!çõc·s. as quaes desde en tfto nfto silo a mn.· 

praticou t.acs ~ctos; mas, por ·r.mqnnnto, julga ln!festn~fto do 11\'.rc voto nacional, mas slm o 
que se dC\'C pGr de parte a responsabilidacle, rcsult::tdo dos maneJos de uma fac~ito quP tem 
~fim de qur niw se arrisc1ue o bom cxlto do conseguido domina~· o Brazil, c para este fim 
:P0[1;ncio. Sabr quanto importa ao Paiz f!UC os tem cmrn·,'gndo todos o:J meios, as injustiças, 
que trt~s abusos prnticararn s~jam punidos, c n. violencin, a lmmoralidadc, o derramamento 
crê qm o nfto srriio; mas, no caso de o vi!'Clll de sangue c perturlmçfto da trnnquill!dnde pu
a S·Jr, n~o faz mal (t causa publica que em blica. 
vez de a serem neste anuo, o sejam .no se- Ora, tendo o Governo dado este exemplo. 
guintc; entende porém que a reparação do crn. ele esperar r1uc esse sYstcma se fosse clr•s· 
acto illcgal mgc, c urge muito, por Isso QUe e~n-olvcndo ·cm maior csc::tla, c foi isso jus
os povos nfio hfio de ver de bom grudo re- tamcntc o que aconteceu na Provinc!a do l\Ia-
unida uma Asscmbléa ProYincial na clciçüo 
de cnjo6 mrmbros não t!Yernm parte. Cumpre, 
portanto, c 6 mesmo de summa urgencln, que 
se tome um::t decisfto a respeito, por Isso que 
póue estar reunida a .AssembH!a Provincial, ou 
qunsi pnra reunir-se, ficando const!tulda com 
a climinnGito da terç::t ou quarta parte dos 
eleitores que nos membros dess::t .Asscmbléa 
cle\·iam votar. 

O nobre orador. julgando conveniente que 
se encarasse o negocio pelo lado da repnrn· 
çito do acto !llcgal, c nüo pelo lado da rcspon
r.nb!l!dadc ele quem o praticou, requereu, nn 
!lessão anterior, que este ob.lecto voltasse fl 
Comm!ssilo pnra d!lr o seu parecer neste seu· 
tido, e nessa ·Occas!ão cxpõz o seu pensamento 

ranhão, e se acha evidentemente comprovado 
pelos factos alli occorridos, os quaes têm sido 
com todn :1 cv!dcncla demonstrados llD. Casa: 
estando as cousas em tnl. estado, conveniente 
julga o reparar-se quanto nntcs a !llcgalida· 
de de tal acto, afim de que não entre cm 
execrcicio uma ·reprcsentaçiw falsa naquclla 
Prov!nc!a, o que pôde produzir muitos males. 

Julga que ::tS informações que a Comm!s
sfto pede st>r!am convenientes se porventura 
se tratasse de responsnbll&ar nquellcs que 
taes actos commettcrnm; por~m nüo ê dlssu 
que se trata, mas sim de tomar medidas de 
cautela pam que se não ponha cm Pl'aticn 
esse acto cr!mlnosu, e nüo fique scrvlnclo de 
exemplo parn outrns Prov!nc!ns, porque a 
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t.hcoria de se fazer representuçiio ialsa, oc ot' I sei onde iremos parar, s•" a Providencia nos 
fõr dcsênYolvcndo desta maneira, o resultado J:ilo ncudlr! 
serCt que em uma ou em outra Prcvincia, cm "Iinha opinião é, port~nto, que so r2com
lugar de se excluir o terço dos eleitores, como lmendo o negocio ao Governo; ainda confio 
acontece no. :Vlaranhüo, so excluirá metad, !no. actual l\!inisteri~, c espero que ellc, apro
uelles ou a1nda maior numero. YCltando a dlscussao que tem OUI'ldo, pro-

Senrlo, pois, do cYidcnte necessidade (con- j curarCt remover essas difficu!dades o descm
tinúa o nobre orador) o tomar-se com toda a 1 penhar seus deveres. 
brevidade uma medida a este respeito, julga ~ O Sn. :\!AnQt:Ez uc P.\1:.1:'\'AGTJ.\ observa que 
que o melhor oxpedlentú é a idéa a1•entada o nobre Senador que pretende ot'fcrccer uma 
pelo nobre Senador (o Sr. Verguciro), do que emenda ao parecer para que se remctta este 
se r,;mella este negocio ao Governo, para que negocio ao Governo, afim de que o tome na 
tenha lugar a execução da lei, afim de que dcYida consideraç:w, vai, num certo modo, de 
as cleiçi:ics S(·jam feitas pelos eleitores reco- j accôrdo com o parecer da Commissfw. O no
n!lccldos em toda a Pro1·incia: talvez que " I' bre or.aclor partilha a mesma id~a, porque ea
Govcrno po~sa co!lscguir isso, porque (repe· peru que o Gorerno, tomando sobre si o ue
tirei como tenho dito em outras occaslões) 1 gocio, proceder(t com toda a imparcialidade, 
wnfio nas boas qualidades nos nobres mem-~ e informarCt o Senado das medlcl~s fJUC tomou 
bro~ que formam o actual Gabinete, mas creic a la! respeito. 
quo e!!es não têm podido obrar, como era de O SI:. Co:o:m:: DE LAm~s: - Eu considero o 
rni.s!.ér, por ufLo tcrc1n uma acção livre nn negocio ruul grave, c~ par0c0-mr: que, para. o 
bcrencin dos negocias a. seu cargo. 

O Sn. CoXDE DE L.l.GES (.1Iinistro da Gucr· 
ra) : - Peço a palavra. 

Senado tomar uma mlis act:rtada Ucllbern
c::io, convém que se exijam essas informaçJes: 
o Governo certamente ha de ter dado a este 

O S1:. FEJ:J:EJr..\ m li!Er.to: - :!J:u não se~ respeito todas as providencias que estivessem 
qual será o resultado; mas, como o nobre :\!1- ao seu alcance, se participações officlacs tiver 
Itistro :1caba de pedir a p1lavra, cu espero que tido. Eu desejo que o Senado obtenha todos 
cllc lance fóra de si uma opinião que grassa os esclarecimentos, afim ele que tome uma de
c·m quasi todo o Paiz, e que eu partilho, de lib~raçüo acertada; embora cu me tivesse com
que o Go1·erno nfto pôde desempenhar as suas promcttido a apresentar ao Senado quacsquer 
func~õcs, porque ll:t um não sei que, que pre- informações que pudesse colher, jul;;o que, 
domina o Governo c o lcnt atado ao carro semlo o Governo consultado offlcialmente. 
dos principias administrativos de 19 de Se- responderá com toda a franqueza c liberdade 
tembro. de que o reveste a Constituição; liberdade que 

O nobre ::Vliuistro da Guerra nos disse n!nguem ousará coarctar-lhe, liberdade qu~ 

que o espírito daquclla administração não ~ ninguem deve suspeitar tolhida por alguem. 
t.ra.nsmissivel: com tudo os factos demonstram Eu espero ser acreditado, sob pena, no 
que tudo permanece da mesma fórma e o: I contrario, de lançar-se uma pcch!t aos mem
máos agentes são conservados cm seus luga-, bros do Gabinete, que cu rcp!l!o cm meu 
res. nome e cm nome dos meus !llustres co!legas, 

:\!edite bem o nobre :\!lnistro na sua po- que não conscntlrlnm a vontaclc de coarctar a 
slçito, c não se deixe guiar po1~ esse pensa· sua liberdade, nem deixariam pôr o sello por 
menta: não seja indlfferente ao bem do Palz, qnaesquer mãos e.>tranhas cm suas dcllbc
porque com essa marcha se não rcmedl.ariio rações. 
os nossos males. O nobre Senador reconhece qual é o es-

Eu estou persuadido que muitos desses tado do Palz de ha multo tempo; c uma das 
males que ~~ nobres ~I!nlstros reconheciam causas dos ma!e6 que soffrcmos pódc ser o 
antes de entrarem para o ::VI!nlsterlo, ainda corrente systema das recrlmlnaçiies. 
os continuam a reconhecer e a sentir. E qual Senhores; quando recordamos o csh\do 
é n razüo por qu.c não hfto de mudar de sys- do Paiz, não pese a rcsponsabll!dade sómente 
tema? E' porque hn uma Influencia maligna 1 nos executores das leis; mmlrscmos estas, 
c fatal que nos vai levando ao abysmo; c nüo melhoremos nossos costum0s, so!framos com 
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rê~ign:rçiio 0S n::ú:; rpiC ao; rcvohiÇÕ"S lançam r o que tem por fim o parecer d:t Commissão, 
no meio dos povos, até que uma justiça per- que, exigindo Informações, vai deixar tudo no 
severante os possa supplantar. Eu peço ao pé em que se acha, quando as informações 
nobre Senador um !lOUco mais de lndulgen- que são necessarias IJara se decidir este ne
cia, convencido, como devo estar, de que di- gocio se acham na Casa; e IJOl' esta razão en
versas datas t~m trazido os nossos males, que, tende o nobre orador (!Ue o pm:eccr da Com
como o nobre Senadoi', "u tnmbem julgo ex- missiio não dcYe ser approvado, e que quanto 
::in:;uivcis. antes se deve concluir este negocio. 

St•nhorcs; o Gabinete respeita muito O Sn. F. 1m :Y!Er.r.o dlz que censurando ao 
qu:tc~qucr opiniões e seus sustentadores, mas 
de\'c·s" confessar que Gabinete proccderfl 
com a prudencia qut• Jl1e convém se quizer a 
tacs opiniões juntar o seu proprio juizo. Xi:o 
se t'J.Uf·r~ríí. qut· ao simplt's (iC1lo das opiniões, o 
Go1·erno fac:a c dcsl'aça, cr~e e derribe, Sl!lll 
que a prudE·ncia vá sella~ a adopção dessas 
opiniões. 

Parece·mc que o nobre Senador se mos
trou um pouco mortificado com o estado em 
tJUC julga o GalJint·tc. O tempo não será ainda 
t>:J.stnntc>, ma;; espero que ellc ainda 11a tk 
convir commigo de que o Gabinete tem c terá 
um:1 opinião sua propria; nem prova o con
~T.:t:·Jo (]n:tnc7n .~e diz C}lli' o Gabinete tem dado 
mes e tacs passos, c assim como ao nobre 
S••nauor se antolham estes ou aquellcs males. 
poderá nwsmo uma opinião contraria auto· 
lhal' ahi o bem. 

Port:mto, consinta o nobre St>nador que 
<:·u niio ::cr.it,~ essa persuns:lo em que está de 
~111:: c ::lfinistcr!o <'>tiL coacto t•m suas dclibc
raçõe::. Quando o nobr" Senador vir retirar 
algum elos membros do Gabinete, estará entftn 
autorisarlo a. assi~;nalar as causas que lhe in· 
clicnr o seu rrit<-l'io: mas emquanto não vir 
que tem lu[~ar esse passo, ou ha de julgar 
que elle está em tot!n a sua plenitude, uo gozo 
de suas attr!hui~<ies,. ou <'nt:lo (o que n:lo es
pero) estarfl. autorisatlo a lançar uma pecha. 
que sendo lll<'nos digna, sendo contra a dlgni
tl:i.dc propria, de1·e ser. como é, t•nergicanwntc 
rcidlada. 

I;;u espet·o qur o nobre Srnador st• con· 
v::ncerá que n ••:;pirito de minha defesa 1!, 
pelo lllrno~. uio llflbrc como o da sua aggres
sfLO, que t'U rcpmo 8incem e franca. 

O Sr:. Cns'l'.\ F"rr1:"u:.1 r!lz que, ac!Jando-sc 
provado que as aut.orir!adt•s do :\Iaranhfto com
mett<·rnm um ronhn escandaloso, como seja o 
de roubarc·m o direito ti·~ eleição a 130 e tnn· 
tos cirhtdftos. '' rlc rlp;oroso rl<'l"er que sobre 
"llas caia a csrn<la da justiça; mas n:1o é Isso 

Governo, declarou que estava persuadido da 
sua boa fé; nfto suppõz nem suppõe que os 
membros do actual Gabinete voluntariamente 
est~jam em coacçfto, nfto podendo desempe
nhar seus dcvcrr.s. Está persuadido que e!Jes 
est:lo illudldos em a sua boa fé, pensando que 
h:io de conseguir :tinda o bom desempenho de 
sua alta missão: mas elle oraclor pensa que, 
se elles nno rccon!Jccercm sua actual posíçiio, 
CJU<' é inteiramente falsa, no seu modo de 
pensar, as cousas necessariam,•ntê cmpeiora
rfio, porq1w rll~s estfio iilutlidos: parece que 
os actuaes )finistros nfLo vêm tudo quanto 
,,.xistc, não t~m conhecimento do que se passa, 
ao nwsmo t••mpo que ellcs com ~ste seu pro
ccdimc·nto perdem de sua força moral, e dão 
moJ.ivo a dizer·S<'. como geralnwnte se diz. 
que o Gabinete ~ coagido ou illndido por um:~ 
farr;:io qne, com graYe rl<'trimEnto rlo Paiz, só 
cuida de seus interesses partieularcs. 

Certas p.·ssoas, diz o nobre orador, cspn.
lham todos os dias que o ::lfinisterio está sub
stituido; c d:1.-se valor ao r1tw ,•Jias dizem, 
porque ellns e5tão em contacto com essa po
tencia invisiwl, e pod,•m ser consideradas er
giios legitimas de!la, entretanto que o Go
venw vai permanecendo, mas permitta o no· 
brc :\!inistro que cu supponha que clle está 
!!laqueado <'111 sua bna fó, ,. CJUe aquelles que 
o clcYiam snst.emar fazem com que o :Minis
tcrio perca a forçrc moral qur lhe é necessa· 
rin para poder hc:m desempenhar os seus d•!
veres. 

O nobre :\llnl;;tro diz que, ouvindo de um 
lado accusaçõcs, de outro ouYe proposições a 
essas n•criminaçõt•s, c que não púde attendcr 
a umas sem atendei· :'is outr~s: mns cu n:lo 
quizcra que o Gowrno n.ttendct~e nrm a uns 
nem a outros. Dcscja\"fl CJU<' <'li<' ~" dirigisse 
pelo exame dos ract.os c dos documr.ntos, que 
lhe ntLO h:io r],• faltar nas respectivas rcpar. 
liç<ies, para ronlH.'C<'r a lncnpacic!nck de mui
tos empregados. 
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o 1\Iiniscro do '!'besouro ha de t~r suffi
cientes documentos cm sua ~:epaniçfto pelos 
qua•s terá conhecido as prt·Yaricnções que cem 
havido nos negocias J'inancciro5 das Provin
das; ma:l niio Ycjo que se cure de remediar 
esses males. 

O nu,snw nobr" ::1-Jinisr.ro da Guerra tal· 
yrz ten!Jt~ na sua r,•paniçüo documentos que 
mo:;rrcm a ignorancb e incapacidade absoluta 
de algun" onprcga[!os da primeira ordem nas 
Província,. !·;u erei•J r]ue csst· exame do do
cumentos of: inz. J!Jns sem frucro, e é por isso 
qu,: nas Pro1•íneias os dinheiros publicas são 
,,mpn·gados pr:ra m~ncios immoraes e indi
t;nos, e qur: só "" procura b•·Jwficiar afilhados 
que servem pai'U irritur os partidos, promo
I'CI' a desunião ,. lcnu· tudo ao estado em 
Que nos achamos. 

Tudo isso. porém, é promovido por quem 
faz a côrte aos nobres ~Iinistros, entretanto 
que por traz da cortina os andam desacredi
t:mdo; tWI)Jo é r1ue os nobres ~linistros co
nhccam a sna posiçfto o que deixem a illusilo 
em que parecem estar; guiem-se pela sua con
sciencia, pela Constituiçito c pelas leis, reco
nheçam quem os r.sril trahindo. e o Paiz ser{, 
salvo. Pa\·rcc·me que• tenho satisfeito ao no
bre 1\rini"'ro, de quem me prezo ser amigo. 

Vem ú mesn. o seguinte 

"Tendo o Presidentl: do )!aranhão olJ,•· 
tlt·cido a uma ordem illL)gal d:t. Asscmbléa 
respectiva, em conscquencia tla qual foram 
tH"ivtHlos de s,,us I'Olos muitos eleitores, re
;1neiro qtw se n·metta ao Gol··erno o requeri
mento e documoutos para que faça executar 
as leis e respou~abi!isar os que o de\"t•lll ser. 
-Ferreira ac Jll'l1D," 

E' apoiad'J. 

o Stt. Vt:t:ta;~u:o (Jldtr onh·m) observa 
que o que c~t(t cm cllscussiitl nüo é o parecer 
tlo Commissfto, c assim nfto pôde ter lugar o 
requerimento qut.• se nca.ba de ler. 

o Sn. PHI:swi.t'l'J~ declara qllé o parecer 
de Commissiio é considerado requerimento e 
cst:1 em di~cussüo, lJem como o que offc!'eceu 
,, nobre Senador que UNtba de lazer n obser· 

vação. 

O Sr. Vcrguciro, cotn ! !l·•:n ,iL dn 
S~nado, retira O S~ll l'êqllt'l'imr.nto. 
qu0 substitui.' !)·:·lo Si~gtdlltt:· .. o qual ~~ 

apoiado. 

,; Rl'queiro que este n'êgocio seja rcmettido 
no Gorel'llo, para que• tome cm consideraçilto 
a el!Jninnçüu dos ch·itore:; de .AlcJ.utar3., Ht t·~.:•· 

conhecidos pela Asscmbléa Prorinoial e pela 
Camara dos Deputados. e a rcsponsabl!idade 
de (]llt'lll a tiver. - l"e;·yu,·i1'0." 

O Sn. H. CAI'Af.C.\X'l't. depois dt~ l'azer a 
analyse do acto praticado pela AssembMa 
Pro1·incial do l\!aranllüo, em o qu:tl intervle
mm o Presideme da Prorincia e a Camara 
:\Iunlcipal tia Capital. obsen·n que se os r~

presentantt•s se tireõsem diri;:;'ido ao Podff 
Executil·o, tah·ez já ti,·csscm obtido deferi
mento; mas, tt•ndo a r~pt·c:;entaçi"Lo sido pre
sente no s~nntio, o qut• a este eompet~ é nrco 
pedir informaçGts, porque c!las n:!O são .n;;
ccssarias e sú uarünn delongas~ ~..· sim re· 
metter o negocio ao Governo pnrn que clle 
dê as nro\"idencius nBcessarias a 1"~1 respeito. 
p:·ovideucins que l'tto concorrer para a trnn
quil!idade daquélla Pro\·incia; mas, quando 
ellas de prompto ni1o s2jam tomadas. ta!Vt'7. 
quo os males se aggravl~lll. O nobre S8nndGi' 
não pretende impÔ!' suu opini:1o ao Go\'l~rno, 

mas n<tn pócie, comtudo, deixar ci~ cmittir set: 
juizo de que s'' dc1·ia ordenar no Presidente 
rla Provincirt que riZl'SSC responsabilisar os 
membros da Camarn ~Iunicipal apuradora, 
mandando apurar no1·amentc todas as listas 
sem exclusfto daqu<'llas que !oram apresl•nta
das pelos eleitores que se reuniram 110 co!J.,. 
~io de Alcnnrara. 

O Sr. Fcrrelra tk :l!c•llo d~pois de• 
ter ouritlo ler o rcqut.•rimc!lto do Sr. 
YPrguciro, achando-o mais bem cou· 
cc•bida que o seu. pede licença p9ra o 
mtirm:, o qu •. • é concedido. 

O Sn. Cos'!'.\ Ft·:l:ta:u:o~: -Creio que ser:. 
npprovndo o requcrimemo do nobre Senador 
que se assenta ao meu lado. Levantci-!lw t:itl 
sómcm,• para pedir ao nobr·· i\IInlstro que em· 
pregue roda a actlddadc po~sircl neste tlcgn· 
elo, e que, decidindo o GorPJ'JJO o Qtte lúr tJ;• 

, justi~n, e!'3H clt•cislio niío sda t!t>moracla. por-
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que dc!l~ tll·pcnde o socego a~ minha Proviu-
c ia. 

lJiseutitln a materia, ü approrado o 
:·e:c1ucrimcnto do Sr. Vergueiro, feito 
hoje. nf10 passando o parecer da Com
missão do Constituir,ão. 

E' appi'O\'atlo o parecer da mesma 
Commis:;üo sobre a creaçfto de mais 
quatro dislrictos clcitoraes na Pro· 
víncia tlc )linas Geracs. 

Conlint"la a terceira uiscussiio, adia
tia cm l'i do eorrentc, da rcso!uçfto 
que concctle loterias ás fabricas de 
Antiré Gailianl e Joaquim José tla 
Silvn, conjunctamc·ntc com o parecer 
" cm0ndas- A E-- deste anuo, di! 
Commissào de Commercio, e com a 
c:meiHh\ do St·. O! i veira, apoiada no 
clia acima dito. 

O S1: . .\LI'ES !3n.\xco: -Tinha pcditlo a 
palavra. cn1 uma das sessões anteriores, para 
a!nst:tl' dt\ Comllli~süo o anat11erna que aiguns 
dos nobns S::natlores lilc iançara:n. Eu creio 
que a. Cmnmissfto na. sua conclusão não se 
!llO.otra indirú·rcntc a respcito do negocio ele 
que se traUl, assim como julgo que a eonc!u· 
~ão niio foi tir;:cla logicamente das premissas 
do parcci.'r; pelo contr:trio, e!la não mostra 
outra cous:l mais elo auc o desalento e a cs
pcranr;a dccnhida a n·spelto da resolução que 
l!a dt: tomar o Scnndo, cm conformidade com 
a sun m:mifesraçfto cm sessões anteriores. 

A Commis;;flo de V'nl·nda cm outra ocea· 
siiio disse-nos t]lle ns lotc:rias eram muito máo 
meio ele se haver dinheiro para qual(!uer ob· 
jecto, bem como para se favorecer a industria 
frLbri!. Entretanto, o Senado, que cm outras 
occnsiõ,•s tinha annuitlo a esses principias ela 
nobre Commissüo, entendeu dever adoptar ou
tros bem diversos. e lançou mfto das loterias 
para favorecer a industria. 

Quantia o Senado assim deliberou, um 
dos membro:> da Commissf•o entendeu que de· 
via apresentar uma ementla p:ua se fazer ex
tensira a concessfto de loterias a outro fabri· 
cantc r]tJe, achando-se n:tti mesmas circums
tancias em que cstüo os favorecidos, tinha, 
sido em outra occasifto repellido pela Casa, 
enrendentlo o nobre Senador que assim se se· 

meira opinifto, observando afinal que, como 
o Senado mostrava querer adoptar esse melo 
para favorecer a in!lustrln, era justo e con
veniente que se estendesse o fnvor a alguns 
outros pretendentes que havia na Casa; po
rGm a!nda cn tende a Conm1issão que, se o 
Senado nfto quizessc estar por isso. clle po
dcrill tomar a dc!lbcração que llw parecesse. 

Portanto, bem se vil que o nruaueiro 
parecer da Comrnissão é que se n~o auxiliem 
ns iabricas por meio clus loterias; mas, quan
do o S''u~.do adopte tal ieléa, cntfw clla ju!g~ 
r,uc eleve ser mlop(:~da para com lodos, c tal· 
rcz mesn:o que a Commlssi"to por esti"L ma
neira quizc-ssc eliminar cm parte os viclos 
de tal rcsoluçi"to, com o intuito tlc, niio po· 
dentlo r.c:tbar co1:1 o sy:;tema uns loterias, su
jdml-o. pc·!o menos, ao principio de igual· 
tJ[<Llc, fazc:Iulo a resolução extensiva a todos 
ns q~te c.sti\·crí.::nl uns n~Qsmas circumstancias; 
mas a C'ouuniss:lo reconhece que fie:~ sempre 
o ~bsurdo d~\ t'rrnrrer, para favorecer a in
dustria. a um melo immorn!, tlo qual resul· 
ta:·(t a continua txlracctio de loterias, con
\'t::rtcndo-sc a )Jaçtw cm uma ussocia~flo de 
jo~.;~dorr:s. A opinif,o dll Commissfto foi uma 
especic de desafogo 11:1 t.!Xpressão elos princl· 
pios emitlldos cm outras occaslõés. 

Eu julgo que se dc\"c favorecer a indus
tria tlo Paiz, mas adoptare! o principio de 
que o auxilio sej:t cm mui pequc·na escala, 
c não corno aquelle que resultarb do produ
elo das loterias que S<) pedem, o qual lm
portar(t cm tlnlll somma tnl o.ue não é nuxi
lio, mas G uar dinheiro para se csi;Jabelecer 
uma industria qualquer. :Minha opln!iio é que 
o Corpo Legislativo deve aux!llar uma inelus
tria, uma vc;z que se mostre que ella póde 
prosperar, e que, por umll cireumstancia par
ticular, não offerece. por ora ao introductor 
de!la meios de subsistencin. Nesse caso, o 
Estado eleve coadjuvai-o, mas não em mui 
grande escala, e para l~so o melo das loterias 
não é o melhor. Se o Estado deYe favorecer 
ns fabricas para augmentar os meios do tra
balho, para promover a act!vclade c embara· 
çar a ociosidade e immoralldade, como se 
póde Jane ar mão para l:so (...ia !mmoralldade 
das loterias? 

guiam os principias de justiça e igualdade. Eu, pois, acharia mais conveniente dar 
!:\estes termos voltou o negocio á Com- uma outra especte de auxil!o ás fabricas, se 

missão, a qual tornou a emitllr a surL pri- estivessernos em outras clrcumstancias; mas, 
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como não ~s:amos nesse caso, e o Senado tem que se póde empregar com mais vantagem. 
· entondldo que as loterias devem se.r concedi· Commimiquei as informações que tenho re· 

dos. minha opinião é que se não deve conce- lativamante á materla; passarei agora A des~ 
der uma· tão grande ma8sa de capitaes atten- cripção das machinas. 
dendo mesmo a que alguns têm desperdiçado Todas as machinas são movidas por uma. 
o producto do loterias que lhes têm sido con- rod:t · unida, estas· muchinas têm cinco cy!in
cedidas, sem que disso se lhes tooha tomado dros de lacerar o trapo, mas s6mcnte uma. 
con·tas, e pôde mui bem ser que a respeito de trabalha de continuo; e perguntando cu a.o 
outros o mesmo prccedlmento tenha lugar, e fabricante a r:tzão por que tinha essas quatro 
por isso· não posso adoptar tal prlncll)lo: hei machlnas· sem trabalhar, disse-me que era. 
de votar contra a resolução; porém, se ella por falta de agua; a agua· que tem actual
passar c prevalecer o systema das concessões, mente vem de um· quarto de !egua de dista.n
hei de votar pela ldéa apresentada ·pelo no· ela, e encanada po~: elle; por conseguinte, 
bre Senador. Adopto o principio de igualda- não p6de ter uma força tal que seja capaz de 
de e hei de conceder loterias a quem as vier fazer trabalhar mais de um cylindro, e um 
pedir; e niio só· duas, mas cem, duzentas, a grande embaraço de poder andar a sua ta
todo o mundo que vier pedil-as, porque quero brica é não ter meios para poder fazer esse 
desacreditar esse systema com o mesmo ab- encanamento. Out~:as machinas subsldlarlaa 
surdo que nelle se depara. estão paradas por falta. de meios; ta.es síio 

O SR. SATUI:!\'I!\'o: - Tendo ·ouvido, na as cinco prensas de apertar o papel, das quaes 
sessão passada, um argumento que acaba de só trabalha uma; um cylindro de dar lustre 
ser reproduzido, de que se não de\·e co.ntlnuar ao papel, etc. O papel que faz actil.aliii.onte · 
com o absurdo da conceosão de loterias, farei é este de embrulho, mas elle pôde fazer de 
a observação de que eu .tambem me conformo qualquer qualidade que seja, uma vez que 
com a opinião do nobre Senador que não quer trabalhem todas as mach!nas; tem empre
conceder auxílios de tanta latitude que, em gadas vinte e quatro pessoas livres, na maior 
vez de serem uma protecçflo á. industria, se- parte, e podem fazer vinte e quatro resmas 
riam a concessão do mesmo fundo para ella por dia, trabalhando todas as machlnas. 
se estabelece!·. No dia em que se tratou des- Direi agora alguma cousa a respeito das 
te objecto, passanilo pela fabrica de Andarahy /loterias cm geral. Estou cm grande parte 
e lembrando-me que se tratava deste objecto, pela opinião do nobre Senador que fallou na 
entrei ne!ln para reconhecer o estado em que ultima sessão, Isto é, que nem se pronuncia 
está, c ver se lhe era nppllcavel este auxilio; pelas loterias, nem as reprova totalmente. 
e informarei ao Senado do que observei. A Disse-se que a se conceder loterias a um, de
fabrica está com effeito montada conve.Iilen- vem-<;e conceder a todos, porque a !e! é igual 
temente; a materia prima alli usada é o tra- para todos; assim é, deve ser Igual para to
po: quanto a outras ma terias que se podem dos, mas para todos aquelles que estiverem 
empregar, como o algodão, a guaxima, a em- em identicas circumstanclas: chamo ldenU
bira, o gravatá e a banana, não podem fazer dade á igualdade entr.e dous objectos encara
conta, porquanto uma resma de papel em- dos por todos os lados: e então digo eu que 
prega dez libras de materia filamentosa. verificada a Identidade. das circumstancla.s, 
Sendo empregado o algodão, como o seu custo deve-se dar o mesmo a um que a ouilro, mas 
é de 280 réis a llb~:a, vem n ficar a resma de não concordo em dizer-se que se deve dar a 
papel cm 2$800; para a amostra ainda se todos, por serem !guaes perante a lei. 
póde fabricar a este preço; porém para o Fallou-se na immoralldade das loterias: 
cO<lll.merclo não faz conta. A guaxlma se. em- cu nüo sei o que se poderá. dize~: a este res
pregarla com mais vantagem; mas, como não peito, á. vista da tolerancia de outras multas 
é cultivada, é .)ecessarlo apa.nhal-a pelos mat- !mmora!ldades sobre as quaes ~ão se ollla. 
tos e ·pelos campos, no que se empregariam Disse-se que é um jogo; eu não sei co:no se 
muitos braços, com dlspendlo mui considera· possa classificar esta acção; 6 arriscar dl
vel; o mesmo tem lugar a respeito da banana nhelro para perder ou ganhar, mas já. um 
e dos outros obil'ctlls. E' o trapo a materla nobre Senador mostrou quanto . mais lmmo-

:12 
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raes sfLO outros jogos e a n!m!a toleranc!a, fabrica, venda esta propriedade que lhe ha . 
se não apoio, que se dá a elles; e, por conse· de dar dinheiro para subsidiar, ou associe·se 
quoncia, havemos nós .de ser tão rigoristas on emprchenda alguma cousa que seja rea
para uns e indulgentL'S para outros? A com· lisavel, pois não ha ·de deixar de tirar lucros 
pra de um bilhete de loteria é um emprego do seu capital. Eu estou persuadido de que, 
que qualquer faz do seu capital, para ver s~ quando um homem emprehe.ude um negocio 
lucra: c quantos empregos immoraes e pre· que cstii. acima das suas forças, se ellc o jul· 
judiciaes ha por ahi? Impõe-se, porventura, gar lucrativo e mostrar o ·Plano, expondo 
alguma pena aos desperdiçadores dos seus clara-mente as vantagens que delle ·podem re· 
capitnes em grandes jantares, passeios e su· sultar, não pôde cleixar de achar capitalistas .. 
elas? Pois ao homem que quizer gastar seus que tomem pn:rte na sua cmpreza. 
vinte mil réis na compra de um bilhete de Senhores; é enthusiastlca a minha sYm· 
loteria ha de se dizer: Não, senhor, é· lhe pro· pathia para com os homens laboriosos; pro
hibldo gastar este dinheiro? curo mesmo visitar os lugares onde se tra· 

E' verdade que se póde prohi·bir, por uti· ball!a, c conheço um homem no Rio de Ja· 
!idade publica, que se faç!lm tnes e taes des- ndro. ha .muitos annos, que tem uma fabrica 
pezas; mas é este o caso de que se trata? Eu que abre a todo o mundo: na minha opinião, 
não concordo cm que se conceda a quem qui· este homem tem feito serviços, e sempre que 
zer o fazer lot!'rlas; a autoridade publica deve <•stiYc com elle r.n o encontrei trabalhando; 
intervir concedendo a licença para isso. assim rallo de Constam, que tem uma fabrica de 
como quem quer pór um:L venda, por exem· refinar assucar • de distillaçfLo, em S. Do· 
plo, vai â autorlodade pub!ic:t para tobter li· mingas. Eu conheço este homem desde 1824. 
eença. e isto é o me,mo: d:i·se umn. llccn:;a em que dle apresentava as amostras do seu 
para extracção de loterias. Quanto ao que trabalho e pedia protecção ao Governo; mas 
pertence ás loterias em geral. a minha opi. nunca se lhe deu cousa alguma, c eu digo 
nião f que sejam <·onced!das quando àah~ que. se eu tivesse de auxiliar alguma pes· 
resulte bem ao Estado; que s~ concedam a soa. seria esse homem que eu tenho visto 
todos em circumstancias identicas, não digo trabalhar bem c com mcthodo, e jii.mais da· 
lguacs. Voto, porranto. pela conclusão do pa·J rei o favor das loterias a outros que já as 
rccer da Commlssão, requerendo a V. Ex. que 1 tiveram, c nenhum proveito ou melhoramento 
a vota~fLO das ••mcndas da Commissfw seja j apresentaram. Parece que, cm tal caso, a in· 
por partes. 1 dustria verdadeira não é a do papel, é a das 

O Sn. H. CAVALC.\!'iTI: - Sr. Presidente; lot0.rias. 
estive bem attento ao discurso do nobre Se· s, o Corpo Legislativo consentir na 
nador que me precedeu. para ver g,, colhia 
dellc alp;nma razão pela qual fundasse o meu 
voto sobre a protecção desta ou daquella fa · 
\orica; mas permltta-mc que lhe diga que nfLo 
:\chel motivo algum para isso. Eu pergunta· 
rei, ·primei!"o. a quem é que nõs vamos con
ceder este favor. E' a um individuo, ou a 
uma assocla~!lo? Em que estado estão estas 
fabricas? Qut, s<,rvi~os têm ella9 feito ao 
Paiz? Que sinistro lhes aconteceu imprcvis· 
tamcntc? O que eu ouvi dizer ao nobre Se· 
nador é que esta fabrica so acha eollocnda 
pcrto desta cidade em um lugar que tem 
agua. Ora, quem possue um terreno perto 
desta cidade, tendo estas commodldades, é 
já um homem rico: se o proprictn.rio de um 
terreno que tem uma porçüo de agua capaz 
de moV'er machlnas, não póde estabelecer a 

conccssfLo destas loterias, bem longe de pro· 
mm··er a industria, porá pelas, e nfLo premiará 
a quem trabalha: nós não devemos premiar ·a 
planisadores, mas a trabalhadores. O homem 
~uc tem um motor deste genero dentro da 
cidade, que mais quer? Se nfLo tem meios, 
se já deu prova8 de qlie em outros ensaios 
não foi bem succcdido, como quer merecer os 
auxilias do Corpo Legislativo? Existe no Rio 
de Janeiro umr:. sociedade respeitavel, auxl· 
lladora da industria nacional. antiga c com· 
posta de pessoas que se têm mostrado intc· 
ressadas pela causa publica; mas, desgraça· 
rlamcnte, ·esta sociedade acha-sepsem vlntem: 
clla faz seus esforços, offerece productos, 
manda·os vir do estrangeiro para nossos agri· 
cultores. Se a esta sociedade se consignasse 
uma quantia annual para ella estabelecer 
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prt•mlos áquelles que melhores ensaios fizes
sem em tal ou tal objecto, s<·rla·· Isto digno do 
Corpo Legislativo; bem entendido, premias 
razoaveis, como disse um nobre membro da 
Commissãn. € não um premio exorbitante 
como o que aqui se propõe. poJ'que uma só 
loterh <lú dt•Z contos de réis. e com esta 
quantia pôde-se estabek·cer alguma cousa. 

O Braz!l é um paiz de riqueza, é verdade, 
o homem laborioso que chega a este paiz é 
11remiarlo cm geral; mas como é que estes 
homens laboriosos querem taes e taes pre
mias? Debaixo de que• titulo? Sr. Presidente; 
a Constituição .manda ila·r privilegio exclusivo 
par:t os inventor,•s; mas, no negocio d<.• que 
se tJ'ata. não ha invenr;iio alguma: a lei mau· 
da dar um premio aos introductorts de certas 
fabricas. e a mesma lei estabelect•u uma isen
çf<a (),, direitos sobre :natcrlas primas: isto 
j;\ é algum favor. Eu quereria que o homem. 
qne todos os nnnos apresentasse o melhor 
papel, tiY.esse uma mPdalha de ouro: o que 
apresentasse o boi mais pesado. o que apre· 
sentasse o melhor trigo, a melhor canna, a 
melhor mandioca, etc .• tivesse um premio: 
este era o melo de animar a industria e de 
produzir gr:tndes vantagens para {) Paiz; 
t•ssc· mt•io do loterias, sem nenhum de nós 
cnnhecrrmos a quem damos nem por que da
mo:;, ~ um meio iniustissimo: estes !ndivi· 
duo;; nüo têm titulas pelos quaes mereçam 
da !'<'Presentação nacional uma att~nção tão 
grandt~. 

Agora. se as loterias são tolera1•eis, como 
" nobre Senador suppôz. trazendo atê pa.ra 
o caso o exemplo !los que gastam grandes 
cabedaes (•m jantarrs e em passeios, o que 
nf<o te!!! paridade, porque quem não tem 
meios não dá jantares, nem vai roubar para 
isso. entfto promie-se cm geral (tquelles que 
sobr.,sahirom cm taes ou taes meios de in· 
dustria. mas não se premie a Fuf<o e a Bel· 
trfto Individualmente. 

8t'nhor .. s, é multo bom ter papel, mas 
n6s temos outros objectos de mais necess!· 
&ade, como sejam fabricas de ferro e coas· 
trucçãn de al'llamentos: é vergonha que n6s, 
consumindo todos os annos uma porção cnn· 
sideravel de armamentos. paguemos para {)S 

ter um tributo e~traordinario aos cstrangel· 
ros. Seria necessarlo app!lcar meios para 
aperfelçoarmos as nossas ofmcinas. atten· 

<l<mdo mL·smo ao estado em que estamos, para 
abrir caminhos € estradas de ferro; com Isto 
se protegeria a industria, a agricultura e as 
fabricas; com lirto consegu!r·se-hia ';lpertar 
os laços da união, e a acção do Governo se 
poderia estender com mais facilidade. Se, 
pois, as loterias são tolerave!s. appliquem·se 
a estes fins. Estabelecido um caminho de 
ferro da Tijuca para aqui, o dono desta ca· 
choelra tem nel!a um valor consideravel, 
i>Orque póde applical-a mesmo a uma fundi· 
çf<o de ferro e a muitos outros objectos. 

Em fim, cu tenho pena de não poder dar 
o m~u voto cm favor desta concessão de lo· 
teria~; cu nfto conheço nenhum desses ho· 
mens que as pedem, excepto Fructuoso Luiz 
do. .:lfotta; sei que é multo trabalhador, mas 
direi que só o consumo que o arsenal pDde 
dar aos galões ser<\ um grande fa1·or e pro· 
t..·cçfw a esta ·fabrica: eu quero que na ad
ministração publica de preferencia se eon
,;;n!lam eis productos das nossas fabricas, e 
especialmente o papel, quando esteja por 
prl'~O igual ao do estrangeiro. 

O nobre Senador fallou na falta da gua· 
~i:na 0 na da banana: ora, senhores, será 
difrieu!toso achar bananeiras no Rio de Ja-
110iro? Dizcn1 que sim. seria negar o que 
todos sabem. Sr. Presidente; se se mostrar 
que essas fabricas merecem a protecção do 
Cor;>o Legislativo. que foram emprehendldas 
com conhecimento de causa, depois de toma
dos todos os esclurecinwntos necessarlos, e 
r.ne se acham cm embaraços por um aconte· 
c,inwnto impr.·visto, eu concorrerei com o 
nccu voto para que se dê algum favor, nunca 
ror0m concedL•ndo loterias. 

O Sn. A. BnAxco: - Sr. Presidente; 
partindo do facto de que a natureza dota o 
hom~m de dil·ersas fac:uldades e talentos, e 
que o Governo deve reunir na sociedade to· 
dos os meios de dc:;cnvolver esses di1·crsos ta· 
lentos e dh·ersas faculdades que tem o ln· 
dlvlduo. nfto recuarl•l nunca diante de qual· 
quer dos meios que se offercçam para que 
ilcntro do Brazll exista toda n cspec!e de in· 
d ustrla; c se para esse fim são lndlspcnsa· 
1·c!s os meios pecnn!arlos, não terei Igual· 
mente duvicht em concedel·{)S, mus só em 
certas circumstanc!as peculiares: por cxem· 
pio, um dos homens que aqui se apresenta 
clcl'i:t m0recer algum auxilio, porque tinha. 
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soffrido um sinistro (fallo do Sr. Fructuoso 
Luiz da lltotta) ; rstr. homem devia ser no 
momento auxiliado para que a sua fabrica 
não se n.rruinasse. Outros casos tambem se 
podem dar. I! eu nfw duvidaria d!! auxiliar 
com dinheiro dOs cofres publicas ao fabri
cante arruinado por um sinistro. 

.J;í diss" que n~o recuaria diante de qual
qnrr auxilio que concorresse para descnvol
~·cr us faculdades de nossos compatriotas; 
mas. qumulo se tratasse de de auxilias pe
cuniarios ,. se propuzessem as loierias. eu 
hesitaria certameme, e já dei a razão disso, 
a qual não foi respondida. Parece que é uma 
cousa incontestavel que as loterias persua
dem ao povo que ha outro meio de viver fe
liz div~rso daquelle do trabalho; isto é um 
grande mal: é necessario que ~t população 
.. ntenda que não ha outro meio de ser feliz 
senão com o trabalho. As loterias, quando 
premiam n. um individuo que até então não 
tinha bens da fortuna, dito occasião a gran
des dissipnc;ões, porque este dinheiro não se 
ganha com o suor do trabalho; os premias 
sfto gastos com uma prodigal!dadc espantosa. 
se·. porém, acontece que os premias vão a um 
homem qtw tem meios, crea-se um ocioso. 

fim verdade. não t!•rei duvida de ceder 
em parte do meu principio em um ou outro 
caso, por ex~'mp!o, em favor de estabeleci
roemos pio;; que revcrtrm cm beneficio 1m
mediato da populaçfw. Xão se podem compa
rar as loterias com t:'Stes pequenos jogos que 
serwm de distracçfto nas companhias, ~m 

pequena escala: estes jogos não trazem os 
grandes males que acarretam as loterias. 

Eu não gosto muito de avançar princi
pias tão absolutos que não soffram alguma 
e}:cepçii.o: <'III um ou outro caso, julgo que 
se po<lcm tolerar us loterias, mas nunca afim 
de crcar rendas para individuas. Eis aqui 
porque eu não posso votar por semelhantes 
meios. Eu nüo argumentei muito sobre os 
c:ISos 0m que estes homens estito para mere
cerem tal apoio, e já digo que aquelle qut• 
m!lreee maior favor é qUP.m. tendo uma fa
brica montada, a vê quasi perdida por um 
sinistro, e este é o caso de Fructucso Luiz 
da Motta; mas, qunnto aos outros que repre
sentam, ainda que estivessem nestas circum
st!\nclns, me parcc.!a que nüo dev!a.m ser au
xiliados com tiio amplas concessões, porque 

nüu \'L ;d li\tnCs sejam as garantias para se 
d~r oitenta contos rJ,, réiG sem mais nem 
nem menos. 

Scnhor,•s. cu núo sei como se possa en
tender que é util :10 publico dar-se este fa· 
\'Or para se fazer papel. porque o publico que 
\'ai comprai-o paga-o pelo mesmo preço, se 
niio por maior do que o compm ao estran· 
~~eira : r se :tcont.,cJ>r que estes fabricantes 
possl!m faz,•r desviar do mercado o papel es
trangeiro. poderão por momentos impõr-nos 
a lei. Eu não terei duvida em proteger a in· 
dustria, mas não posso dar este favor de oi· 
tcnt:t contos de réis sem garantia alguma, 
porque. a ser assim, (Jualqucr c!dadfto brazi· 
loiro poderá vir ao Senado c dizer: - Quero 
fundar uma fabrica de tecidos de Iii, por 
r.xc:nplo. ou de outra cousa; paço oito lote
rias. - E' possin-1 que o Senado faça essa 
concessiio? E Sl~ nfto ha eh~ fazei-a neste caso, 
como ha de dar oit.~nta contes de réis a cada 
um dcst~s pretendentes scn1 t<.·r gm·antia ai· 
::;uma? - Eu tenho uma fabrica de. _papel, c 
porqu" quero m:tndar buscar machinas no
vas. dai-me oitenta contos. - Eis o que se 
diz; nucla se sabe a este respeito, c, comtudo, 
dilo-se oitenta contos de réis! 

O S1t. S.\·rr;Hxixo: - Disse-se que se dá 
oitenta contos de ré!s a estes homens, sem 
.~arantia al~nma, como se esta quantia ti
\'esS<· de sn h ir do Tllesouro. Xão. somhoro!S, o 
que se d:í .~ uma licen~a para elles contracta
rem com quem quizcr comprar bilhetes. Hou
\'e, 6 verdai!", uma lei que prohibio as lot<•
rias, e por isso é que e lias são criminosas; 
port~m. resta a\'criguar so• esta prohibiçfLO foi 
justa. E' livre a qualquer contractar com ou
tro. mas comquanto quo não prejudique a 
um terceiro; creio, porém, que um homem 
Yn.i aventurar Yinte mil réis cm um bilheto~ 

dr. loteria n;lo precisa ue tutela. 8 sómente 
por meio d<!lla se p6de coarctar a um homem 
a llbcrrl~de de gastar o seu tlinbeiro naquillo 
que quizcr. 

Htt uma convenção entre o homem que 
faz a. lotnia e o homem que compra o bilhete, 
c o le~islador permitte essa c~JYençito, :lias 
diz-se que esta pcrmissfto é immoral. entre· 
tanto qtw se diz que se podo!\11 admittir jo
~os na sociedade: cumpre, porém, notar que. 
nesses jogos que sito tolt•rados, perde-se -o 
tempo, appat'PC~ o !'urnr. commett••m·sc eles-
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ordens, c muitos homens se tllm arruinado c::am !n:n· ~o mo cllas estão, falta-mo só um 
lJOr eli<.:s. o que uão acoutcce com as lote- adjuctorio; concGdci-m'o, parn. que cu possa 
rias. que s•• diz S•<rem mais immoraes. trabalhar: se não me dais quur.ro loterias, 

Disse-se que as loterias babitun.m o povo dai-me duas. ou mesmo uma. - Eu hei de 
a pensar que s€ pôde ganhar dinheiro sem offer,·cer uma emenda para que a cada pre
trn.balho. Senhores, então não acontece o mes- tendc·nte destes dl! que se trata. se conceda 
mo com as compn.nhias c! e seguros? Eu en- uma loteria, se acharem que é pouco, nós 
tendo que estn. concessão de loterias não é achamo:-; que r! bastante. 

um grande favor, e voto n.inda. pcln. conclu- Disse-se qn<! ha muita gente que não du-
são do par•·ccr da Commissão. vida entrar com os seus capltaes para uma 

O SJt. Rouc.rGI:ES ut: CA!tv.\J.rro: - Julga empreza lucrativa, c eu entendo que não: as 
um nobre Senador que as lotez-ias são immo- estradas de ferro, por q.~xmplo. seria muito 
r:tcs: con;;into ni~so; mn.s, então. como diz para desejar que se fiz~ssem; :nas quanto 
que. quando fôr para umn. obra. pia, não du- niio seria preciso gastar no nosso Pn.iz parn. 
vidarú concedei-as? A applicaçfl.o do meio é 5 ,1 fazer umn. estrada d~ fe.rro? Os homens 
que faz rt justiça da concessão? Se esta re- nf!o querem entrar com os seus capltaes para 
gra vale. o h()mcm que furtar muito dinheiro. uma omprezn. tardia cm apresentar lucros. A 
mandn.ndo dizer missas e edificando templos, respeito das loterias, nós queremos emendn.r 
fica salvo. Camo eu náo admitto o principio 11 m mal com outro. o s~. D. Pt•dro I concedeu 
de que as lotain.s são immoraes, não duvi- muit:us IotPrin.s: pa.ssou a faculdade de con
darei votar por cllas quando forem necessa- :'t:ril-ns lt Aes~mblún. Geral; c se se quizesse 
l'ias parn. a protecção da industria, assim indagar o cn;.;o. podilt-se perguntar que di
como, se estivesse convencido de que ellas são ri'ito t••m o rmper:~dor c n. Asserublén. Geral 
lmmora~s~ não vr_.~taria pe1a. concessão, aiuda. para conc::c!crem lott:.rias. Eu nfto sei donde 
quando fosse para s~rem a.pplicn.das a obras vem esse direito. 1\ão admitto systcmn. de 

pias. conceder-se muitas loterias. e a todos os ho
Disse-se qua <>utros jogos se podem tole

rar. m:;,; nfto o da;; loterias: a palavra jogo 
é muito vaga: c:omprêhende loterias. como 
tamb<·m () jogo .ela espada pret:t.. o jogo da 
palavra, etc. O que se dere notar é que a 
togo rlo interesst•. o furor c as desordens é 
I)Ue ÜLZfm a immoralidade dos jogos. Se as 
lot,•rias estrvllSsem sBmpre abertas, se um ho
mem, depois de ter <:ompr:tdo um bilhete, as
sim que sahlsse branco fasso logo comprar 
outro. talvez tivessem as loterias alguma 

m~ns que as pedirem, e muito menos áquello•s 
Que já se tem conhecido que com este favor 
nada têm feito. Eu, portanto, offerc~o 11. eon
sidc:-rn.c:;iln do Senado i.lma emenda. no sentido 
~uc fallei. 

E· apoiada e Patrn. cm Ul.scuss5o a 
RPguinto 

t·:~.r:::\"n.\ 

cousa de prcjudici:ll. Perguntou-se a quem se ··rteduza-se a concessão a uma loteria, a 
davam estes oitenta contos, se a um indivi- Fcrre2, Gaillard c Fructuoso Luiz da llfotta. 
duo, ou se a uma associação. Orn., senhores, - Roll.rigucs (bJ Cw'11r.Zh.o." 

que difft'rença ha. nisto? Já se concedeu que O S!t. CAnXEIItO DE C.U[J'os: - Sr. Prcsi-
8C deviam dar loterias quando houvesse um (]Qnte; como tenho de votar por algumas d••s
sinistro; mn.s, ••~ houverem fabricas mouta- tas loterias. cumpre expôr brevemente os 
das, fa-ltando ainda certas cousas, ha elo se :Jrincipios cm que mo fundo. Tenho visto 
deixar de protegei-as, só porque nfw aconte- !·ombat<'l" t•sta pretençfto com dous argumen
ceu sinistro? Pois, se ao que tem um sinistro :.os principaes: o primeiro é derivado dn. nn
RO conct•dem lcterias, a este que tem uma. fa- tu;rer.:t (1:\s Jot•'rias. emquanto se consideram 
bricn. montada, e a. quem falta uma ou outra como immoraes. e portanto indignas de que 
cousa, niio se ha de conce.dar o mesmo be:ne- .1 .\~S(!lllbléa Gcrn.l lance mflo dellas como 
tlclo? meios de proteger a industria; o outro ar-

Ha pretendentes aqui que dizem: - As ~,;um.:ato ,; fundado principalmente na opi
minhn.s fabricas están estabelecidas, vinde nlão dos ••conomistas, qne ent~ndem que se. 
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nfto dt•vem dar estas animações â Industria, 
mos que se dt•\'e deixar em plena liberdade. 

Pelo que pertence :Lo primeiro argumento, 
não estou convencido que as loterias sejam 
jogos prop~iamente ditos: julgo que muito 
di !'lerem dos jogos que se prollibem como per
niciosos á moral publica; c a razfto disto ê 
üVidentc. porque as loterias não ameaçam 
tanto a fortuna dos particulares, nem tra
zem cunscqu,•IJcias tflo funestas, como esses 
outros jogos; antes estou persuadido que. cm 
certas circumsmncias, as loterias serão. tal
vez um corHctiv::; para diminuir a tcndencia 
que, em A<'l':!l. os homens têm para os jogos. 
O sabio Smitlt mcstrnu que todos nós temos 
uma ceJ·ta conl'ianr:a na nossa bo:~, fortuna. e 
desejamos tentai-a. Ora, se acaso os homt•ns 

é um jogo de parar, donde naacem desordenB, 
desafios, cm que num momento se ·arrisca. ou 
perde toda a fortuna; é cousa por sua natu
reza diversa, é uma especulação cujo resul
cado depende do azar, e por isso n!nguem 
compra muitos bilhetes. Demais, vejo que aa 
nações civilisadas. como a Inglaterra e a 
[•'rança, em geral têm lançado .mão deste re
curso. 

O 81:. ::V!AnQugz m~ BAilllACI·;xA: - Já aca
baram com as loteriaa. 

o Slt, CARXEJJtO IJE c.n!!'oS: - o que S& 

segue daili é que então estavam em erro; 
mas quem sabe se agnra é que ellas erraram, 
ou s~ acabaram com as loterias, por não tc
n·m m:cessidade deste recurso? Isto ll o que 
se não sabe. 

muitas \'eZ<'S tentu.m a sua bna fortuna, por Vamos ao segundo argumento, de que se 
meios muito mais perigosos do quc este, não deve deixar livre a carreira da industria, e 
acho grande mal cm que na sociedade civil que não se deve favorecer a ninguem com 
se estabeleçam loü'rins, que por sua natureza auxilias cspeciaes, porque os principias eco
não ameaçam tnnto a fortuna e honra dos nomicos pedem esta franquia e facilidade, e 
cidadftos. E S!' nós nito podemos afastar os nada mais. Na Europa este principio será bem 
homens dos jogos mais pn•judiciaes, porque appUcado. alli as artes estão muito adianta
havemos de prohibir a~ loterias que• os d<·s- das e todos os generos de industria se culti-
viam desses jogos? 

Portanto, este primeiro argumcntn não 
me tem com·enciclo. Nito se mostrou que fosse 
uma e n. mesma cousa. o jogo e a8 loterias, 
antes me pareceram muito razoaveis as idéas 
omittidns por um nobre Senador, que disse 
que a loteria era um contracto, porque havia 
algum ri·sco ncll<\ como acontece com os se
guros. etc., c que ninguem se obriga a com
prar blihN.Ps ela loteria. E' vr:rdade que e~J:e 

principio nfto é tomado em tanta extensão, 
que o GoY<'rno nfto intervenha nos. contractos 
que os homens fazem; as nossas acções nf!o 
sfto tfto is!'ntns de toda a fiscalisação dos po
deres pubilcos. que multas vezes a autoridade 
n~o tenha regulado mais ou menos esses con
tractos. O que, porém, se tem dito contra as 
loterias parr.c(•-mt• muito vago. por exemplo, 
do caixeiro 1·oubar ao amo. para comprar bi
lhetes de loteria; ellc muitas vezes rouba a 
amo para gastar este dinheiro sem esperança 
de algum bem: aqui no menos existe essa es
perança. Na Europa ouvi dlzor que, para com
prar bllhetcs de loterias, alguns criados ti
nham roubado a seus amos; porém, entre nós . 
ainda não ouvi dizer que se tivesse commct
tldo um roubo para esse fim: a loteria não 

vam; mas estará o Brazil nas mesmas cir
cumstancias? Nós sabemos que o Sr. D. João VI 
rranqueou todas as industrias em 1808, e eu 
não tenho visto até hoje apparecer producto 
algum da industria propriamente dita, e a 
~azfto disto f! bem patente: o espirita dos 
homens, ·be.m como a materia, obedece á lei 
da inercia. :\ós estavamos em muito .máo 
costume pelas leis prohibltlvas da colonia, cm 
que era um crime capital usar-se no Brazil 
de qualquer ramo de industria, !' até agora 
temos feito o mesmo que fazlnmos no tempo 
da co'ionia. que é cultivar a terra. plantar a 
canna, etc.; mas, a· respeito da industria, não 
temos augmentndo senão <!m fabricas de cha
péos, algodão de Minas. e creio que em pou
cas cousas mais: cm uma palavra, nito te
mos nada a resprüto de Industria, e Isto por
~ue a actividade Industrial do povo esteve 
~ntorpecidtt pelo systema prohibltivo do Go
•rerno colonial. Logo, parece que se deve dar 
ctlgum aux!Iio fíquelles qu<~ j!i}imelro abrem 
fabricas, que as tllm posto no pé de traba
lhar, c principalmente fi.s de papel. objecto 
de primeira necessidade. porque pôde acon
tecer que numa guerra estrangeira se decl:~,re 
o porto em bloqueio, e o papel é indispens&-
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vcJ . ús repartições pub!lcas, ao commercio, ú 
impre!ls:t: portanto, estas fabricas nfLo estilo 
no c<••o da fabrica de galões, porque sem 
ellcs pódc-s" passar, e nii,o se pôde passar sem 
P.apd. 

do po1•o não os encaminham a fazerem taes 
estabckeim.,ntos. Emquanto aos senhores de 
engenho. estes est;io bfm aquinhoados, por
que as Camaras têm sustentado os privilegies 
que tl.nh:tm de poderem citar e penhorar bens 

Jul~n. pois. que todos estes homens, que para o embolso das suas dh·idas, sem serem 
no decurso desr.c tempo, têm estabelecido cs- obrigados a pagar a qut:m devem: e eu creio 
tas fabricas, c as têm augmentado, ou que que, st, s,• désse este favor nos requerentes .. 
têm c>ahldo cm algum atrazo por qualquer f~t· elles nfw quereriam loterias. Logo, se a As
talidade, algum favor merecem da parte do scmbléa Geral tem dado privilegias exorbi
Govc:rno. o que muito pôde melhorar a nossa tantes e odios•>s. como este, contra viuvas e 
nascente industria. arphãos. a uma industria antiga que não prc-

0 nobre orador cit.a o exemplo da Naçfto cisa de favor.,s para prosperar, como é que 
Portugucza, a respe.ito da industria sobre o agora ha de negar um miseravel soccorro a 
vinho do Douro. e diz que ahi, para se pro- estes homr•ns rrtw têm esta-belecido fabricas 
teger esta industria, estabdeceu-sc uma. com- novas on um paiz onde não ha industria ai-
panhia prh·ilegia.da, medida que conseguia o 
fim que se do~sejava. Depois continúa assim: 

O Brazil estú. reduzido <l sua fabrica de 
algorJão grosso, que tem t.idn muito pouco 
augmc-nto. !':ossas immensas pastagens. e a 
hon·dad•· elo clima pJ.ra a procrear,ão do gado 
vaccum, iazem que muito abunde o leite nas 
nossa3 estancias; mas ninguem quer estabe
lec,,•.r fabrica~ clr. qn~ijos, em ponto ;;mndc: 
tudo compramos aos t'St:-ang-::-iros. 

Disse-se que mio se sabe a quem se dá 
este auxilio, nem pa.ra o que se dá .. E' U!ntt 
cousa notorla que os individues que o pedem 
t..:·m suas fabricas montadas: um dclles, o Sr. 
.·\ndré Gaillard. tem apre:;entado o seu papel. 
no qual SL' imprimia por algum tempo o Dc·s
pertru/{)r: ·O outro apresenta amostra de papel 
fí'ito c·om materia~ primas indigena.s: o Cl~rto 

é qu:;, sr estes !abricantes tivessem algum 
auxilio, as suas fabricas progrcdlriam. 

Cumpre tambem notar que lm sobre a 
mesa algumas emendas: aquelles que não 
quizrrem votar por todas, votem por algumas 
da.s emendas; e até h a uma que reduz o au
::dllo a uma só loteria. 

Lembro-me :~gora de uma observação 
feita por um nobre Senador que não cst{t 
presente, o qual disse que não havia necessi
dade ·a.lguma de dar loterla.s a estes homens, 
porque nós não as davamos aos senhores de 
engenho, nem a esses quo têm armazena na 
rua do Rosari') e entretanto elles til~ pro
gredido: o que S<\ segue dahi é que sao in· 
dustrins j;í montadas desde o tempo da co
ionla, r; estão hoje liUI.is arraigadas; mas a 
Industria destas fabricas 6 nova, os habitas 

guma manufacture!ra '! Eu nüo sou desta opi
nião, ,. portanto hei de votar pelo auxilio das 
ioterlns. ~ 

O Sn. .\. Bn.l.sco pede a palavra para 
·:xplicar uma ldéa que ~mittio, e que lhe pa
~f'ce foi mal rntcndida p~r um nobre Senador. 
Dissr ~~~·· ni'to approvava as loterias, mas as 
toleraria, quando se concedessPm em um ou 
.~utro c·n>o para objectos pios. porque isto re-
1'·2rtic cm b,oudicio elo povo, o que não acon
tece no caso de qu,! se trata: por exemplo, 
uma loteria concedida á Casa da );Iisericordia 
1·edundn em beneficio geral da sociedade que 
:llli vai gratuita.m2nt<•, ,, nest•! caso póde-se 
~olerar, porque traz um be-neficio ao publico, 
ainda quando os males que drlla resultam se
jam os m~smos; estes males, porém, estão 
t<'mperados por algum b~m. Disse que em ou
tros casoR não coucí'dia. loterias, mormente 
~ doptanrlo-,;e e o mo principio de auxilio geral 
iL Industria, no Q.Ue nfto concorda. porque isso 
seria estender os males das loterias. Por ellas 
n povo se persuado que sem se trabalhm· ha 
outros meios pelos quaes se póde ser rico, o 
qne é um grande mal. 

Mostra que uma fortuna adquirida por 
meio de loterias facilmente se dissipa em 
cousas frh·oln.s, por isso mesmo que não t~m 
sido adquirida á custa de trabalhos: se, po
rém, o premio da loteria sahc a um hom0m 
uiio dissipador, esto converte-se em ocioso, e 
o Estado não · póde lucrar com Isto. Faz ob
servar que Isto nflo 6 argumentar vagamente. 
oomo se disse, e si.m apresentar factos. 

Nota que a Inglaterra. e a França, duas 
nações quo cstfLo á frente da civlllsação, nca-
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bnram com as loterias, não pela consldera
r,:io eh' que um ou outro oriado roubasse ao 
amo para comprar um bllhete de loteria, mas 
por multo bons fundamentos: crê emfim que 
as loterias estilo hoje reprovadas pelo asspnso 
geral das nações. Sustenta os argumentos 
que apresentou em seu primeiro discurso, res· 
:pondcnuo ás observações feitas pelo nobre 
Senador que ·O precedeu: conclue votnndo 
ainda contra a resolução. 

O Su. RonmGJms m~ •CAliVALI!o explica a 
razão por que na Franç:1. e na Inglaterra aca· 
baram as loterias, não por serem immoraes, 
mas porque alli eram escandalosissimas, ti· 
rando o Governo um ·barato de trinta por 
cento do capital. 

Dada a hora fica adiada a d!s· 
cussão. 

O Sr. Presidente dli para ordem 
do dia a continuação da materia adia· 
da hoje, a discussão da resolução ao· 
llre pensões e tenças, primeira e se· 
gunda discussão das resoluções sobre 
a naturalisação de Bernardo Xavier 
Pinto e Francisco Ferreira Borges, e 
a terceira discussão ·das forças de 
terra. 

Levanta-se a sessfu• ás duas horas 
da tarde. 

.-\CTA D'E 21 DE AGOSTO 

l'REI';IDE:\CI.>,. UO SR. .TOÁO A:\T0:\10 \IODHTGUES 

DF. C.\11\".\I.UO 

ccllos, Augusto ?.Iontciro, Almeida 11 

Albuquerque e Cunha Vasconcellos. 
O Sr. Presidente convida os Srs. 

Senadores presentes a occuparem-se 
em trabalhos do commlsaões, visto 
não havt•r casa. 
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Exped-iente. - .:lpprovação de um requeri· 

mr·nto ele ·i.nformaç<i·?s do Sr . .Alcm.car. -

Leitura ele mn p?·ojecto de lei, apresen· 
tado pelo Sr. FMjó. - Ocmtinu~ao da. 
terceira discu.~são da rewluçüo f/ltc con· 
crx111 loterias !Is fabT""ioos de .{ndré Gfl.ir· 
lnrd ,. Joctqt~irn. Jo.~é da. Silva. 

J•m:suu.:xcL\ uo ~1:. nroc:o A:'iTO!'iiO FF.I.Jó 

R,•un!do sufficicnte numero de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão; e, !Idas 
as actas de 20 e 21 do corrente, sfLo 
approvadas. 

O Sr. 1" Secretario dá conta do se· 
guinte expediente: 

Um officio do Ministro da Fazenda, 
em resposta ao do Senado, pa.rtlei· 
pando que, Jogo que receber as ln
formações e esclarecimentos 11110 se 
pediram ao Presidente de Minas, sa· 
tisfarfl O'l requisitado no referido o!· 
fiei o. 

Outro do 1" :Occretario da Camar:l 
dos Deputa'.l.os, participando que a 
mesma Camara, tomando na devida 

A's 11 horas da manhã, feita a consideração o conteúdo no offlclo do 
chamada, acham-se pres•~utes vinte c Senado. de 13 do corrente. deeldlo, 
cinco Srs. Senadores, faltando: por pelas ponderosas .razõe!l que se apre-
Impedidos, os Srs. Araujo Lima, Con· sentaram, que podia sem !nconve-
tlr. de Lagcs e Paula Albuquerque, niente deixar d<! annuk ao convite 
com causa, os Srs. Visconde do Rio do Sem.do, para s~ nomear a commls· 
Vermelho, Visconde da Pedra Bran· são indicada no sobredito officio: 
ea, :vrarqucz de Bacpcudy, D. Nuno, Fica o Senado inteirado. 
Conde de Valença, 1\larrinlt. Barão O Sn. Ar.r.sc.\R: - Sr. Presidente; eu 
<le ItapofL, Feijó, Mnrquez de S. João pedi a palavra para fazer wf.• requerimento 
"la Palma e Costa Carvalho; e sem que mo parece ser de summa necessidade, por· 
causa. os Srs. llfarquez ·de Barbacena. que estou convencido que a. oscllla.~o c tnccr· 
Carneiro de Campos, ~Iello e :\bttos, teza nos negocios publ!cos são um dos ma!o
A:lencar, Ferrc!ra dº Mello, Vascon· rcR males que podem "xistir nn sociedade; e 
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quando essa oscillaçilo e Incerteza rccahcm 
sobre o Poder Judlclariu, eu julgo que entilo 
tacs males ainda se sentem com mais gravl· 
dadc. 

A incompetencla de um só juiz p6de tra· 
zer males que sejam sentidos por ma!s de 
uma geração, pondo em duvida o direito das 
partes c occaslonando immensos pleitos ju
diciarias. 

Eu estou Persuadido que a primeira !ns
tancia do Poder Judiciaria no BrazH se acha 
em uma p~rfeita anarchia, porque, quando se 
estabeleceu o Acto Addic!onal, passou como 
um principio certo que os Presidentes das 
Províncias eram os competentes para nomea· 
rem os juizes de direito; c o Governo Cen· 
trai, no anno de 1835, dirigindo instrucções 
aos Prc•s!dentcs das Provindas. declarou-lhes 
que os juizes ãe direito se poderiam conside
rar em duas hypothcses: havendo já Assem
bléas Provinciaes legislado sobre os casos e 
a f6rm:t por que os Presidentes poderiam no· 
mear esses empregados provinciaes, e em tal 
caso competia aos Presidentes a nomeação 
delles; ou uão tendo as Assembléas legislado 
ainda sobre esse objecto, e então competia ao 
Governo Central continuar na nomeaçilo do 
juiz de direito, nté que se verificasse a pri· 
mcira hypothcse; e assin\ se praticou em 
toda a parte do Brazil: sim, logo que as As
sembléas Provinciacs fizeram leis, regulando 
a nomc:tçüo dos empregados provinciaes, em 
cuja classe se incluiam os juizes de direito, 
todos os Presidentes se julgaram autor!sados 
para os nomear, c o Governo Centrai não 

Como quer que seja, o que é certo é qut• 
em umas Províncias silo os juiz· s de direito 
nomeados pelo Presidente, e em <mtras pcio 
Governo Centrai, c tanto uns c o ruo ()U tros es
tão no exerclclo de suas funcções. 

Eu não quero entrar agora na questão 
se 6 ao Governo Central ou ao PI:OVInclal que 
compete essa nomeaçilo: deixo de parte esse 
exame; porém o que eu julgava conveniente 
era que se soubesse do Governo o que ha ao 
certo a este respeito, porque, se com effelto 
ao Governo Central é que competem essas no· 
menções, as que são feitas pelos Presidentes 
das Pro1•íncias estão nullas; se, ao contrario, 
ellas competem aos PI:esldentes das Prov!n· 
cias, as que são feitas pelo Governo Central 
cstão nullas; e daqui resulta um confllcto de 
jurisd!cção e ince.rtcza muito perigoso para 
todas as questões judiciarias de primeira ins· 
tancia; e quando dellas houv~r appeUação 
para as Relações, ou lnterpos!çilo de revista 
para o Tribunal Supremo de Justiça, ha de 
haver diff!culdades !mmensas em se dar uma 
decisiio, ha de se du•:idar multo d:-. competen
cia dos juizes, e é para obstar a Isto que julgo 
conveniente que se peçam os esclarec!mento5 
ao Governo, para sobre e!les a Assembléa Gc· 
ra:l tomar uma deliberaçiio que uniformlile 
esta attribuição de nomeai: juizes de d!r~lto, 

e se decida emf!m se é ao Governo Central 
ou ao Provincial que ella compete; e para 
esse fim offereço á consideração do Senado 
esto 

ltEQUEUDLE:iTO 

lhes disputou esta attribu!ção até o fim "Requeiro que se peçam informações ao 
de 18~7. Governo sobre os seguintes quesitos: 

Porém, de certo tempo para câ, parece "1.' Se o Governo se julga autorlsad()· 
que o Governo Central começou a duvidar para nomear Juizes de d!I:elto para as Pro· 
dt•ssa competencia dos Prc•s!dentes para taes v!nc!as. 
nomeações, c, segundn consta, algumas no· 
meaçõcs de juizes de direito para as Provln· 
elas tem sido feitas pelo Governo Central; 
mas tambem se tem dito que o Governo não 
nomeb em geral para todas as ·Prov!nc!ns, e 
que em algumlj tem encontrado repugnancla 
nos Presidentes em porem o - cumpra-se -
nas cartas de juizes de direito nomeados na 
Côrte. Outros dizem que o Govc,rno Central 
considera a nomeaçüo dos Presidentes como 
simples proposta, e que sobre eHa entiio firma 
:'.. ~iln nmucaçrw. 

"2." Se do facto alguns ~o têm nomeado. 
"3.' Se, caso se tenham nomeado, as no· 

menções süo sob propostas dos Presidentes, 
ou o Governo teve nellas a !nlc!at!va. 

"4." Se cm algumas Prol'incias pxistcm 
juizes de direito nomeados pelos Presidentes, 
o efrect!vamente occupnndo seus lugares sem 
prévia nomeação, ou a,pprovação da Côrte. 

"5." Se alguns Presidentes tem se ne
gado a pôr o - cun~pm-sc - nas cartas de 
juizes de direito, que o Govcl'llo Central te· 
!J h a nomeado. 
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"G." Se, tendo succedido pela afflrmatlva, clonai ~uc el!es süo crupn•gadn~ ~~crn.cR. Di;; 
o que se nota nos dous precedentes quesitos, que cu fiz a apologia da interpretação !lo Acto 
que providencias tem dado o Governo paxa Addicional, que mostrei a ncc~sddadc desta 
acabar com estes conflictos de jur!sd!cçáo. medida: sim, senhor. quero a Interpretação. 

Paço do Senado, 22 de Agosto de 1839. - mas não quero a reforma pela maneira que 
Josó Jiartiniano rlc Alencar." oe quer fazer; c estou ccnvenclrlo que, para 

E' apoiado c posto em discussfto o serem declarados taes empregados emprega-
requerimento do nobre orador. :los ger~es. e necessarlo que se reforme o Acto 

O Sn. :\fJ>LLO E :IL\'rTo>:: - Eu peço a Addicional: o nobre Senndor, que entende o 
leitura do primeiro per!odo do requerimento. contrario, acha que o que se faz 6 !nterpre
(E' satisfeito). Eu entendo que isto não é t:;.r o Acto Addicional, mas cu entendo que 
informaçflO, é pergunta que se faz ao Gover- a qur' se faz é r<:formal-o. Julgo que o prí
no, exigindo-se delle uma declaração que não melro argumento do nobre S:nador estâ com
temos direito de lhe pedir. Xada direi a res- batido, porque se baseou em uma. cousa que 
pciio das attr!buiçõcs que pertençam ao Go- eu não sustento. 
verno ou ás Assembléas Provinciaes; não tra- Quanto á outra. observação, lrgo que o 
tamos agora desse objecto, e as observações nobre Sen~der vot:o. !l<'ios ou:ros quesitos, pa
que se houverem de fazer só terão lugar qunn· reco que concede que P~~se tambcm o pr!
do se tratar de quallf!car essas attr!buiçõcs. moiro, porque. Si! o Gonrno dlss,cr que: tem 
Eu folgo muito por ter ouvido o que acaba f:!ito taL'o nomcaç<•eo. r:onfc>sa que se julga 
de cxpendr.r o nobre Sena.dor, porque o seu autorisado para isso. Disse-se, porém, que 
discurso é um verdadeiro p:megyrico da in- isto :c.iio é uma informação que se vai exigir 
terpretação do Acto Addicional: assim se vê do Governo, mas sim uma pergunt:1. que sr 
quanto póde a verdade e a razão! Conforman- lhe dirige. :lias, pon•cntura, será is'o alguma. 
do-me, pois, com as outras panes do reque- novidade? 'Não sr. fazr.m ordinarlarnênte per
rimcnto, porém niio com a. prinwira, tenho a guntas ao Governo? 'Não se tem fr·lto inte~
pedir a.o Sr. Presidente que haja de pôr o r:>· pL·l!ações nos Ministros que têm ass· nto nesta 
quer!mento ú votação por parte; c muito es- Casa? Não se lhes tem p·rguntar!o qual 6 a 
timei que houvesse estn occasião para ver 
apoiada., e muito apoiada, a necessidade da 
interpretação do Acto Addicional, pelo maior 
oppositor que ella tem tido. 

O Sn. Ar.EXCAJ:: - O nobre Senador me 
Imputa uma cousa que não existe: eu nfto me 
tenho opposto (t interpretação do Acto Add!
cionul (r:poia.tlo~); ao que me tenho opposto 
é a um papel que velo da outra Camara. que. 
a titulo de interpretnçfto, reforma o Acto Ad
dieional. c tenho dito que quero a interpreta
ção do Acto Addic!onal, mas não a reforma, 
e multo menos uma reforma illegal; c quando 
eu digo que qurro a !nterprctnçflD, e não a re
forma como ena se pretende fazcr, i\ porqu:• 
entendo que, sem "Se reformar o Acto Addi
cional. se não pódc dizer que os juizes de 
direito c juizes munic!paes não sfto empre
gados proyinciaes: e o nobre Seilndor cntend·· 
o contrario. 

Eu digo que, segundo a letLrn. do Acto 
Addicional, os juizes de direito c mnnlclpnes 
sftn empregados provlnc!acs; o nobre Sena
dor, porém, entende da lettr~ do Acto Addi-

sua opinião, a sua intcl!igencia sobre tal ou 
tal lei? Atê na Cnmam dos Deputados me 
parece que ha pouco pcrgunras se dirigiram 
ao !IIinistro da Justiça a cst<· respeito. 

Eu entendo que cabe• muito nas raias d·' 
nossas attribuições o pergunwr-se ao Gover
no se se julga autorisado p:mt fazer tuas no
meações. :lias o no1ll··.: Senador, que não yota 
pela primeira parte do reQuerimento, votan
do pela segunda, parece tl•ndcr ao mesmo flm: 
e logo qur. o Governo dig:t que tem feito nn
meações de juizes de rl!rcito, pos't!vamentr 
e!le !nform:t ao Sr.nado que se Ju'ga para !ss~ 
autorlsado. Acho, portanto. que não tem lu
r;;ar o ''scrupulo do nobre Senn•crr. porqu,• 
clle, votando pPins outrn8 p:trtes do requeri
mento, quasi directamente l'<'m a votar pcl~ 

primeira. 
0 Sn. AL)fE!DA E SILVA:{•- Eu qu!zrra 

'nbrr S" a npprovação d0 requC"rlmento en· 
voln o :td!n.mnnt.o da discus;:flo rio proJecto 
da int.rrpret:t~fto rlo Acto Adtlic!onal: p<•
dcm-~e informações no Governo, e pnrccr-:n' 
que rllns poderão servir p~ra es·:!areccr mo· 
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lhor o negocio da interpretlçfto do Acto AJ
dicional; m1s não serei eu que~' peça ma! 
o adiamento desse proiec o, p:.rque tenho si
do muito lnícllz com os meus r"qucrimentos 
a este respeito; tenho conhecido que o Se
nado não quer adiar essa materia nem por 
mela hora, e seria em mim temeridade tentar 
novo adiamento. 

O Sn. MAHQUEZ DE B.umACEXA: - Eu não 
vejo inconveniente c mpedirem-se as Infor
mações de que tratam os 2', a•, 4•, 5• e 6' 
~uesiws do requerimento; mas, quanto ao 
primeiro, não o acho muito regular, e o acho 
mesmo desneccs$ario: desde que se .responder 
aos outros qu,,sitos, se póde colher coahec!
mcnto do que se pretendo saber pelo pri
meiro, c pôde-se tirar a conclusão de que, se 
o Governo nomeia os juizes de direito, é por
que se julg:t para isso autorisado. O nobre 
Sen:tdor, pois, suppr!m!ndo-se o primeiro que
sito e <!pprovando-se os outros, ·consegue tudo 
quanto deseja. 

O Sr:. AI.lm!DA E SILVA: - Declaro que 
voto pelo requerimento, mas debaixo da con-

pensa sobre tal c tal objecto; e demais, este 
negocio 6 claro, pois que todos s:~.bem que o 
Governo tem feito taes nomeaçõc:;, e com to
da a razão. Constou-lhe, por exemplo, que em 
l\fatto Grosso nfto havia bacharela para serem 
nomeados juizes de direito; e, sendo requisi
tado pelo Presidente daquella Provincla, o 
que é que cm tal caso havia de fazer o Go
verno? Havia de pegar em um bacharel e 
mandai-o para alli, sujeito á eventualidade 
de por algumas circumstancias deixar de ser 
nomeado? Cert[lmentc que não; e, d[lda esta 
circumstancia, é que teve lugar a nomeação 
tlo Governo. Voto, pois, pelo requerimento. 
mas não pela primeira parte, não só porque 
a não julgo necessaria, como porque nós não 
temos direito de exigir de ninguem que nos 
declare o seu pensamento sobre tal ou tal 
objecto. 

Dando-se por discutido o requeri
mento, posto a votos. é approvado. 
menos o primeiro quesito. 

O Sr. Presidente convida o Sr. 1" 
Secretario p:1ra occupar a cadeira. 

dição que a sua approvaçüo não envolve o 
adiamento da interpretação do Acto Addieio-~ O Stt. FEIJÓ: - Sr. Presidente! Pelo o!
nril. ficio que acab[l de ler-se, sabe o Senado que 

o Stt. Ar.EXCA!l: - O nobre Senador diz I está privado das luzes da Commissão da Ca
quc, supprimindo-se o primeiro quesito e ap-~ mara dos Srs. Deputados, e reduzido, por
provando-se os outros, se o Governo Informar tant~, a seus proprios recursos. Deus queira 
que tem feito taes nomeações, se póde tirar que Isto nos sirva de exemplo para o futuro. 
a conclusrw de que ellc para isso se julga au- (,lpoiaàos.) 

torlsado. :Vl:ls cu perguntarei: se succcder que Senhores. Quando o illustre Senador fez 
o Governo niio tenha feito taes nomeações, o seu requerimento, c com urgencia, não dei
que conclusilo se poder:'L tirar? Pôde mui bem xei d<~ me admirar de que, tendo-me esse 
succcdcr que ellc as nii.o t0nha feito, c fica- mesmo Senador combatido na resposta á 
mos cm duvida se ellc> se julga ou nfto ha- Falia do Throno, quando eu asseverava que, 
bilitado para fazer tacs nomeações. E', pois, bem longe de haver espirita de ordem no 
parrt nii.o ficat·mos nessa duvida que eu faço Braz!l, pelo contrario cu só divisava anar
csta cxi~l'ncia. c nfto vejo incom•enicntc ai- chia por toda a parte, de repente se mos
gum a indagarmos qual 6 a opinião do Go- trasse tfto assustado pelos acontecimentos da 
verno a este respeito. Nfto ser{L mesmo do r,aguna c :lfaranhüo. Senhores, ha oito an
dever da Assembléa Geral saber do Governo i nos, sendo 0u Ministro da Justiça, no meu 
qual 6 a maneira por que elle entende uma i 1:elatorio, cu haYia dito isto: (lê). Então se 
parte dn Constituição do Imperio? Parece-me j dizia qur os males que eu previa era exage
que sim, c nisso não ha inconveniente algum. I ração; entretanto, note o Senado que depois 

O Su. Rom.trau.Es uE CAm'.\LIIo: .- Eu j clrssa época é que tev~ lugar a fatal sediçfto 
julgo que a irime1ra parte do requerimento I em :lfi!Hts. as commoçoes cm Pernambuco, ns 
nito é ncccssitrla, nem mesmo a acho multo I desordens de St,rp;!pe por causa de eleições, 
rasonvcl, porque o GO\'CI'IlO poderá dl:~cr que ns agitações do Cear1i, a rcvolm•ão do Pnr<1. 
nada tem :1 responder. porque niío julp;a que :l. rcbellifto do Rio Grande c dn. Ballin, " prc
~c JhC' possa exigir uma lleclaração do que 1 ~.w!ltcmrntc..· 3s t-wUi~ões do :\laranhiio. Logo, 
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Jll!rGco qull as minhas previsões não !oram 
exageradas, e que ellas ·se vão realisando. 
Nenhumas providencias se deram; em 36 re
peti quas! o mesmo, reclame! medidas; mas. 
foi tudo cm vão; e como hoje me acho na 
Camara, para ser coherente, devo propôr 
aquellas medidas que então me pareciam ue
cessarias. 

Desde que se nomeou :1 Commlssão para 
propõr medidas de sàlvaçfta, eu meditei nel
Ias, c concebi o projecto que vou apresentar. 

res, que esmerilllam as acções dos 1Hn!stros, 
que não querem os apadrinhar, que denun
ciam suas ·prevaricações, e que promovem as 
competentes accusações. (Apoiados). Nisto 
fazem o seu dever, c defendem a Nação da 
oppressão, que por acaso se lhe faça. Sr. Pre
slacnte; eu reconheço a essencial dlfferença 
do Governo absoluto ao constitucional na res
ponsabilldade do Governo: -ê com esta garan
tia com que se !lludio o POV<l: ficou elle per
suadido que o Governo não o oppr!mirla lm-

Sei que não passarft, e se passar aqui, não puncme•:lte, mas hllje todos conhecem que as
passará na outra Gamara; poróm, que !m- sim nao acontece. 
porta? Eu faço o que devo c a Assembléa Senhore·s. Não se pense que cu tenho 
faz o QUe Quizer. Eu me reservo para na dis- adio ao actual systema; pelo contrario, cu 
cussão apresentar os argumentos que me pa- sou grato. Desde que se proclamou a Constl
rece justificam as medidas, mas ·cumpre ·neste tuição no meu Paiz, tenho sido escolhido 
momento tocar em algumas razões para o para todos os empregos, ainda os mais ele
effe!to de diminuir a Impressão ·que a lc!tura vados; mas que Importa? Eu ganhei multo, 
do mesmo projecto poderá produzir. mas a Nação perdeu tudo. Outra necessidade 

Senhores. Eu julgo QUe 05 nossos males era dGelarar-se em que Tribunal deve res
estão tão adiantados que já não têm reme- ponder o Tribunal Supremo de Justiça, que é 
dlo, c me persuado q~e as medidas que prc- :Psponsavel pela Constituição: cst{t sem e!
ponho, se não forem applicadas com pruden· feito essa responsabilidade, por não haver 
ela, e se ·não houver uma conspiração da As- perante quem ella se rralise: cm 32 part!ci· 
sembléa, Governo e todas as :tutoridades sub- pci e requeri medida para isto. Eu leio o 
alternas, afim de, sem cessar, pôl-as em pra- (]UD c•nt:io disse. (Lê). Que proddoncla p6de 
tica, podem at6 produzir maiores males. Lem- d~r o Governo, qu~ndo tr;dos o~ P!'OC<'ssos têm 
brare! um exemplo. O trafico dos africanos 6 de ultimar nesse Tribunal? Elle, fiado na sua 
hoje tão extenso, s:1o tantos os comprometti- irresponsabilidade, faz o que todos os dias 
dos, cstft til.o arraigado, que o magistrado nbservamos; isto é, declara que os trlbunaes 
que pretendesse hoje executar a lei, seria in- superiores commetteram manifesta Injustiça, 
falllvelmente victima do seu zelo: tal acon- nEo procede contra ellcs, como lhe manda 
teccrft a quem quizer fazer uso das medidas 
que proponho, a não ser fortemente apolndo 
de tod~ as autoridades. 

Confesso que a Principal medida seril 
uma reforma radical da Constituiçfto, mrts 
nem nesta Camara póde tal proposta sl'r 
feita, nem conv~m que eu declare a maneira 
por que deveria ella ser feita; porém, o que 
é ind!spcnsnvcl, ·~ que a Asscmbléa se mostre 
justa e fiel ·observante da Constituição, par::t 
dar exemplo ás autoridades subalternas; que 
deixe a Gamara dos Deputados de anarchisar 
v povo, dec!a.mando, Injuriando, envenenan
do as ·Intenções dos Ministros; imputando
lhes prevaricações verdadeiras " suppostas; 
desconsiderando-os na opinião publica, ens!-

a lei. 

Senhores. Rele-va que a A-ssembl~a Geral 
~umprn. com seus deveres. que o Tribunal Su
perior faça sua obrigaçfto, e que o Governo 
~aça rcsponsabilisar os seus delegados, con
tra alguns dos quacs tantas queixas appare
ccm (apoiados), c o castigo que se lhes dâ é 
1 mudança para melhores Provlnc!as. Sem 
isto, não temos direito de exigir dos subal
~crnos aqulllo mesmo que deixam de praticar 
1s superiores. Demos o· exemplo. 

Eu vou ler os projectos. Estes primeiros 
1rtigos dizem respeito á.s medidas sobre a 
111arch!a: medidas pequenas. mas que julgo 
importantes c suff!clentes para acabar com 
·•lia. (Lê). O que se segue J:z respeito ac 

nando ao povo a ter em dcspn•zo estes altos JurY e á Imprensa. 
funccionarlos. Senhores; eu concebo por op- Sr. Presidente. Tenho !!do, e todo o S•'
pos!çi'.o a reunli:io de Deputados. ou Senado- nado sabe, c tanto se tem repetido, que estas 
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duas ins,ituiçõt's são as eolumnas da liberda
de; mas eu direi o que a muitos não agra
dará, que foram dous flagellos, que sobrevle· 
raro ao Brazil. :Vledito por vezes a ver se des· 
cubro os bens da imprensa, c apenas nota 
que foi uma arma terrivel, que se dá aos 
maldizentes. (,11lOiaclos). Desde o Chefe do 
Estado até a ultima Cúndiçüo na sociedade. 
todos sfto injuriados, ultrajados e calumnia· 
dos. Os brazileiros perdem a vergonha, e te· 
mos adoptado por disfarce esta expressão: -
Eu voto ao desprezo - mas é porque não ha 
outro remedia. A principio. alguns tiros e fa· 
cadas soffreram os redactores; mas, a tanto 
cresceu o numero dos maldizentes, que ces· 
sou este meio de vingança, porque seria já 
neccssario matar a meio mundo. Eu faço as 
Injurias um crime policial, porque, não sendo 
muitas vezes graws em si, produzem gra· 
visslmos males: cumpre que officialmente se
jam perseguidas, aliás ninguem quer fazei-o. 
porque resultam despezas, e ainda maior ln· 
juria pel:. fl'ClJlll!Hte impunidade, como nós 
todas presenciamos. (,lrJ.'Ji,(u/os.) 

(Lê o resta do projecto). Xa caso de se· 
dição. rebelliila c invas1la de inimigas, ficam 
as Presidentes autorlsadas para a deportaçfto. 
Süo os mesmos casos em que a Canstltuiçfto 
permlttc a suspensão de garantias. O que faz 
o projecto é reduzir essa suspen~üo ao poder 
unicamente de deportar dentro da Província. 
evitando a necessidade que de tão longe se 
requeira [L Côrte, resultando da dcman mui
tas vezes a lncfficacia da medida . 

O mais direi na discussão. Eu requeiro 
que o projecto v(t (t Commissfto Especial para 
o examinar e retocar, c entüo entrar em dis· 
cussll.o. Sei que o Senado, [L vista do procedi'• 
mento da Camara dos DL'putados, deve temer 
que nenhuma medida proposta par aqui passe 
lá; mas que Importa? far,a cada um o seu de· 
ver. 

prapo. t::; foi n~ces>arlo que o Se nado flzes;.: 
uma resolução autorisando o Governa para 
essa creaçãa; e é só então que ella t~vc lugar. 
P6de ser que agora, apezar da Camara dos 
Deputados recusar-se ao nosso c r nvite, adopte 
comtuda as medidas que lhe enviarmos. Ten
temos ao menos. 

Vem á mesa a seguinte 

I'I:o;rECTO DE LEI 

"A Assembléa Geral Legislativa decreta: 

'' Art. 1.• Todo a superior. senda desabe· 
decido ou de qualquer modo injuriado, 
pôde prender o seu subdito, que tal acto 
praticar, par 2-1 horas; sendo, porém, o de· 
!ieto revestido de circumstancias aggravan
tcs, que pela lei mereça -maior pena, passa
das as 24 horas. rcmcttcrá o delinquente á 
n.utoridade judicial competente. com parte 
ci-rcumstanclada do dclicto, para, (L vista 
dcl!e, o promotor officialmcntc denunciar c 
promover os mais termos de direito. 

'' Art. 2.• Qun.lquer official de :iust!c:a. 
g-uarda policial ou nacional, a quem o supe· 
rior offendido deprecar, se prestará a prcn· 
d;,r o dellnquent~ e ccndudil·o (t prisfto pu
blica ou á autoridade judicial, segundo a re
quisição. 

"Art. 3.• Esta depreenda deve conter e~ 
nome do delinquente, ou algum signal ca· 
racteristico por ande possa ser conhecido; 
o gcnera da culpa, o lugar dn prisão, ou ntJ· 
me dn. aui.oridnde n quem devo ser rcmet
lido, o tempo que deve ser conservado preso, 
data, e nome do super!nr que faz a dcpre. 
cada. 

"Art. ·!." Estn dcprecadn. ser;l "ntregue 
ao carcereiro, o qual, findo o tempo mar
cada da prls:io, indepcndontt• de ord<'m n.l· 
guma, soltará o delinquente. 

·• Art. 5.• "\ deprecada, cm que fn.llar al· 
gum dos requisitos aqui marcados. scr;l rclm
tadn. il!0gal, e nor Isso não cumprida. 

Lembrarei ao Senado que. entre os pou
cos serviços que fiz em 31 e 32. ainda hoj,• 
dou multa importancia (t crcaçãa da Corpo Mu· 
nicipal permanente: fui tfto 1'cliz na organi· 
sar,fia que dPi. acertei tanto na. escolha do;; 
officia<'S que n)6 hoje 6 esse Corpo o modelo 
de ab0dlencia ~ disciplina. c a quem se deve 
n paz (' tranquillidadc de que goza esta Côrte. 
(.·\]Joinrlos). Eu propuz essa cr,•açiio na Ca· 
mar:\ dos Deputados: nunca se discutia tal 

"Art. G.• O crime de injuria ~ calumnla 
serú perseguido officln.lmentc pelo promotor, 
acompanhado da pn.rte queixosn ou s0m clla, 
e perante o juiz territorial, que poclcrit imc 
plir a pcnn de prisão até um mcz sem re
curso algum; e, excedendo LI um mcz. eo:n 
1'<.-eurso para LI Relaç;1o c~ com effeito sus-
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pensivo, prestando, porém, fiança nos casos 
cm que ella deve ter lugar. 

"Art. 7 ." Estes crimes prcscrc.Ycm dcn· 
tro cm seis mezes depois de commcttidos. 

"Art. 8." O decreto de 18 de :VIarço de 
1836 fica de novo t•m vigor, c com o caracter 
de lei na parte que diz respeito ao abuso da 

imprensa. 
"Art. 9.• 'rodo o jornalista st•rá obrigado 

a admittir gratuitamente, quer da parte do 
Governo, como, na falta deste, da parte de 
qmllqu~r particular, um artigo qac tenha 
por fim refutar ou cont~star qualquer opi
nifw cmittida pelo mesmo jornal, comtanto, 
porém, que tal urtigo nfto occupc mais da 
quarta pagina do mesmo jornal. 

"Art. 10. O jurY só conhecerá dos crimes 
commettidos por escravos c pela Imprensa, 
excepto injurias c culumnias, que serão pu· 
nidos pelo juiz territorial, na fórma do 

art. 6". 
"Art. 11. Quando cm uma PruYincia re· 

bcntar scdiçfio ou rcbellião, ou acontecer in· 
vasfto de inimi;os, quer internos, como ex· 
ternos, fica o Presidente respectivo autori
sudo para deportar, de uma parte rara ou· 
tra da mesma Pro1·inda, os suspeitos de fo· 
montarem ou protegerem os sediciosos, rc· 
bcldcs ou Inimigos, c os porá debaixo da vi· 
gil:mcla da autoridade que para esse fim 

designar. 
"Art. 12. O Governo Central, ú vista de 

informações circums'tanciadas dos Presiden
tes das Provincias, poderá autorisar aos mes
mos para deportarem certa e determinada 
pessoa, para certa e dderminad!!. Provincia 
que menos incommodo causar ao suspeito c 
m~is convier {t causa publica. 

"Art. 13. Qualquer deportação cessa dos· 
de que cessar a ~edição, rebclliiio ou lnvasilo 

de inimigos. 
"Art. 14. O Presidente cm cada correio 

participarfL circumstanciadamente ao Governo 
:..:ê·ntral as medidas que )houver tomado ·a 
este respeito, declarando a qualidade c oc
cupação da pessoa deportada, c os motivos 
da suspeita, os quacs, sendo friYolos ou in
justos, darão causa ú responsabilidade dos 

PI'í~Ridcntes. 

"Art. 15. Todas estas informar;õcs e. pro
videncias dadas pdo Governo Central scri'to 

remcttida> a cada uma das Camaras ao ter· 
cciro dia da sua reunião. 

"Art. lG. O Presidente da Provincia.·on· 
de rebentar sedição, rebelllfto, ou houver in· 
l'asfto de inimigo durante esse estado poderá 
armar todo o cidadfto que menos falta fuça 
ao serviço publico e particular· c depois d<' 
n•unidos, lhes darft a organis~çã; que mais 
conveniente fôr para a defesa da Prov!ncia. 

"Art. li. O Governo Central, nestes tres 
casos, poderá 11omear um General para com· 
mandar as forças da Provincia, independente 
do Presidente del!a, em tudo o que disser 
rc.speito á guerra e disciplina do exercito. 

"Art. 18. Durante a guerra, só para a im· 
posiç~o da pena de morte haverá recurso de 
revista pura o militar. excepto se o crime 
fôr commcttido no acto da guerra, ou em 
marcha para o combate. Os ·réos, pur~m. con· 
dcmnados, passada a guerra, poderão intcn· 
ê:J.r ·O dito recurso. 

"Art. ln. A formação da culpa flr.a per· 
tenccndo ao juiz territorial, e cumulativa· 
mente ao juiz de di-reito cm toda a comarca. 

"Art. 20. O juiz de direito, sendo-lhe 
requerido pela part e ou promotor, poderá 
avocar os autos crimes, corrigir, emendar os 
erros no processo e determina!: tudo quanto 
fôr necessario para a boa ordem do mesmo 
mas nfto sentenciará. 

"Art. 21. O juiz territorial deverá fazer 
remessa dos autos no tempo que lhe .fõr or· 
denado; c o juiz de direito lh'os reenviam 
logo que nelles determinar o que fôr con '.'e· 
nicntc. 

"Art. 22. Desde a pronuncia até a sen· 
tença seguir·sc-ha ·O processo anterior ao 
Codigo actual, mas ·não se admlttir:Io aggra· 
vos de qualidade alguma. 

"Art. 23. Do juiz territorial appclla-se 
parn. a Relaçfto, onrle seguir·se-ha o processo 
anterior ao actual cm casos semelhantes. 

"Art. 2-1. Ficam revogadas todas as leis 
~m contrario. 

•· Paço do Senado, 22 de Agosto de 1839. 
- Dioao :lntonio Pdjrí." 

E' apoiado o projc(:.o do Sr. Feijó. 
para ser rcmettido á Comm!ssfto 
Especial encarregada de ofrereccr 
medidas para a pacificação do Paiz 
c sustentaçfto da ordem. 
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O Sit. LoPEs GA~u ([Jeirl ordem): - Sr. lonu<l r,ccu:mdos por crim05 politicas, sendo 
Presidente; a CmomissfLO Especial nomeada ' eu Corregedor do Crime da Côrte e Casa, 
pelo Senado já tinha adiantado seus traba- 1 para que tleclarcm se alguma vez dcix•!i de 
lhos, quando julgou devei-os suspende!' para : obocrvar as formalidades garantidoras dos 
propõr ao Senado que se convidasse a Ca- I direitos do accusado c de cumprir as obriga
mura dos Srs. Deputados, aíim de nomear ções do meu cargo. Não se deve, portanto, 
uma Commissão Especial que nos ajudasse imputar-nos a intenção de querermos viola: 
no desempenho da tarefa a que nos tinhamos os direitos do cidadfw e alterar a Constitui
compromctticlo; c fomos levados desta idéa, c;ão do Estado. 
porque nos constou que uma das razões que Gm nobre Senador que me p:·ecdeu qui~ 
obstaram ~ que passasse alli o requ~rimento mostrar que eu estava cm contradicção, por
de um illustrc Deputado, para que se no- que no Principio da sessfto sustentei que o 
meassc uma Commissão Especial quo se re- espiritn de ord<'m se manifestava n0 Drazil, 
unisse á do Senado, foi que, se esta Cttmam e hoje queria que se tomassem providencias 
quizessc que a. dos Deput:tdos interviesse para que a ordem seja restabelecida :,m ai
nesse trabalho, de certo a teria convidado; guns pontos do Impcrio e sustentada em ou
persuadido disto, a Commissiio fez o seu rc- tros. Eu estimei muito esta reflexão do no
querimcnto, que o Senado approvou, para bre Senador, porque clla convence o Sênadú, 
que ·tivesse lugar esse convite, e, feito c!lc, c mesmo á outra Camara c a todo o B;azil, 
o resultado foi o negar-se a outra Caliara a de quê quando apresentei o meu re !~Cl''.
concorrer pura o fim que se tinha cm vista. menta fui levado a isto pelos arontr.dm<'ntos 

Eu nfLO entrarei, senhores, no exame das recentes, sem ter de maneira alguma o ln
razões que a nutra Camara para isso teve, e l tuito de dar ao Governo o poder dict:~torial 

nfto quizera mesmo que no Senado se emit- i de que tanto se fallou na outra C:tmara; 
tissc urna só expressão que dcsapprovuss~ I porque, se acaso eu quizessc rcvetir o Go
csse prot"cdimenr.o; c, po:· isso. apma3 dirc•i 1 vcrno com essa dictadura, nfi.o teri:t susten
quc, nus medidas que a Commissão tinha de 

1

. tndo a proposição, enunciada na Falia do 
propôr. nioo se divisaria o mais tcnuc vis- Throno, de que o espirita de ordem reinava 
lumbre de commissão de salvação publica. 1 no Brazil. A propria l1'nlla do 'l'hrono dá a 
(,lpoiaclos). E' preciso que o publico o saiba, 1 entender que a administracão nenhum arbi
par:t que o publico faça justiça no procedi- J trio quer, que nüo precisa tlc medidas extra
menta do Senado. ("lpoi.ados.) 

1 
ordinarins; e, sustentando isto, o que fiz cu? 

O Senado do Brazil não poderia j{tmais I l~iz com que o Senado pensasse cm dar o 
ter prctcnçõcs, quaes ns da Convcnçfto Na- menor nrbitrio ~o Governa. 
cionnl da França. (Apoiados geracs e rcpc-1 Mas. rmssado niguru tempo, ehc•ga a no
tidos). N'<~m, quando, por desgraça do Brazii, tieia dos inl:austos acontecimentos do ~Ia

houvesse um Senado possddo desses senti- rnnhüo: acontccim0ntos qu~, cu o confesso, 
mentos. a Commissão se encarregaria de uma me ~ssustnrnm: e ao 111e.~mo tempo ehe.,,~am 
tal missfto, que seria fatal aos interesses do noticias de Santa Catharin:t. A' vista tlc tão 
Pt:iz (HJlOiau.os gentes); os membros da Com- graves circumstancias. n~s<Hltci s"r ncct>ssa
missüo do Senado são bem conhecidos por seu rio lançar-se mão de al;;umas !~!(·tliuc.s !]!te 

aferro nos principias constitucionacs. c sfto salmsscm o Paiz da crise cm que :;Q :wh:t. 
respt•itados no Paiz; um delles tem oceupndo Quem assim procedê nfto pó i!~ ·3er ta
os primeiros .ear;o;o5 da Nação, c t0m dado I xado de imprud,•ntc, de quc:rer d:tr o arbitrin 
sobejas provns ti" que é incapaz de fazer ao Go\'crno, de propôr o. dictadum, (h~ qneri!r 
parte de nm tribnnal rcvolucionnrio, como o a nomeação de uma commlssfto rlc salvação 
de salvaçfto mu)scguranr.a public:t da revolu publica, como um nobre Dcpntat!o ::.vançou 
ção francczn .. (.·lpoia.!los repetidos). O outro na ontra Camara. Eu e a Commissão o que 
membro. como magistrado, nnnca faltou aos desejamos é acertar com as mcdit!:~s f!lle 

scns d~wrcs, c 6 allfts bem conhecido por possam salvar o Pniz, c por isso dia tomarfL 
sens scrvic;os c por sen merecimento, Qu~tnto em consideração o projecto elo nohrc Srna
:t mim, <'U rl<•safio a todos os cidadãos que dor, c a Commissão o convida para qne elle 
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a coatljuve em seus trabalhos, desen•;olvcntlo J bricas de papel, imporütndo. mais de oitenta 
as ic!éas do seu projecto, uma vez .:~ue a Isso contos a cada uma. Este obJecto Gnvolve em 
se queira prestar. si questões que se não podem desenvolver 

o SJt. :IIAnQUEZ DI~ BARJJACE:;"A: - Eu ti- plenamente nesta Casa, mas que convém ter 
nha de pedir ao sr. Presidente que !J.ou1•essc um ramo de industria com preferencla a ou
de mandar imprimir o projecto com urgcn- tros? Dentro do circulo deste ramo de !n

c ia. :lustria convém proteger um individuo in-
tlustrioso com prefcrcncia a outros homens 

O Slt. PrmsiDE:i'fl~: -Amanhã s~h:rú im- industriosos? E, finalmente, as loterias silo 
presso no jornal da Casa. meios justos para prestar o auxilio que se 

O S1t. PnESIDE;<;'IE (1Jcla ordem) observ1l. considera conveniente prestar-se a essas fa
que, tendo alguns Srs. Senadores feito, no bricas? Sobre a protecção de um ramo de ln
dia antecedente, algumas observações sobN dt!ôtria com prefe~:cncia a outros, se consul
algumas inexactidões que vinham no jomal lt!rmos .as economistas, observaremos que 
da Casa, fallou com um dos redactores. elles querem que o emprego dos cap!tacs se 
qual deu desculpas mui dignas de attcnr;~w. e deixe [L disposição da intelligcncia de seus 
entre cllas é na verdade mui attendivel a possuidores, porque o individuo sabe melhor 
de que se ouvem mui pouco os oradores, de- que o Governo conhecer qual .a objecto em 
feito ,•stc proveniente da m(L construcção da que seu capital póde produzir mais; c. ness~ 
casa, parqué cu mesmo (devo declaral-o) sou caso, o possuidor do capital é quem deve fa
um dos que faliam mais alto, c, apczar disto, 

1 
Zêt' escol!Ja. Quando o Governo Intervem, con

tenho reparatlo que em alguma distancia não ferindo premias a um ramo de industria, 
sou ouvido. O Sr. Conde de Lagcs queixou-se iica alterada a basé natural do calculo do 
de n>LO tt!r vindrJ na folha de hoje 0 seu dls- cmprehêndcdor, élle nfto conta só com os va
curso rectificado. :lias essa exig,ncia se acha !ores produzidos pela sua industria e capi
satisfeita. porqu' está publicado o discurso taes addiciona-lhes o premio dado pelo Ga
no fim da s,•ssfLO; faltam, porém, outras bre- ver~o; c daqui resulta que deixa de em
ves correcções que terão lugar. ll'!as ainda re- pregar-se em uma industria que produziria 
)!letirci que se emprega todo o cuidado na to- malar valor, que augmentaria mais a riqueza 
muda das notas c na redacçflo dos discursos: natural, para occupar-se de outra em que a 
alguns erros que a:. vezes apparecem resul- riqueza publica lucra menos, e elle ganh:: 
tam de que mui frequentemente não se ouve , mais [L custa do Governo. isto é, da ~ação. 
quasi nada; é cousa de que nós temos expe-~· Com~udo, os Govern~s não e;tfLO prati
rien~ia, e o Senado aceitará estas dcscul)las, camente de accôrdo com os principias dos 
porque G cousa que se não pôde <'Vilar, bem economistas, recorrendo muitas vezes a di
como outras faltas que provêm dos tachygra- versos prohibitivos. Por exemplo, a França 
phos não serem profissionaes nas matcrias. t<'m neste sentido imposto uma pesada co!l-

Passa-se â ordem do dia. tribuição sobre a Nação, isto é, sobre os con
Continúa a terceira discussão, adia- sumidores do assucar, em beneficio dos fn.· 

da em 20 do corrente, da resolução bricantcs deste gcnero; sendo evidente que 
mte conc~de loterias (ts fabricas de o~ capitacs c inaustria empregados na sua 
,Í.ndré Gal!!ard c Joaquim Jos.~ da produccüo, a nüo ser c!la fortt'mcnte auxi
Si!va, conjunctamente com as emen- liada pelo Governo, seriam app!icados 6. pro
das - A E - deste anno, da Com- uuccrw de maior valor, com que se ponla 
missfto d{• Comm<'rc!o, e com as dos , comprar .a dobro do assucar que produzem. 
Srs. Oliveira, :VIarqucz de Barbaccna l Se os Governos da Europa obram assim. 
c Rodrigues de Carvalho. dc1·eremos nos aferrarmos aos'·'principlos dos 

o sn. VEnr.cwto: - Jú. se tem dito bas- economistas, posto que demonstrados sejam? 
tanw sobre est'·~ materia, mas e!la merece Di.~o que nüo. Ou e!lcs obrem por forc:a dr. 
qn~ se diga ainda mais, pela sua alta impor- antigos habitas. CJUP multo imperam por toda 
taucin. Trata-se de conceder um favor pe- :: parte, sem só lhes dar nttençiio. ou sejam 
enniario. por meio de loterias a certas fa- lt'·orçndos a manter o erro, para nfto arrosta-
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rem interess"s particulares, c fazerem dcs
locacücs, ou seja, o que muito ordinariamente 
acontece por um egoísmo uac!oun.l fJ\lC o~ 

leva a preferir teJ: de casa mais caro o rru0 
podia ol.Jtcr 1le fúra Illah; l.lara~o, llÜ::i dt!VC1U05 

imf:.al·os :linda. coni.ra nossa vonLade:; {: nm~L 

rc·r;rL:saUa a (Jllt~ so:l!Os forr.;aclos. O indiricluc 
que se \'ê roü: . .'a:lo d.'t~ ~:goi$tas esu.í. na. dura 
nc:cc.:s.:;itl:u.l(' dt~ ~n:lw.l·os, st:!não ~lc:~l logrado, 
c c:;w. lograf;~.o J>úcl1.~ acarrelar rt :-:t.HL 11erU.a: 
o nH:·~illo aco:1:.ccc a u~1n. ~a(;[to :L l'd'JWito 
darpF:l!:t cr;m fJili'IU csUi cm conL:u:ro. Sl·t·üt 
~~1u:to par:: dr~:.í.j:n· qn~~ ~~s ~I:~(~ih·;:; d~t l~tll'CJj):~ 
co:n f/lH'Tn Jlt·gnchuno.:S se re:gf:S.)dll 11clos sfw;:; 

pttra n. defesa: para a subsistcncia temos o 
::~ecessario, por!im, para a ueiesa, ainda nos 
[;tltam muitos objectos r]nc conv0m sejam to
dos fabricados cm no;;so l.'aiz, para contn.r
mos com cllcs ctu c:nso de nccessiUadü, n::to 
obstnntc qualquer intel'I'O!llJlimcnto ele com
;nercio. Em rnzflo d.:: ntllidn.d!), dcvcrcn1os 
;_trote:gL~r com prcfc!·~~rH:ia a.s mauuf~~ctura.s 

íJUc clfio cousumo fts nossas producr.ões ag-ri
t;olas, eomo são as do a!god:io. O papel não 
,_-st(~ cm nenhum de~~tc~ ca~ws: bom s~~ri~ que 
:-~~ fahri{;.1Ssc no Pnir:, J):l1':1. sc=r l)~lgo pdos 
•.:unsumidorcs cm. c:oncurrenc:in. tlo Governo; 
1~1 as. !lttO s() sr• f1UP!' qnc o G ~n~rno aj udc a. 

Jll'ÍllCl[Ji(ti:i lfa {;(:IJUO:!l!rt. pol!t.ica, CJUe 1!~') I !::"lg':l~RD. en:110 Sí~ J1:'l·tl~llL1t! Q\11.! fOl'i.\;..:~;.1 C};-j Ca-· 

con:;tran;~PSi:H~m lndiru.:U!llh-lll\.1 a lndustrl::., ll:~:\1::::> j)ara fL:ln·lc:ll-8. 
nem cii~~:ingui:;:;c·In. eomo nú.s fazcmo.s, o Paií~ 
dn. prodncci":.o; is~o St~ria ru:-tis u:.n parr~ cl!a~ l!H:.1n;·\~nicnda. th) pro:kc~lo; elJr:, n;io sd se: 
e p:~ra nú:;: vor(;!n ~:~:as ol.J~·am cm scnLido p:·,,l)0c a f:.tvOJ' 'f:i~l' procligamcn~:c mnnul'nctu~ 

CcJntl'í.l.Lio, nús SOffilJ:-5 ollrigaclos n. adoptar ~·:is (!llt· .1ll'!lhl~llt titulo i.t~m eh~ pr.:!ft!rencin., 
seu:; Y1c:lc~, so!~IOS iorçoados a substi~u~L .J ::o!:JO n~G ~ati:::f=:z ao s~~u fim os:cns!Yo, ra .. 
pr!11r·ip:o rl:l. ri•c·!;');ocicl:-:clc ~o principi0 cl:-t r;)~·.;r·r::l(11l rabrl::::ttJl·:;:; Ul! !u;;::r de L1.·.-orrccr 
rat.:io. c muito u:mos a faz.:r neste s~..·nUclo, 

1t1.~~· CJ!TC ac:.1Uí:ll1 c::; leoninos tr~ttn.dos con1 

íJllC jll;!que:trarn, rtbw~:tlH!o do c;:;lt!.do de iri
lm:·a~ftc cm t!il~.· 110:! ioran~ l~Xtorquidos. 

:·:tbrir::L·\ n..-.:!"licL:~· :.;e b~m qut:, q:t:l!ldo sr. fllH!l' 
p!':":it·~;"t·~· ll!l~ r~unc 111~ i!H1tlsi.ri;"!.. :-:. p~·otcer:rto 

;J;•y;~ c·stcncl,.'l'-~·.: :1. Lr,uo~i n:-; btlld,1no~ fJlW 

:l·~1:a ~!~ cmprc.~am: :::;.;m {' allr!.~·:l f1õ·:~!.~~ ign:1!-

CO)J\'UH·!tlo eomo c.stou ela. u·i,:;:(• I!(:CC:S-~ (l:Jc1~""' n;}o Jl(H1·~ 1!:-ti"l'l' r.n~H:LTlT,·nr.i:!.; m:-:.:1 o 
sidaLi·:! de imit~~r :H na~:ües da. Enrop:1. IH1S prr:j:~No cs:·olll;:;, priYil:~gi:t. irH~lddnn;;, eo~u 

seus \'ido~ t~co 11oHdccs, no:n por isso c·nt.e:Hlo :Jl!Cill t] prodi~·o. QL1:~l uui r11 Jh1~1.·t·•~- r.nnNln·r.:r 
fllh.' c:onrcn!l:t COllCl~d~r-.s~: r~s f:llll'i(::IS l"ill i í~i~J1l cl~es? Xin.~ill~:m: f' c:i:-; aqui :.1. 1:u.lusu·jil 

~~::.~:i::~\~:·~~:~:~~,;.~~~:~::l~~ •. -~~::~:~~~:~~~:~::~i~
1

~~::; I ~::~(·~:Ji;l~;~,:
1

1~:··:n~(i~~~~:~<~;::l
1

;;:':':'1~,i~::'''i:~~:::;:~l'~;l;:~ 
utii:U:tdl:', e:m f;~\·or (1a in,lu:nri:t qu 1• pos:::t z~~;nH'.~ ]H'nlr:;~~~r ·('f~ir:::ztnc:l:r• 1!111 r:u11o de 

Jl~·oduzb· os ílb.kei t1S que :-tct.ullmcnt·: no~ vêrn 
do f·.St:i·angciro . .T:'"t tL:mo;:; daao não pouco: isto 
t\ a ben(::LD de direitos, CJU~ t·r!ulva1e a 

\"~ll~e por c~·~llo f]lle p:-tg:nn o~ import~ltios. 

poi~ ianto \':t!t: lh1 ixnr d\~ rcce:llcT co:nn cl:l.r. 
Se (! nccL·:-;.sar!o dar aind:1 mais rle vin!t..' por 
cento ao J'alJrJc~mlc. cli_g-o que sn:~ obra fica 

i nU n;~l ria, não derem ser eon r.-:•mplarl:ls r~:!a:; 

OU :l.Q110r:1 .. ~ p;•fi:lO:I~; [!. l)!'Ott~C(';io d:t ld llt'\'(

.~C!' gcra1 :t totln~; c::: qur· !l<·l!:t ~a-~ r.mprl~g-a~ 

rem: i~ :1 lirr:.., geral toncunr:nci:!. rr1:c! i'S

limul:t o gcnio e o c~~)ntlu:t. ao :nwrfC'if:on
!l1C1l tn. 

P:l:-i.S:trei ft b·~rcdr:-!. rru··'st:io: fit~ ~H{ lote-

l!cm~s:ad:lm,·nt~· c:ara ao .Pniz, c que se clc,~c ~·i:1;., ~;:io um !ll1•io arlop:.:n··:!l p:tra promover 
(·ngL'i!ar: t·ai fahr!cn póck ser ntil ao fn.bri~ a Ülílustt·I:t. Dig-n qnr~ não: :l;:; lott•ri:u; ~:"to 

C.1!Hí\ n~:l:_;: não <} ucil ao Paiz. untes é noeiY.'l; um m:tl r·m si llli'::.ma;,, c n:ío :-~.· ckye r.mpJ·c

n~o ang-:ncnta. lliminuc a. riqncz:t nacional. .~:u· 11111 m:Ll nwr:t1 Tl:-Jra. C~"lll~!í•gnir 11m:1. nu
ContcntC"m-sc~ porlanto, com a iscncflo <k di- l:dad(:, A::; 1olt.•r1:t::: ~~otHluz~'m :'t immoralida
r.•itoo, ,, não \'cnhnm além di;;so pedir-nos o;; tlc. c.o;;olnnlln as fortunas de mnilo;; p:tr:l ac
fnntlos nrc,•ssnp')Js para lcrnn:arcm as fa- cnmulnl-ns nns m:,os rJ,, J1:1n"os srm l.r:tha
bricns. lho; os r.apitai!R têm uma trtHI~:nr.ia. ~l:li:Hral 

Se al;;uma;; fabricas merecem tão subi- para se accu:nuJar,•m, <' é do lntrrt'""'' da 
dos l'avor.cs, além da isrnr,flO de direito;;, siio hnmanir.Jadc e d:t soci••íln.rle que rl!c;; se di1'
sóm0ntc no ncc,•ssarlas para a subslstc·Pcia ,, . fuJulam ,, rcp;trtam: a cslc fim devem trnder 

~·i 
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as vistas do legislador, dentro dos limites da 
justi~a, ·e as loterias o·bram em sentido con
trario, e de mais .a mais por meios nocivos. 
As .riquezas são uteis ao indi·viduo e á Na
ção, quando são o fructo do trabalho; mas 
àesmoralis2.m e arruínam o individuo e a 
Naç?.o quando adquiridas •sem trabalho; disto 
temos ·nós ·estrondosos exemplos. A decaden
cia da soberba Roma por todos é attribuida 
ã accumu!ação das riquezas obtidas por con
quistas, por meio de espolios que entre os 
particu1ares se chama roubos: a grandeza da 
Inglaterra é devida ·á sua riqueza adquirida 
pür meio do trabalho. O mundo moral tem 
suas leis como o mundo physico e não se po
dem violar sem transtorno. Se é uma lei da 
natureza que a riqueza seja o fructo do tra
balho, con1o queremos transtornar esta or
dem, procurando passai-a a mãos ociosas, na 
eve-ntualidade do acaso? 

O Corpo Legislativo já ·reconheceu que 
as loterias são um mal, e como tal as prohi
bio; como pod~mos nós contradictoriamente 
reconhecei-as como um bem, ou adoptai-as, 
sendo um mal? Sustentemos, e sustentemos 
fJ~ID e>:m·pção a deliberação uma vez to
rnada.~ 

Um nobre Senador (o Sr. Saturnino), 
sustentando o projecto, disse que, concedendo 
as ioteriz.s, não davamos cousa alguma, ape
nas c0rrcediamos a faculdade de contractar, 
por~u" a loteria ·é um contracto. - A facul
da-de de contractar! Essa tem todos pela Con
stituição! Se a loteria fosse um c-ontracto 
licito, ninguem para celebrai-o recorreria .ao 
C9rps LE-gislativo: recorre-se porque é um 
.;,mtracto prohibido, e prohibi·do sem duvida 
por .s~r um mal, e não ha maior absurdo do 
que r<:conhecel-o como um mal para todos, e 
permittil-o a alguns. 

Outro nobre ·Senador (o Sr. Carneiro de 
Campos) tambem sustentou as loterias como 
iavorece.<J.oras do instincto para tentar for
tuna que existe no coração do homem. Reco
nhecendo-se esse instincto ou tendencia, re
conheça-se igualmente o dever em que está 
o legislador de dirigil-o e dilatai-o em pro
veito da sociedade, e ao mesmo comprimil-o 
e encarai-o no que lhe possa ser prejudicial. 
As loterias, e todo o jogo de azar, são sem 
duvida um meio muito proprio para corrom
p~r esse instincto e dirigil-o viciosamente 

contra os interesses da sociedade. Esta refle
xão bastaria por si para nos determinar a 
pr(>'screver para sempre, e em todos os ca
sos, as loterias. Animemos o desejo, o instin
cto de tentar fortuna, mas de-se-lhe direcção 
moral e proveitosa. A educação, a liberdade 
e o trabalho são os meios de desenvolver este 
estimulo com proveito proprio e social; ani
memos todo o cidadão a t.2ntar fortuna por 
meio do trabalho, mantendo-se na respeitosa 
observancia das leis: os -que se habituam a 
tentar fortuna por, acasos ex,traordinarios, 
se estes lhes faltam, como ordinariamente. 

jnão estão longe de serem conduzidos pela 
/ desesperação a lançar mão de outros meios 

I 

ex.tr~ordinarios, menon contingentes e mais 
cnmmosos. 

I Para se ju·stificar as loterias trouxe-se 
o exemplo das nações civilisadas que as ad
mittiram: já em contraposição se respondeu 
que, depois de .as terem admittido, as pros
creveram, como immorae·s. E queremos nós 
imitar as nações civilisadas, quando erraram. 
e não quando repararam o erro? Não é este 
o conselho da sabedoria. Nós tambem have
mos cabido no mesmo erro, é um erro her
dado de tempos pouco illus.trados; mas jã 
reparámos, como e lias, esse erro: voltar a 
elle é .muito maior desdouro. 

Resta-me fazBr algumas obse1:vações so
bre o parecer da Commissão de que fui mem
bro. A Commissão declarou formalmente o 
seu voto contra as loterias, porém o projecto 
havia passado em primeira e segunda dis
cussão, e, não confiando que o Senado mu
dasse d·e opinião, occupou-se de offerecer al-

I - • . f · gumas correcçoes, para que o Vlclo osse 
menor. Estavam no projecto oito loterias a 
cada fabrica: a Commissã-o propôz a redu
cção a quatro, entendendo que ainda assim 
ficavam muito aquinhoadas. Accrescentou ou
tra fabrica, que pelos documentos apresenta
dos estava nas mesmas circumstancias, e não 
devia accrescer a injustiça da desigualdade. 
Supprimio a do Silva, na qual sobrepujava o 
escandalo: este intitulado fabricante já teve 
a graça de dez loterias, que lhe produziram 
o beneficio de mais de cem contos; esta som
ma desappareceu em suas mão:s; teve por so
cios capitalistas· poderosos, que se retiraram 
da sociedade por não terem esperança alguma 
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de lucro. E que esperança póde ter o Governo 
para fornecer-lhe novos capHaes? A experien
cia a respeito deste já está feita, com a perda 
de ruais de cem contos: <e lia depõe contra 
elle e pr-evine centra C0 outros. 

U:n nob1·e SeP::.ior (o Sr. A. Branco), que 
c;ommi:;o se uppõe á concessão de lote·rias, 
disse que casos póde haver em que convenha 
sn o fabricante soccorrido pecuniariamente 
pelo Governo, pela existencia de um sinistro 
a que não deu causa: nisto eu convenho, com
tanto que, em todo o caso, o fabricante prove 
a sua in•te!ligencia, actividade e discrição, 
isto é, que prove a sua capacidade e desejo 
de coaseguir o fim a que se propõe; mas não 
V 'C r tratarlo tal negocio nas C amaras mui to 
improprias para entrarem no minucioso exa
me de factos, e na sua apreciação: esta ope
ração pertence por sua natureza ao Governo, 
a:J qual não duvidarei que se 
s·omun annual para beneficio 
nesta ou outra eventualidade. 

consigne uma 
das fabricas. 

Voto, pois, contra todo o projecto. 

0 SR. RoDRIGUES DE CARVALHO: -·Eu não 
f:1llarh mais se não se houvesse envenenado 
de alguma sorte a opinião contraria. Eu não 
pretendo obrigar a opinião: cada um pense 
como lhe parecer. Se alguns Senadores jul
gam as loterias immoraes, eu as não julgo 
a3sim, e nem me decido pela torrente. Houve 
tempo em que os seguros de vida foram jul
gados immoraes, e muito sa gritou contra 
(>lles; hoje ninguem deixa de os admittir, 
hoje permitte-se que se levem dous e mais 
por ce.nto ao mez, e isso em casos publicas. 
como se lê em jornaes. Senhores; se o abuso 
::Jasta para prohibir uma instituição, porque 
se permitte a venda de facas de ponta, pisto
las, etc.? Porque se perruitte a venda da 
agua;·dente, com que se embriagam tantos 
homens, consome-se tanto dinheiro, falta-se 
ao trabalho e se originam desordens? Por que 
se dá licença para ·casas de jogo? Não se 
ql!eira trazer para o caso a riqueza dos ro
r!la nos: as idéas do tempo eram todas incli
nada3 para a guerra. os despojos faziam as 
riqueza~. A industria fabril ou comrnercial 
eram occupações baixas, e dahi é que vinha 
que a ellas se não inclinassem, e não por 
custs.rem pouco as riquezas da guerra. A lei 
prohibio a concessão de loterias, e não deu 

a razão; o Governo tinha abusado, foi pre
ciso parar a torrente. ·Talvez seria conve
niente que se não concedessem maia; eu vo
tarei por urna prohibição absoluta, não pela 
irnmoralidade, mas pelo abuso. Nem eu sei 
porque ha de pertencer ao Governo, ou ás 
Camaras Legislativas_. a concessão: a ter ella 
lugar, deveria pertencer ás Camar::!.s Munici
paes, corno poiicia eccnornica. 

Que tem loterias com i:npostcs? Onde 
está o caracter de obrigar? Compre quem 
quer, e nós vamos prohibir o que só póde fa
zer mal pelo abuso. 

Tambem não digo que se conceda a to
dos indistinctamente: quem tem uma manu· 
factura util ao Paiz, e não tem meios para 
continuar, tendo empregado muiti).S fundo-s. 
merece protecção: eis a razão por que pro· 
punha que a ess:1s fa'brica·s montadas se con 
cedesse urna loteria. 

O Sn. VERGUEmo: - Sr. Presidente; 
ni'i.o me referi. em meu rliscurso, aos illustre'' 
Senadores que votam pelo projecto. O qu~ 

disse foi que o Corpo Legislativo não devia, 
ter afilhados, entendendo por afilhados pr:s· 
soas a quem se faz beneficio sem direito de 
o exigirem, porque entendo que nfw so; dev" 
tratar aqui do interesse dos indivíduos, maf' 
do interesse commum. 

Disse o illustre Senador (o Sr. Rodri
gues de Carvalho) que não achou rehç5.o no 
exemplo dos romanos, porque elks não ad
quiriram as riquezas pelo meio dJ.B loteri::ts. 
Nem eu disse isso; disse que as riquezas fa
ziam mal ás nações quando não eram adqui
ridas pelo meio do trabalho. Os rGmanos não 
adquiriram suas riquezas pelo meio das lo
terias, mas tambem não as :!dquirirarn peio 
trabalho, e sim pelo espolio d~ts canr;uista:s. 
e ·é por isso que as riquezas corrGmperarn os 
co·sturues e arruinaram a ·Republica. 

E peor deve acontecer com a riqueza ad
quirida por loterias em completo ocio, quando 
os conquistadores não deixam de para isso 
empregar trabalho, posto que nãa 3eja em 
proporção e de mais a mais com muito risco. 

Creio que o ·nobre ·Senador não me en
tendeu quando eu disse que a,; man,~hcturail 

nacionaes já eram favorecidas com deus por 
cento. Sem duvida o são, porque as €j!trn.'l-
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geiras pagam para consumo dous por cento, 
e 2.s nos·sas nada. L-ogo, é visto que gozam 
deste.· favor. 

Tambem disse o nobre orador que não 
havia no Paiz senão uma fabrica de fundi
ção; inas eu dir-lhe-llei que h a immensas: h a 
muitas fabricas de assucar, ·de chapéos, de 
tecidos, de mar:·-aaria, de sabão, de ,yapé, ty
pogra .. phias. -etc., e assim necessario era que 
~e cJncedPssem loterias a todas essas fabri
cas; e tendo isso lugar, resultaria o não se 
tirar p;·ove.ito algum de tal favor, porque 
tornar-se-hia impossível a extracção de tan
tas loterias. E note-se que, tendo-se estabe
lecido entre nós tantas fabricas em poucos 
annos, a n~nbuma àel!as se concedeu lote
rias/ e p:rosperaran1 ~t::m. ellas, porQ.ne foran1 
bem -c2Jcul2clas e bem dirigidas. Esperemos 
do à csen-volviw ento lent-o que outras se vão 
estabdecendo, como h a de acontecer: com a 
falt?" -de braços que temos, não podemos fa
zer progressos rapidos neste objecto. 

o SR s.~TUr.NINO: - Ainda tomo a pa
lavra, po.rque se disse. ·que as loterias são im
mor::tes, e eu qu era lavar-me da pecha de pro
mover a imnnralidade. O nobre Senador (o 
Sr. Vergueiro) principiou pela questão se 
era, ou nãG 11til promover mai·s um ramo de 
in-dustria. <lo qv r' r-utro, e ·disse que a, maior 
pa.rte dos economistas opinam que o melhor 
modo de promovn a industria é f:::anqueal-a 
a todos: mas o mesmo nobre Senador con
fessa que na Europa se tem -dado auxilio á 
indu·stria. Se os interesses individuaes esti
vessem sempre de accôrdo com Os interesses 
publicas, então está claro que da Eamma dos 
interesses individuaes havia de resulta.r o 
interesse publico; mas isto não é assim, cada 
um promove os seus interesse-s, sem se em
baraçar e esses interesses vão prejudicar o 
interesse geral; ha muitos que pr-omovem os 
seus inter,ess-es, por exe-mplo, im(portando 
africanos pa.ra o Brazil; e ha -de se deixar 
que isto se faça? Deve deixar-se cada um 
promo-ver o seu intere·sse como quizer, espe
rand.o que dahi resul-te o interesse geral? 
Não posso estar por esta opinião, e penso que 
se devem animar unicamente aquelles que 
concorrem para a publica utilidade; e é neste 
sentido que eu acho acertada a opinião do 
nobre Sena-dor de promover--se a industria .. 

A força governativa, o poder, regula o uso 
que o individuo deve fazer dos seus capitaes, 
de modo que o inter~sse ·que elle vai tirar, 
pratieandu a sua iuclustria, não po~sa preju
dicar aos interesses geraes. em consequencia, 
acho <;certado. e conforme aos princípios da 
econor.J·ia, que o Governo possa intervir uísto, 
favr•recendo mais uma.s ·do que outras fabri
cas, porque <lahi podem resultar lll8ÍS í:nte
resses geraes. 

Disse o nobre Senador que nã0 era este 
o moéic de auxilio;.;· Rs fabrica.s de que se 
trata, e affirmcu que as lot<:ría.s são immo
raes. }.Jfto dulrjdo~ seuborss, quê della.,s resul .. 
km Rlguns abusos. por isso mesmo que das 
melhcres inrtiiuições se abusa; mas.· t}uando 
vejo consentir-se E.m outras muitas más 
acções, donde vem rcai.s immoralidade do que 
desta, não sei porrrn e se n ii. o qut:r consentir 
e1n lCJtcrlaz. Dif.:s~-:::e q_ue o caixeiro vai rou
bar a.o ama P8.ra comprar um bilhete: pois, 
2cnl1ores, elle não roub:ná ta.mcem a.o amo 
para despeni.ler êlll cousa.s que 'sejam muito 
mai3 prejudidaEs á sua saede? O vicio de jo
gar <\em muitas vez;;s -o~.casionadc desorde-ns 
e crimes deplorJvei~, mas isto nã.o acontece 
a respeito das loterias. 

Disse-se que, ~e o papel viesse de fóra, 
pagaria vint" por· cento, e sendo feito entre 
nós nEo pa.ga nada; mas, senh8rs·s, devere
mos nós encarar as ·cousas só pelo lado pe
euniario? Certamenté que não, uma fabrica 
em geral emprega muitos braço-s, e por con
seguinte dá subsistencia a muitas pessoas: é, 
portanto, mais util á Na.ção que -oitenta ou 
cem homens se empreguem, do ·que recever 
os vinte por cento. 

Além de que, p6de acontecer que este ge
nero não possa vir -de f6ra. Disse-se que o 
papel não é genero de primeira necessidade: 
eu entend-o que o papel é tão necessario como 
é ao homem a falla. Qual é o meio que temos 
de communicar os nossos pensamentos? Sem 
papel, como se governaria? Está o papel a 
par de outros objecto-s que podem s<:>r .suppri
midos? Ninguem o dirá: se não tivermos chá 
ou assucar, podemos comer hervas, por -exem
plo; porém, se não tivermos papel, como se 
ha de o homem communicar, quando se não 
esUí. ao alcance da voz? Portanto, este argu
mento parece-me que ca·he, porque eu reputo 



Sessão de 22 de Agosto 27i 

o papel de 
mitta-se-me 

primeiríssim.a nec-essidade, 
este .superlativo. 

per- 1 rem papel o quizerem exportar, hão ele pa-

Disse-se que, qnando se quer proteger a 
esta fabrica, não ·se deve proteger especial
mente '' est•o ou áquelle individuo, e que 
protecgi'o especial mostra parcialidade: con
cordo nhto, 8 eu já disse que se devia dar o 
mesmo a u::ilio a todos que estivessem em 
identicas 8ircumstancias; por isso, não estou 
por e:;:;as emendas geraes, porque então o 
favor 2" todos é nenhum: ·estou pelos favores 
esp2ciaes, para. se ex:tmina:r quaes ·são as clr
cumstancia.s dos que pedem. 

Ainda se ·disse que as pessoas a quem nãc• 
cust3.. gan1:r..-r dinheiro gastam-n'o com f3c.i
lidade: por esta regra, não haja heranças; é 
a regra de Saint-Simon, que os bens dos ho
mens que morrem devem ir para a massa. 
e depois distribuírem-se por quem os souber 
ell'.pregar lucrativamente: o dinheiro da he
rança custa pouco a ganhar, e por consequen
cia h8. a certeza de que será dissipado: logo, 
prohibam -se as heranças! 

EJLfim, senhores, a Assembléa Geral per
mittio I}Ue o juro elo dinheiro pudesse ser 
aquelle que se (;Onvencionasse; não se julgou 
isto immoral, e a razão que se deu é que nin
guem ·obriga o homem a contractar com usu
rarios. Senhores; quando o Estado não está 
em circumstancias de pagar pontualmente 
aos seus empregados, estes. para satisfazerem 
as suas necessidades, pTocuram rebater o 
seU3 -ordenados; quando a fome aperta. elles 
têm rebatido os seus ordenados até quarenta 
por cento, e, entretanto, se disse: - Pois o 
homem que ·tem o seu dinheiro não ha de 
contractar como bem quizer? A quem não fi
zer conta não Yá lá. - Mas quem tem fome 
não tem remedia senão sujeitar-se a essas 
usuras. 

Depois note-se que, de ordinario, quando 
um hom8m perde na loteria tres ou quatro 
vezes seguidas, não compra bilhetes senão 
depois de passado algum tempo; não ha o 
desejo da desforra no mesmo momento, o que 
se dá em outros jogos. 

Veio-se com a injustiça do a·ssucar pagar 
um direito, quando é producto tambem de 
uma fabrica: mas, senhores, nós temos esta
belecido por lei que todos os productos da 
terra pagassem 1mpostos; ·se estes que fiz e-

gar impostos; não pagarão os dez por cento. 
porque não são fructos da terra, e o assu
car sempre pagou o dizimo. desde que se fa
brica assucar no Brazil, e paga mais dous por 
cento quando é exportado. 

Disse-se. quanto a uma destas fabricas 
de que mais particularmente se tem fallado, 
que ella está parada: eu não posso dizer ou
tro tau to, porque a vi trabalhando. Trou:·;e-se 
qU·? a e:;ta fabrica jã se concederam loterias; 
d2vo dizer (]Ue as lnteTias que se. concederam 
não fonm para. as fabricas ele papel. e sim 
pa:ra a fabrica de chita; e o nobre Senador 
mesnw conccnlou Que, quando uma fabrica 
astá em estado de se perder por qualquer 
sinistro. deve ser protegida; é o caso em que 
estava esta fabrica, e por isso concederam-se 
algumas loterias; agora, esta de que se trata 
é de p~pel, está trabalhando, tem todas as 
macllinas proprias, e o ql1e falta é agua para 
fazer mover as rodas; é para isto que se dá 
o au::ilio das loterias: em consequencia, con
tinúo a votar por todo este favor. 

I 

0 SR. MARQUEZ DE BAP.l3ACENA: - Tenho 
ouvido muito m:í.os argumentos em favor da 
concessão de loterias. Diz-se: - Que im-
porta que as loterias sejam immoraes? H a 
muitas outras cousas i·mmoraes que existem 
e que se não prohibem. - Ora, senhores. quem 
nào vê que, quando se pôde evitar uma im
moralidade se deve fugir della, embora se 
não possa acabar com todas as cousas im
moraes? As loterias foram prohibidas pelo 
Poder Legislativo; e por que? Porque ·são 
imn1oraes. 

Ora, é sem duvida permittido a um no
bre Senador julgar que as loterias nào são 
immoraes; mas permitta-me que lhe diga 
que a opinião contraria é sustentada por tu
do quanto ha de mais respeitavel no mundo 
civilisado. Quando se vê que as dtns primei

ras nações do mundo. que se chamam os 
olhos do univ2rso, acabaram com as loterias, 
unicamente pelo fim de serem immoraes, 
porque em ambas se demonstrou que a causa 
da maior parte dos roubos e suicidios provi
nha das loterias, como é possivel pôr ainda 
em duvida que ellas sejam muitissimo pre
judiciaes? 
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I.ot.J contra a concessão das loterias: 
mas, quanto aos outros argumentos expendi
dos pl'lo nobre Senador por Minas contra o 
favor especial dado ás pessoas, e não ás em
prezas, como resistir á evidencia de!les. se 
nó.> esc:~":os fazEndo isto todos os dias? Ap
pare·:e um requer2nte, in3ta, pede, r-oga, e lá 
\i&i a C-J:;)C-essü.o. Eu nao sei o que acontece 
com -os mais Senadores; mas commigo tem 
a~·Jntccido que nilo lla requerimento pedindo 
loter!ns, sem que eu não seja muito impor
~'-I;ca.do. <" ás vezes atê com imprudencia. 

Outro :::rgumento dos vinte por cento pa
uc•:·-me que não foi be.m entendido: é evi
dente qac, se essas fabricas não se podem 
sustfnta.r, apezar dos direitos que pesam so
bre o papel estrangeiro, dias não interessam 
~o Paiz. Se o mercad 0r de papel que o vai 
h~·r::.:ca.r á. Alfs.ndeg2.. pag::t vinte 
niio pa:;ando o fabricante do 

por cento, 
Bnzi l estes 

vid.» per cento, e est~ favor não basta a este 
fabri.c?rde, está dt'monstrado que !"sta indus
tria não interes;;E ao Paiz. Comtudo, o meu 
nobre a.migo não levou esse principio tão 
longe que cl!::;sesse que, Em uma ou outra cir
curr:.EtanciR uma ou outra fahrica não m<:re
ceast?: favor 2-lgum. 

do que offensiYas; e só o abuso desse inatru· 
menta é que se deve condemnar. 

Emquanto ás !·aterias, eu entend.o que 
tanto o uso como o abuso ·é vicioso, e 0 .resul
tado é ~empre máo: eis aqui por que julgo 
que devia ser um meio proscripto como Já 0 

foi por algumas nações, e por isso tenho vo
tado sempre contra as loterias. 

Agora, a respeito do svstema de prote
csão á i!ldustria. eu tam!Jem sigo o principio 
de que as nações em t:.e-rtas cirC'uDJstancjas 
devem proteger a introdt<cção e conserv2.ção 
de fabricas, devem auxiliai-as por qualqw·-: 
modo que pareça efficaz para que e!las ~; 2 
aclimatem no paiz. Entre nós, a pauta d 8. 

Alfandega, assim como os tratados: já dá 
uma boa. protecção á introd ucç2.o da indu c;
tria. no Paiz: eu quizera tambem que, nas 
circumstancias em que nos a.chamos, e talvsz 
por muito tempo ainda. essa prots.cção da. 
Alfanr~ega contim1asse; mas eu não queria 
quce fosse uma taxa certa, e sim que variasse 
é:OTiforme o gen ero de industria. porque umas 
teriam necessidade, para aclimatar--se no 
Paiz, de um direito de rntrada de vinte por 
cento, outra~ de trinta, etc., e que assim se 
p:·ocedesse, emquanto a industria n§.o esti
vesse ainda bem estabelecida: depGis de uma 
industria arraigar-se no Paiz. podia deixar 
de merecer este favor. 

Eu entenào que iss.J déve ser :c.c;sim. not 
isso que o Estado deve dar todos os mc;ios 
de trabalhar e desenvolver as fa,c;J.ld<.tdes " 

Outro ::J.cbre SEnador notou a minha cou· 
tra.dicção, porque. a·t.acando eu a concessão 
de loterias. comtu~lo !la minha emenda con
cedia algum<.s; mas j'á tE:nho explicado isto 
ao Senado: hei de votar contra a concess:io 
de loteri;:s; mas, logo que 'O Senado r.ppro
var a resoiução que veio da outra -Gamara, 
então hei de app:·:JV2cr as outras concessões disposições de que os homens sã0 dotados . 

porqu€ o procedi:n~·nto contrario seria uma 
injustiQa Il'!.2'Ilife:;~a da parte do Senado. 

O Sa. A. BR.\•:co: - Sr. Presidente; de· 
seja:rei fallar outra vez, porque não pude .to. 
Jerar que se quizesse fazer comparações en
tre loterias e a vencla de aguardente, pistolas 
e outras ·cousas desta ordem. Creio que todas 
estas; cous2.s de que falJou o nobre Senador 
têm um lado d~ c:tiiidade, e que o mal pro
vê:n do abt:.so del~as: a s.guardente é certa· 
mente de grande u:.i!!dade, at~ mesmo para 
a saudc; sé' porém nociva quando se abusa 
dslla, sob1·e o ~tbl,~O é que deve recahir a 
reprovação. O mes:11o acontece a respeito da 
·;enda de pistol2c3: e Bentham mesmo consi· 
dera as pistolas I'D.flis como armas defensivas 

. 'l.ssento que, assim como o Estado deve d2.r 
meios de instrucção, tambem deve offerecer 
:neios dl' tr2.ba!hos: :nas essa protec;;ão deve 
ser acompa.nhada com algumas pr.~victendas 

que tornem as ind ustria·s re.aJmelJ"<' n.tc:is S. 
Nação. Em verd?.ãe. é-me muito doloroso 
ouvir e se.be~: que um brazileir:> C8]H.z d.~ 

mover uma enchada, se procura um ananjo 
em uma fazenda, nã:> obtem mais o~tra r-es
posta à.o que: Vós nã.o tendes 3qui lugar, 
porque nós temos ese;ravo-s pe.ra trabalhar. 
Se procura empregar-se no commerdo. diz
se-lhe: - Vós tendes grandes sen;iços pu
blicas que desempenhar, e não V;)f, queremos 
porque podEmns to!ll:J.l' caix2iros q;1~ não te
nham t:>ntss al cav2.!las. 
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.i'.;!S aqui a razao pu;· que eu desejava. que 
as industrias se fussem aclimatando no Paiz, 
porque o Estado deve concorrer muito para 
dar o pão aos cid:J:dãos; emfim, a industrià 
mer0ce:-ia um cuidado muito particular da 
parte da Assembléa ·Geral, e desejaria que 
houvBsse uma legislação protectora a este 
respeito. Por iss·o -é ·que hontem enunciei 
aquillo que entendo que poderia ser mais util 
ao Paiz; mas, desejando muito proteger a. 
industrh, nuo :pude ainda accommcdar-m3 
com a prot2.CG;;c ~.ad::t por meio de loterias, e 
portanto coneinúo a. votar contra isto tudo 
que está sobre a meGa. porque, já digo, ha 
nlsto muita falta da esclarecimentos; é uma 
naolução quasi cega. Algumas pessoas têm 
dito que viram a fabrica, e que quem quizer 
pôde ü· vel-a. mas se EU a fosse ·Ver, talvez 
não pude:ose bc:D. avaliar o S8U estado: seria 
ncccs::;ariÕ UD1 Exame, para o qual não tenho 
os conhsdmeutos precisos. 

Eu nií.o duYida;·ia dm· algum dinheiro: 
por e):e:nplo, consignar-se 110 orçamento do 
Imperio alguma qLtantia para que o Ministro, 
nwn.dando o:aé!J.inar as fabricas que existem 
"ntrc ri.lis, as protegesse com algum dinheiro, 
quando tivesse acontscido algum sin·!stro que 
ll;i.o fosse ns~übdo do pouco cuidado dos 
<kUS prc-prietarios, e mesmo ·da sua incapa
ci-dade. Emfim. senhores, o que sei é que eu 
ao meno:; não sou o p1·oprio para esltes exa
mes, e, portanto, vo,ta-rei contra tudo isto 
que está sobre a mesa. 

0 SR. VERGUEII\0:-Eu, Sr. Presidente, não 
seu opposto a Cltte se dê protecção á i!ldus
tria; antes, pelo contrario, desejo muito que 
ella seja protegidn. Sei que não se deve at
tender só aos interesses pecuniarios imme
diatas, e sim 8. outras muitas circumstancias. 
Convenho tambcm que se proteja um ramo 
de industria coiL prefErencia a outro, mas 
não quero que isto se faça a esmo; quero 
que para esta preferencia se consulte o que 
convêm para manter a nossa independenci'3. 
politica, e o que pôde produzir um lucro 
m"lior; neste ultimo sentido a industrir. 
agrícola é, sem questão, o ramo mais lucra
tivo para o Paiz, e o ha de continuar a ser 
emquanto a,bundarem os terrenos ferteis em 
relação aos bravos cultivadores. Note-se que 
na industria agrícola. as forças artificiaes 

s,;v LillPf·,;g,td.::ts em combinação com as tor
ças natnraes, que ficariam sem actividade 
util, r.. lo concorrendo as artificiaes: pelu 
con~<-ar;o, os productos 'ds. industria fl0ril 
são obra quasi exclusiYa das for·;:as artifi
ciaes do trab,alho do homem. Ora,- em um 

paiz no estado .do nosso, onde a natlireza se 
offerece tão generosamen':z, pedindo s0 ser 
CGadju V3 da para produzir immensa riqueza, 
comSJ sLJ pretenderá que as forças artificiaes 
só per si cheguem ao mesmo resc!ltadc? Sem 
duvicb são necEssarios sacl'ificios para ps
quena ;:roducção. Se os Gcv2rnos da Europa 
não foszem dominados, não digo por uma 
tll,:oric., mas por uma pratica do e.cot<omic1 
mesquinha e egoi.sta, se elles lib-::r:tas;:;em a 
industria fabril de todos os co11strangimentos 
directos e indirectos com que a agrillloam. 
p~etendendo protegei-a, eu accnse:h::t·ria qn" 
lh'o. deixassemos em toda a sua extsnsão, e 
Ql!.e nos entrcgassemo3 exclusiVJ.lnçnte á 
agricultura e fabricação rustica; porém ,, 
EU!'opa não abandona os seus velhJs erros; 
Sl!a influencia nos obriga a apartar-nos da 
marchn. natural, e a lançar-nos no escabroso 
campo das restricções e das ptotecções. 

Gomquanto, porém, sejamos forçados a 
proteg0r a indust·ria f:l.bril, nem por isso é 
admissivel abandonar, e menos opprimir, a 
agricultura. fonte principal da nossa riqueza; 
porém, infelizmente, não sei que fatalidad;; 
nos tem conduzido a um erro ecouomico re
provado. não só pelos publicistas, como pda 
pratica 'dos Governos europeus. E' reconhe
cido e praticado por elles que as producções 
do paiz n~m um direito devem pagar na ex
po!'tação. até algumas vezes se lhes concede 
um pramiD. e entre nós pagam onze por cznto! 
Rc>spondeu-se que isto é dizimo. Tenha o 
nome que tiver, não é menos certo que o-a 
nossos generos pagam onze por cento na ex
portação, e os que se consomem no Paiz nada 
pagam: é exactamente o inverso do que de
via acontecer, e que nã.o encontra apoio no
nhum, nem na theoria, nem na pratica das 
nações. Sei que em outro tempo todo3 os 
fructos da terra pagavam dizimo, bfco é, dez 
ou cinco por cento; porém, ao menos. não 
havia esta absurda distincção de não se pa
gar imposto de con·sumo: este imposto foi 
substituido por outro na exportação. embora 
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se lhe conserve em parte aquelle antigo no
me. A abolição deste imposto é altamente 
reclalYJ·ada pelos interesses da agricultura, 
que não pede mais do que isto, e estradas. 

Pelo que respeita a industria fabril, como 
já disse, a não serem os princípios que do
minam os Governos da Europa, mais nos 
convinha por ora passar sem ella: a agri
cultura nos daria de sobra para comprar a 
melhor mercado as manufacturas de fóra. 
Porém. quando a França, por exemplo, co_ 
nhecenllo as poucas vantagens da cultura da 
assuc2.r pela impropriedade do clima, a sus
tentr. com grande dispendio á custa da N.'.l
ção, e a Inglatena não quer admittir os nos
sos generos, não devemos nós reagir? Sem 
duvida, e Eu espero que sahiremos do le
thargo logo que possamos bracejar, e já não 
está muito longe o termo dos nossos emba
raços. 

.sendo, pois, forçados pelos Governos da 
Europa a proteger a nossa industria fabril, 
nisso devemos cuidar com :grande afflinco. 
Mas como? Será enchendo as algibeiras dos 
especuladores que não offerecem g:uantias 
de bons resultados? De certo não; a prote
cção não deve olha.r a indivíduos, deve ser 
geral; e qu2.n to mais geral, mais fecunda 
ella será. 

A primeira e mais forte protecção de 
que a industria necessita é fazerem-se effe
ctivas as garantias constitucionaes sobre li
berdade, segurança e propriedade. Liberdade 
temos já de sobra, segurança pessoal nas 
grandes cidades parece-me estar ao par da 
Europa, até me pa.rece que ha menos assas
sinatos. Não acontece, porém, assim onde .a 
populaçã.o está mais espalhada. A proprieda
de, posto que menos exposta a roubos com 
violencia. do que na Europa, não está, com
tudo, tão segura como lá, por defeitos do 
nosso fôro, e pr*ncipalmeute da immor.ali
dade que tem levantado o collo; e difficil 
remedio lhes descubro, porque, se é facil 
emendar a.s leis, é difficilimo emendar os ho
men·s. 

Ha pouco foram absolvidos os ladrões, e 
tiYeram por patronos pessoas de quem tal 
não se devia esperar, e até dizem que inter
viera uma alta protecção. Os jurados são 
mãos, e contra elles se clama: pretende-se 
substit.uil-os pelos magistrado·s. Melhoraremos 

nós com esta mudança? Esta-rá ·esta classe 
mais liYre do contagio? Creio que não. Os 
cost.um es corrigE-m -se mais com os exemplos 
que com as leis, e os exemplos que mais in
fluem são os de cima para baixo. A infancia 
no Throno não pó de offerecer um modelo: 
mas que modelo de moralidade nos apresenta 
o Governo? Bm um Governo moral respeita-se 
2 honradez dos cidadãos, chamando·o·S para 
os empregos, e nunca se demitte o bom ser
vidor, punindo-se os prevaricadores. Mas o 
que vemos nós a este r2speito? 

Ha poucos dias se repartio nesta Casa 
um impresso que mostra ter sido demittido 
o Inspector da Alfandega de Pernambuco, 
que com sua gerencia fez tniplicar as rendas; 
comparando-se quatro annos della corri_ quatro 
anteriores, vf-se que fez entrar 110 Thesouro 
mais de cinco mil contos de accrescimo, e foi 
demittido sem Olltro crime além deste, e 
talvez alguma impertinencia contra a relu
tancia dos contribuintes. 

O Inspector da Thesouraria de S. Paulo, 
contra cuja probidaô.e nem seus inimigos 
ousam dizer palavra, foi perseguido e demit
.Jido a pretexto de ter passada de uma caixa 
para outra algum dinheiro que era neces·sario 
para não demorar o pagamento .aos empre
gados geraes, de que deu immeüfiatamente 
conta ao Thesoureiro; e, antes deste lhe res
ponder com immediata suspensão, já o di
nheiro estava reposto no seu lugar. 

Os prevaricadore-s estão mais seguros de 
conservar os seus empregos do que os qu6 
desempenham os seus deveres. Manda-se para 
as Províncias Presidentes com commissões 
especiaes oppostas ao interesse publico, e 
para desempenhai-as põem tudo em desordem. 
E poderá haver moralidade qua.ndo o Go
verno assim se conduz? Não é possível: o 
exemplo vai descendo de cima para baixo até 
chegar ás ultimas classes, a virtude perde a 
estima, o egoísmo e as tn.nsacções dominam 
a :sociedade. Hoje a maior necessidade rlo 
Paiz é que o Governo reforme a sua condu
cta moral, sem isso em vão reformaremos 
as leis. Accumularemos as attribuições dos 
juizes de facto aos de direito, renovar-se-hão 
os clamores que contra estes havia antes de 
se crearem os juizes, e que continuaram, e 
continuam até hoje na repartição civel. Es
pero, c-omtudo, que o Governo se condoerá 
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da sono tio i:J'~zil, e arriplará a infunda 
carreira encetada; pois, quando o mal 6 
grande, cllc mesmo traz o remedia. 

Outra protecção que se deve dar á In
dustria é a cclucaçfw da mocidade apropria· 
clamentc a esse fim, encaminhando-a n tcn· 
ta r fortuna por meio elo trabalho; mas !ft 
apparecc tambem o Governo de encontro. t'm 
estabelecimento normal promettla modelar 
<'sln util educação no l~razil: falia, como to
dos entendem, no St•mlnarlo de S. Joaquim. 
fundado pela piednclc dos fieis para asrlo do~ 
orphftos pobres. Em 1831, deram-se-lhe t•sta· 
tulos apropria!los Jl::<rn. o t•nsino thcorlco e 
pratico das artes, os nlt.·ninos sahlriam dalli 
arli,;tus i!lustrados e habituados no trabalho; ! 
mas o e!lifieio estava arruinado, c o patrl-1 
monio cm múo csl<:do; pessoas zelosas se ln· 
cumbirnm otficiosamentc dos reparos c do · 
melhoramento: e quando tudo estava prom· 1

1 ptro para o;; orpbãos pobres entrarem no gozo 
elo que a caridade dos fieis lhes h;tVÜl doado, 
um decreio do Governo os esjJO!iou, c até, 
para escondor no futuro um tal <'scandnlo, 
\lJUdou o nome ao estabelecimento, destinando 
á cducaçfto dos ricos a cas[l e o patrimonio 
que eram propriedade dos pobres! 

Não sd se por um resto de remorso lá . 
ndmitr.em aind:L alguns alumnos pobres. Po I 
rém qu0! é esta a cducaçüo que convém :t I 
um pobre? Xiio, de certo: nem convém a 
ellc nem (t sociedade. Um pobr,•, cclueado 
co!llo rico, sem meios de subsistcnela. [jli'' I 
far.1? Procurará logo um emprego publico, ou 
i··ntarít fortuna por loterias. e. se nada oh· 
tivL"r, entrará cm peores especulações. gu I 
aprcda o Collegio ue Pedro II. e desejo que 
muitos outros se estabeleçam no mesmo pla· 
no; m~s isto nem descuipa a malfeitoria da 
anuiqu!lar;rtO do Seminario de S . .Toaquim, 
<'SI:r asylo de orphilos pobres, onde se pre· 
pnr;<v:t u:n vh·cii·o ele artistas lllustrados. 

Ontr~~ protecç;ão 6 n. iscncfw dL\ direitos 
c!,, qne H g-oza a industria nacional, e que 
sl: aecrescentar(t quando se augmentarem os ) 
dt•lictos de i:nportaçüo. bem como a entrada I 
li 1"1'<' de machinas c matt"rla prima. I 

Eis os me;:ts por que eu entendo que se 
tlei'C prote!(CI' a Industria fabrll. nflo co:n I 
Intenção d<! . occupar braços; como se uisse, 
porque dellcs temos ainda. grande falta, mas 
pnra reagir contra os lllt'"IJUinllos prlnciplos . 

dos Governos tia Eure]m, que se cal'orçam 
em repelllr os nossos g,m,,roB dos seus mcr· 
cados, excepto o ouro: não querem os nossos 
productos; devemos fazer a diligencia para 
podermos passar sem os dcllcs. 

Prestemos todos os nossos esforr;os a 
proteger a industri[l fabril; mas esta pro
tecção seja geral c não incliridual, que mais 
estt•rillsa do que produz, e muito menos nos 
rebaixemos ao meio immoral c ineougruente 
de loterias. 

Julgando-se a ma t<·rla discutida, e 
posta a votos a resolução, nüo Pttssa. 
sendo igualmente rejr:ltadas todas as 
emendas. 

O Sr. Presidente dú para ordem do 
dia a conlinunçüo dtt materia clad:t 
para hoje. 

Levanta-se n. sessão {t:; duas l10ras. 

80" sgss;\.0, C:llí 23 DE ACOSTO 

Ea'JlC!licn lt' .. - Diswsscio ele 1:11rias rcso7Iu;Dcs 
co,icc.dendo tenças c 1H'US(ics. - 1'erecira 
cliscussrio do JII"O}ccto que fh:a as fOi'l.'i!S 

r/c mar prmt o anno ria 18·10 a 1841. 

I'JIF.,'ItlEXf"L\ lJü RJ:. DIOGO .\XTOXIO l"f.J,Jtl 

Reunido su!ficicnte numero d,• Srs. 
Senadores, abre-se a sessftO; e. lida 
a acta da anterior, é approvada. 

O Sr. 1" Secrdnrio dá conta d•J se· 
gulnte expediente: 

L:m r.f11cio do :VIinisLro interino do 
Imperio, ren1c·: tendo as informações 
fJUe lhe têm slilo t:ransmirt:iclas pelas 
diversas Secrna rja5 de Estado, :H:Qrca 
da suspL'nsüo d~ lds prov!nciac~<. re· 
qulsitadas em ofCido do Senado. de 
2·1 do mez passado: A quem r,,z a 
rcqulsiçüo. 

Outro do mesmo l\!lnistro, r<~Inet· 

tend1 o otrlclo do Director da A< a· 
demia das Dellas·Artes, afim ue qu,·. 
sendo apresen!ado a esta An;;nsta 
Camam. possa ella resoh·er a rcs· 
peito do offereclmento que lhe faz 
a dita Academia de um busto de 

~;i 
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S. :\I. o Imperador, obra esta que foi 
executada pelo lento de gravurn e 
medalhas. 

Mandou-se responder que o Sena rio 
rcceberjj, a offerta com agrado. 

Lê-se o seguinte 

l'AilECER 

"A Commissão de Constitulçfto examinou 
o projecto apresentado pelo nobre Senador o 
Sr. Alencar, no qual propõe desmembrar da 
antiga Província do Ccar{L, umlt outra Pro
víncia com a denominação do - Cm·iri Novo 
- cuja capltlll sch a villa do Crato; não 
encontra a Commissão disnosir,fio alguma na 
Constituição que se oppJnhn. a ossa medida; 
mas antes no art. 2', titulo 1', é expressa a 
faculdade para semelhantes subdivisões, quan
do assim pcç1. o bem do Estado: ora. que 
clle seja seja conveniente, supp5c-se, já pela 
razão geral, d·e que semellwntes districlos, 
por mui longínquos. escapam ii. acção c â vl
gilancia do administrador, c da parte dos 
governados, mais se lhes dlfflcultam os ·re
cursos. já cm especial. porque 11 idéa uesta 
subdivisão t<•m a sé'u favor a ·expericncia c 
os conhecimentos pra•tlcos do nobre Senador, 
que acaba de presidir áquella Província: to
davia niio tendo n Commlssão bases suffi
cit'ntcs para julgar por si só da convenicn
cia c proporções da regulaçfto dos limitrs 
aqui traçados e assigna!Ddos, entende que 
deve ser ouvida a esse respeito a Commissão 
de Estatlstlca, que se c·n~erra na de Coloni
sação e Catechese. 

"Paço do Senado, 19 de Agosto de 1839. 
- Visconde rir. S. J_,co1J01d.o. - Ma1·q!tcrl: rle 
Paranaguá. - Vas()onceolos." 

E' approvado. 
O Sr. Ferreira de M~llo pede que 

se nomeie um membro para substi
tuir o Sr. Marquez de S. João da 
Palma na sobrcdltn. Commlssão, du
rante a sua molestla. 

O Sr. Presldcrt~e dcclam que, na 
proxlma sessão, se tomará em con
sideração o requerimento do Sr. Se
nador. 
Fie~ sobro a mesa a redaccão do 

prohcto de lei que cr a cursos de 
l:'studos elementares. 

PnsJa-se li ordem do dia. 
Sflo approvadas em primeira 

segunda discussão, para passarem á 
terceira, •as ,seguint<'s n•soluçõcs: 
primeira, approvando a pensão con
cedida a Antonio Joaquim X unes; 
segunda e terceira, autorlsando o 
GoYerno a conceder cartas de natu
ralisação a Francisco Ferreira Bor
ges e a Bernardo Xavier Pinto de 
Souza. 

São approvadas: cm prlnwira dis
cussão, para passar ii. segunda, a re
solução do Senado que approva a 
t<•nça concedida ao Capitão d~ Fra
gata Antonio Pedro de Carvalho; e 
<~lll 'lt·rccira discussão, para ser re
mcttlda á snncção. a ·resolução da 
Camara dos Srs. Deputados que ap
prova a pensão concedida .Tosé I~;na

cio Ourives. 
Entra cm terceira discuss:.o n 

proposta do Governo fixando as for
~as de mar para o anno financeiro 
de 18·10 a 1841, conjunctamcnt<· com 
as emendas da Camara dos Srs. 
Deputados, e com a do Sr. Saturnino, 
appro1·ada na segunda discuss:to. 

O Sn. 1\Lu:Qr:F.z me PAnAxAGu.t: - Sr. 
Presidente; tomando ainda parte na discussão 
deste projecto, não fallarci mais que sobre 
o art. 4" da proposta do Governo c t•menda 
suppressiva deste• a!'tlgo. 

Sr. Presidente. O Senado, lt'ndo appro
vado, na segunda discussão, a emenda sup
prcsslva deste artigo da proposta do Governo, 
renovando a autorisação, que lhe fôr:t dada 
no anno passado, na flxacão das forcls na
vaes, para fixar o numero dos alumnos do· 
primeiro anno da Academia da 1\fnrlnha, tem 
reconhecido com a outra Camnra, donde vc!J 
a dita emenda, que, com effclto, s(•melhantc 
autorisação era em prejuízo de todos os que 
qulzessem instruir-se nas doutrinas da scl
':ncia que alll se ensina, cspcclalmcnte da
quelles que desejassem habilitar-se ·para a 
prot!ssão de piloto da marlnhl{1 mercante. que 
não tem em todo o Imperlo nenhuma outra 
escola, senão esta, de navegação ou pilota
gem. Mas, Sr. Presidente, de que serve que 
cesse essa autorisaçf1o? Que Importa que o . 
Governo não possa fixar o numPro dos que · 
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prc;tcndc;·,•m estutlar naquel!a Academia, se 
o mal persiste o mesmo, se não peor, estando 
clla a bordo de um navio? Primeiramente, 
alli não póde haver casa suff!cientc que 
possa admlttir e accommodar todos os que 
houverem de matricular-se no primeiro anno; 
em segundo lugar, quando mesmo a houves~e 
nem todos têm possibilidade ou meios de para 
alli se transportarem todos os dias. Foi por 
Isso que eu, na segunda discussão, tirei a 
consrquencla, que ainda tiro, do que o Go
verno não póde deixar de transferir outr:t 
\"ez parn. terra a referida Academia, pois que 
elle deve respeitar naquella emenda SUPlJres
s!va o pensamento do Corpo Legislativo, isto 
é, não vedar a entralla para a Acauemia a 
quem qu!zer nella aprender; o que, como j[L 
ponderei, não pôde ter lugar, existindo clla 
em um navio: foi por isto que então votei. 
e que a·!nda voto peln suppressrw do artigo 
da proposta do Governo. 

Agora eu pediria ao nobre s.madot", que 
na segunda dlscussiio propôz o artigo addl
t!vo, que não passou, no qual se determinava 
que nlnguem pudesse ser admittido a aspi
rante sem ter approvação do primeiro anuo 
da Academia, nem a guarda marinha scnflo 
depois de haver completado o curso acade
mico; que tivesse a bondade de reproduzir o 
dito artigo, submettendo-o de novo á appro
vação do Senado; elle nflo púdc deixar de 
tomar cm consideração uma medida que j(L 
merecera o voto do ·Corpo Legislativo, e que, 
tendo estado ~ru pratica desllc então, c aintllt 
antes, actualmente se acha revogada por :\1'
bitr!o do Governo, que não sei que CSL•·ja 
para Isso autor!sado, pois que a autorlsar;üo 
que tivera para reformar a Academia, e tlc 
que já fez uso, tem caducado. E', pois, pr"
ciso pôr outra yez em vigor esta disposição: 
basta, cm abono dcl!a, ponderar que, tirando 
o Governo os aspirantes de entre os appro
vados no primeiro anno. resulta a vantagem 
dé se escolher os melho~es, c de não despen
der a N'ação com elles senflo no segundo e 
no terceiro anno, com a probab!lldadc de se 
nflo mallograrem as despezas que com cllcs 
fizer; entretanc~ que, entrando logo para a 
Academia com a praça de aspirantes, Mm 
se escolhem os melhOI:es, c corre-se o risco 
de perder a Xação o que c~m clles despen
der pelo menos em dous nnnos; pois que n 

cxpcriencla tem mostrado que muitos dos 
QU~ se matriculam no primeiro anno não 
vingam, sendo expulsos da Academia, depois 
de reprovados segunda vez nas mater!as do 
mesmo anno; accrescendo que de entre o~ 

approvados, que passam ao segundo ~nno 

as mals elas vezes a maloi: parte é de estu: 
uantes mcdlocres, ou menos que med!ocres. 
\'otarci, portanto, pelo artigo addltivo. 

Ainda diria mais alguma cousa, Sr. Pre
:;i<.lcnte, mas basta por agora; na occ.nsião de 
se tmtar da despcza com a Acatlc•m!a voltarei 
{L Questão. 

O Su. Fgrmrw:.\ m; :VfELr.o: - Sr. Presi
dente. Eu estam resolvido a submcttcr .no· 
\·nmente ú consideraçflo do Senado o artigo 
ndditivo que apresentei na segunda discussii<•. 
c que nilo teve a honra de merecer a appro
vaçiio do Senado, ]JOI;quc estou persuadido de 
sua utilid:tde, tanto que já o Linha fc•ito. ·E 
agora que o nobre Senador, ex-professo na 
1nn.teria, ncaba de mostrar aR 1'fl:-':11·"!=: por CJ.UC! 
clle dr:re ser approvndo. com mais ronf!anra 
o m:-tnclo {L mesa.; c ser.ia. de ccr~o ousa(Úa 
Illinlla se quizessc apresentar r:··~~s alguma.;; 
razões em abono do artigo: as minhas razõcc; 
talvez só servissem para diminuir a forç•.t 
dos a1·gumentos logicos e fundados na expc
riencin, que acaba de produzir o nobre Se
nador. Eu mando, portanto, novamente :i 

mesa o meu artigo, rogando que, quando s•~ 

tratar da votação, n:1o snccecla ficar confun
dido com os mais papeis, ao que attribuio o 
c)le niio ser approvado. 

Vem á mes:~ o seguinte 

.\IIT!GIJ AODITI\"0 

"Ningucm .s~r{L promovido a asp!nantr. 
sem estar approvado nas mat.•r!as do pri
meiro anno; c a gurlrda.-mnrinha sem ter o 
curso completo da Academia, - Salva a r~

tlac~fLo. -- Jo'crreira. tl~ ,1[ L'llO." 

O Sr.. AtEXCAn: - Quando se tratou da 
fixaçflo das forças de terra, o s,,nado julgou 
de justi~a igualar as gratificaçii,,s uos cn
pellfles com as dos c!rurg!Õt'S: nas mesmas 
c!rcumstancins se acham os capc!làes da ar
mada; c por Isso offcreço esta Plllcuda para 
ser collocada no art. 7•, que passa a ser o G•. 

'1, .:,. 
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I 
na. per>uasão de qtw nfto havia cmend:t al-

ElmXDA guma feita no Senado, á exccpçüo ila sup-

1 

pressão da palavra - mesmo - que, quant•J 
"Emenda ao art. i", que passa a ser o li". a mim, não valia a pena de voltar a lei para 

- Accrcsccntc-se - e aos cn.pel!ües.- A.lt'n- a outra Camara; c pedirei a sua fmp[Jressrro, 
car." I ze s emendas que ap1mrccPrem não p:ts~ar,•tn, 

E' apoiada. como é provavel. 

O Sn. S.\'l'UI:XIll"o: - Tenho a fazer só- I O Su. I~m:1mm.\ JJE JíEr,I.O: - Sc·gundo a 
mente uma observação, c é de que a emenda minha lembrança, o nobre :IIln"istro da ;llari
não é bem clara, nüo se sabendo se ella sr. i/ nha disse que tinha encarregado :t nm:t. com
refere aos arsen.aes de marinha para com missão de olficiacs gcneraes da arnu~da li•• 
prchcndcr o capcllüo do corpo de art!Jharia j apresentar a reforma da Academia de :VIari
dc marinha, o qual esUt tambem no caso de J nha; não disse, porém, que nos apr<:scntar!a 
ser contemplado, e ~tê par illGntidade com os I a sua proposta nestil s0ssão; c mesmo. quamlo 
cape!l[tes do cxct·cito: assim offercccrd uma isso til'esse lu.g.ar, não era Jll'O\.'avel que clla 
sub-emenda nesrc sentido. pudesse passar. á vista dos trab<l!ltos qtF) 

E' apoiaila a seguinttl 

1 

<linda nos restam c do pouco tempo que !ta 
de scssfto. 

sun-l,)lEX!l.\ Quanto ao enxerto que o nobre Senador 

I

' julga haver no artigo que offcreci, dirai que 
"Sub·.,•m,•nd:L ú emenda do S;·, .\l<'n~al'.- este enxerto é fundado nos precedentes da 

Accrescel~'e-se - c ela uniiiJari:t de marinlia. C:tsa, porque sempre nas leis de fixar;ão de 
- Sal a.rn in~." • forças se inclue dispos!r;õcs que se julgam 

o sn. )IAUQUlcZ m: B.\J!DACF.X.\: - xrw I indispensaveis, e eu acho que a disposiçfu.l 
direi cousa alguma contra a doutrina da deste ar:igo _tem relaçi"to, e muito immt•diata, 

emenda. offerccida, sobre aspirante_s e guar-, co1~. a ftxaça~ .. da~ f~rGas. de mar, ,llQrque .o~ 
das-marmha, m:ts sustento que nao vem a aspn antes e .,na! das marmita fazem p:u te. 
proposito. São enxertos na f!xaçiio das for- / dessa força, ~ por isso é necessario, quanto 
ças de mat·, que nüo de1·emos adm!ttir, tanto J a_ mim, ~ue ftxen:os ~ norma da. s~a promo
mais que o nobre Jlin!stro da i\Iarinha, quan- , çao, e nao se detxc 1sso ao arb!lrlo do Go
elo n·io a esta Casa, nos assegurou de que I verno. 
tinha encan·.,gado a uma comm!ssão, com- Já um nobre Senador mostrou com cvi
posta de officiaes generaes de marinha, de dencia os inconvenientes que se seguiam d,• 
examinar o estado da Academia e offercccr se nomearem aspirantes aquellcs indivíduos 
a sua opinião sobre a conveniencia da mesma 
Academia continuar a bordo ou vir para 
terra, assim como fazer aquellas outras mo
dificações nos estatutos que julgar conve-

que, ao entrarem para a Academia, recebiam 
essa graduação sem terem dado prom alguma 
de sua capacidade e aptidão para o serviço. 
cujo conhecimento sõ se póde ter quando ap-

n!entes, devendo o seu trabalho ser submet- provados no primeiro anno. Quanto aos guar
tido [t cons!deraçfto do Corpo Legislativo, não das-marinha que jft são considerados officiacs 
sei se ainda nesta sessão, ou para a seguinte. militam as mesmas razões, mas com multo 
Ora, Sl' nós esperamos por estes trabalhos, maior peso, poroue é mistér que ellt•s tenham 
mais a proposito acho eu que esta emenda, as habilitações indispensave!s do curso com
que é toda relativa á Academia de i\Iarinha, plcto da Academia. 
seja reservada para css:t occasiüo, do que fa- V.amos cxamin~r o que se pratica actual
zermos um t•nx,rto nesto. lei, que é sómcn·te · mente, c reconhccer-se-ha que nfto é arbítrio 
relativa ft fi::açfto das forças. Jiu!to estimaria 1

1 

o melhor melo para se obtereltl off!ciaes com 
eu que o pr!nc!p!o enunciado nesta C~sa, por a apt!dfto c conhecimentos nccessarios para 
multas vezes, de se não fazerem cnxt!rtos nas : um tal serviço. S<•gundo o que se pratica 
leis de orçamento c de fixar;üo de forQas,, · actualmente, o Ministro pôde, multas vezes. 
fosse posto cm pratica. Pl'las emendas que cm boa fé, promovcr de aspirante a guar:I,t
v!cram da outra Camara, j[t votei, e estava marinha um !ndiYiduo que al!ás n:"to esteja 
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nessas circmnstancias, c que, tendo i.itlo ap· 
pllcaçii.o por algum tempo, depois se apre· 
sente ma llraço e com lnsufficlcncia para o 
posto a qu~ foi elevado. N'ão será isto um 
mal me;:mo pam a marinha? Creio que sLu. 

Que mal faz, pois, que vCt consagrado l>a 
lei da fixaç:io das forças este artigo que tem 
por f!m o melhor serviço da armada? 

Se, porventur:t. o :IIini;;Lro apresomar 
est" anno a proposta,. ainda este anno esta 
dis.rlOsiçüo nfio fica -i.·evogadn; n1ns cu nfi.o 
tenho 1.•2sa csperc.n~;a, não só pela razão de 
falta de tempo, como mesmo fundado em 
outros ]ll'r.•cerlcntrs que ha a esrc respeito, 
porque eu observo que hn muitos annos que 
se falia cm uma ordennnºa militar. O Go· 
\'erno, porém, ainria ni:.o apresentou esse 
trabalho, porque tem achado talvez embnra· 
r:os que tL isso têm obstado; c nós não pode· 
mos prever os obstaculos que o :VI!nlstro en· 
con trar[, para apresentar :t reforma da A c a· 
dcmiu, rl!i1ormn. que 1nulto devemos desejar 
que venha quanto antes, para não conllnuar 
a e:;tar a Academia no estado de anarchia em 
quc se acha; o que ê pr<JYenicnte das conti
nuas mudanças que ella tem soffrido: cad[l 
:Ministro que entra pam aquelln repartiçii.o 
faz as alterações que bem lhe parecem, e 
daqui r<'stJlta a desordem cm todas as nossas 
cousas c o acharmo-nos embaraçados e sem 
cstabilidad<' cm cousa alguma; systema este 
com que nunca pode~emos prosperar. 

Eu quizera, pois, neste caso, nfto deixar 
o arbítrio ao Governo, e estabelecer uma nor· 
ma para essas promoções, ·da qual ao mesmo 
tempo resultasse vantagem ao Pa!z. O cstu· 
dante. sabendo que não pódc ser promovido 
a aspirnn te sem que tenha a approvaçfto do 
primeiro anno, frt•quentnrá com assiduidade 
a Academia para se tornar apto afim de ser 
promovido: a mesma rnzito se dá a respeito 
dos aspirantes que tDm de ser promovidos 
a guardas-marinha. 

Acho, pois, que as razões do nobre Se· 
nadar nii.o procedem, quanto (t adopçfto lm· 
mediatn do artigo, nem vejo que deli.• possa 
resultar algur.) Inconveniente; pelo contmrlo, 
hn de resultar bem, evitando-se o arbitrio do 
:II!nlstro, que. com a melhor boa fé, fncil· 
mente póde ~cr enganado, lançnndo·se·lhe no 
depois a pechn d~ que não attendeu ao bem 
do serviço e sim exercitou patronato: ·~. pois, 

para desviar esoas censurns que pod•:lll c;~hir 
sobrl! o :Ministro que cu desejo firmar n. re .. 
grn, a qual ha de concorrer p::ra qu~ o3 cs· 
tudantes se tornem mais activos e cuidadosos. 
afim de serem approvados c promovicJo,, :cos 
postos t7 (I r:tarinha I! e guerra, com o que a 
mesma muito h:t de ganhar. Co:no pedi a 
palavra, tambJm f..llnrei em f>cvo:· d.t outrll. 
emcnd.t que se ~pr.scntou em fa•:or dos ca·· 
pellfLcs. Eu supponho que os c:tp~Jlã<~s da 
armada cstfto nas mesmas c!rcums.allclas· 
que os cirurgii:ics, e por Isso d~vem receber 
ns m smas vantagens quando cstlver~.m cm· 
b:::.rcnd,.s; do contrario, acontecerá nu~ não 
Gppareccrüo cc: les.tast:c~z íitH.' se ~uj~iU:~ll a 
um t:;! onus co:n v.ncimcn cs tão diminutos. 
Q;:antl.J os snccrdo <'S qa<' são c:1p ll:'•'S estão· 
descmbarcad<Js, c nscg .tem obte ,. sua subsls· 
tcncia p.lo exal'c!do de suas ordens; m s, 
qu~ntlo são ch:mados para embarcar, cessam 
os Sl'U:: v :nclmcat s, por~ue nJ.o pedem con· 
tillum· no d.scmpenho dnquellcs del'<'rcs re· 
ligiosrJs ele qu~\ estnv:nn enc:trrcgn.,·io: por 
isso q~:c c'les necessJriament' têm de Eer 
descrup:nhados p T outr~s sa:erdo~c;; cm· 
quanto andam cmb rc7 dos, f cilnr.l.J privnrlos, 
quando n~tam da vi2gem, de continuar m 
no mesn1o ex~ .. rcicio ele que c.~ta,ram encarre
gados. 

O Sl~nralo, qu0 Ui.o zdo~n se t m mos
trado p:lra p:-o~cger os In:ni:t~-o·j l.'n. rl::ligiflo, 
~cn1 os quncs ; fto pó::e t'SSa. n:esma rcligifto 
pr.>duzir cs effei:os que se drscjam na soclc· 
tladc; o S:nndo dl;:o, pch su' rc<:nnlteclda 
pled~dc, ha de appro\'nr ess1 cm nda. Tam·· 
b. ru estou pers · nt!id: que ç rap~!Ifi.o d' .:r
tllhar:a de mnrlnln est(t no me·mo •·:.:so qu~ 

os capc!lücs do exc·"cito. por :~,o 6 d·' ju tlr,n 
se lhJ faça a mesr::n concc.'sfto, c que tenha 
as mesmas vantagens quando cmbarcarlo. por· 
que nfto supponllo mais penoso o trabalho 
dos cnpellãcs em terra (isto é, do exercito) 
do que sobre as aguas do mar: os que cm· 
barcnm, se nfto cstfi.o cm mclhort's r:ircums· 
taucias, ao menos estão nas mesmas; c eu. 
sendo encarregado de taes commlssõcs, PI'<'· 
feriria antes o desempenhai-as em terra. 

Sr. Presll!entc. Não sfto estas economia~ 

que hito de melhorar o estado do Thcsouro: 
outros sfto os cannes po:r.: onde se escoam os 
dinheiros da NMfto: nfto 6 com a conccssiio 
dessas pequenas grntlflcações que sr dii.o nos 
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capelifws que a Nação ha de soffrcr grav~s brnzil<.·lra para aqu~lla profissfto que tan~o 

prejuizos. Voto pelo meu artigo pela . necessita de voluntarios decididamente vota-
emenda. dos aos perigos dos combates e dos elementos. 

O Sn. Coxm~ m~ LAGJ~s - Fal!arcl prl- Demais, o Governo tem instituldo uma 
mclramentc sobre a emenda do nobre Sena· 1 ~cforma da Academia de 2\Iarinha, um exame 
dor, pela qual propõe que os estudantes da ! sobre os seus estatutos: que vontade ó, pois, 
.-\eademi;t nfto sejam nomeados aspirantes sem : esta de Ir t•mbaraçar o projecto do Governo'! 
serem approvados no primeiro anuo; e as Não me parece isso l'azoavel. 
razões que o nobre Senador produzia foram i Demais, nós sabemos que aquelles moço~ 
mzões de couveniencla economica, e eu me têm de app!icar-se, não só ao estudo theorico 
fundarei nas mesmas phrases do nob~e Se- daqut•ll<t sclencia, como .ao seu desenvolvi
nador que acabou de fallar: - :'-Ião são es- meu to pratico: c nisto v;;jo cu mai~ um mo-. 
tas as ceonomias que podem melhorar as fi- tivo de despeza para os •~lumnos, c por Isso 
nan·~B di!. :-ração; outros sfto os cannes por ruais uma necessidade de serem auxiliados. 
onde cllas se escoam. Acaso o nob~e Senador snb8 se sómcntc os 

Sr. Presidente. Não sfw estas pequenas i joventi tht classe abasmda se dccidlrüo áqudla 
quantias que se d~spemlem com os nspiran- ! profbsfto? :\fio: não se conccuendo essa pe
tes de marinha que podem fazer os males rtncna. ~ratificação, a mocidade menos abas
financeiros da Nação; elles podem ser, bem t<1d1t l'iea privada d" S!' dedicar a essa pro
pelo contrario, um inc~ntivo para a mocidade fissfto. pcrdcnuo-se assim muitas vezes o 
brazileira que se destina a uma vida cuja aproveitamento d um genio que poderia vir 
profissão 6 tão necessaria â defesa do Im- a ser nm excellentc oificial de mn,rlnh:t, d•J 
perio. O nobre .S~nador olha para t·s~a mes- quo o Jlrazil tanto IJI'l•cisa ter pela stm po
quinha despeza que se tem de razér com os siçfto. 
aspirantes dt• marinha, e nrto pam o resul- E;u quanto ít emenda sobre os capcllftes, 
tado que de!la se possa tirar. como seja o votarei por e!lu; mas 6 necessnrio que o Se
conseguir-se o aproveitamento de um on nado notr a differt'nça que ha entre os cu
outro genlo, aproveitamento que possa trazer pellãc;; rlo exercito e os da arma4a: estcti 
um Almirante ao Brazil, um chefe distinct~. nfto tC·m patant.a e só são considerados offi-
Eu estou persuadido que as suas vistas ~[io 

mais amplas, quando insta tanto por uma 
medida que apenas vai ·dar um ~"sultado 

Pconomico rle uma pequena quantia. 
Quanto aos abusos que outro nobre Se

nador disso que so davam. permitta que lhe 
diga que são geraes. O nobre Senador julga 
que o l\IInistro pódo abusar nomeando um 
guarda-marinha antes de trr acabado o cur~o 
da Academia: mas se nós vamos a entrar 
nesse mar de abusos passiveis, entfto não e~

pcremos que de disposição alguma se tlrt~ 

hom resultado. 
Portanto, vendo cu que a unica razão que 

so p6de apresentar é a dessa economia, pois 
qu~ nfto vale o dizer-se que um disclpulo pó
de no fim do anno não fazer o exame. ou ser 
reprovado, que assim se perde essa de;;peza, 
entendo qut• não se póclc classificar Isso como 
nm desperdiclo: o, quando o haja, é multo 
paqueno e ni\o merece quasi ser tomado ••m 
consid~raçil.o, ft vista da conveniéncla qno Re 
encara quando sr quer chamar a mocidade 

ciar.s pelos vencimentos que têm; além disso, 
o Rr.tl unlcn servi~o é quanrlo ~stão embarca
dos. c então têm um vencimento muito su
perior aos cap.ellã8s do exercito. Todavia. vo
tarei pela emenda, ainda fJI!l' persuadillo qu·: 
nos capellães Influirá mais o espirita evan
gc!ico do que a ambição do dinheiro. 

O S11. Fmmr~m,\ DI:: ::1-II~r.r.o: - Sr. Presl· 
dent~- O nobre Senador que acaba de seu· 
tar-s<', combatendo a emenda que offereci. 
disse que não sabia que desejo eu tinha de 
estorvar a acção do Governo: eu nüo des9jo 
de maneira alguma embaraçar os projectos 
do Governo; d~sejo que ü•nha toda a latitude 
naeessaria para desempenhar as altas fun· 
ccõt·~ de que está encarregado, '' creio que 
na minha emenda eu apresento um meio pam 
o Governo melhor desempenhar os seus fins: 
eu pao;sarei a demonstrai-o. tJ 

!~' s~biuo, Sr. Presidente, que em todos 
os ramos da vida social, para bem desempe
nhai-os, s" necessitam certos eoulwcimcntos 
rt'latiros a cada um destes ramos; {) mesmo, 
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para com nntagcm se adqui,ircm t·stes co
nhecimentos se exigem certos preparatorlos 
que se julg~m como lndispcnsaveis: assim 
nós vemos que, para quaesqucr individuas 
serem admitlidos nas Academias, é ncccssa
rio o cxamn de certas matarias prcparalo
rias. Orn, se esta clrcumstaucia se dá em 
geral para com todos os estudantes, parece 
não ser f6ra ele proposito que, para se ser 
aspirante, seja necessarla a approvação do 
p1imeiro anuo, sem que se deixe isso ao juizo 
do Govcmo, o qual cm um ou em outro caso 
p6dc abusar, apezar das suas boas int,•nções. 

O nobre Senador. ~Iinistrn d:t Guerra, 
di5se que o conceder-se aos mor.os que en
tram para a Academia de :\farinha a gra
duação de aspirantes, era um incentivo que 
não merncia a pena de tanto se impugnar a 
despcza que dahi resultava. Eu devo decla
rar ao nobre Senador que niio <>ncaro esta 
medida, tanto pelo lado, aliás attendiYL'l, da 
economi:l, como pelo l:ldo da coll\·enicncia 
que n·sulta de se t<•r conhecinwnto da intd
Jigencia e aptidfw daqnr.lle indi\•iduo que RC 

dedica á profissfto de marin !la; e eu estou 
bem persuadido que o Governo se nüo pórlc: 
bem inteirar destas qualidades sem que 
disso receba uma proYa, a qual não p6de ser 
outra senão aque!la de que trata a minha 
emenda. E' assim, com individues ·compe
tentemente habilitados, que nós podemos es
perar um dia ver sahir da classe dos aspi
rantes c guardas-marinha almirantes brazi
lelros; e não conseguiremos esse resultado 
quando forem tirados a esmo, sem um juizo 
fundado em alguma base. Mc.u fim principal 
não foi evitar o patronato, porque, quando 
elle se quer exercer, ha sempre meios para 
isso: quiz s6mente remover do Governo o 
motiYo que podia occasionar-lhe censuras al
gumas vezes, posto que 1:aras, mal fundadas e 
não justas; ·e não vejo que utllidadc se tire 
de se querer dar ao Governo o arbítrio que 
tanto sustenta o :Ministro. 

O nobre Senador, que j(L muitas vezes me 
tem ajudado a combater o arbítrio, julgo que 
concordarlL comRJigo em que não ha utilidade 
alguma cm o 'toverno esco!lwr nquellcs in
dividues que não tenham as habl!itaçõ<•s nc
cesaarlas: e Ainda mesmo quando o Go\'l'ruo, 
em consequcncia d•·sta emenda, fique iuhl· 
bido de fazer algumas protcc~õcs aos afilha· 

dos, nfLO é Isso de grande considcraçfLo, por
que ellc, quando quir.er favorecer seus pro
tegidos, póde lança~ milo de muitos outros 
llldos, que prouvera a Deus niio se puzessetu 
<HU pratica com grave prejuízo do Brazil. 
'luando ou digo o Governo, refiro-me a to
tios os Governos, c não sómcnle ao actual, 
Porque os abusos .existem e silo a causa de 
nossos males. Deus sabe até quando conti
nuarilo em progretiSO como ha tempos a csttt 
parte; mas eu e~pero CJiW, com o soccono 
da Providencia, as cousas wellw:·ariio. aper.at· 
<i:l má direcção que se tem dado (cs ~dmlni;· 
t~·a{!ües gi"!ral c provincia'2.li, JHlr:t a;; qnac::; 
eu só vejo uma criluinosa indlffcrença. 

De tudo o CJI!C eu tenho elito co!Jljo que 
o nobre Scnrrdor n:io tt•m ra.zho para h11JHI~ 

gnar o artigo. 
O meu nobre amigo (o Sr. :l'l!niatro da 

Guerra) tambem fallou ~obre :L ~menda elos 
capellii~s e appellott pal'a o espírito evange
lico, que é de pollrc~a. blo é bom de di
zer-se. mas nfLo serve pal'a o caso, porque os 
capellfws s~.o homens e necessitam ele pilo 
para viver. Tamb<::n potl .. rei appellar para ~ 

pati~iotismo d·os s<mhJrcs militares quand1 
se trata de lhes rl<cJ·mos sold()s e \'antagcns, 
mas isso seria um )}Jra<luxo: en confio no 
Patriotismo dos braziHros qtt·J fcrmam o 
nosso exercito, por(nl r.arec;1-r:1e que sem 
meios de subsistencia n5.o podfm servir bem 
no Pa.iz. Ora, pc~a Ti1G!;llHt ra.zft~. t~n tambcin, 
apreciando muito o espirita cl~ Evan:;ei!LO. 
quero elar meios de• snb:;i>tenci:L :1que!lcs que 
silo encarregados da sun. pr-or,:~gar,ão. c o 
mesmo Evangelho nos c!J.dna q~c di.Qiill8 cst 
mercen-arius 1nerccde &ltll. Portanto, para que 
haja patriotismo e zelo religioso, nccessarlo 
ê dar meios ele subsistcnci::. :1 tod~s os qtH! 
são empregados em serviços pub!lcos. 

Estando ainda persuadido da convenien
cia de todas as emendas, voto por cllas. 

O Sr. Marquez de Pnranaguá, em 
um discurso que não foi passivei 
colher r.om exactidão, sustenta as 
opiniões por cl!e cmitt!das na sua 
primelr::. falia. 

O Sn. SATun:;rr~o: - Eu tnmbC1ll sou de 
opinião de que uma das hab1Jltações para o 
lugar de nsplranto d"vc ser a approvação do 
primeiro anno; mas, todnvia, nfLo ~stou in· 
cl!nado a votar pt•lo artigo nt!dlth·n. porque 

'•".". 
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282. Scs~CLo ele 23 .:!c .A.goslo 

t.al doutrimL deve fazer parl•J dos estatutos I Deruuls, note o Senado que uma materla 
da Academia da lllarinln, pols esta materiu tão importante está sendo tratach em ter· 
"st:"L ligada a outras rllsposiçües dos mesmos ceii:a discussão, e nclla não ha JH'nt tempo, 
estatuto~. que se não revogam agora; e ten- nem meios de ser bem clesenvolvlcla, porque 
do·nos o GO\'Cl'llo informado d e que uma a nenhum de nós é pcrmltlldo fallar maiõ do 
commisôão se acha ·encarregada da reforma que duas vezes, c ao autor de emenda trcs: 
clc~scs estatutos, parece prudente que se es- o autor da emenda jíL fallou tres yczes, e cu, 
]lere que e lia nos ~cja aprt'scntad:t para pro- sendo esta a segunda, nfto posso falia r mais; 
vidcnci:l.l'mos a tal respeito, se porycntura o Senado reconhecer(• n importancla da ma
a doutrina do artigo não fôr nclla contem- desta mataria, ,. ficar a Acad.;mia rcgular
plarla. X_os estatutos se exigem certas habi- ' a emenda. 
lltaçõcs. mas p6de ser que isso nfto concorra Quanto ao;:; capclltt.,s. cu nfLO estou bem 
para que haja a aptidão neccssaria; sem 
duvida nenhuma, o fim mais convt•nicntc 
para ~;~ obter esse conhecimento ·é o exame 
dns nu:lC;rias do anno. Mas cu não ·\'f'jo nisto 
grande urgencia; para o anno pôde estar de
cidido este negocio, e esta lcl só produz o 
seu c!feito do principio de .Tulho de 18<10 a 
·11. cm cujo tempo eu estou p;•rsuadido que n 
.Academia cstaríL novamente org:misada, Pas
~ando, porém, esta tlisposiçiio, ainda que não 
tenha l'l'feito desde j{t, pôde ir embarar;ar os 
trabalhos da comniissi\o nomeada pelo Go
n·rno: é esta a razfto por QUC na segunda 
discmsiio votei contra o artigo, e continuo 
agora a \"Otar contra elle, co:nqnanto esteja 
com·cncido da utllidadc da medida. 

O SJ:. ~IAnQuEz m~ Bo~.nnAci~XA: - Seria 
imperdoavcl da minha parte se eu preten
desse provar ao St•nado que a emenda que se 
discute sobre os aspirantes c guardas-mari
nha ha ele f~rmar um urtigo dos estatutos da 
"\cadcmia de :llarinha. Mas, se estes estatu
tos iêm dt• set: discutidos nesta Casa, mais 
prolll'io é que esta cmcnila fique para essa 
occasirto. Pelo discurso do nobre Senador 
pela Provinda elo Rio de Janeiro, e que foi 
:\Iinistro da ~Iarinl!a, ierrt reconhecido o Se
nado :t importancia da mntcria. ·Cada um dos 
topicos que elle PnYolycu em seus discursos, 
e tlo:; qnat•s ha muito~ a que subscrevo, e 
outros que deseja.riu combater, exige grrmdc 

informado, mas parccc-:n•.- que têm venci
mentos a bordo, e u mn. das grandt•s condiçõe~ 
que elles têm é ter boa casa c boa mesa, que 
é justamente o que nfLO têm os capc!lftcs d'' 
exercito. Cnmtudo, como não estou cabal· 
mente pn•parado para impugilar csi:a emen
da, votarei por ella. 

0 Su. VEHGCEIHO: - Tendo I'Otado na se
gunda discussão pm: esta medida, c tendo 
observado CJUe o :11inistro da repartiçfLO n 
nilo ilnpngnon, aind::~ continúo a. votnr por 
ella. O mais forte at·gnuwnlo que contra clla 
se apresentou foi o rlc que sua dou~rina terin 
de fazer parte dos <·slatutos que têm de set· 
apresentados ao Corpo Lcgislatil'o; porém 
Deus sabe quando e>se trabalho scr{t apre
s~ntado, ,, por isso niio julgo de gr:l!ldc força 
este argumento, porque tanto faz diseulir·s·• 
hoje esta doutriua como depois, quando se• 
apresentar a reforma do;; t·statut.os. 

Disse-se que a rn7.ito de economia niio 
devia entrar cm linha de conta: eu reco· 
nhcço que a quantin. que se hom·er de des· 
pender com os aspirantes não é mui grande, 
não é eosc o grande vidro po1: nndc se es
coam as rendas da Naçiio; mas cu estou per
suadido que na maior p~J'tr. s" viio escoando 
pelas ·pequenas fendas. c nfto pelos grandes 
vlciros, porque da mullipllcB<;fto elas atldições 
resulta uma gr:mrle somma, c sP não cuidar· 
mos em cconomisar cm cada uma das par· 

dt•scnYolvimcnto e discussão, mas nfto é agora 
1 

cellns, onde iremos parar? 
occnsifto propria para isso. Como mui bem A qucstfio principal ile rtuc aos dc1·emos 
acabou il~ mo31'.rar o nobre Senador que fui- occupar é se é ut.ll, se conv6m ao serviço e 
!ou !'lll nltimo lugar, esta lei ha do ter vigor se é nr.cessnrio pn.ra o bem do mesmo scrvi~o 
de 18·10 a 1841; c assim, aluda que os esta- que S<' cl~ um soldo a torlo au:1clle individuo 
lutos não s'c.iam refnrmad<>s nesta sessfto, c 

1 
que se a.ppllcar (I marinha, Olhada a questão 

sim nn seguinte, lla tempo par.n se tratar I por est" l:ulo, porcc,.·mc qno não ha neccssi
desta matl'r.ia, c ficnr a Acadcmi1t regular· dadc alguma de se dar psse incentivo, porque 
lllelll:<• !'S[a.JwJccida. llÚS dCI'ClllO;; ObSl'l'Vnr fll!C :: C.OllCllri'CllCia ·dOS 
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estudantes tem sido tal que a Governo SQ 
jul;;ou na necessidade dQ fixar o numera da· 
qucllcs que dQVi~.Jll rrequentar a Academia. 
Ora. passando este artigo, a que resulta é 
haver uma cantraclicçfto manifesta. Cansidc· 
ro, porém, que IHL pratica até aqui scguid,L 
dfL-.se um grave inconve-niente, porque, tendo 
os aspirantes solda c sendo a Governa quem 
fixa o set; numera, o resultado é que elle s6 
admittc os seus afilhadas. 

Se é ncccssar!o da.r um premia, uar um 
incentivo [t mocidade para que se dedique 
fi vida n1aritima, então faç;a·se n. disposi{!ú.o 
gera!, franqueie-se a Academia a todos, e 
nfw sómcnte aos afilhauos dos Ministros. Ora. 
para. isso fW evitar, conn.•r!icnte é que os ar;
pirantes tcn!Jam uma qualificação que mos
tre a sua aptldüa c idoneidade para aque!le 
serviço; e por isso mui bem pensado foi o 

(;J'U necessnrio, parque, não se fixando o nu· 
mero, aect:mulava-sc multa gente, c depois 
\'ia-se cll.~ cm grandes embaraços p1ra f~zer 
as promoções; a Isto eu re;pondi que este 
inconveniente pJclia multa bem cvi:ar-se, fi· 
xando·sc o numero dos aspi:·ant.es: ist~,é o 
rplc cu qu~ria que se fizcs>e, e cu não m:mdo 
•c:nenda ne;tc sc•ntido porqu~ n1la me sinto 
com os canhccim:'tllos necessarios para ava· 
li:;r as nece>sldadcs da marinha; porém. como 
cu não posso fazer isto e nfto ha uma emenda 
:1 <•ste respclw, espernrd que ella app:!reça 
um outra occaslão, mas desde j{L me pronun· 
eio muilo rlccididamcnte em hvot_· do artigo 
ndditivo que exige uma qualificação para os 
n~pimntes, e lgua'mente 1nra os guardas· 
:m:,rínln: é ncce:'sarb que tenham um!L qua· 
lil'ic:açiia. Pois, senhores, ha de ficar livre ao 
).linistro fazer guardns·marinha a qu 'm qui· 

artigo CJlW stj :u1mittc a aspirantes nqucnc~s zer? 
indil·iduos que for2m :lpp~o\·:;.dos c:n p:·i- Bu não sei como !la );Iinlstro;, que que!· 
mdro anna. 

:Mas, disse o noUr~..· Senador: - Qu2r-~'.! 

caarcmr a acr,fLD do Governo. - Esta dispa
sir;íw nJo tolhe a liberdade da Governo, antes 
a fortifica; clle marcha mais seguro e firme 
qu~nda é gui:1do pc··Ja lei, do que quando é 
entregue aos seus caprichos (apoiaclos); c 
se isto 6 assim, por que se quer que clle obre 
sem lei? Nfto veio razJo alguma pam se 
deixar ao GoYcrna este arbitrlo, que é múa 
parr. a :IIinistra, porque ha de necessaria
mente dar occasifto a ser atacada a sua rcpu
t~çii.c, e ó m{LO para. o serviço, porque d1c 
até involuntariamente ha de ;abusar; 110is 
um );Iinistro, accupado de tfto grandes nc>· 
gocios. púdc descer á parcicularidade de ir cs
collwr aqucl!c que ii mais idaneo, c não o 
que nií.o tem dado provas algumas na Aca-· 
demia? Pódc ellt• obrar aqui com conheci
mento de causa? Não; necessariamente ha 
ele guiar-se por um informante qualquer, e 
este inform:mtr. pôde ser a pat1'ono ua can
didato ao lugar. Senhores, nfto SQ exija tanto 

dos homens. 
E', pois, com•enlente qu.), para entrar 

para a cl!lSsc .~c aspirante, haja uma hablll
t~_ção. Eu quereria mais que se fixasse o nu
mero dos aspirantes; c quando eu combati 
essa proposiçfto, que me pareceu um pouco 
vnga, de se fixar o numero dos nlumnos da 
Acadc>mln, c que o Ministro disse que isto 

ram um poder tão amplo sobre cousas desta 
natureza. Quero que o Governo sej:L munido 
de attribuiçõcs que o iar;am iortc; mas e3ta 
amplitude em causas tão miudas ha de tor
nai-o fraco, por,1ue clle ha de abusar neees
~ariament~. Quando se fizcrt:ill OJ'dL:n:~nr;,ts df 
;,tar1ulu.t, lln. ele se fazer um quadro dos ofii~ 

t'incs. (t imitaçCto do que havi:~ cm outro 
tempo. Apez::tr de não ser e:n~ãn o Gov·:~rno 

Ü0Sllotico. c.sst! Go,·crno ·:tsr~l:I~tll\'n. (j"iiP era 
melbu:· caminhar~se clebnixo c1c r-·;;!'í!. i.lo que 
andar a t•::imo, e hnria u1~1~1 lei C}llf· dN('!'lni~ 

113.Yi.1 o numero dD.s of~íc!llt'S de marinha que 
d~~ria haver r111 c:H.ln. um elos gr[Lns. Ora, eu 
c:;pero QUe, quando se fizer a ordcnr.nr,a. da 
marinha, nnha tambem c·stP quadro, c en· 
tão yenha marcaclo a numero dos guardas· 
:r.arinha c nspirantcs: esta disposi~i'w (o que 
!lcrtcne:c ~i ordennnça c não nos t•:3tn.tutns. Os 

. estatutos serrem pnl'a rt•gnlar os estudos; 
mas rcg·uiar o accesso da classe p.::rw:ace {L 

ordenança de marinha. Quando viet· c:ssa or· 
. denança entfto se marcar~ r:ste numero: t•s
pcrcmos, mas por agm·a Y:tmas jft. preparan· 
llo este negocio. Par uma parte, fr:tnquenmas, 
coma justamente já se franqueou, a Acade
mia de Marinha a todos as que qulzc.rem de
dlcar·se [t marinha militar. ou {L ruarlnl!a 
mercatne; mas, feito Isto, ag-ora val-se es

. colhcmlo, e dcwm estabelecer regras parR 
<"Sta escolha de cnndldatos a offlciacs. Isto 

36 
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jul:;o de primeira necessidade. e não vejo 
razão alguma que possa oppôr·st• a tal me
dida; as que se n:pr,•sentaram de certo nada 
valem. Quer"ile um arbitrio amplo ao Go· 
nrno. mas esse arbltrin é nocivo a elle c ao 
serviço: não é daqui ~U<' o Governo ha de 
tirar ma!s forca. Portanto. votarei p~lo ar
tigo additivo. 

O Su. Co!i"DI·: 111·: L.\Cms: - Pedi a pala· 
na unicamente para dizer ao nohrt• Senador 
que tanto receia o arbitrio que imposslvel 
serú dt~ixar de ha,·t·r. e, senão. quert~rfL o 
nobre Senador qne todo o mundo que queira 
habilitar-se para a profissão da marinha seja 
por essa vonta(], .. admlttido? Xão sabe o no· 
bre Senador qu1· lm uma habilitação. que é 
os preparatorios, e que. além disto, ha um 
e:wme da disposi1;ão phYsica do individuo 
que o Ministro deve mandar fazer para co
nhecer se elle & capaz dt• ser admittido na 
mari!lha? Quererá o nobre Senador encher 'l. 

classe de marinha de esf]tWl••toH. de homeno 
que. pelo estado da sua suud<•, nl"to possam 
pl'rtencer a uma pmi'issão tmra a qual é 
preciso robustez e uma organisação apropria· 
da? D1• ecrto não querrr{t isto. Portanto. já 
vê o nobre Se!lador que o Governo deV<! .ter 
un1 arbitrio para a escolha dos que devem 
entrar na marinha; e se tem t•ste arbitrio, 
não w•jo como o nobre Senador possa ficar 
tranquillo, sem os seus receios. 

A respeito dos exercicios praticas, disse 
o nobre Senador que -Isto no segundo anno se 
póde rn:zrr; -mas eu espero que o nobre Se· 
nador nit.O quererá guardar para o segundo 
anuo o conhecimento da capacidade dos 
alumnos para serem então demittidos. E' nc
cessar!o que sejam experimentados no pri· 
me iro anno; t• para isto multo convém que 
sejam alistados e disciplinados. sendo justo 
que se dê esse pequeno soldo como incrn
tive. 

O nobre Senaclor sabe que lm economias 
que estancam as fontes da riqueza, c que ha 
li<•spezn:s {!Ue sfto productivas. Ora, que esta 
dcspeza é productiva, nl"to se póde duvidar. 
porque é um incentivo que se dit (t mocidade 
que se póde destinar á vida do mar. 

·Agora, em quanto ás <!lasses nobres t! 
abastadas, o nobre ·Senador sabe que nl"to são 
só os destas classe::; que vão para a marinha. 
Isto dá-sr entre nós, e obst•n·arei qul' Ntlson 

e Joüo Bart não ·eram de certo da classe abas
tada, ,. entretanto os seus nomes ainda hoje 
siio pronunciados com respeito. Portanto, j;í 
se tem di to que. se esta doutrina cabe, é em 
outro lugar é nfto na lei que se d!~cute. Voto. 
pois, contra a emenda. 

O S1:. VJ"u:u1m:o: - Sr. Presidente. Diss.~ 
o nobre Senador qtw ha despezas producti· 
vas, e que esta é uma dellas, mas não provou 
Isto; e. pelo co·n t:·ar!o, eu provei que e lia o!rn 
absoluw nwntc superfina: eu bem claro me 
expliquei, e o nobre So•nador não combateu o 
que eu disse, que nl"to havi:t necessidade dt• 
cunvidrtr com premias pecun!arios para esta 
profissito, ·pois qu•· o Governo se tinha jul
gado na ut•crssidad" de limitar o numero d11s 
~ue para ella queriam entrar, tanta era a 
concurrenc!a. Ora, ;;e elles concorrem até de 
mais. como é Ul'cessario convidai-os com di· 
nheiro para qnt• venham matricular-se nesta 
Academia? Parece ~ne es~e argurn:emo uã" 
tem respnsm alguma, '' o nobre Senador sal· 
tau por cllc. 

Eu d·igo que l'Sta despeza não é procluct!va, 
c sim superfina. porque póde-se obter o 
uwsmo fim sem fazl'l·a, e tanto é verdade que 
o Governo limitou o numero e fez grandes es. 
forc;os para ser autorisado por uma lei a Ii
mirar o numero destes alumnos. tanta e tü.o 
demasiada é a concurr,•ncia: logo, esta des
peza é ociosa e superfina. l\!as eu accrcscen
tarei que ainda não era pelo lado da despeza 
que eu combatia esta dispos-ição, c sim por
que não queria dar ao Governo um arbitrio 
tal que o julgava nocivo ao serviço e ao mes· 
mo :\Iinistro da repartição. O nobre Senador 
respondeu que o :M-inistro sempre havia de 
ter algum arbitrio; eu não nego isso, é da 
natureza do Governo se, investido em todos. 
os seus actos de um poder mais ou menos. 
discricionario; mas o que eu quero é que não 
tenha tanto: pois, porque h a de lhe ficar al
gum arbitrlo, é isto um argumrnto para pro· 
var que deve tei: um arbitrio inteiro? Não; 
pelo contrario, se nós não podemos fazer com 
que elle não tenha algum nrbitrlo, d"vemos. 
ao menos, fn:zcr com que ellc não tenha um 
arbitrio completo; e differentté quando e!le 
tem a escolher entre aquelles que fizrram uma 
prom no primeiro anuo, ou quando se limita 
simplesmente n saber se fizeram exame de 
lng!(•z c rraneez: esses prcparator!os qtw se 
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éxlgem não dfw n"·nhuma prova da Idonei
dade para a profissão, porque póde qualquer 
fazer m·esmo progressos nas Jinguas c não ter 
vocaçiio alguma para scienclas exactas. Por 
isso, essrs prepararorios qu,• se exigem não 
;;er1·em de prom da idoneidade para a pro· 
l'issiio: essa. prova só se póde ter depois do 
estudo e exame• do primch:o anno. 

Dt•ixemos, pois. ao GoYeJ'no <•sse poder 
discriclonario de escolher cntJ'e aquelles qu<' 
jíc têm um titulo de Idoneidade; mas nfto se 
esi.<•nda. esse poder a escolher l'lltre os que 
t<1m titulo e os que não o têm. 

!-ião posso deixar de fallar tambcm sobre 
essa muda.n~a da Academia para bordo: j(l 
aqui cxpcndl as razões qu,• lllt' moJ•iam a de· 
da.rnr-me contra st•.mclhante procedimento. c 
niin fui cu só que as cxpendi: muitos nob.res 
St!nadorc·s se declararam contra isto, e eu 
nfto ouvi justificar-se semelhante mudançt~ 
cl" modo algum; J>arecc-me ate que é uma 
cou~n injustif!cnvel, porque a diffcre!lça quu 
ha cm estar a Ac~demia em terra. ou a bor· 
elo, 6 ser uma casa de pfto ou de pedra. uma 
cast~ Pstrclta ou larga. puis os regulamentos 
col!eglaes podem-se appl!car tambem em 
t<•rra. Os inconvt•nlenres de estar a Academia 
a bordo são manif,•stos, o barulho que ae•·e 
havei' alli nccessariamr,nte ht~ de perturbar a 
nttcnçilo dos estudantes, a difficuldade dos 
transport~s dos m"stres para irem a bordo 
dar lições é conhecida; e a admittlr que niio 
se limite o numero tlos n.lumnos, é necessar!o 
racf!ltar a concurrencia, pois que nflo se pôde 
uegar a grand,, necessidade que temos de que 
muita gente se dedique a esta profissão; mas 
que diff!culdade nfto ha em S<' atravessar o 
mar para se ouvir ns explicaçf>c'S do .mestre? 

cuidando que .:ra umn cmllarcaçii.o armada. 
ouúe se aprend"la th.,or!ca c p~:aticamente; 
mas, depo!s qu,, eu vi qu., era uma náo des· 
armada, c que para o cxercicio pratico se lm
l'la de armar nutra embarcação, não julgud 
com·enlente a mudan~a. pois que, quando cs· 
tes alunmos tenham necessidau·e dos exerci· 
elos pra ticos, será ma. is facil sahll:eru da na. o 
para ir"ro a essa embarcar,flo armada, anele 
<12vem apreud,,r os exerc!cios praticos, ou sa
hirem de tt•rra?! Creio que é a mesma cousa. 
:'ifto sendo a nrto armada, não se aprendendo 
ali! praticam,·nte, nfto vejo senf1o gravissiroos 
inconvenientes de ,,star a Academia a bordo. 

Eu; portanto. apczar de não ser da pro· 
flssiio, faço o csfor~o de apresentar um;t 
dncnda para que se mude a Academia para 
terra, não accrescentando nella - desde já -

porque, sendo esta uma lei annual, fica o Go
l'erno ainda com multo tt'lllJlO para JJoder 
providenciar como convier 

B' apoiada, c <'ntra em discussão, :t 

~eguinto 

•· A Acndcmla de :IIarinha scr;i. transpor· 
t::.da de bordo vn.ra r.crra. - 'Vcrgul.'iro." 

o Sr. 1" Sccr<•tario tn.z a leitura de 
um r•!querim,•nto. que neste momento 
acaba de ser ••nriado, assignado poJ· 
alguns offlciaes do Corpo de Artilha
ria de :1!ariuha. pedindo que S<' au
torise ao Gonrno para mudar o unl· 
forme do referido Corpo. 

Fica ~obrt· a mesa para ser tomacln 
••m consideraG<io na presente t!Is. 
t:.:ussão. "'esta mudança da Academia para bordo 

nfto ha uma só cousa boa. e ha multas cousas 
más; e de1·eremos n6s olhar para Isto com 
indifft•reuca? HaYemos de Ilmitarmo·nos só a 
!'aliar e a cxpõr os Yicios daqucllt• despropo· 
sito. deixando-os Ir para diante? Parece-me 
que mio; eu não queria fazer emenuas nPstes 
casos, porqu,, nfto sfio Jwgoclos da minha lll'O· 
fissüo; mas, visto niio ha\'Cr quem fa~n. uma 
emenda n este~r<'spclto. eu me animo a man
<Ial·a (!. mesa, porque sinto a mn.lor revu· 
g·nancla possln•l corn St·melhante estabeleci· 
m•mto no mar. Confesso que, a primclrn v'!:z 
que ouYi fallar nelle, fique! muito satisfeito, 

0 ::3n. Co~IIE III·: LA<OJ·:~: -Acho Cltl<' a 
emenda ultimamente offcrec!da é anti-consti
tucional. A Consr.ltul~r.o diz que a for~a ar
mada fica ;1 disposição dn GoYerno Para <'lll· 

pregal·a ond,, fô1· conveniente: esta t!SCola. faz 
pari<' da força armada da marinha, c portanto 
dm·c estar onde o Go\'erno julgar que G ruais 
nt!!. Portanto. par<·ce·nw que, sendo a dou· 
trlna cln emendn. conrra o ••xpresso na Const.!
tuic;iio. e!la n~o P•HIIn S<'r apoiada, c muito 
menos poder[, ser approvada pelo Senado. 
Quaesquer ~azõ,,s de com'<'nlencla que haja 
!>ara a Academia de :\farinha estar a bordo ou 
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em terra. o Governo não h a de desconhecei-as: 
dle nüo tem uma vontade inf!exivel de que 
11 Aca(h·mia esteja a bordo ou em terra, ha de 
colloca!-a onde julgar mais connniente. Esta 
emend:t n:io sli vai ,.,ncontrar a alçada do Go
venw St·!:;undo o dett•rminado na Consti t.ui
ç:lO. como mesmo nüo acho este objecto de 
uma. mílgnitudc tal !)UC stda nccessaria. U!ll::t 

disposiciio de lei. c por isso creio r]ne C'll:l 
nG.o deve sc•r approvada. 

0 SJ:. M.u:Qm:z ll" P.\H.\X.\GUA': -- Não 
julgo necessaria a cmemla. c entendo que o 
Gov .. ,rno ha de to:-nar em consideraçüo tudn 
rrunnto sr: tt•m dito a este respeito: ellc pód··' 
mui bC!l! rcso!\'er a questtlo, deixando fic3!' 

a co~npanhia dos gun.rUus-mariuha. a borr.Io, t! 

pondo a Academia onde todos possam ir 
aprend,•r. Assim como hoje vem-se buscar os 
lentes nas 11ifferentcs horas para regerem as 
suas aulas a bordo. tambcm estes mesmos 
escale!'Cr, po!lem condu:d:· de bordo os gum·
d~ls-marinhB. para ~s~istircrn ás aulas na ..:\cn.
dcn"!!a CI!! ::erra. 

O S1:. V~-:mwE!l:O: - Sr. Prrsidt'nte. Qn·~ 

n minh~t c1ncnda. fos:1e atac::tda por ociosa c 
inconv<.)nif'llte. nãn me admiraria; mas qu·~ 

fosse atn.cl).dn. por anti-constitucional, confcss,J 
que nunc·a me lKtsson isto pela. imaginação, c 
muito rnt•nos ~nc se invocnsse. para me com
bater, n artigo ela Constltui~üo que diz que 
ao Govemo pertence dispôr da forGa armada: 
pois mandar que a Academia esteja neste ou 
na!)U<'lle lu;;ar, é empregar a força de mari
nha? Se se quer ela r um:t ext\!nsão tr~o grandD 
ao emprego tia força, então não teremos nada 
que f:1zer. Xão haverá alguma d!fferença <·n
tre preparar a. força e emprear a força? Creio 
ClUC a ha, 0 grande. Se n. Academia é forç;a, S1' 

destinar o lugar onde clla deva estar é em
pregar !!. força, lambem regular os estudos /'> 

cmprel!'o de força. Pois chama-se emprego de 
for~a mudar a Academia de um lugar para 
outro! EntflO todas as promoções sfto empre
gos de força, " nós não a5 poderemos decre
tar. 

Eu nitn sei como se confundo emvr;•gar 
CarGas com o preparar a forr,a! Trata-se de 
preparar a força da marinha, isto nfto pl'!'· 
t.cnce mais f1 Assemblda Geral, c sim ao Po
!l<~r Legislativo!! E' o que eu não espern.va 
ouvir! Eu creio que a minha cmot!da é muito 
constitucional. 

Cm nobrP Senador disse que ella era. 
ociosa, pnrque o Governo ha de mudar a Aca
demia. Isto é o qu,• eu não sei se ellc o fará; 
uo anno passauo para cá niio o tem feito, e 
que conlümçrt posso ter que o faça daqui em 
diamc? Sobre a utilidade desta remoção. eu 
não accmscentarei nada, porque nada se disso 
contra. isso; só se impugnou a emenda, porqut:! 
r;m mui-constitucional; nego isto: agora a 
com'ê:-Jir:·ncia du mudanr,a é um corollario do 
que j(t o Scuado decidia, supprimindo a au
torisD.r;!to que o Governo tinha de limitar o 
nu;~: .. ·ro dos alumno:i. Logo que se admittem 
todos os que quizt•rem concorrer. é necessario 
pôr a Academia cm um lugar onde todos pos
su.ru ir: o mais é uma illusão, é fazer umil 
promessa que tc:n g:·andissimas difficuldarles 
para •c n·alisar. 

A minha emenda, pois. ó um corol!arlo 
do Qt::o j(c r:st[t vencido; e como a Academia 
tem pcrmm:ccido a bordo, apezar do grito ;, 
~•1.ur:nuração geral, apresentei por isso a mi
:llla c:nc:1da. porQLh.' nfLo sei se o Governo 
cvntinuarú a deixa!-:t ficar alli. Portanto, se 
algunl:t cousa é co!l:rn a. emenda, allegue~se 

<' !li:;cma-se. mas rejeitai-a por anr.i-constitu
cional é que me parece que não se pôde ail
mittir: ordenar os cstuJos c onde devem es
tar as aulas. neto é empregar a força. 

Em lugar d;, se crear a Academia de Ma
rinh:t no Rio de Janeiro. pódc-so crear no 
Rio Grande do Sul, por· exemplo, ou na Ba
llia; por uma lei mudar-se ns mestres daqui 
para lá, e isto scrCt emprego de força? Creio 
que nfto: ora, se se pôde mudrtr a Academia 
de niarinha desta para outra Provincia. e isto 
nüo é emprego de força, muito menos é em
pré·go de força mudai-a de um pv.ra outro lu
gar na nwsma Província. e portanto não é 
anti-constitucional a minha cm<•nda. 

O Sa. JLu:Qm~z DI~ BAIWAc"xA: - Tam
IJC!n nfto supponho que haja infracção da 
Constituiçüo na emenda, mas nem por isso a 
approvaria. O JMsmo nobre Senador disse 
que. quando vio o estabelecimento desta Aca
(lt•mia a bordo da nfw,. muito gostara deste 
expediente; c sua opinião parece tcJ: mudado, 
nii.o porque a Ac~dcmia estejJ a bordo, mas 
porque não se d(t no navio o competente cxcr
cicio aos alunmos: logo, parece que a conclu
s:io seria mclho.rnr o estabelecimento, mas 
não rL•movel-o absolutamente. Sr. Pr0sidentc. 
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A educação que devemos dar {t mocidade 
brazileira para o serviço do mar 6 da maio)' 
!mportancia, e todo o tempo que nós cmpi-'~
garmos na discus:;fto de uma lei CJUé organise 
p.,rfeitamente a Academia de Marinha ser{, 
muito util; mo.s não me parece proprio que 
tudo o que é relativo a isto appar~ça agora 
na tercl·ira cliscnssão por emendas como csw: 
seria preci:;o, neste caso, emrar no desenvol
vimento de muitas questões que apparcceram 
no cliacurso do nobre Senador, por exemplo, 
se <·ste estuuo rln·e ser franco a todos. se pó
de ou não ser feito no mar. Cousas boas c 
m:üs se poderiam dizer de parte a parte; mas 
era preciso mais cempo para se meditar nn 
ma.toriu. PorLantr,, impugnei a outra emenda 
sobre aspirante:; c guardas-marinha, e im· 
pugno tu:nln:m r.•sut. ::iC!ll entrar no conheci
mento úu nenhuma dcllas. 

O Sr:. F't~t:t<tclt<.\ IJC :IIu.r.o: -·Sr. Prési· 
dente. Creio que não se poderá sustentar que 
a emenda do nobr,~ Senador (o Sr. VerguciroJ 
:Jcjr~ anLl-e:ünstitudonal. c rrtmbcm a ouLra ra
zão, aprea::-ntn.da conua c!la: de que esta rua
teria nio na tr:rceira discussfto, quando niio 
~L' póàe bem meditar c discmir. creio que ni"Lo 
pódt~ ter v~ior algum. porl]l!C: então o regi
mento d:1 Casa. nüo adnlitLiria terceiras dis-. 
cus>õEs, ucm .::dmittiria que n~llas pudesse 
ha1•er emL·ndns. Quanto {t ::ninha emenda, .iú 
se mostrou, c muito bem. qn0 a sun. matcrla 
tem ruuit::t relaGiio com o ohc•cto que '' J dis
cute. que era até proprio desta lei, por :ratar 
dé promoções: nem :nesmo se príde dizer qué· 
este negocio, dn. Academia st' at.:har a ború>. 
venha de surpreza na terceira discussi'Lo, po:·
quc j{t no anno passado tratou-se uclle. mos
trando-se os inconvenientes que da muil:,nça 
da Academia para bordo se seguiria. inrolll'ê· 
nientes que parece que a pratica tem aiatl:l 
provado mais: portanto, niio G unm materia 
novn. 

Ora, o nobre Senador ~u,, me llrccecleu, 
combatendo ao autor du emenda, aifirmou 
que lhe ouvia dizer que ellc mesmo se ale
grara quando se fu!lon na disposir;fto uc pas
Silr a Academia para bordo da núo; mas e;,s,• 
nohre Senador"e outros alegraram-se porqno 
suppunham que a ,\cnclcmla ia para uma em
burcaçi"Lo armada. mtvegando ü vela. onde os 
alumnos pudessem fazél' os exercieios ncces
sarios, c ucscnvolnr lHe pratica a theoria que 

t:·~w .. ram aprendendo; mas aconteceu o con
tr!trio disto, porque foi mudada a Ac~\leml:t 

p:~.ra uma n:io funde::.da desarmada. qu~.• 

aprescnm a dlfiiculdade dos estud~tlt.<'s em
barcarem para ircn1 alii ouvir a:; lir;õrs. nJém 
dos inconvenienks j{: ponllcrndos. como, por 
exemplo. de nfio se poder fazer alli os estu
dos com os m~.~smos commodos C']Uí! se f:1;.:em 

'-cm terra, pela falta de espar;o sufficiente. 
.Tft mu.Jto bem rlissL· um nohre Senador 

que. se o Governo achasse conv~nicnte o exer· 
cic:io pratico (]i! navegar ~ ~melar ri. vela. man
das:;e pnra alli a co:npanhia !lo:::; guard:ls-ma
rinlut; !.nas isro nõio ter..1 relaGiio c::nn leccio
nar-sr.· cn} terrn. o primeira nnno !12. Acadc-
min. 

.Ap~·orcito estn. O(:l!asl:io para aprt>sentar 
Jt:t:·a r:1zfio. J~i. se di:1sc qu~ a L~menda só prin
eipb.va a ter eficito de 18·10 a lSH. e que 
r,::r: enti'ta hüo de ustar removidos todoa os 
clJ:;;Ln.culos; i.;;to é, qnr. o Governo hn. :.le ter 
;l:~.~::~~clq ~ J .. c•arl~J~IÍ:!. do ;n·imcirtJ tiiii"Lu para 
i(.;l'l'i.l. porrtuc- a bordo da n:1o nflo ba ele tr.r 
e:sparN sufficient,.~ pa!'u. :ldmittir tn.ntos cstu
!1:lntes qu.1ntos t~ tlz~ L-S}krar r1ue con~nrrn.!ll. 

Por isso fJUe se cessa ao Ctnpc·rno ~~ autorisa
l'ilo de limitar o nuz:l:'ro. não htt du·:ida que 
il:J.o ele ser muitos os concurrr~nt~s; e j{l um 
nobre Senado~ nns diSS<' que houve tempo cm 
QlH' concorrc!·am tlnto~ ~lumnos que foi ILe

ecssario dh·iUir t~ au!a em cluas: mas noto 
,,nt!'O !nconvcn!entc n·~stc arbitrio dado no 
C~·:::rno tlt: promo,·cr a a.spirnntl'S c ~unrdas
n!l!.t'!nlln, que é tirar a espe:r:mGn e nlr.nto aos 
:·:"Jn<:nrrCIHCS, porqt!i\ cm verdade~ o que hn 
<l•· r:ermtl'<:f~l' é f!U0. ficando o Governo com o 
:!~:bitr!l) de promover. os promovidos não hão 
rJ,; :m· os de~;v~!idos que tiverem mcrito. e sim 
n:; q::c me:lwres padrinhos tiverem; quando 
.Sl' ::ind:!r o anno, n:1o St" hn. de formar o juizo, 
p:!l'et a promoçi'LD, pela assiduidade dos estu
tlrtatcs. bom <ll•SPmpenho das suas lições e 
U!·ilhr!.ntismos de sNls exames. Xão. os luga
res hilo de sl'r todos preenchidos por patro
natos. c isto desanimarú muito aos estudan
tes. Eu creio que é isto que se faz, e que se 
fl\le!' o arbitrio pura occom::nodnr afilhados, 
c nrbitrio até nn. fixnçüo do numt•ro, porque 
ent:"LD lm a escolha de se admittlr at6 esse 
numero. contemplando com prcf,•rcncla os 
afilhados. o ~ue se não daria quando hou
vesse uma aula patente a todos, do que se 
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se~;u!a multas \'antageus, porque dali! sah!am 
homens habilitados não só para a marinha 
mercante, como para outras occupações, além 
daquclle;:; que fossem julgados mais aptos pa.rn 
ser\'irem na marinha de guerra. 

·Creio que isto ~ ~:azão suffic!ente para 
se adoptarem as emL'Ddas. O Governo ainda 
fica com grande arb!trio, porque hfto de ser 
muitos os approvados no primL·iro· anuo, e 
nem todos elles hão de ser promovidos; t•n
tre esses app1:ovados no primeiro anno o Go
verno terá o arbitrio da escolha, que de1·e st•r 
fundada em justiça; mas. como as affeições 
predominam em todas as cousas humanas. 
mesmo com as restr!cções postas pelas em<·n
das, fica muito lugar ainda para preferir os 
afilhados quando o Go1·erno os tenha. Yota.rei 
pelas emendas. 

O SJt. :l-fAJJQJ:E7. m~ P.\B.\:>.\cc.í.: - !\iio 
sei como se possa ainda. advogar a cxistc•nc!a 
da Academia a bordo de um na\'io. Eu pfr
gun:arei se acaso é conveniente o não termos 
escolas de pilotos: se não 6, então calo-me·; 
mas, se se não pódi' desconheCer esta neces
sidade. como se quer a AcadL•mia a bordo. 
onde omita gente não poderá ir, e mesmo niio 
caberá pela. falta de espaço sufflciente para 
accommodar um maior numero d,, alumnos? 
l'r!uito mais me admiro de que um nobre Se
nador, que foi em outro tempn officia l de 
marinha. não conheça. a desYantagem qu,• ba 
na existencia da Academia a bordo de uma 
náo fundeada. Pois, senhores. podem-se. por
nntura, fazer alli todas as obsen·ações ns
tronomicas indispensaveis á sc!,•ncia na mica? 
Ha alli horizonte? Póde o horizontL' artificial 
:.cr lugar? !\ão, certamente. Demais. a mano
bra que alli se ensina póde ter alguma van
tagem? Aprende-se alli mt•lhor o ensino das 
bocas de fogo do que em terra <'!11 uma ba
teria? Ora, se tudo isto se fizesse fL vela. eu 
nada diria; mas a bordo d" um na1·io fun
deado e desarmado? ... 

Além disto, quem póde desconhecer que a 
i>ordo de um navio não se I>óde estudar da 
mesma. maneira que se estuda. cm t~rra? Como 
é que, applicados os alumnos a d!fferentes 
-trabalhos c fainas. poderão estudar quando 
não seja na hora propr!a. de estudos. <' sem 
r.er quem lh'os explique? !\fto perderão assim 
muitas vezes o anno, porque, perdida uma 
lição nessas sc!cncias, nfio se póde marchar 

adiante? Se essa instrucção !'osse quanto bas
:asse para o fim a que se destina o offic!al 
de marinha, se clla fosse dada (t vela, ainda 
\'Olaria por isso, porqu,, estou persuadido de 
que a principal qualidade do off!clal de ma
rinha não é tanto os grandes conhecimentos 
das scicnc!as mathematicas, cnmo a pratica 
do mar. A un!ca vantagem que se tem apre
sentado. <' que para mim nfio 6 vantagem, é 
n educar,iio colleg!al: é dizer-se qul' alli sfio 
os nlumnos vigiados ,, guardados, e que a dls
~iplina melhor se mantém. :l!a.s que tem isso 
com a Academia? E' prt•ciso que façan10s dif
[t>ren~a entre Academia de :l!arinha e compa
nhia dos guardas-marinha: esteja embora a 
companhia dos guardas-marinha a bordo da 
náo, mas ponha-se a Academia em terra, onde 
~odos possam !r aprender. Por exemplo, no 
Arsenal. nii.o ha inconvenit.>nte algum, como 
!á ponderei. em qne vão de boJ'Cio os guardas
marinha ouvir all! as li~ÕL•s: e a:G disto já 
:1a exemplo; mas querer collocar a Academia 
,•m um lugar onde não st:• podem fazer todas 
'lo obser1•ações astronom!cas nccebsarias na 
nan~g-ação. onde nem todos pode.m ir apren
der, nii.o me parece razoavel. s~nhores, tor
narei ainda a lembrar, nós não temos em todo 
o Imper!u nenhuma escola onde se ensine a 
navegação ou pilotagem: não' temos pilotos 
brazileiros; a maior parte, por nfLo dizer 
quasi todos, são pnrtuguezes: apenas as em
barcaGões d<> cabotagem é que sfLo dirigidas 
por brazile!ros: destes mesmo mui poucos 
oiio os que tl'nham alguns conhecimentos nau
ticos: sfto meros rotineiros. A este respet:o 
contarei um facto, qll<' me foi dito. Certo 
mestre de Sumaca marcando as milhas na
,·egadas com grãos de milho. aconteceu uma 
I'!'Z que uma gallinha, saltando da capoeira. 
comeu os milhos e as milhas. Senhores, se 
QU<'rí:'mos ter pilotos instruidos, como cumpre 
que tenhamos, é preciso que lhes não feche
mos as portas da Acacl<'m!a. 

O Sn. :I-!AnQcJ~7. nr. B.\JlllACJ·:~A:- E' mes
mo parn não nos arrepc,ndPrmos de cousas 
mal feitas e precipitadas QU<' . eu tenho pro
curado hnje eY!tar a n.ppr01·n.çfLO destas emen
das, porque en_t.endo qu" r.lla~ merecem uma 
mais ampla d!scussfto; " não entraria ~ra 
em algum desenvolvimento, S<' nfto foss;· -por 
certo modo impell!do a isto pelo nobre Sena
dor que ~cabou de fallar. 
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Eu entendo que pilotos da marinha roer· 
cante e officiaes da marinha de guerra siw 
duas cousas perfeitamente difrerentes, " que 
as educações devem ser Inteiramente separa· 
das: que seria conveniente a creação de ca· 
delras de pilotagem em duas ou tres capitaes 
do Brazll, como o nobre ·Senador pretendeu. 
nlnguem lhe póde contestar. tanto mais que 
é cousa tão simples que h~jc pelo processo 
das sclcnclas c perfelçito dos iustrumentos o 
homem mais ordinar!o póde ser magnifico pi· 
loto em um anno. )<ão fallo cm navegação e 
manobra, porque para isso é precisa pratica 
do mar; mas, para saber onde o naYio está, 
em cada dia, cm cada hiJra e em caeht ins
tante, e o rumo que deve seguir. não ha ho
mem que não possa sabt>r isto em menos de 
um anno. 

Quando eu estudei na Aendemia dt· )Ia
rlnha a longitude se conhecia pelas disran· 
cias do sol :1 lua. e o calculador mais destro 
JeraYa mais de trinta minutos a fazer o cal· 
cuJo, allrts mui sujeito a e~ros pela multipli
cidade de Jogarithmos. Hoje, pela perfeição 
dos chronomt•tros. todas as observações s,, rc· 
dur.em :1 altura do sol. " o calculo pe!us novas 
formulas não excede a cinco minutos. E' cousa 
QUe eu vi com espanto. nos paquetes, " da 
qual não tinha noticia, por haver deixado de 
estudar essas materlas desde 1821. 

Nada ha mais fac!! presenteull'nte do qu~ 
a arte de piloto. Pôde part'c<·r pedanteria <!n· 
trar agora na den10nsrração desta minha pro
posiçfto sobre pilotagem: eu 11 n·servo par:t 
quando vier a proposta do ~Iinistro. 

P~ço que não haja precipitaçüo, não va· 
mos nós desfau·t com um rasgo de penna uma 
cousa que precisa de mais meditaçüo. D!s;;e o 
nobre Senador meu amigo que o re;;!rmnto d:t 
Casa nüo prohib,~ emendas na tercc•ira dio
cussão: de certo que as não prohibe, mas en· 
te11.de·se emendas fL materia em discussüo, e 
que foi dada para ordem do dia. ,. nüo de ma
teria nova. 

E' contra todas as regras de prudencia 
que a grave questão se a Academia dere con· 
tlnunr :t. bordo, ou voltar para terra. seja de
cidida por uma"'t·menda posttt no fim da ter
ceira d!scussfto da lei da fixação de for~·a:;, e 
quando o Senado j[, estil Impaciente d<· ~···r 
terminada a discuss[o. Esp,•ro, pois, que a 
emenda seja reJeitada. 

0 Sn. CONDE DI~ L.l(õ!~~: - Quero, Sr, Pr~· 
sidentt•, justificar a minhtt doutrina que me 
parece nfto veio tüo destacada como um no
brt• Senador quiz suppór: só se me qulzer ne· 
gar que uma companhia de guarda<;-marinha 
allstados, com ortlciaes e conunandantt•s. não 
é forç;a militar.; mas, como não é possi\'el ne· 
gar isto, direi ao no!Jre Senador que, pela 
Constituição, é da amibuiçiio do Governo t•m
pregal-a ond~ julgar conwniente. l\!as. disse o 
nobre Senador que Isto é prPparar ·força, e 
não empregai-a. Jo~ntão digo-lhe que, por sua 
cioutr!na, os n·cruta;; não compõem furr.a mi· 
litar, porque estão ~e prt•pnrando. entretanto 
que IJóde Imver no exercito oito ·ou dez mil 
recrutas. A companhia elos gunrdas·marinh:1 

é uma forç:t militar, e como tal cstfL ao Go
verno incumbida a tarda de dar-lhe um Juga!" 
conv<·nlenre: o facto mt•smo da dl;;cuss:io do 
objeclo nesta lei poderia convo.•ncer o nobre; 
Senador. Põde o Corpo Legislativo deliberar 
que hllja trt•s ou quatro academias militares. 
mas a. designação do lugar onde devem ser 
collocadas pertence ao Go\·,•rno. Portllnto, a 
minha doutrina nüo me parece destacada. 

O St:. Vm:rn:t"J:o: - Eu quizera que o 
nobre Senador me diss~sse pam que fim a 
Constituição concedeu ao Governo a faculdad•,• 
de empregar força de mar e terra. Parece-me 
~u<' é para a defeza. Quando o Govt•rno tiver 
d~ emprt·gar a força para defeza. eu nfio lhe: 
disputarei essa sua attribuição; mas, cha· 
mar-se emprego de força o t•nsino da Acade
mia, é cousa que não posso admltt!r. s,. o 
Corpo Legisla.tiYo entender ~u·· a Ac:lde!!!la 
não estú bem nesta cidade, não póde remo
vel-a, por exemplo, para a Ba h ia? Parece-m~ 
[!Ui· ninguem negarít que o pildt'; c ~ntüo nii.() 
a. poderá mudar du. nú.o para um ellif!c!o Pm 

terra? São st•i como se possa duvidar disto. 
Pnnanro. niio S<> !iluda o nobre Senador 

com esta autoridad<· ele empregar a !!orr,a: h1t 

de · empr,•gal-a para os J'in~ da Constitu!çüo, 
que 6 a defeza; mas aqui nito se <'lllpreg:t est,l 
companhia dos aspirnntes ,. ;:uardns·mar!nllrt 
para a c!efeza. ·est:i t•mprcgnda par:t a su:L 
educação: nós tratamos ll:t educaçito da. força. 
e não do empregn. 

Não cJ)-,•i mais nada a este respPito. por
qtw dizem que isto é uma mat~rla nol':l, ,. 
que mio cstavamos preparado,; pura ••stn. c!ls· 
cussfto. Senhort'o, todas estas qnestões foran1 
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ycnti!adas na segunda discussfto: a emenda do 
nobre Senador, o Sr. Ferreira de :1-Iello, foi 
nté discutida, nüo soflrcu opposição alguma, 
c creio que nfto foi ~pproYadu por um des· 
c.uido na votaçiio; ag·ora, quanto [L emenda of
fcrecida por mim para a mudança da Aca
demia. é o coro!lario do que se venceu, isto 
ü, que. fosse lllimitado o numero dos alumnos 
da Academia. Portanto nfw 6 isto materin 
nora: se quizcrcm pe:1:;ar mais sobre esta 
matcria, pensem, porG!II, eu julgo ser intole
ravel que <t Acaden;ia esteja a bordo de uma 
nio dcsarmadtt: s;; dia estivesse a bordo de 
algumu cnnbarct!çiio armada. que navegasse, 
poderia hurer alguma Yantagcm; mas a bar· 
{]o de um navio fundeado c desarmado, não 
tem scnüo incon\'cuientcs. Se nós ti\'essc :nos 
duas academias de marinha, cntiio diria cu: 
faça o Gowrno o que quizcr desta Academia; 
mas nós niio re:nas senfto esta: eu pugno por 
isto, aclvog:~ndo a causa àa marinh~ mcrcan~ 
ic. c cu ju:go que é muito dignrc de scr advo
gada. E' Inulto ncccs!Jario illustrar a nossa 
marinha mercante. c a Academia ~1 bordo 
equi\'alc a despedir os aiumnos d<:sta mari
nha, o que é intolcrunl. Portanto, urge un::t 
providenda n. este rL~sncito, e cadt~ vez me 
convenço nuds da nt:c:es.!:ilrlacle de passar Q.. 

minha emenda. 

nado, scrüo tomados em consideração; c, se 
uma das suns disposições rõr esta de que se 
trata, não será necesssario occuparmo-nos 
c!c-lla, por se achar jú p;·orilknciaUn.; e se 
porvcn tura vier uma di:;po:;ir;ão cm contrario 
c fôr digna da approvacfw do Senado, appro
var-sc-hu sem iucon\·eni.~nl<' algum, porque 
por essa poeterior delibt·r:tçiio ficar[t revogada 
a que agora se toma, tanto mais que eu nfto 
'·'S]lero que os trabalhos d,·ssa commissão pu;o
scm cm lSU nem em 13·12. 

V. Ex. sabe o que so pas:;ou :1 respeito do 
Codigo Militar. Ainda cu iazia ]la;·tc da Ca
m:tm Tcmporaria, quando foi nprc·sentado 
a!li. e se nomeou uma commissão para o exn.
minar, c até hoje nada se tem decidido: eu 
pois não espero melhor sorte aos trabalhos 
desta commissfto de marinha, nomeada pelo 
G·ovemo; por isso creio q"t!C niio 6 motivo 
su(ficient.e o estar trabalhando esta commis
sfto, para nós deixarmos de deliberar o que 
für mais conveniente. 

Eu, Sr. Presidente, quero addicionar i't 
minh:t cm~nd:t estas palavras - d<'sclc jfl .. -
1'' summamente vantajoso que só sejam pro
movidos a aspirantes aquelles que tiverem o 
primeiro anno lectivo com a approvaaüo, e a 
guardas-marinha os que tiycrcm o curso com· 
)lleto da Academia. 

Quanto á emenda do nobre Senador (o 
Sr. Verguelro). creio que ella podcri ser ap
provada com ·este addilamcnto: - findo o 
curso actual. - )/{to mP fazem muito peso as 
inclinações e desejos dos Srs. :'.Iinistros, aos 
quaes aliás tributo respeito, c confesso fran
camente que, quando observo que os Srs. ::V!i
nistros apresentam algumas razões, julgo logo 
nccessario examinai-as escrupulosa e miuda
mente, a ver se incluem utilidade publica, ou 
tc,ndcm principalnwni.P a conferir mais algum 
arbitriozinho; e cuido que os que seguirem 
a minha opiniüo não se hão de enganar. 

Ainda devo dizer qu,• me parece que se 
tem confundido a companhia dos guardas-ma
rinha com a Academia de Marinha; são cou

O Sr. Presidente dt•clara que o Re- ~as diffcrcnics: 0 qu,~ se quer 6 que a Acade-

O SJ:. C.\s~r.\so: - Pedi a palavra par:, 
dizer muito pouco sobre a mat.eria. )ia se
gunda discussi"w deste projecto, nos disse o 
nobre ~Iinistro da !\Iarinha r,ue ha\·ia uma 
commlssiio nomeada pelo Governo para dar o 
seu parecer sobre este objecto, isto é, se con
vém ou não que a Academia persista a boruo, 
c bem assim acerca da reforma dos estatu .. 
tos. Em conscqucncia, julgo que de\'emos sus
pender esta discussão, purn continuai-a quan
do nos sejam apr,•scnl<Ldos os trabalhos dessa 
co:mnissiio nomeada pelo GoYcrno. Parece-me 
tambt'lll fJUC: o Regimento não tem sido obscr
Yndo, por isso crue em tn.l mnterin. SP ten1 fal
!ado mais I'C7.L'S do que llt> p~:rmitte cm :er· 

gimento tem sido g·uard:tdo. 

cc!ra discussão. 

mia <'steia cm terra c que se J('iO !Imite o nu-
O Su. FmmEitL\ tm :I'IF.LW: -Creio, Sr. mcm dos alnmnos que se queiram matricular 

Presidente, que j[t se n~spondeu Qabalmentc nesta A.cadt'mia, pelas razões que jil se deram. 
ao argumento (](• tlewrmos esperar pelos tra-~ Quanto [L companhia dos guardas-marinha, 
balhns dessa commissüo nomeada pelo Go- me parece que é uma força m!l!tar; c se o 
verno: quando esses trabalhos vierem ao Se- Gnvemo achar conYenicntc que clla esteja a 
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bordo. pódc l':tz.,r isto, embora a t~nha em
barcado cm um na vi o desarmado. 

Senhores; t~m-se mostrado os incom·c
uientes da Academia <L bordo da níLO: eu es
tou presuadido que Ll!l m8dida não se tomou 
seuilo para se fazer bulha; foi uma dessas 
phantasmag-orias que o Gabinete de 19 de 
Setembro apresentou para illudir os incau
tos; mas já todos têm !'<·conhecido que est:i 
medida foi uma verdadeira i!lusiio, aliás pre
judicial (L mocidade brazileira. 

Portanto. pela minha parte, quero dar a 
esta mocidade os meios necessarios para ad
quirirem os conhecimentos da marinha mer
cante e da marinha de guerra, e nfLO approvo 
m;;didas que tendem a diffieulta1: o desen
volvim0n:o das razões nas classes menos abas
tadas. 

E' apoiada 0 entra em discussiio 
esta 

r:~uc~lJA 

"Sub-em•·nda fi minh~ rtllt·ncl:l: - Ae
crescente-se - desde• j(c - e na do Sr. Ver
guciro, accrescentc-se - findo o curso actual. 
- Salva a rPdacçfLO. - Ferreira àe Jf e/lo." 

O Sl:. :<.IAnQl:EZ me PAit.\~AGL\.: - Tendo
se-me remett!do o requerimento (que ha pou· 
co foi lido pelo nobre Sr. Secretario) dos of
ficiacs do Corpo de Artilharia dé :llarinlla 
que pedem que o Governo fique autorisado a 
mudar-lhes o uniforme, cu offcre~o uma 
emenda n<·SS(• sentido. por isso que o uni
forme que está em uso foi estabelecido por 
1<0!, c só pelo Corpo Lcgislath·o p6de ser al-

J~' apoiada c entra em discussão li 

seguinte 

"F!cn o Governo nutorisado para alterar 
os uniformes da artilharia de nu:rinha. -
Marquez ele Paranaguú .. " 

Julga-se a matcria sufficientemente 
discutida; c é approvada a proposta 
do Governo, conforme passou na se
gunda discussão, c com as emendas 
dos Srs. Alencar e 1\Iarqucz de Pa
rana~;:tíl, e sub-emcnda do Sr. Satur· 
nino, não passando as outras emen

das. 
O Sr. Presidente dcclalia que as 

emendas no,·as teriio a ultima dis-

cussão na proxima sessão, e dá para 
ordem do dia: terceira discussão da 
n·so!ução sobre a pensflo de Antonio 
Jc,aqu!m Nunes; primeira discussão 
do projecto de lei sobre o contracto 
do casamento da Sra. D. Januarla, 
Princcza Imperial; e a continuação 
da discus~ão adiada sobre a interpre
tação do Acto Addicional. 

Lt~nmtn~st' a Sllss;io tis duas hOI'as 
da tarde. 
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EJ:pt:rlir:lltr:. - Tr•rcdra rliscnssão da resolu

oiio que concr<Zc pensão a. ,tntonio Joaquim 
Nunes. - Primeira discussão do projecto 
que e·stabr:lccc a,ç ba.çes do contracto de· 

crr.~amt:nlo ri'n Princr•za Jm.perürl rr s.,. 
nhora D. Jrmué!ria. - Scssrl.() secreta.. 

l'RF.S!(I~;sct.\ Do Slt, lliUGO -'-:'i'l'OXIO ~·EtJÓ 

Reunido sufficicn te numero de Srs. 
Senadores, abre-se a sessfto; e. 1! da 
a acta da anterior, é approvada. 

Passando-se a nomear um membro 
para a Comm!ssão de Estntlstlca. 
conforme o requerimento do Sr. Fer
reira de 2\Iello, feito na antecedente 
sessão, salle eleito o Sr. l\1ello c Souza 
com 15 votos. 

E' approvada a redacção do pro
jecto de lei que crea cursos de estu
dos elementares em todo o Impcrlo, 
afim de ser remett!do o projecto á 
Camara dos Srs. Deputados. 

Entram em ultima discussão as 
emenads novas, feitas e approvadas 
na terceira discussão da fixação das 
forças de mar, e. discutidas, são ap
provadas para serem remettlda! il. 
Comm!ssiio do Redacção. 

Passa-se á primeira parte da ordem 
do dia e 6 approvada em terceira dis
cussão, pura ser remett!da il. sanccão 
i!nperlal, a resolução npprovnndo a. 
pensil.o concedida a Antonio Joaquim 
:'<unes. 
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Na segunda parte, entra em pri- theses: a primeim é que o casamento da 
meira discussão o projecto de lei que Princc?.a. herdeira presumptiva da Corôa será 
estabelece as bases para o contracto fci to a aprazimento do Imperador; a segunda 
do casamento da Princeza Imperial a é qtw, não existindo o Imperador ao tempo 
Senhora D. Januaria, conjunctamente em que se tratar d<;,ste consorcio, não pode1·â 
com o parecer das Commisaões de clle effectuar-se sem approvação da Assem
Constituição e Fazenda, e voto sepa- bléa a.~ral. 

rado de um de seus membros. Ora, a primeira hypothese nfw se pôde 
O Sn. lL\RQUEZ DE BAnBACEXA: - O re- realizar, porque S. l\1. o Imperado~ está na 

BU!tado do exame da>; Commis~ões Reunidas minnridade. Quanto ít segunda hypothe>õe, di
de Constituição e Fazenda, sobre o projecto rei que é r:erto qU<) existe o Imperador; po
de lei offerecido por um nobre Senador, e.s- rém. como jâ observou a Commissão, e multo 
tabeleccndo as bases para o contracto do ca- bem. foi demonstrado JWlo nobre Senador que 
sarnento dt• S. A. I. a Senhora D. Januaria, me prec••deu, o nosso jovcn Imperador, sendo 
consta de duas partes, a saber: um parecer menor, nfto tem vontade: e nii.o podendo elle 
da maioria das duas Commissões, e um voto dispôr cousa alguma a este respeito, compete 
separado de um de seus membros (o Sr. Hol- :l Assembléa Geral legislar sobre tal matcrla, 
!anda Cavalcanti) ; e quando este seja appro- conforme o disposto no mesmo art. 120 da 
vado pelo Senado, tem o proJecto de ficar Constituiçito, e é assim que se deve entender 
adiado até a época apontada no mesmo voto est•· artigo. 

separado, que é aquella em que S. :vr. o Impe- Ainda luwia uma outra circumstancia, cm 
rador fôr reconhecido m1lor. Portanto, enten- que conviria reflectir. e era um Incidente qtw 
do que a primeira cousa que devemos decidir poderia ser previamente decidido: mas eu 
é se a opinião do voto s.parado deve ser ;ou surJPOnho que na primeira discussão só sr. 
não attendida. - del'e tratar da necessidadt• e utll!dade do pro-

Eu não acho bem fundada a opinião do icei o, e por isso nos devemos por ora limitar 
meu nobre amigo, de que, 6. vista rio art. 120 ao conhecimento disto. e deixar para a se
da Constituição, não possa casar a herdeira gunda discussão o fazermos as observações 
presumptiva da Corôa durante a mlno~:ldade que julgarmos conveniente>; sobre cada um 
de S. M. o Imperador. Salta aos olhos que se d-os artigos do projecto; e se V. Ex. (dirigin
não p6de deduzir de tal artigo a conclusão do-se ao Sr. Presidente) julga que esta mi· 
que dellc tlrn o nobre Senador; e, a ser ad- nha observação póde ter lugar, rogo-lhe haja 
mlttida SPimlhantc conclusão, seguir-se-hia rl.: convidar aos nobres oradores que houve· 
que esse a:·tigo envolveria o maior dos absur- rem de tomar parte na discussão a se llmi· 
dos, como seja o caso da Prlnecza Impcri~l tarem a. esse conhecimento. 
ter muito mal~ idade que o Imperador, e, cm o Sn. RoDRIGUES m' CAllVALIIO: - Sr. 
conscqucnda della haver nascido 16, 18 ou Presidente. Quando o Regente, em nome do 
20 annos antes de S. :lf. I .. se dever esperar Imperador, abrlo a sessão !cgislat!va da As
que S. ~I. I. chegue á sua maioridade para St~ sembl6a Grral neste presente anno, annun· 
tratai: do ca.samento da sua Augusta Irmã; clou ás Camarns a Intenção em que estava 
nesse caso_. viria ella a casar de quarenta e de ·tratar do casamento de S. A. I. a Senhora 
tantos annos, ou talvez de cincocnta; c as- n . .Tanuaria. o Senado, approvando o parecer 
sim se mio conseguiria o fim politico de seu da illustre Commissão que redlgio a resposta 
casamento: á vista disto, parece-me que o á Falla da abertura, provou evidentemente 
voto separado deve ser rejeitado. quanto estfL possuldo da utilidade da medi-

O Sn. V1~co:o;m; DE S. L~:oPor.no: - Como da que tanto poderia contribuir -para a per
membro da Commlssão devo dizer alguma manencla e perpetuidade da Augusta Faml!la 
~ousa a respeito do objecto em questão, se que deve presidir aos destinos:' da Nação; 
bem que cm parte eu fosse prevenido pelo maa o mesmo Senado, com multa sabedoria, 
nobre Senador que mo precedeu. declarou quo opportnnamente trataria com 

O voto em separado firma-se no art. 120 todo o àesvelo de tão esperanços1 uni!to. Elu 
lia Constituição, o qual contém duas hYpo- tambcm approvel este paragraplio, na firme 
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persuasão de que o adverbio - opportuna
mente -valia tanto como -em tempo op· 
portuno - Isto é, quando as clrcumstancias 
o ac-onselha~sem c o permlttlssem; mas, pouco 
mais de vinte dias eram passados, quando 
appareceu este projõct~. e eu me vejo cmba· 
raçado em uma questão Igual ao - logo -
da Orucnação, que deu mater!a a disputas 
interm!naYds. Nós herdJmcs da Naçã.o, de 
quem descendemos, o habito de olharmos con1 
um respi!lto qu1s! religioso pa~:a o Chefe da 
Xação e sua Augusta Dynastia, c depois da 
noss:l. fel!z Independcncia contemplamos com 
a mesma veneração, ou n.incla maior, o Im· 
mortal Fundador da Monarch!a Const!tuc!o· 
nal Repn•sentativa. Nós experimentamos que 
no meio das nações que nos c.:rcam é o 1\!o
narcha Constitucional o iris da alliança en· 
tre a Naçfto e o Throno. que é esta institui· 
çilo salutm: quem nos tem salYado da vora
gem dtt anarchia. A estt• culto que hoj<· os 
brazile!ros professam [l Famili:l Imperante 
anda unido o nwlindre ele nfto embaciarmos, 
nem com :t mab lel"r sombra. esse n·rniz d<: 
respeito c vcneraçii.o. e daqui vem o receio 
de tratarmos com toda a !ibt"rdade os nego
cios da Famili:l Imperl:ll. Como. pot·ém. o 
r•cspcito se póde ligar com a Yerdadr., c sem 
esta aquelle torna-se baixa lisonja, eu, f:1llan· 
do francamente, mostran·i o que nos pertence 
fazer ncstP ol>jl'cto sublime. J•:xaminemos a 
questã.o. 

E' util o casamento de Sua Alt"~"? De 
certo, todo o brazilciro de bom s<·nso assim 
o julgará. E' de n<>t:essidadc qu0 uma lei 
trate desde já dr sua dispos!çflo? Eis o que 
acho prematuro. 

O! cusan1ellt~ das rumili;:t:,~ tê!ll por &>.. 

_i..cto primaria a ut!iidadc individual tios fi· 
lhos, e socuut!arianwntc o comrnodo e honra 
das fami!ias. ~o casamento das prince
zas outra é a regra; a eummodidade parti· 
cul:lr destas augustas pprsoJHtgens é o ultimo 
ilm, sendo o primeiro o bem do Dstado. Uma 
prlnceza nüo casa só porque: clwgou a estailo 
aubil, mus porque umas vezes com ""se ca
samento se flrlm ou sr.;;ura n sucecssiio ila 
fum!l!:l. e vem a ser o apoio do throno; ou· 
tras v~zcs, porque com l'lle se adquirem va
liosas alliauças, por tratados e por pactD.I 
de fam!!!a, por evitar uma guerra por confll· 
cto de lnt('resse, por cessncão de territor!o, e 

por outros mot!Yos po!!ticos: mas segue·~• 

daqui que por esles pr!ncipios ;;eracs o Go
verno actua I pó de ter a Iniciativa? Será ne· 
ccssaJ·ia, como preliminar, uma lei que fixe 
ilote, doação ou apauagio? Eu louvo multo 
as boas intenGiies do Governo e os desejos de 
servir bem o Paiz, mas aelw que por ora 6 
i,;to p1;ematuro. Donde se pódc mesmo deri
vai" o direito que o Gov~rno se attr!bue de 
dar o primeiro passo neste negocio? Se existe, 
il~:Ye provir da Const!tuiçi"to, ou da Lei da. 
Regencia: vejamos. 

A Constituição em parte alguma dá ao 
Rrgl·tJLP a faculdade de determinar a époc11 
elo casamento das Augustas Pr!ncezas: o ar
tigo 120, rtspe!ta;:do os direitos paternaes c 
dando ~oda a latitude ao Imperador sobre o 
cousort:io de seus Augustos Irill10s, declara 
qu,•. niio ~xistindo c• Imperador ao tempo do 
contracto. o casamento da herdeira prcsum
tltiYa da Corúa nfto poder:i cffectuar-sr sem 
approvuçii.o da Assembléa Geral. 

A Lei da Rcgencia só tem cm Yista, na. 
minoridade tio Itnl>erador, cln1· um substituto, 
ao Poder )loderador e ao Poder Executivo/ 
eomo claramente S<! Ye do art. 10, que compe-··. 
lt•m ao Imperador, como Soberano, c não 
como pai e como chefe de famllia. Para estes 
crcnu no art. 130 um Tutor e as duas leis 
rcgnlumentarcs da Rcgeacla e Tutoria extre
ma mm as funcções destes dot1s altos func
donarios. 

Na Ld da Regcncia não ha uma só Pala· 
vra por onde se coneluu que o Regente tem 
intenlleneia no~ neoeios ua I•'amilia e Casa. 
!mpérial; estes objectos nfto pmteucem l\D 

Poder l\Ioilerailor, nem ao Execut!Yo; perten
cem nos capitules 3". 4" c 5", que nada tem 
eom os poderes ·ãa Regencia. 

l'ios arts. 110 e 114 da Constiluiçüo se 
il:'t ao Im)Jerador a faculdade de nomear os 
mestr,·s de seus Augustos Filhos t' o mordo· 
mo de sna casa; a Lei dtt Rcgcnc!a. não CDU· 

et•deu ao Regente estes direitos, mas ao Tu· 
ter na Lei da Tutoria, assim como a faculda· 
tle !le nonwar os criados necessar!os para o 
~crviço ordinario domestico, rcscrvantlo os de 
ordem mais cleYada para o Imperador maior, 
por Isso que a nenhuma autoridade se deu 
essa uttribui!;ão. 

A Lei dn Tutoria que seryc de Reg!mcn· 
to no Tutor, depois de dar certas regras, re-
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mctt<'·S<J <'lll tudo o mais a Legislação Geral 
existente; c por esta, ,L quem compde pro
mover o casamento elos pupiilos? ,\o Tutor: 
c quem o approva'! o Juiz dos 0!'l1hãos. Qann
to a mim, o negocio 0 claro; pertence ao Tu
tor indicar a C.poca do casamento, {L Assem-
bl6a upproval-a. Não pt•rtencr:, portunto, ao 
R·cg,•ni.e fixar essn. t!po:..a, porr1ur: ll(.'ill a Con
stituir;iio nem a Lei da R<•;;encia llw dá essa 
autoridade, sendo como é um Govemo lle 
transir;:io; niio pertence :i Asscmbléa Geral. 
porque a Constituição ordena que <'lla inler-
venha sómcnte pnra a sua cffcctuaç:to, que é 

a re:.tlisaç:to c nüo a iniciativa . 

n:1.; u. Ü[J;Jca do ca:;amcnr.o das princczas? Cir
tll!nstancia:; natunws. mnraes, c mesmo poli
LÍCilS, hnY~l'ií, qu'"~ ern umas senhoras firme 
·.\~Ha éJHJca ao:-; dezoito n.nuos, on outras an
tes. e crn outras depois: são conhecimentos 
dom,;st.icos do p~.i de l'a!uilia 1111 de seu sub
stimto. O que me parece pouco decoroso é que 
se qucir3. tratar elo casamento de um Membro 
da ·r·[,:nilia fmpcranle, quando o Clwfc é me
nor. çstando proxllno á puberdade, c pouco 
distant<.' da maiorid:uk legal. O casamnto da 
Sra. D .. Ja:1uaria não ú o casamento ardina
rio 1:0 uma. princcza; tn.mbem é o casamento 
da ht·nleim rwcessnria ria Corõa, e é o casa-

Potkrú dizer-se: - o an. 2" da Lei da E10!JLD de un1a princez:t que cm substituição 
Tutoria drr.larn. q1w o Tutor nft.o tertl parte ;:>tí:L· snc:et•tlcr; r n:io succcdcndo ella, podem 
em acto algum politico, em nome de seus ;m- ~r;n:; rilhns 5ucct•der no Impcrio: é um casn

l)lllos; o c .• asamento. é um ob,h>cto politieo. =. I m<·nto CJU~ introd•tz na Famllin Imp. cr!al um 
logo. não fJ(·rtcntt! ao Ttttnr. - g eu rctor- l':lmn de ontr~ fn.milia. c até de ~a.c;:üo cstra
quirei: -o Hlegente snb!:i:itue: o Poder :~k- J!hn.: _, P:~H"Jnanr:1 0 Impr:~rarlor não casar, é de 
dcrador e o Poder Exec:utivo, mas não ao mnito mt.'linrll'<'. \'cia·se 0 fim do art. 130 da 
!mpc·r~tclor nos ncgocios de sua. easn.. no Q'..lC 

.,JJc obr:t como pai de f:unilia: ne;ta part·~ 

a Lt'i rla Ttl!.Ol'ia lhe substitue o Tutor; logo. 
nüo prrtenee n.o Governo ltllllar a inicíath·a. 
- :llas, tullo se p6tle concilia'r: o Tutor :,~m 

o rcp;illlt~n domestieo, deve propôr ao Rt:.gent(! 
a época .~m que se pódr r.rat~r elo c'1sam••nt:1 
de scns pupillos; o Regmte, r.omo C!Jt·l.'r r.lo 
Podr.r l~xccutivn_. o n. qnem compet.t.' f~1.Zi.1 !' 

tratados, em cuju class~~ e!lt.ram os contractc:; 
de casa:n,•nl·a do!; principr·s, clr;v.,: mancl:u in· 
dagnr pr.1os diffcrent\~S di!)lomníHS que t.lm1 
na Enropn nm p;·inci[Jt: apto parr, t:io sub!l:,te 
união; c (]epois destas indagar~ü~_.~;. que todns 
devem ser conficlc•nciac; c conforme as condi
~õcs con1 qne se ontabo1ar, ~ st:r onvidn. Sn~ 

Alteza Imperial sobr8 OH dilier·,·ntes caau!
dn.tos. propDr·sc á .·\ss.·mbl~a Geral para a 

Ca::~ti'nlr;fto. t' a prudencia com que l~:glslou, 

r<•l;,.tivamcntc ao successor hypothctlco da 
Conia na minoridatle tlo Imperador. 

,\.lém destas, lia outras considerações a 
íJ!Ií! (1ttrnder: cs.:;:• casamento tem d0 produzir 
:::n:c no~·[~ linha da Famllla Imperante; e, 
:rar.ado com imprudcncia, ou ha de deixar :i~ 

!!!n:! rêr o .. splenllor de sua elevada ierarchia, 
on h a d ") Pl~sar muito sobre a Naçí"LO, j[L tão 
o;Jprimldn. Demais, será conveniente, na fõr· 
::1a do nosso Gon:rn n. que os Prlncipes da 
F~milh Imperial sejam mantidos pelos seus 
:l~trimo:rin,;, ou por dotações do Thcsouro: a 
')l:Jst!tuiçr1o p:.trece estabelecer este syst.cma. 

As extensas terras que se consignam para 
p:Lt.rimr,nio do consorte d:t Prlnceza, nada ou 
pouco .nroduz<'m por a;::ora; tempo vini. em 

approvlção c clo:ação e nunen. começar por um r,ur fll~s sej~m de grande rendimento e va
acto legislativo par:~. " que é prnprio d~. cf· lor: rlr ontrrt sorr.<•, era snppõr que os ter. 
f~ctun~:io. cnmo lli~ a ConstituiG:1o. Os bra· renas dt!dos para patr!moa!o da famll!a siio 
zilc!ros, pt•lo llWnos os do Rio llc Janeiro, concclliclos nominalmente; c então, que van
sabem qtt<' Sn:t ,\Jtezn. Imp,•rird é um an.i•1 ta~··!ls se promettem? E se os terrenos tilm 
de bondatle c discrição. trm nm[!. educar;iio dQ cor·r,•spondcr á sua extensão. suppondo, 
multo nssr.dada, <! deve ser ourlda por rl"- r:ot.w {; de snpp6r, a perpetuidade llesta se .. 
coro. ntlo e)(istindo seu Augusto Pai. .'!1111drt linha da Fnmllin. Imf·9rante, qu<!rc-

Ouvi na exposlr,fw do projecto qur o ca- mos n6s já na origem dar-lhe um padrasto? 
samcnto era preciso, 110rque Sua Alteza cs- Basta vermos a historia contemporanca, um 
tava a completar dezoito annos de Idade, r.m I lnr'antado cm Portug.nl. outro na Hcspanha, 
que devia. c•asnr. E donde virá esta regra <•s- uma ca'm lle Orltlans em França, para t~

er!pta ou costumclra de f!xnr aos dezn!to an- mcrmos exemplos futuros. 

~-.. 
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Eu diss·" que o casamento da Prlncez3 

Imperial era o casamento da successora n"· 
ccssarl:l do Throno, e como tal nfto está na 
lettra da Constituição. O casamento dD, Prin· 
ceza Imperial, do art. 120 da Consli tuiçã~. 
firma-se em duas hypotheses que se nãn dão 
actualmente: primeira, nfw existindo Impc· 
rador, e nós temos Imperador; e não se dlgl 
que, JHi." g-overnando ellc, é como se não exis· 
tissc. porque a Constituição falia da falta 
physica; c note-se que não diz, como em ou· 
tros artigos, na minorldade do Imperatlor, dl:~ 
claramente: não existindo; st•gunda, quando 
esta é n. succcssora nc•cessaria. porque só ea· 
tilo ser;1 Imperatriz, e seu marido, hm·endo o 
primeiro filho, Imperador. A Princpza Imp<:· 
ria! só pôde RUcceder na falta de desc<'ncléncfa 
legitima do Sr. D. Pedro II: logo, nãn <; lt 

successora necessaria. mas subsldiar:a. pe;a 
doutrina do art. 117; hoje Pt'<•cede o ~ro:o. e 
em tempo prccedcr[t a linha pelo direito de 
pri·~nog-cnlturn. c rcpr,\scntar,fw. 

Assim, dt•ffint}S~rado temos cnit.• proY~t\'el· 

mente todas n.s hypothescs formaclas hoje tGru 
de falhar, depois de deconldos poucos an nos, 
e. portanto, estilo fórn da lettra da Consti· 
tuir,ITIJ. 

Sua Alteza Imperial tt>m dezc•sete annos 
e cinco nli'zes. nada perde em esperar algum 
tempo. Sua )!ajestade o Imperador o•stú a 
tocar r.s quatorze aanos: quando sua puber· 
dado r;;tinr vigorada. deve casar, tanto· para 
segurar a successiio. como par:t ·tr,r tempo dt• 
dar a seus filhos a cducn~ão deswlada oue 
oe!le tem tido c continúa a ter. Seu Pai casou 
!lo dcz<·sctc' par:t dezoito annos: daqui a dou~ 
:mnos será temro conveniente para se fazcrcGI 
.as primeiras diligencias para este nugu~to 

consorcio. c cntflo se poderá com mais vnn· 
tagcm tratar tambem do consorcio da Prln· 
cezn Imper!ul. 

Por todos Pst.cs principias acho cst.~ pr.-.· 
jccto deslocado, dando principio a u:n twgo· 
elo pelo seu fim. Quanto a mim, nem t•stJ 
projecto póde supprir a providencia da Con· 
stltuir,ilo: se elJC' passar, nem por Isso fica 
a Assemb!6a fera! disrwnsada do preceito dr 
art. 120; quando se apresentarem as cowli· 
ções, antes da cfl't·cmação do contracto. dcw 
vir :1 Asscmbléa Geral, porque na sua aut<'· 
rlsaçilo se em·olve, além da dotação, o direlttl 
do exame sobr<' a pessoa dn. alta parte con· 

u·n.otnnte: e note-se que o arr. 120 tem r<'la· 
c;:io com os dons antece<l<'llt<•s. A ter desde j{L 
lng~!l' :1:guma. providencia sobre o casamento 
tliL f'rincr.za Imperial. seria slmplesment.• 
sobro a sua dotar;flo, como preliminar para o 
contl'ncro; ,\ nesse cn.so, seria con\peni~ntc 

t.r:tllJ.r !o;;o do dote ela Princ<•za a Senhora 
lJ. l~ranc!.,cl. Parece-me, pois. que o mlis 
ccn y:,nirnte s(·rlu adiar este nrojl·cto. 

O S1:. H. C.\\'.\T.C,\Ii'l'l: - O discurso do 
nobr., Senador que me precedc·u devia ani· 
mar·sr. um pouco para entrar na disc•Jss:io 
d" !.:ia nrdua materia, na qual me vejo asRaz 
embaraçado: digo assaz embaraçado, porque, 
fa;:~ndo t•n parte de duas corurnfssõcs r"uni· 
<l~s. cnmpostaR de seis membros, fuf o unico 
t·ntre ellcs que. discrepando de suas opiniões. 
<·mitli um voto cu1 separado. Discnrda.1..:o. 
p!;is. dt~ tantns capZicidadl·S, é natural que me 
"'~.1nh;; em fali ar sobre tfto grave assumo tu; 
porém nito ~·! :;d (l5tu circun1stancin. que me 
d.::i:lllin.l~l; ll!ll Olltl'll JllotiVO C{tlt' J)~~l'i.l. j:;so 

c·oncoJTl' r} o eu observar que a prcs0nte 
questt!o t~nvoJvc interrssc da Casa Impe~i~l 
E.:tudo a CL7i.Stirníç;~o. obsL!r\"o os p~r1gos e 
(•mbara~os cm que se at:ha o Estado na mi~ 

noridaclc do Imperador, e mais pe1·igos. mais 
dlfficuldades eu encontro, quando \'Cio Ql<·~ n 
,\ss<=mlJI&a GPral iem de occup:tr·se de nrr.a 
tliscus:;ãn tão fmpnrtante r.on~o é a do easn.· 
t:lt·ntn <ln llcnleim pn•;;umptim <la Corô.L, 
tcndu :!0 nwsmo t;.·nlpo de :IccrescL•ntn.r a :sco 
a. dtn·ida que a tal n•speito encontro na Con· 
stirui<;ilo. A Casa é t<•stcmunha ·do quanto ~11 

l'enero todos os artigos da Consticu!çi\J, ~ d0 
·recolo de que me ~!lodero semprt• que se 
pretende interpretar n Lei Fnndamcntnl. !\es· 
r.e eRrado de cousas. tlilo S(~r[L de adrnir:-~r " 
cn clr-eln.rar que ô ~om grande ac~nhanwnto 
~;:c r,n tro nesta qt!l'stão. 

PrPscindindo mesmn das disposições ~on· 

stitnclor.acs. c•n entendo (!UC é mrnos <:on· 
wn!CJJt~ qnc n Ass,•mbl~a Geral tome partü 
<'m qut•stõ~s t•ela tiras á Familia Imperial. 
Com este passo qu" nós vames dar, aprr.~rn· 

tamos um novo flanco nos Inimigos da F'' 
mil ia Imperial; nós vamos f:tvorccer ou CL'·•· 

r,orrrr para favorecer pretençõ"s qur. pod'.' .1 
rompromettcr a snccess:1o da Cm·lia; não :e· 
iirire! fnctos. m~s appello para os nobn•s ~·~
nadorcs que têm cnnheclmcnto dn Historia.. t 

espero que ell•'s reflictam sobre o resulta J 

'·,. 
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ele uma clellberação como esta, tomada na me
noridade do Monarcha. 

A Constituição diz no art. 120: "O casa
mento da Princeza, herdeira presumptlva da 
Corôa, será f~!to a aprazimento do Impera
dor: não existindo o Imperador ao temp" 
em fllll' se tratar deste consorcio, não poderá 
elle effectuat·-•" s~:m approvaçüo da Assem
bléa Geral, seu ntarido não terá parte no Go · 
verno. etc". Ora, Sr. Presidente, a disposlr.iio 
deste artigo parece que ordena tão sóment~: 
que tenha lugar a approvação da Asscmb!f!il. 
Geral na hypothcse de ser a Pr!nceza a her

O nobre Senador que me precedeu já ex
pôz quaes as considerações que devem p :e-
s!dir aos contractos de _taes casamentos. M:ts 
encaremos este objecto por outro Ja<l.o, veja.
mos qual o interesse que pôde resultar d~ 
apr~ssar-sc tunto a época deste consorclJ. 
comparando-o com os males que podem re
sultar de tal precipitação. 

Calculemos tambem as d!fficuldades qu~ de!ra necessaria da Corôa, e note-se que á 
podem nascer das duvidas que talvez se su~- Ass~mbléa só compete toma~; conhecimento 
citem entre os ind!v!duos que se possaii_J jul: deste negocio não existindo o Imperador; mas 
gar competentes para entrarem nos aJust~., eu não sei como se possa dizer que esteJamo~ 
: conclusão de uw acto :à.o rcspeit~vel, con:o nesse caso, porque entre nós ·existe Imper~: 
mteressante para a Fa:mii!a Imperial. dor; a acção do Governo é toda em seu nome, 

O nobre Senador, ·membro de uma das I !' uem seria possivel que a Constituição ad 
comm!ssões reunidas, que em primeiro lugar mittisse uma hrpothese tal, hypothese favo
fallou na questão, apresentou a hypothese das rav<>l aos caprichos do Governo, que, duranb 
idades, e, desem·oh·endo-a para combater :t uma minoridade. poderia querer modificar a 
opinifto que eu em!ttl, em vista do art. 120 Familla Imperial como bem lh" aprouvesse, 
da Constitui~ão, pareceu de algum modo dar sem que para isso o Imperador fosse ouy!do, 
a entender que cu excluiu do estado conju1:al entretanto que pelas grandes razões de con
a uma Princeza, por isso que, admittida a nniencia é uecL·ssarJ.o que tal acto nilo se 
minha doutrina, podia acontecer que só d~- verifiqu" sem que o Monarcha chegue á SUl\ 
pois dos c!ncoenta annos de Idade 6 Que viri~ mn.Ioridade, para que elle estipule os contra
a casar. Mas ·eU pe~o ao nobre Senador qne ctos do casamento de suas Augustas Irmii:~, 
reflicta nesta outra hypothese que eu vou segundo os Interesses da Familh e as garan-
figurar. tias da Corôa. 

Supponha-~e. digo eu, que uma Princeza 
herdeira presumptiva do Throno, na idade de 
dez"seis annos ou dezoito, perdia seu pai, e 
que pouco tempo antes havia nascido o her
deiro necessarlo; e ueveudo o casamento aa
quella Princeza ser segundo o ar.tigo da Con
stituição, a aprazimento do Imperauor, teria 
a Prlnceza de esperar pela maioridade elo 
l\f.onarcha, no que decorreriam dezoito annos, 
os quacs, juntos aos dt~zoito annos de ida·~c 

que tinha a Princeza na occas!ão do na;ci
rnento do herdeiro ncccssario, viri.am a ser 
trinta e seis annos. Ora, nesta Idade, nenhum 
Inconveniente poderia haver para que o ca
samento S<' eflectuassc. Mas o nobre Senador 
figurou na Pr!nccza a Idnd<' de trinta e seis 
nnnos, e a clln accrescentou os d~zoito n !l
nos, Idade necessar!a para o Monarcha entmr 
no cxerclc!o de suas funcçõcs, o que pref'l.Z 
um computo de c!ncocnta e quatrr> annos: 
mas cu direi ao nobre Senador que Isso 
nunca poderia tl•r luga~. 

Portanto, fica já demonstrado quanr.o:. 
melhor seria que para se levar a effeito o 
casamento de Sua Alteza Imperial se espe
rassem esses poucos annos que têm de de
correr até a maioridade do Imperador, do que 
ir-se commetter desde já negocio tão trans
cendente a pessoas que, como bem ponderou 
o nobre Senador, não estão competentemente 
r.~conhecidas, e nfto fazendo parte !ntegrant~ 
da Familia Impcr!ai, nfto tem esses grandes 
interesses de famil!a, para realizar um cou
tracto desta natureza, contracto que ê da. 
maior importancia para o Estado e para a 
mesma Familia Imperial. 

Quando assim fallo, Sr. Presidente, niio 
quero de maneira alguma dar a entender que 
existem quaesquer preten~ões (.pd!scretas a 
respeito deste contracto; mas quero simples
mente que se reflicta sobre o estado das ml
noridades. c que se lance os olhos sobre a 
nosRa Historia. Nós não sabemos o que pôde 
a.cont<-cer de uma hora para outra; não nos 
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é dado prever acontecimentos que pos3am vi? pelo projecto. Eu entendo que clle não deve 
a resultar da realização desse acto; c por Isso se1· r11jeltado, mas sim adiado, por ser cml
é que eu muito receio emittir um voto que uentemcnte impolitico tratarmos delle dcs:le 
possa compromettcr a Coróa. Respeito muito já; <' quando porventnrn tenha de entrar em 
os senuimentos monarchlcos dos illustrcs St'guurla ddscussão, eu demonstrarei os incon
m·embros que partllham a opinião de se dis· vcnle:Jtes que "sse projecto apresenta, e 
cutir jtl este projecto, mas peço-lhes pcrmis- •Inanto podem certas circumslancias compro
sii.o para fazer as minhas rcflcxG.!s, com- mctter <t dignidade e os interesses da Co
quan to eu não me possa conforma r com a I'Õil. 

sabedoria ele suas idéas. O Su. :\Ir~u.o E 11ATTOA: - Eu entendo 
Em uma das primeiras nações elo mund'l qu,, o proj•.•cto deve ser já discutido. pois que 

(a Jng;latcrra), na qual ord!nm,iamcnte vtl- para esse fim é que clle foi apresentado ~ 
mos buscar exemplos, a Pr!nceza herdeira consideração rio Senado. Desejaria que o no
necessarla da Corôa não tomou o estado con- brc autor do voto separado, c aquelles que o 

sust<entam. r.onsider:J.ssem, como ru considero, jugal tão cedo como r1ueremos que se prati
que entre nós; e observamos que, sendo hoje 
Rainha. ainda se não casou. Quanto é Impor
tante o casamento rlas Princezns! quanto li 
digno do respeito c veneração dos povos con
stitucionaes esse acto! :-.la nntiga ::'.Jona!·chl.t, 
eu observo que não havia ,,ssa pJ·esda de se 
casar<lm as Princezas. No Governo portuguez, 
e nào ha muitos a1mos, houve uma Pr!nceza 
que era Regente, a qual ;;,; éOngervou soltell'.l, 
e alncla hoje se acha no mesmo estado. ::>làtl 
se!, pois, quaes ns razões por que tanto ha
vemos de precipitar este acto. 

Comquanto eu me reconheça revestidü 
de todas as prerogativas senatorlaes, todavia 
me reconheço inrompetent.• para entmr no 
sagrado da Familia Imperial; e nfto qucrerl.t 
que estes obit•tco;; fossem jámais submllttido.> 
á consideração da Asscmbléa, e que, sim, fos
sem devolvidos ll proprla famllia. A época 
em que estes negccios têm de ser considera
dos pelo Chefe desta Augusta Familia não 
csbí muito remota. 

O passo do prompto casamento de Sua 
Alteza Imperial, para cuja immedlata reilll
zação é necessal'lo Interpretar-se n Consti
tuição, póde trazer algum compromettlmento 
da CorOa na pessoa do Sr. D. Pedro II. O Sr. 
D. Pêdro II é o Chefe Supremo da Nação e o 
Chefe da Famllla Imperial: cumpre, pois, 
que esta prerogativa lhe seja conservada In
tacta pela A·sscmbléa Geral, até a sua maior
idade. 

:-.Tão posso_:, Sr. Presidente, entrar no des
envolvimento dos meios que se devem em
pregar para a rcalisação dos esponsaes de 
Sua Alteza Imperial, porque esta questão dif
r~re multo daquella que nos 6 submettlda 

a quPstiio dt'baixo de outro ponto de vlst:t, 
qun 1 é o v"r os meios de que se deve lançar 
mão para formar o n.panaglo de Sua Alteza 
Imperial, e não entrarmos na profundeza da 
questito de convt•niencia ou desconveniencin 
do prompto casamento de Sua Alteza lmpe
l'•inl, materia esta ele que os nobres Senadores 
s~ cüm occuparlo; c se <mtrasse no desenvol
\'imento rlella. poderia mostrar qn<', longo de, 
quanto tal acto tenha lugar cm breve, delle 
resultarem males, resultariam bens ao Brn-
7.il: porém, niio 6 esta a occaslão opportuna 
de entrarmos neste desenvolvimento, e sim 
tratarmos da questiio debaixo do seu verda
rlelro ponto ·de vista. 

O nrr;ocio de que se trata, qu,,r se deelrla 
n.gora, quer em outra qual~ucl' época, é do 
estabelecer as bases pnra o ajustr. do casa
mento úe Sua Alteza ·Imper-ial. afim de rtUe o 
Governo fique habilitado para tratar como 
melllor t•ntcnder deste consorcio. 

O art. 120 da Constltul~ão diz que o ca
samento da Princeza herdeira p~:esumptlva da 
Corõa será feito a aprazimento do Impera
dor; '' não existindo o Imperador ao wmpo 
em que se tratar deste consorcio, mio poderá 
cllc effectuar-se sem a. approvagão da Assem
bléa .Qeral. O que se não p6de, pois, cffectuar 
sem a approvação da Ass~mbléa Gerai· é o 
contracto do casamento. e nada mais; quando, 
porém, a Assembléa designar qual ha de ser 
o apanaglo da Prlnceza, estâ no gozo de seus 
direitos, e tal medida não tem por fim mais 
que tornar posslvel a reallsar,i\o dos cspon· 
saes. 

Eu nfto quero entrar no vago da questfto· 
que se tem suscitado, cu a julgo inopportuna, 
por Isso que trntamos s6mcnte de determinar 
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o apanugio. objecto t•st<· que nos foi rccom- isso que se compromettla a occupar-se oppor· 
Dli.:tlllatio 11a Falla. do Throno, e a Que o s.~- wuau.li~Hu- d(;Stt· objecto, Hiio declarando que 
J;c·,d~ declarou QUe não deixaria de prcstur !;;so tl•ri:t lugar depois da maioridade do :\lo
toda a sua attPnç:\o. As5im. o que cumpre á uurr.lJa. Levado d<·stes principias. tomei a 
Assemllléa é Pl't?star ao GOI't•rno os mt'ios iniciativa. deste projpcto, e julgo que na Con
mcessar!os Jllll'U se n•alizarem os esponsacs. ;;tituic;üo nfto ha um só artigo que me !nll!· 
O qu,, eu nito julgo conveniente é que nós l.lis;;r, tlisto. pcrrJIH' as iniciath'as pccullare3 
examin,..mos agora a com·enlencia ou dt•scon- de cada um doo rumos do Poder Lcgislatlv~ 
vcni~JH:ia do casamento ter já lugar. c ele <•ôtfln como ,.xccpc;iies alli estabelecidas. e em 
outra~ questõe~ em que éiltt'ou o nobre Se- :udo qtWnto n:lo entrn nt·ssas excepções cada 
nador. Estas questões devem Sl'l' reservadas um Deputado ou Senador pôde iniciar ;~ rna
p:tra drpoio de ter m1s;ado o Jlltl'<•cer da Coru- lt,rilt que jul:;ar conn·n!Qntc. em sua rcspc·
missi\o; c al::;nmas dellas. quanto a mim, só' dil·a Cnmara. 
poderi1o ser tratadas quando nos fôr aprrsCln~ 

tado o contracto préYio do casamento. 

Por a::;ora. só nos clev,,mos occupar d~ 

parc·cer da Con1missào. afim de que, appro-
vaclo e~k. t•tllr<>mos na discussf1o do proje .. 
cto. o qual. srndo approvado cm prime i r« 
cliscussfío. cntrar{l cm s<'gunda. na qual '=i~ 

11w larfto aquella~ E:lll<·nc!as c altcra~:ües qu~ 
se achart•m convcmirutcs. Approl·e-st·, pois. o 
parecer <1:1 Commiss»o. e rntre em primeira 
discuss~o o projr.cto que J'ni submetlldo r, 
consid<'l'açêto do Senado. 

O Sn. Lnz G.ur.\: - Sr. Presidente. Foi 
a votação elo St•nndo. foi a cxprt>ssão dos sem; 
sentimentos. manifestados ll!t resposta á Faliu 
do Tln·0no, que me induzia a apresentar na 
Casa o projecto qu,• c·stá r1n dlscussito. 

O Re!:entt• indicou ao Cnr]Jo Le::;islatiY~l 

a !l('c:cssidade llc ser habilitado com os meio3 
nccessnrios para tratar do casamento dr Su~ 
Alteza lmpL•rial; r o Senado. rt•spondendo a 
isso. tlisse que ~im. que opportunamente sr 
vccuparia tlt·ste objecto. Ora, póde-sr referi~ 
0sta resposta ao tt•mpo da maioridade de Sua 
Majestalle o Imperador? Teria o Senado ~m 
vist:L adiar o neg-ocio p:tra quando Su:t :1Ia
jrstal1•• o Imperador tirer dezoito :umos de 
idade'? Clwg-nlla essa época nada mais con~
pete (t Asscmbléa Gernl do que appro,•ar o 
c:ontracto que se fizer, porque o contracto lla 
dotar.üo v<·m sempre ft apprornr.<10 da As
scmbléa; e nesmo quando o l!llpt•rador qtl~i

ra. contrahlr seus csponsacs; Psse c:nntracto 
tem de ser submettldo ao conhecimento d'l 
Assrmbl~n. por exig-Ir d,•spews nnciouat:s. Sü 
tal objecto não fosst• eonsldêra<lp por este j,, 

cln, então o Senado não podia dar 1t resposta 
que deu, a qunl Implicitamente lncn'enva CJtl.c 
reconhecia n nQCPssldade do cnsnJI!t'nto. por 

Om. 011 rnc<Jl't'i Pok Jlrojecto mais com•> 
jurisc:ousulto do que corno politico; c por isso, 
eonsidE,ranilo a llt'CC'ssitlndc do casamento de 
Sua AltP~a Imperial. <'ntendo qtH' era csscn
!!ial ~m· nm projecto passasse nas C<tmaras. 
no qu~J SP estab~lr.cessem mcrlidns e se de~se:;J 
praviil,.ne!as que acnutl'iassem a sorte futura 
<ln Pri ncL,za Imperial. X a Constltui~:1o, o que 
"Slit acautrlaclo é :1 oorte do Imperador r• dog 
•::•as :m~u;;tos desccnd~ntrs. c nilo ha provl
:~l'lH:i:'is algumas quanto (ls suas augnstas i:-· 
m<ts. :">~osso jo1·en Imperador t'Stá em mlnor
ldadc. p6dt• casar c ter lilhos; porém sua Au
·;usta Irmil. com~uanto srjn. a herdeira pre
sumptim ela Conia, não tem pela Constltul
o;":o nenhuma imporrancia politica no Imp~

rio. 11t··m outra dotaGilO dCJ que nqnt'l!a que se 
1]:1 aos d••mais Principes; t· dt.:l'.:nJu c!la ca
S:Ll', uecessa.riu é nr.st~ projecto acautelar a 
sane Futura de Sua Alteza Imperial. para qu•.,, 
quando seu Augusto Irmfto tome as redc•as 
do Govc•rno e tenha descendentes, Sua Altc~a. 
Imperial nfto fique rt•clnziclrt t<•nues ali
mentos. 

•rambem reconheci que c·ra de sumn1a n~
r:í,ssidat!e tratar-se deste objecto. porqut~ Sua 
.\lr.czn Imperiul estft perto clns dr,zoito anuos, 
t.r·m de se fazer t~ntativus parn o St'll cus".
nwnto: para se colherem as Informações nc
r:c·ssarlas. cumpre mandar a:;Putc's rcvt•stidos 
<!e plPuos poderes. no que tem de decorrer 
bastante t.•mpo; nn r·mtauto Sua :\!ajestadr, 
lmppria! teri'J. chegado ú. ~ua maioridade. c n 
Prinecza Imperial gó pnclcrít vir :1 cnsnr teuclo 
Yinte e dous annoo, ou vinte ~-dom annos e 
nwlo: portanto. não s~ póc!e considerar c·st•~ 

prnjrcto como cousa Jlrt•cipltatla. 

Sr. Presidente. O nohre Senador. na for~a 
<lc RCll~ nr1;umentos. aprcs<'nloll J•nziic·s m11lto 

..... · .. :/:·,::.··· . ~i·~·>,>.: ;y~::· 
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ponderosa.,;, e mas quac> ~" púde baôear a , aha a ter o rcsulüLdo que o iilustre Senado;· 
con venlcncia deste projecto. com quanto ellc i receia? De maneira. alguma. 

a~ apre.:;entasse clll sentido contrario. Trou- i :\Ias dirão: - Entüo, porque se nrw es
xc-nos o excmp1n U!.L Rainha. Vkloria, que.! pera? Se tem sú rl(• lHLVül' a Vi.4-ntagcm ele nrn 
estando no Throno de Inr;laterra, ainda não i' <L:mo, para que se ;mtecipa j;i esse casamento'! 
cuidou do seu ca;;amento. E nessa circumstan- - gu direi que, s" Sua Altez~ Imperial eRt[L 
cia. 6 quando uma Princcza tem subido ao olJrigad::. a fi~ar no Hrazil. •· ;:intla que o sPu 
Th;·ono, que se encontram maiores embara-1' Tut~r recclJPsse uma prnposw. de um Prin
ço:; para se realizar o seu casalllento: 6 para ~ipe estrangeiro que de;;ejassP. casar com ella., 
c·vilar as diificuldades que cntftO se apresen- i s.~m re-sidir no Imperio. não poderia annuir a 
tam que convém que os casamentos das Prin- i ess:L prct•!:JÇão. porque e!la. na razão de ser 
cezas herdeiras do Tllrono tenham lugar an- j :1. Princeza herdeirJ. presump::iva. nito ••st:t 
tes d<.: a cl!c subirem, e é cs;;e um dos prl- : no r:nso 1k outra ~ualquer Princ~za que. 
melros cuidados que occupa todos os paizes. ! achando um casam<·nto d" um Prinripe es· 
Não sei se foi bem applicado o cx ... mplo da I tl'an;:;.;iro. p6rl" pedir n sua dotação e se rP
Princcza Regente que foi d0 Portugal; não I tii'>ll' de r:ncre nós. Ora, Sua Alteza Imperial 
,;ei lll<~smo se J'ui politico ,,u niio deixai-a ti!::J dt· f::z.:r u~: ta! sacriflcio, havemos nós 

soltc·irn.. )'ias pnra ql!e: l'.:3F:s exl·mp1os? Eu 
creio qu13 elles não \'~!ll a prnpo:;i LO para esta 
discuõs:w. 

d·· querer <Jllc e!la se cr.nst.:rve solteira até :l 

idade Uc vinL~ C:.: ue.:; aauo~'! Que acvntecerü. 
"'·' Stm Alt<:ztL Imperial uéVe ,;sperar, para s~. 

u·:ttat~ do seu casam•:Juo. qu" seu Auguõw 
Eu L1Iltendo fllH: <lu casn.m·:nto de Suíl 

Alteza Impl'rbl, Jon.!!e de se scguiren1 os ma- f i"rr.~i:\0 t.umt~ ~as ~t.:dc.;u~ do E:o:Lac.lo? Eu não 
les nuc ~e rec:ciam. ~\~ Sl'guirão bens. e um ! ~--~:o -i~~-~ -~~l~~l~ .. ~·() ju::;to panL s ... : lil'worar .:antu 

dos prime:iro:l S(~rú fortificar-se a. :\Innarchia ,.::::Lc C..:!.!;::)au.:cu~.u. 
entr~ nüs. Eu estou p,·rstwdido rle qur 0 Quanto ao argumento !]Ui! o nobre Sen,;
Pri1;cipe estrang •. •iro IJUc casar com Sua AI- dor (o Sr .• !-I. . C~v~leanti) apres~ntou, der~
tczl!. Imperial não intr.ntn::·{L dn.r 0 p:-!.sso que · rado da Consutu1çao, d~ fJU(~ so a aDraz~
o il!u,;tre Senador narccc rccéiar. Nito é cri-! :nento do Imperador !' IJU<' a Princeza Impe
>el, Sr. Prcsith:n•e, 

1
qtH! os brazilciros pos.,nm Iria! p<ide casar. direi que 0 c;~,1 j(L !'i:;urado 

jáma!s formar um partido para sr-:cu~uiar ns 1 ;Jot~ onu·o nüb_r~: ~(·n:J.clor. que 1n.llou em prl

preten(:.õe.:; de um Pr!ncipt• estran~t·i:-o co!Hra 1 ~-~lCJ~:~,. }ug~r-.l~.~~ ;:,::·. ~T.~rr:tuez .d.~ Barb~~ccna) .. 
o :\fonllrcha que JW,;ccu i'ntre nós: nüo sei 1" b->.c~llt< 1'·"'· rlC>tllllr tal ,u"umcnto, POJ· · · . I nuc- desde ~m· !h intél!igcncia do uma pro-
onde <·ssc Prmclpe encontrarJ:t essa !Orça; ;osir,;1o so .tira um absurdo. elll\ é intelra-
du,·ido que t•ntre os brazileiros elle achasse mente falsa: este absurdo se verifica pela 

maneira com que o illustrc Senador (o Sr. apoio para esse fim. (ArJoi.atlos.) 

1 Esta idGa é so!Jrcmaneira triste, ld6a que :IIar~uez de Barbac<'!Ht) apresentou o seu a.·
éU nito esperava que se produzisse nesta Casa, 
e que suppon1lo foi enunci~da com o lntulta 
de nos aterrar, e fazer com que o Senado se 
ladlsponh:J. contra o projecto. 

.~um<.'nto. qnc G suppondo que Sua Alt<·za Im-
íH'r!~'!.l renha a itln.de de trinta e sei;:, annos, e 
Su:J. :\Iajcstade Imperial tenha dous on tre:;: 
e assim, quando o Imperador chegar (L maior-

Sr. Prc:;idcnte. Eu penso que, se um Prl•l- idade. Sna Alt,•za Imperial teria mais de cil1-
cipe estran;;ciro casar no Brull com Sua AI- coenta annos. E pôde caber na disposlçiio a:J. 
t·:z:t Imperial, esse :tcto sú vir(L a ter luga~ Consritu!~fto uma determinaçüo como a de 
dc;1uis que Sua :lrajestade Imperial chegar ú exigir o absurdo de que se esperasse pel.l 
sua m::ioridade; e se pone.ntura se vcrifica.r maioridade do Imperador para então se casar 
aut,·s, nfto serú muito tempo antes daquclla a Princcza herdeira presumptiva? Não p6d~ 

época. E, p/.'1-gt:nto c•u, que aco:::cdmc:Jtos , ser; desde que de semelhante doutrina se tir;\ 
poderão te~: lugar antes que clwgu<> ;I su:'. a consequencia rigorosa de um a!Jsurdo tão 
maioridade o nosso :\Ionareha? Poderá, por- manif<!St.o. nfto póde el!a ser ndmlitida e 
ventura. cm um anno, um Principc que chc;;a motivar a rejeição do projecto, o qual entendo 
a um palz estranho tra~ar um plano que ve- que !]C\'t' entrar em discussão. 
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O SI:. RouitiCl'Es ui·: C.\1:1'.\r.ao: - Sr. Pr,,
tild<:nw. Em LOda a parte o homem deve fallar 
\'erdade; porém tl diguidadc de Senador nos 
irnplit: esr.t• dcr0.1' mais imrwriosa.mcntc, por· 
([UL' as no~sas exprcss1ie.s. por a~sim dizer. não 
~i•o sú uoss~s. si•o da Naçfto que representa-

Diss·e-~0 IJlh.· Ht~rú necessario que a l..le·a·· 
drdra. PI'bU!llptil'a <'SllCI't· que o Imper:tdor 
seja dcclDt'udo cm maioridade: litmbcm nii" 
lw ll<'Cl'ssirlatlt· disso; o seu Augusto Pai não 
~spcrou por e:;s,• l('InlW. casou de dczcset~ 

annos. e ao Sr. D . .Jo<io vi tambem aconte· 
:nos. cumn pótlc r.axar·se rl•.' im:tgin:l!'io o l ccu o :n.•s:no. De igual modo pôde casar a 
principio do nobre Senador, autor do l'oto •'lll Sra. D . .Tanuaria. conservando o titulo do 
:\eparat!o. sl' elle se acha na Constituição do honra de Princeza Imperial. 
iõ:stado'i Disse-s.· que a. Princeza .Imperial Sr:nhol'l•s. A Constituiçüo trata de um 
I'os~e reconl!('cida herdeira presumptil·a drt caso especial; a St·n. :0 . .Tanuaria nüo é hcr· 
Corôa. como a co·nstituic;ão a qualil'ica. mas Ilcim nec,·sP:tria. é !H'Psnmptil·a: dirão ~uc a 
c:ste caracter nüo ~ inaliena\'Cl, porquanr.o clla Constituição. r:nnndo ialla da herdeira pr~· 
ptiàc deixar de st·r prcsumpt·i1'a. E' o que sumpr.iva. supplit· qtw continnarft a ser nr~-
neonteecu com a Princt~za. portugucza, cha
mada Princcza rinva. que era presurnptiva; 
noée·se mais que o seu marido era herdeiro 
tla Corôa: é, pois. iuutil argumentar com o 
rrconlwcimento da Princeza Imperial. Os a;·
;:·umentos procedentes nrst.· caso são aquclles 
q:It' t< nossa jurisprudencia nos rnmistn. 
Quando opponmutmcntc se tratar dc;;te ob
jecto, temos que decidir se o futuro esposo 
da Princt:zu pôde ou não conservar os bens do 
seu apana;;io. com esses direitos fcndaes que 
ha na Europa; dirt>itos que se julgam tão in· 
:!.lienavels, que o nosso encarregado cm Lis
boa participou que o Imperador dc1•ia ser 
Duque de Bragan~a. 

Deixando, por~m. esta tlth.!stão. digo :Sú 
qu,· u.. Constituiç;fto a es::;e rc.speito é muiw 
c:ara. Diss<'·se qne !do se deve csnll'rilhar 
E-Sta materia.; n1us nflo é pos:3iYel tratar da 
milidade e nccessidadt' ch·stt• projecto. :;em 
llntrar na. ::;ua analyse; no meu pensar, ellc é 
desnccessario. 

O nollre: St!naclor dbst• qu:.:' o .llcgcnte re
l'O!UW~ndoa ··ste nego0io ü:; Camaras. St•nllo
r~s; eu nfio :-;ou dos que fazem guerra ao Go
r,__·!'no, ou a um acto ~eu. s1j porf}ue CSSL' acto 
,: llo Güvc·mo; mas le:nbrard que o Senado, 
~~m r(~·sposta ú F'alln do 'fhrono. disse que 
opportunamcnte u·ataria rlestt· objecto: ora. 
;Jeló qur: tenho ponderado. é claro que a oc
casiiio é impropria para tal discussão. 

Diss.. .. se qut• a Sra. D. Ja11;uaria ,; Pt·in
cPza Imperial e qu,• dert• casar já e jd: qual 
é, por&m, a !cl escripra ·que diga que um:t 
Princcz~ dül"o casar dt· dezoito annos ou r]., 

t~l ou tal idar!L•? Ha rt·gra estabt·lccida solH'l' 
este objecto? 

Cl'Ssnria. pur h;so lllhuuo que diz que poder:l 
St·r lmrwratriz: o qu•· quer dizer istn? E' her· 
de ira presumptil·a. mas nüo necessaria; nem 
P<ídl• ser de outra. maneira. 

Disse-sl• qutJ un;e u·:.uar·siJ dt·ste con
sorcio; mas nott•·sc que é melhor que se es

. pcre qu.· Sua :\fajcsr.ad•· o Impc·r~dor che;;;uc· 
J <1 ma.ioridarle, pois nisto nada perde a Sra. 

D . .Tanuat·i:t. porque jú disse que nüo ha ta
Uellas tle itla.de j)ara o casamcnr.o; e. se me 
(· lieito dizer o (JUt· entendo a tal rr.speit0. 
Ilt·claro que nrw appt·oro a regra de casar a,; 
s.·nhoras com pouca idade, po:·que entfw o 
Pstado lhes 6 prejudicial. 

Senhores. Eu não me opponho a que St> 
façam as diligencias convenientes e decoros1s 
ao Paiz para preparar um consorcio digno d:t 
Princeza Imperial c util á politica do Paiz; 
mas convença-se o Senado qne lhe não per
tence a iniciativa neste objecto: por mais qun 
consulte a Constituição, attendendo ít gravi
dade da questüo,. não vejo nella o direito que 
a Assembléa Geral possa ter a esta iniciatil·n. 
porque a Constituição só diz que. pa.ra que o 
contracto matrimonial tenha lugar, deve ser 
approvado pela Asscmbléa Geral; mas ap
provar não é o mesmo que iniciar. Porcantn, 
concluirei continuando a pronuncia-r-me pelo 
I'Oto separado. 

O Sn. CAssuxo: - Pr!ncipiarl'l mesmo 
por onde pareceu acabar o nobre Senador. 
Disse ·cllc: - onde está a !e! cscripta qu~ 
mandl' que a Princcza case de dtzolto annos? 
- Pergunto cu: - ,. onde estít o direito rl~ 
oppormo-nos a que o Governo, nas actuaes 
circumstancias, trate deste objecto? - O no· 
bre Senador funda a sua op!n!fw no artigo. 
crl'io que 118, da Constituição, e argumenta 

· · .J:751::t~t,:7:~~f!t;:F~~t:r~::rr;;f;~;4~,: 
.···· 
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r:om a mn.!orldndc ou Dlinorlua<lt· do l mpera
dor. Sc,nllorco. Em todo~ os ea,;11s r·nt <JU" s:·: 
;.rar.a de um ('aoamcnto de ~unlquc:r dos Jlll:W· 

bros lia l~amilia Imperial. " Corpo Legishuivo 
ha dr, t•'r intcrft·rencia neste neg-ocio. assi· 
gnantlo a dotnr;fto <lesse membro; isto estíL 
consag-nulo no nrrigo 11!? lla C(mstitnição. 

O que eu disse no principio da. digcussito 
L'l'~t que no.:; rlc\·ia.mos limitar a. t'SSt• ponto, 
qun r·sV· Pra o objecto do projec:Lo; í! se ncllc 
!m alguma cousa que pa1·e~a dt•syfar-:H• desw 
ponto. nrls o cml·ndm·cmos quanrln !(t chrg-~r

lMs; mas ~m;rr.r n)!om tirar do anig-o. 1~0 

Dt•pois. note-s" qur. a. léi t~::n prol'idé·n· 
ciacln o lllodo de n·gér·S<' o lmp~rio na mi· 
norídade do Jmpc'rador; c neste cn.so o Impc~
rador existe moralmentt•? Todos os actos são 
prn.licados em nom" delh•; porém, se se en· 
r.rnder a cxistcncia politica dos actos por si 
nwsmos. ellt· nfto existe. Portanto. admíttido 
rstc principio. fica entendido que· nn csmdo 
clt- minoridade nfto existe moralmente Impe
rador. e <'ntão ha. uma attríbuir,fLD de mni,; 
que a Cnn::;titul~ão consagra á Assemblf.•a a.-. .. 
r·n!, c vem a ser a. approYação do cnsam~nto 

da herdeira prcsumplim da Corõa. Se o s<:n 
da. Con:;tit:uic;fto um argumcno c:o:Hra. t•ste ,.\ ugusr.o Irmiio csrin•ssc r•m maioridad-e. não 
:)!'ri,Í··(:to. nrw me parcec muiro i"tlZrHl,\"t•l. Disse St! tornava nccc)ssarin. a interfcrencia da As
o :wl.>rr Srnador q1w wis toJnamos nisto uma scmhléa Geral: mas, quando o Imperante est<i. 
inlc:i;-nh·a que Ilíio podr•miJs tomar: pois nó~ por qualquer f6rma substituído !eg:dmr•nre. 
rumamos nisto algu.ma iiliciati\·a? O que cu 
di~o (: que o nobre Sr•nnclor nflO cneonrra. na 
r·nmairnic~~n nrrigo algnru c·om o qual pos:;a 
;;n;;:,,ntnr qn•· o Governo. nas drcumsrancias 
ac·:.un.:-:s. nrto po.:;sn. occ:orrcr no Corpo Legis~ 

:ac!\'O p:!ru. rratar do c:1samento da Princezn.: 
;.J;;o qur o Govt:rno. na Fnlln. do Throno. disse 
[}11~ (•:=>tnnt f'lll n•·g-oc·iaç_~tirs sobre o objecto do 
ea:;anH·nto da Prinet'Zít Impt•ria.l. 6 ela nossa 
(lbri~:H;iio romar a inleiati\'a sobre os meios 
nr·('e-:;srlrio5 ]la.t'a. a c·onclnsfin desrP negocio; 

;, disto ~uc se n·nta. unirn.mrnte: ''· portanto, 
i!luril oppúr·sf ao projcero eom o cnso dn nr
r!~·o 120 cln Const!tuir,ão. 

Di:<se o nohr\• S<'nador CJU•' esta Prlnceza 
n:io l· h•?rdeira ncccssaria; c qul'm disse que 
(> ~? Qunnd•• se' fez a. Consrituir,ão e se tratou 
rio Principc lmpt·rinl. nflo <·xistia o principio 
ri" u!H herdeiro prr,sumptil"" da Corõa? F:t>.l 

rodos os f.:n~os rr·larivos t1 snC'cr.ssiio, scmprê 
st· ;~;:rn de um herdeiro presumpriro, para 
cy;.::n!(io o Imperador possa fnltar. 

O lmp,•rndor ptídt· rer r tem muitos her
tl··!ros l{•gitimos ncecs;:;arios da Corôn, mas 
•·U:Te esrc,s !ln um mais proximo. que é o ller
d·•iro prr,;nmpl'irn: lo;;o. onde' estft. aqui o 
!lH~l d0 :;t) tratar do ta~nmot·nto do. hcrd~irn. 

P~<'SUU1Jllivn. ct·\ Cortin pnrn s,• fnndar mais o 
direito ela. :IIonn.rehin? Dc·ste artigo 120 dot 
Co;:sl i r ui r,~ o o que ~r.' ~··;!'\W é que em r.otlos 
05 l~nso~ n. ~\ssrmbll·a Gc·J'a! int0rv(•m a~si .. 

:.:.~l:1!Hi!l n. tlOtUÇfLO. 

:wssc caso, para segurança mesmo dn. pesson 
do ;\Ionarcha, para segurança do Gnrerno ,, 
da. ~açfto. n . .Asscmbl~a Geral intervém sem· 
pre nestps negocias. Porque é que o Tutor cl:> 

Imperador é nomeauo peln Ass.·mbl•'a G•'ral? 
E' porque na Ass.-mb!t;a ·Geral exi:;te ''~•:t 

prrsumpção absoluta. de qu~r<'r todn. a conser
\'~ç;ão da :\Tonarchia. zelando os intL'l'n:::5~.5 t!u 
Jmpr·ratlor; e é por isso ~1w. quaado ;;e t·:·:u 
de trntar elo rasanwnto da. hercleir~ prdmm
ptino dn Corôa. a :\sscmbléa Gcr~J o ton~e e:n 
cnnsidt>ração. 

Portanto. Pssc mrsmo principio tirado do 
artigo 120 da Cnnstituic;ii.o (· nue mostra q:1e 
nilo pôde de manPirn alguma. excluir-se da 
pnn•' do Govrrnn a faculdade qne r.cm de :::c
zt•r todo o pos~h·rJ Pill'a bul"~·ic:!ar n. !\:1ç~o 

" a :IIona.rchia. 

Eu já mostrei que sómeJÜ•' no cn.so da 
m inoriíladc: é que a :\~;;cmbl0a Gemi vela ;;o
h!' r as pessons rln Familin ImJwria.l. conf•n·m,, 
o que c~tü •·seript.o na Lei l~unõnnwnta!. e qae 
entiio, dado o enso rlr !:5er ncccssario o casa
menro <l•' qualqu•·r membro cln. Fami!la Im
perial. não se ptidc ··l~fectuar s<'lll a allprova
r,ão da. A:<scmbléa. Se. p:~is. o Regente. e:n 
nome do TlllP<'r~Hlor. •'nteud•'r •1nr C tlt· utili
dade para o Tlrazil o casamento da Princeza 
Imperial. elle pôde lnnr;ar mão dos meios ne
C'•'Rsnrlos pnru esst' i'im, comtn.uto que venha 
:1\lscm· a n.ppromr,ão da. Ass•'mbléa Geral. !\ft,l 
é Isto. porém, o de ~nc denmos agora trn.tar, 
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porqut•. ~illl10 n. A.::;st•:!lblth G-eral teln o sPu 1 :1ugocios de ramilia nii.o S(' dt•Yem tratar em 

\'ntn í..k ~t..pprov~n· OU l'l'JH'OVar .O Cí.L~:Illl!~Tltfl 1 pnhiií•n: J1(d,• r.'.SClljl:lJ• 1Il11i! Oll OUtra c::prrs

t•il:~ n~~Jn~!lr·~rn::í 1'111 tPl11Jl'' OP:'Onuno o ~Pl! I :::::o f!l!!·' :-v· p-1:-:~~·~ j;1!_0'1r ~,F·no~ clPrrntP; m0s

\'oto a este respeito; nms, quando o Governo mo al~uns nobre~ S('nado~Ps qu~ se acanharão 
nos diz que acha conveni,•ntc occu]mr-se destl' em dizer o q11 0 srn!,'m: 0mfim, ha multas 
consorcio, qual {• o deYer da Assembléa Gc- 0ircumstancias 0110 concn1Tem para tolh~r 

mi? E' propor os meios de dotar a Princcza n0Ri:1• a"oumpto a l!hcrdade da discussão. c 
Imperial. e assignar os meios nPccssarios para por i~so q11"r" fnzor um rcq110rimcnto para 
pro:J.loVPr o casamento. Portn.nto. digo f]llt.' à3 rpH: rstr~ n-r·.~ndo sr•ja trn.tado cm scssfto se
artigo 120 ela Constituição nenhum do;; 1101Jrt·~ crora. r rrdinnto-:111' a dech!rar publicamente 
Senadores podcr;l timr argumc·nto;; p:1ra sn~- qun ·;nn fr,zor ,.5;,. rrquerimPnto para qu0 ,e 
tcmta.r a Dpinião QUQ sustentam. ;,n!bn. nnal t· o nlljt"r.to da scssfto secreta, afim 

Continúo. pnis. a votar JWlo par1·,l'er <ln d2 ,.,·!tal' qnc o povn t•'nhn motivos dr. fazer 
Commissfto. C"on,' .. ·c·tnr:~s sobre o rtuc sr. trataria. na Sl'~sflo 

o 81:. Yem:n:n:o: - Sr. Presidente. AJle. sN'l'L'éit do Senado. Parrcc-mr•. torno a rlizcl-o. 
flllf:l [1. dr·c0nCia ne(]f' flUI' t'StC\ llCg'OCÍO ~wjn. 

tratnclo rm ses3il0 !=P.{'rrta. f' eu You mandar 
goU-::if: n. P.a~ 1 :1 do Tlirono e :-!. rL:SPOS[:l do s.-:-
nado :'t mesma Falia. pn ra prova1· CJ\lc pGde-
nws jú tratar tlcst.:! negocio; c t..~n descubro ft l1F'~a o nwu rcrtuerinu·nto ,.m conformidade 

nisto o contrario. Se• o S1!n:tclo nrio quizCS:iC do R•·.~inH·nto. 
tratar drstc IH·;oc.:io. C}lll' rr:.;posta mais dr.ll- O S!:. L. 0.\.\t.\: -AssE-nto llllC' este nP-
cn.dn. 11orli:t. dar ao Throno dn que clizc•r qu 1• P:OC'in podrria 10r sirlo ohjrr.tn rlr nmn. Si·s:;fln 

opnonuunmcme t.r:uari:t disto'? En creio qnr. o•·C:rur,, "c :1nk;; rle principiar ~ rliscns~:to Isto 
c=:ln. rt·snosta inc1lc:1 f]th' n Scnlclo !'Ct·onlH'!Ct•U sr. tiw'S~P prdido; mas. dr..~dr f111P Pllr~ sr 
que 11f1o (·l'a nccl•ssr..rio tra:..arMsc j(l dc::;t 0 ob- ?rinr:-!piou :t t.r::tt~r r1n ~rssft.o pnhlira. ond~ 

j:í appar••ecram arg-umentos pró ,. contra o 
projc('rn, ~li~o vejo motivo al~um para. QUe o 
Srn:H]Q tr~tlJ:llhr. em orssito secrda. Se o nohrc 
Sl:'ll:!dor mandas5t~ ;1 mt·sa o seu rcquerirnt•nto 
sem que no :;ru discurso tocasse 1111 necPssi
clari..· dt~ uma sessíio sec~rL•ta. bt:m; mn.R ellc 
apJ·,·srnton ar~umcntos mostrando a nrcess!
d~H1!: d(~;:;sa. sessfw. e: por consegulnt.e posso 

ra!!ar contra rHsa U••ccssidade. 

je:ctn~ c cu n:1o SPi como se poss::t julgar ur
~enti': ~'ste negocio n:1s clrcumRtancias cm CJl!L~ 

csr.~mos. Pod~:r:í tomar-sr por hnsr. de uma 
lei uma rircnm~tand~t evt..•nt.ual. (Jnc· pt'lc'lo des
appart-eer? Figurn-s~ 11ma. grande nN~L·ssidade 

sobre u:na F•·:Jt.ualirlade qu.~ rlevcmos espe
rar. c qn0 .inlgo ~u~ todo o Brazll deseja 
mu!:.o flllr se nüo r<'nlizc. En creio que seria 
m~smo impolitico occuparmo.nos agora deste 
objecto: é· Yerdndc que tl•mos uma Princrza 
Imp~rial; mas tem e! la esta qualidade •'xclu
sh·a? !\:;1o: ella '!la rlc consrrv:Lr sempre cs;;r 
titulo hnnorn.rio; mas o titulo real p6dc aca
bar. r,nero dizer, os direitos eventuacs qu0 
rstüo nnncx0s a esta qnal!f!car;ão podem drs
appar~c~r. o qnc todos devrmos esperar, por
~uc desejamos que o nosso Augnsto Impera
dor tenha succcssüo; c, logo que elle trnha 
um filho ou filha, torna-se simplesmente llo 
norario ~ssa qualidade de Pr!nccza Imperial. 
E', pois, cm semelhantes c!rcumstanclas que 
nó~ devemos fazer PS ta lei? Creio que nflo: ~u 

Diss~ o nobre S<>nador que este negocio 
de ramilla .. Senhores. F.u sei qnr. nm casa

mento é ne~ocio d~ familia; porém não p6de 
aqui!lo qnr roca no decoro da Familla Impe
rial ser despr<•z:~.do na srssüo publica: nós 
temos encarado este objecto todo pollt!ca
men t1•. c o aspecto que Yal tomar por melo 
de· S''ssüo srcr~ta é que nfto eonyém, e qu'J 
não me pa.recc ser muito decoroso. Desde que 
o projecto foi dado para ordem do dia c dls· 
cutido cm sr.ssiio publica. d1.•ve continuar da 
mt•oma man,•ira: este negoclt' nfto 1\ purn
mr,nte de 1amilla, G n0goclo ~ue interessa t1-

niio vejo essa urgencia, essa nPccssldadc dé d:t a Xação. 
tratarmos a.~ora disto. Xão Irei mais longe. Um nobr,, St'nador deu a entender que o 
por uma reflexão que vou fazf.'r, c 6 que cslcs . casamento da Priiw•za Impr.rinl pcrtcnclaão 

·----,..,-,.::-:,-:: ... ::-..... -... ,....,~-.... "' ·. ~ ... :·:···:~>~:~~~::~:~::~·~P.~~J·~T:-::~~ ... '.:.~~ .. : ... ~.:~.· .... ~~.· .. ··;~:~.· .: ... . ::.·::·· ::r:.. . . --'~."': ... :s:·-, :,-:~ .. ·;.· .. ..... ·t..-; .. ,j.};,. ~ .. :~·'"··.~· ·:~1··~.:~ . 
. · .·. . ·:; '' ··:,:· .:.:>' ,..,,,.;;:: ~./ ,, .·. · .. ·; .. : <t·::·~:::::-·.:~:<:·:./.'/\.:· 

..... •. 



Sessão de 2'7 de Agoslo 303 

Tutor. Ora, depois do nobre Senador ler con- I 
sldcr;uJo o ca~amento rln Pl'lnc··~·r.:t l!"!~J"l'.'l'ii.tl I 

como um objecto transcc•nd•mte c ele :;r:llld,• 

aquclle que o inicie! Não vê o nobre Senador 
que o Tutor de Sua Majestade não estft ha

bilitado para tratar deste casamento? Em pri
meiro lu;;ar, é cvitll'ntissinw que a escolha 
deve ser ;;uialla por printipios politicas, o 

qu~ cstft fóra das attribuiçõés do Tutor; r:, 
em segundo lugar, este casame:1no é acampa~ 

nhado d~~ uma missãu cliplomnticn. que nfl') 
pódt• sé•r ciesí:mpcnhada por lnterrenção do 
Tutor. 

A Ass••mh:&a Geral só se cutendc com o 
Tmor de Sua :\!~j,•starlc Imperial c Jc suus 
An;:;ust:J.s Irmãs p:1ra o exame das contas da 
Casa lmpcrinl; no Tutor não se <] .. u esta fa
culdadê de 1.r2tar do cas:ullcnto das Princcza~ 

., até cu. assento qu,·. quando a Asscmblé:L ~ 
Cl·ra! d0;i:H· t:Slíi. ~·i.tculUatlc, nüo obrigar!3.l 
co:-~iormc a Consiituic;i"to: pois quaes são 03 

meios que a lei exi;:;e para ser chamado [L I 
rcsponsabiliüatlc· o Tutor que contractasse um , 
cu::;a!Jlt:nto não Y:~nl~.dosD ~LO Brazil1 Este n~~- t 

gocio ê ua.do!la~. co:J!u c !l)bre Sc:J.:tdor acaba ! 
de dizer. t !Jiio pódé j[,m:ds pertencer ao Tu-I 
tor c sim ao Go1·crno. 

O nobrt.: oradCJr e:;nl':u.~ p!·cnuncilndo·s~ 

contra a. sc·ssfw secr~·ra. 

O Sr. Prv:-.:id(~llt0 dc-c:lara achar-fc 
sobri' ~t lllCS~L U!ll l'CQLI"l'i!I!C!ItO Pê'- I 
<lindo sessão sec!·cta; <:lllllO ellc 
t•stá conforme ao Rr·~imento. c~:·c1~r~t , 
que n st•s:;Cto Ya.i-se 1 nrnar s~crJ: :-t., 

susp.:ndc a publica [L uma hora da 

tarde. 
A's duas horas e quarenta minuto,; 

torna-se publica a scssiio; o Sr. Prc
sitlentc Mt para ordem do dia: s> 
g·unda discnss:io da reso1ur:ão sobr,• a 
tcnça concedida ao Capitão ele l0 ra
gata Antonio Pc•dro de Cr,rYa!ho; 
tt•rccir:t discussão da resoln~ão sobre 
as naturalisa~Õ''" ele Bernardo X:ll'i,•r 

Pinto 11 Francisco Fcrrdra llorgcs; 
con tin uaçfto cln. sessão S{'Cl'lltn. 0 s~ 

houver tempo trab~\lho;; de commi~-

sões. 
Lrranla-se a sl'ssi'io (ts trc.s horas. i 

Expedil'n/1?. - .Segunda disr?usslio drt I'I'.IOlu
ção que approwt ct tr;nçá. concedida a.o Ga
pittlo ele l•'ra{J<Jta Antonio Pedro rlc Ca-r
valho. - Terceira discus~âo ela.~ rcsolu
çücs sobre a naturalisaçâ" !lc Bernardo 
Xavier Pinto ri~ Souza c J.'rand8r:o J•'er
rcira Borg<.:s. - Scs.;•io s··crcla. 

l'l:E:-:Jili~XC!.\ nn S!!. DHHi(J .\.:\''l'OXIO FET.TÓ 

Rt·uuido su:'fiei·~ntc numero de Srs. 
Senadores, abre:·s0 a sc::tsfw; e. lida 
a neta da. ~!nte!'ior, l~ approv:td.a. 

O Sr. 1" See:·,:•tario 10 cm oificia rlo 

Prf~Siclc·nt:c rl:~ Prt,Yinria dr1 E~pir!t.n 

Santo. rcmett•·rulo cópias anthenricas 
dos netos lc~i~!at!vos da Assembléa 
da mesma Provinci:t, promul.o;ados na 
se:.ssfto orG!naria do cm·rentP anno: 
A' Com~1!ssãn de ,\.ssemblü~;; Pro
vinciae:s. 

O Sr. Paraizo panicipa que· o Sr. 
Scn:~do!' Olireira ni"lC' compurl·c:e por 
inc:om:nodn.c1rJ: Fica o St·~nado intei
rado. 

Passa-s~ :1 ordem do dia. 

Silo approvauas: cm sc~unda dis
cussão. para passar {L tcrcí:'ira. a re
soluc::io que appro\'a a tenr;a concê· 
elida ao Capit~o de Fragata Antonio 
Pedro d·· Carmlho; c cm terceira 
diõcussiio, para ser0m rcmettidas á 

sancçfto imperial, as I'esoluçõ..·s que 
autorisam ao Gon•rno para conced,~r 

cart~ d,• uaturallsaç~o de cidadão 
brazilciro a Bernardo Xal·i,•r Pinto 
tl~' Souzn e a Frnncisco Ferreira Ror· 
g-es. 

A's onze horas o Sr. Prc•sidentc 
susprndr a s,•ssão pub:Icn. afim de 
continuar a sr·cr,•ta. 

A's duas horas r. yJntP minutos, 
continuando a scss~o puhlica. d(L para 
ordem do dia trabalhos de commls-
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Scssücs de 28, :w e :30 de Agosto 

s::" Sl':SS,\0, DI ~S DE .\GOSTO 

Reunido sufflciente numero de Srs. 
Senadores, abre-se a sessiio; c, lida 
a acta da anterior. é approvada. 

E' renH•ttido ;í. Commissiio de As
serubléas Provinciaes um officio do 
Presidente da Parah;·ba do ::\arte. r2· 
ru€ttenc!o cópias authcnticas dos acto,; 
:._•gislativos da Asscmblén. da mesma 

Província, promulgados no com•nte / 
anno. 

O Sr. 1" Se•crl'lario participa que ) 

se ''ai pedir ao Governo dia. hora e I 
lugar em que o Regente dcvedl r,•

cebt·r a -Deputa~ão d~ SPnado, encar- j 

regada de saber o dia. hora 0 lu::;:n· / 
para o t•nr.errn.mento da Assr~mll!l?~L , 
Geral. I 

O Sr. Vallasques participa que 0 

Sr. Senador Paralzo nflo compar•·r··· 
por inc:ommndado: Fica o Sena tio in
t .. irado. 

.\'s 11 horas da manhií. o Sr. Pr(·;i
dentc Ruspendc a scssiio publica. o. 
clecia.ra quP o Senado pnssa :t rh\li~ 

brrar <'Dl s•·::sfio secreta. 
A's duas horas f! vinte minutos, 

tornando-se publica a srssf<o. e!:í-f:e 
para ordem do dia trabalhos dr eom
n1i:'f;ão r~ r.ontinua~fio da Ressão R0 

cretn. 

S4• SESSIO. E:lf ~9 m; .\GOSTO 

Exprdh'nte. - S··sstio se•t,ro>la. 

Plii:Srim:SCf.\ DO ~11. ll!OGO .I:S'I'O:SeO FEI.IÚ 

Reunido numero sufficient<' eh- Srs. 
Senadores, abr·~·se n. sessfLO; c, lida 
a acta da anterior. é approYa.da. 

E' mandado (t Commissüo da :Ilesa 
um reQuerimento d,• P•:drn .Tosé \'!Pi
ra de Andrade, pedindo ser nomrado 
continuo desta Aup;t~>ü.a Camara. 

O Sr. 1" S.•cretario ]lartlclpa qnr os 
Srs. Senadores l\!arqtu•z d•! :IIaricí: , . 
Cunha. Vasconcello;; nfto comparcc<:m 
por incommodados: Fica o Senado 
inteirado . 

O Sr. l'rcsie!ellte declara que o Se-

T~::dn vni tr:1halh:~r en.1 ~w~sfto sccrct~, 

!J•)l' ~('t' ii pri!ncira Jl:Jrte dn. ordem 
úJ iJin, (: Hll:-ip.;llde a S-..!5.:;:~o publica 
;i~ onze horas da manhft. 

A' uma l1ora e tres quartos, tor
nando-se puhliea fL sc~sfLo, lê-se um 
ot'fielo elo ~linisti·o int•·rinn do Im
p .. rio. I'<!me:.tc!Hlo a cópia do decreto 
datado de honrem. proro~;ando por 
11!11 .mez a pn~scntc se~s;lo d:t ~\Ssl.!m

:llí·a Geral: F!e·a n Senado int.·lrado. 
O Sr. PrcsicicntP Mt para ordem do 

~1 i:1: a cliscn~:.:io elo projPr:tn íll' lc·i 
::;t~bre o c:ontratto dt• casamento ela 
Princezn. Tmpcrial a. Senhora D. Ja
!1Uarin.: ::::~ discnsHiio da rl~soluç:Io sn
hrt\ n. tenr.a concedida. n. Antonio Pe
dro de Cn.rmlho; primeira diseussüo 
da resolu~f10 ann11lland,1 a l•'i do ~!a
rnnh:in, !Jil•' I'<"lllllo rm um HÓ ma
gi::;naclo o:; •'llllll'C:.~os d·~ Juiz ::\funi
cipa! é ele Orphf:os: prb1eirn. e se
:;undn dh::c11ssõln ela rrsolnc;:i.o qut~ 

i'oncetlc :1. .Toflo Gome,; :>i<•t•o privi!e
;::!o para ··srabt·lr.cr.r a na\"P.~ar:ão por 
\'apor rm rnrio.~ rins (ln B:thia. 

Lr~vanta-sc íl sP~Siio :ís rln:1.s hora::; 
da tardr. 

85• SESS3.0. g:-,r :10 DE AGOSTO 

P..r]JI'rli.•.'nl·'. - Prim<"ira tliSt'it.<seTo ,,., projc

r.to !l.o.' /t'i IJIII' t·sl.alwli't·r· tts IJasl.'s para o 
r'(t..'UJUII'Uto fla .Pri11t'f'~'1 /)Jij)!!ria.l a Srl

nliorn n .. TIOIIHII'ill. - T<'l't'<'il'fl rliSI.'IL.S.ItiO 
soun· a. t•·n~a ~~OIII·r•!li!ln ao (Jn]liltio clt' 
Prn(l(r/.a .-l.n.I01iio l't·t/1'0 11<- Oar1>all!~. -

l'rimt•jra tlisr:ns.wio rln rt'SOI!LI,'•io ljltr. Qll· 

nu.lla a /Ci u. 6G, ri•· 1838. elo Jla.ranluio.
lJiscnsstio !lo Jlllr<'t't'l' 1/ns Com m.i.lsties d•c 
Gomml'r<'io ,. fo'azt·neln soln·,. a. rr,çoluçtio 
lfllll 1'0/l<"<'rlt' 1/ .TIHlO (;()JIII's Xd!o o p,ri-
1'i11>{1io r{lf. llllPr•flnf_·rirJ a l'(lj)f)r r·m cliPrn;o.~ 

1·ios cw Ballin. 

Reunido nllllli'I'O snrricln:H•' di' Srs. 
SC11UtdrHüR, nbrt•·Hc íl. r.cs~flo; f:!_, lidn. 
n acta ela antl'l'IOI'. é HJ1Pl'01'adn.. 

.... ~ .. - ... _ ... -_..,,~ ... -~.,.. ... - ... :---...... ~ ... ~ .. 7'~~' 
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O Sr. 1" Secretario lê um officlo do I sistindo as varas desses dons .Tuizrs. embora 
Minititro Interino do lmpcrlo, remet- \ ellas sejam exercida;; por uma só pessoa; c 
tendo os authographo;; sanccionadoo julgo que nisto niío lla inconveniente algum. 
das duas resoluções da Asscmblé<: 
Gera!. approvanuo as Jlt•nsües conce
didas a Antonio Joaquim )lunes e a 
José Ignacio da Si!m Ourives; Fica 
o Senado inteimdo. " manda-se par
ticipar [L Camara dos Srs. D~putados. 

Uma rcpres.,nwçüo da Camara Jiu
nicipal da villa de S. :l!athQus, da 
Provinci:t do Ceará. pedindo a crca
çfto dl' uma. nova Pro,·incia. sendo a 
sua capital a l'illa do Crato: A' Com
missiio a que csr{t aficcto um projt•cto 
;;obre semcl!Jantt· marcria. 

Passa-se :\ ordem do dia. e é ap
provado •. :m primeit·a discussün. parn 
pnsSnr ft .sc~uncin, o projecto d~\ !t·i 
do Senado. que r>~rabe!ecr· as bases 
para o contracto de casamento dr. 
Prinrcza Imperial a SenhOra D. Ja· 

nuarin.. 

)la antiga ~lonarc:hia isso s,• praticava; 
cm alguns lup;an•s havia Juizes de Fóra. aos 
quaes se encarregava os n~:gocios -rios or
phãos, conjunctamente com os mais ,1bjectos 
judiciarias da prinwira instancia; em outro~ 

lugares ba,·ia Juizes Ordinarios, .Tuizt'S de 
Orphfws separados; ,. nos julgados. o mesmo 
.Tulz Ordinario era incumbido da rara de 
Juiz de Orphüos. Se isto uáo ,; objecto local, 
que pertence ;í. alr,ada das ,\ss<'mbléas Pro
vtncbcs, não sei então o que scj:t objecto 
local. ~Iuitos lugarc;; ha em que, po-r falta 
de lwmens capuzes d•• serem juizes. é indis
pcnsan·I a accumu!ar,üo de dous emprego,; 
no m.-,smo individuo; c além disso. naqur·l· 
lcs em que a po1·oaçiio é pef}ncua. umn scí· 
pessr•a é sufficiente para o dr,sempenho das 
func(:ões das duas ,·aras; l" isto compett· :i.s 
Asscmbléas Prol·incia,•s con!Icecrcm, segundo 
as circnmsrancias peculiares das localidades. 

E' approl·ada .. m r..·re.·ira dbcussiio. ·:lias. parece-me já ou\·ir o ar:;umt'nt.o d·· 

afim de ser :cn:Pttida f:. nutra Ca- que isto off•·nde o Cocligo do Processo. E em 
mara, a r··~f•lllr,ao do ~enado. que que? Quando o Juiz ll!unicipal ex,'rcer as 
approra a tenr;a concedida ao Capi- • . • 

. , funcçoes de Jutz de Orphaos, ha de d~sem-
t>•o de Fragata Amon!O 1 edro de penhal-as cingindo-se :is regras cstabelt•cidas 

Carvalho. I parn o processo de t.a,•,; negocias, c assim 
Entra em primeira cliscussõto a l'l" tambem ha d•' proceder quando dcsemp('nhar 

solução do Senado. qu,• annull:t a lei as func:r:ües rle Juiz :\lunir:ipa!. pois as duas 
u. CG. de 1838, da AssPmiJléa do :lla
ranhi'to, que reunia cm um sti ma
gistrado os t•mpregos de .Tu!zcs :llu
:Jicipal e de Orphüos. 

O SH. Au~xcAn: - ..:\ssiguei n·ncido L1;;iLC 
parecer, pot·qtte estou persuadido qut• a As· 
sembléa Provincial do :\laranhüo l,•gislou 
dentro de su:Js attriiJuiçüL•s quando dlminuio 
o numero dos empregados. reunindo a vara 
de Jui7. de Orphftos (t dl' Juiz ~Iunicipal. Se 
nem ao menos as Assembléas Pro1•inclaes 
podem, pela faculdade de crear e supprumr 
empregos provlnciaes, reunir um a outro em
prego. então niio se! o que podem fazer taes 
AssPmbl(oaa. O qr,í' Dl<' parrc,• é qut• as As
somh!éas Provlnrin•'R nito podem supprimir 
" Juiz dos Ot•phõtos. mas estou muito con
wncl<lo de que clla8 podem ••ncarregnr no 
.Tuiz Municipal ns t'nuccõ•·s do Juiz dos Or· 
Jlhãos, por isso CJU•· d<'st<- mod<~ r!ca:n suiJ-

\"aras ficam distinctas. t! sómentc reunidas 
cm u:na oó P<·ssoa; a :lU!lPI'ess:io, poia. r >ó 
de uma ··ntidadc. e não do car;;o ou oificlo 
de Juiz dt• Orphftos. Comquanto s•• laça esta 

suppressão. o Juizo fica existindo. os escri
Y:ics rPi'JJCctiros n:io se supprilllt'lll. ficam 
existindo. os cartorins dos orph:ios, aos qua<·s 
ficam pc~rtenct~ndo os nt~gol'iüs que lhes são 
rolatiros; 'assim como ficam existindo os 
canorio:i ilu:: .Tuíz,·s :\Iunicipaes. aos qua(':l 
tambcm separadanlt·ntc- t'icam pertencendo o;;. 
n,•gocin;; que ;por e!les se derem ,•xpcdir; 

tudo fica dividido. O que snccede {o qm•. tal
vez. por falta de muitas pessoas habilitadas 
para <"Xcrcer as funer,ücs que silo inhcrenr•·:i 
a uns .: outros Juizes. a As:;embl<'a do ~la

ranhiin julgou conYeni,•nt<.' ro'lmlr as duas 
nu·as t•m um só individuo; e cu julgo qu•• 
isto nün i! uma cousa ineompa tini, nem qu<: 
esteja fóra das attrlbu!r,0õs da ,\ss,•mblé>:\ 
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Provincial. Será porvéntura isto uma cousa 
nova? Nã.o estamos nós vco do l'Xemplos de 
accum ulaçõ,•s de cmprPgos ainda de roais 
alta monta? Não re-mos visto Presidt•ntcs de 
Provlucias serem no mesmo tempo Comman-

O Sr:. VI;m;e~;u:o: - Eu entendo que se 
nflo pó(1B fazer uma ol'fC!ls~ maior ús Pro .. 
v!:Jci~i=' do que a de n~o ser permiltido (ts 
,\ssê~ubléas Provinciacs conhecerem da con
\'Cllit,aeia de que uma nws1r.a p~ssoa possa 

UantPs àe Armas? Nüo existiram Presidentes nccumu1nr dous empregos! 
nas Provincias do Pun\ c Rio Grande do Sul Dir. a resolução que s•· supprimio o em
r,•vestidos dessa; duas autoridades. scm que prego de Juiz uc Orphftos; m::s 1:C:o é , .. ,;se o 
pc..ra iGBo houve:.ssl~ disposiçfw alguma lcgis- 1 ~~wto que tl've lugar: nJ.o houve ~upprPS!:5:io 
l:tth·a, swlia isso dcterm!nado pelo Governo, I alguma. O que a Assembléa pr;lti'cou :oi re
por ci!e (;JJtcndcr que cm taes clrcumstancias unir os do_us empregos d_c .Tuizc,s :Municipal 
convinhn. que essas duas funcçüe.s fossem ll! de Orphuos. em uma s~~- _.pessoa; ~las~ en
exercidas por um só individuo? Se wmos t.retanto, conlmuam a c•xl~tlr os Jnmr.s ::lfn
todos os dias estes actos de accumu:a~ões, nieipal d" ·OrphftOs: fer.-se essa rumifto em 
por<JUõ não potlcr(t o Juiz Municlp::il ext·rcer nnn1 sú pc·ssoa. cm cons,,quenr:i:L de hav"r cm 
ao mcs:no tempo as fnncções de Juiz de Or- :tlguns lugares poucas capacidades que bem 
plliios·? possam desempenhar as funcr;,jes dt• tnes cm

Ora, t•nl vh;ta. destas razões, parece-me 
qut.: ESt:L re!:iolugftu nüo deve passar; c n1uito 
mais r-n d1sto m~.· c.:nnvf:'nço, flU:tn(lo ohscrr:J 
(}lh.' se c·stá cm UuYida sobre a. inte!ligc·ncin. 
que ;;e di~Ye dar ao ~ 11 do art. 1" uo Acto 
Aílditio!1a!; r. tnH]lHlllto s~~ nfio fix:t essa 
intclli;;c-nc!lt, como s,• quer ir j[t abolir esta 
lei 11rovincial, <!U•~ versa cm matcria relativa 
a éSSn intelligcncia? Demais, n;io é só essa 
Assembl6a r1u,• a este r(;speito c !leste sc:niclo 
tem legislado; bn. muitas f}ue o mesmo têm 
praticado. com a cli!ferença de que em alg-u-
mas Provincias nüo se tem supprimido gc
ralmr,ntr. mas sim nas pequ,·nas povoaçõc·s, 
deixando-se subsistir nas cab~;as das co-
mnrc:ns. 

De: mais. preciso que se nctL' que, se se 
fôr a;;ora aboli:· esta lt:i, grand;·s males rc
sul!·~!-;fío. pt,rqnt.l tcrú rlL\ haYe:r uma incc·rtc-za 
sob~<· a ntlidadt• do;; actos praticados pc·lns 
Juizr::s Jlnn iciJl"'-'S, na quaiiuade de Juizes dl' 
Orpli;[os; c <'U julgo ~ue a Asscmbléa Gerai 
n;'>.o d: Yc ir dar causa a que haja essas du-
vidas: no easo il<· que s,• delibere <'111 sentido 
ele que a ,\ssc:nb]i}a ProYincial I'XOrbitou ue 
suas atrribnir;<il;s. r• q:te esse acto d<!YC ser 
re\'ogado, o ljll<' c-u nrw •·nt2ndo dent ter lu-
g-ar, então c~ preciso f(nc passe nn1 ac.:to 1c
gislatiyo que approve todas as J'uncr;õcs ~ue 

o .Juiz ::IInnicipal. na qualidade ele Juiz de 
Orphãos, th·er praticallo. ?>1as julgo que u 
Asscmbléa Gt•ral nfto deve revogar esta lei, 
porque l'Stá dentro do Acto Addiclonal, c por 
isso voto contra a resolução, 

pr<·gos. Ora, se se querem limitar as attrl
lmiçfocs d~s Assembl6:ts .Pro1·inciacs a tal 
ponto que c-llas não possam legislar. deter· 
minando que as funcçõcs de dnns empregos 
sejan: deRcmpenhadns por um sli individuo, 
C1n!fto me1hor scrfl. qu(' 9r. nc~ahP (:om as As .. 
sem bléas Provinclaes, porqur. o qnr-rr:r·sP. a 
sua conservaçito, e ao me;;mo tempo prollibir
Jhes atü que ellas pratif!UL'lll tal aeto, é es-
carnccrr dellas! ... J~' ma i~ nobr~. i' mais lc·nl 
rallar com franqueza e dizPr-llJes: - Vós so-
bre nada pouds legislar. 

Demais, outro vxccs:it1 se nota na rPsoJu ... 
~ilo, e é que nella s~ diz que a lei provinchl 
uo :\faranhiio fica nulln! ncf!ieta-sc nos re
sultados que se sc;;uiriin dco élJipre:;ar-sr. esta 
formula contraria á Con3tlluição. Pelo Acto 
Addiclonnl nils ni:io podemos n.nnulla.r ns leis 
pro\·inc:i:1P~. {' ~:im !'r·vogal-ns: de revog-ar a. 
aannllar Yai :nuirn rlii'fr·rcnça. Da nnnulla
ç;w dPsta lei l'C·>nlraria ficarem nullas todas 
~, fn:J~ç<ies qw• !'oram exercidas pelo Juiz de 
Orph;io,,, qu:l:Jilo rlle rnmulati;·amr:ntc P.xcr
~r·s'" ns J'nnc·r;íir~ de .Juiz :nuniclpal. Ora, vr-
ja·oc <!UC f.'On fns;io ni\o resultará do emprego 
d,, u!nn pal:wra no sentido opposto áqu<:'Jlo 
que lhe deu a Constltuiçftn; wja-sc at6 que 
ponto a Commissfto foi levada pela prevenção 
que tem eonl:ra as Assembléas Provlnclacs! 

Tambem obscnarcl qtfe não 6 eonve-
ni,•ntr qur r·~tiL rrsolnção pass<' cm primeira 
discu~sno, poJ·quan tn. não havendo AssembH!a 
Provincial que não tenha legislado sobre o 
pro1·imento dest.••s ••mprcgos, c Indo agora a 
Assembléa Geral revogar um tal neto, 6 que-

-.,. 
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rcr-se declarar guerra a todas as AssemblGas 
Provlnciaes; c cu juÍgo que isto ni"lo com·ém 
nas circumstancias em que nos achamos. 

O Su. V.\LI •• \SQ!ili~: - A Commissão não 
deseja declarar a guerra ás Asscmb!éas Pro
vlnciacs, nem é por espírito de prevenção 
contra cllas que ella deu este parrcer. A 
Commissão, no desempenho de seus deveres, 
só teve cm vista a lei e nada mais; não foi 
levada por prevenções, funda-se no que de
termina o art. 20 da disposição provisori:J. 
act•rca da administração da Justiça civil, o 
qual diz que haverá tantos Juizes de Orphilos 
quantos forem os Juizes !\1unicipaes, e seriio 
nomeados pela mt:sma maneira. s~ ás As· 
sembleas Provlncillf.::; foss~ licito ~ • .-;;-!sl<!!'C!U 
a rcspt:ito das disposições do Codigo, eutã·J 
eu conviria com o nobre Senador cm que ~ 

Assembléa do :\Iaranhüo. legislando a c~te 

respeito, csta,·a no seu direito; porém, con
vc:ncido. como estou, de que as Assembléas 
não pod.,m lcgisl:!r alterando os Codigos, que 
são leis gcracs. entendo que, por conseqnen
cia. n:io podia ser supprimido o lugar de 
.Tuiz de Orpbctos sl·não pela Assemb!éa Ge
ral. Qua!llo aos inconvenient<·s de que o no
bre Senador julga qul: será seguida a annul
laçiw dt•Sta lei, dir-lhe-hei que, passando 
agora n. ri:vogD.çí.i.o di.l Jd. a este acto se deve 
seguir outro que dê validade aos actos que 
foram praticados indevidamente, segundo a 
dclillt'r:Jçüo da Asscmbléa Provincial; o que 
niio serii um caso no\·o, porque outros actos 
idcnticos j{t têm passado na Assembl6a Geral. 

A minha opinião é fundada cm uma dis
posir;:io do Codigo, que é uma lei geral; c se 
me tlt•monsrrarem que a~ Assembléas Pro
vincia.,s podt•m revogar o Codigo, então dou
me por conrcncido: mas, cmquanto não hou
ver um acto legislativo que declare que eilas 
podem rl'formar o Codigo, então dou-me por 
convencido; mas, cmquanto não houv.:r um 
acto lcgislati\'O que declare que cllas podem 
reformar o Codigo, sempre sustentarei que 
cllns nfLO podem alterai-o, e que, como lei ge
ral. sõ pôde ser alterado pela Assemblêa 
Geral. j( 

Não é por espírito de opposiGão que as-
sim penso: não sou inimigo das Assembl6as 
Pl'<n-inciacs, pois fui um dos que votaram 
pol' algumas da,; reformas; mas a minha idéa 
l'•;i ::,allogradu, por iHso qu", tr.lt:mdo-se das 

reformas, nüo se cuidou de dar rcmerlio 
áquillo que convinha remediar, e por isso, 
bem longe de sanarem-se os !.:ales que as 
Províncias soffriam, ·O que se fez foi aggra
val-os. ~1as não tratamos agora disso; o 
Acto Add!cional passou, está promulgado 
como lei, c como tal ·reconhecido: a elle obe

deço. 
Disse-se que em outro tempo havia jui

zes que accumulavam as duas funcçõcs. No
te-sr', porém. que, quando se creava uma 
villa, se dizia: - Haverá um Juiz de Or- · 
phflos, que servirá de Juiz do c!vel, crimi
nal, etc. - Havia, portanto, uma lei que de-

i terminava essa accumulaçfto; porém nós hoje 
temos uma lei. que & o Codlgo do Processo, 
na qual está disposto que haverá tantos Jui
zes de Orpháos quantos forem os Juizes !1-fu
nicipues. Ora, se ha uma lei geral que Isto 
cxpressamcn tc determina. como se pretende 
que nfto houve usurpa~ítO de poder da parte 
da Assembléa Provincial? Para isto se evi
clcncin.r, basta ler-se o artigo 20 da dispo
sição provisoria, e!'l qu~ m.· fudo, e por 
cuja razão ainda continúo a \'Otar pela re

solução. 
O Sn. Oumn:A: - Ainda que cm parte 

fui prevenido pelo nobre Senador que acaba 
de fallar, comtudo farei algumas observações 
porque nfto me parece o negocio tão arduo 
como o considera o nobre Senador que fallou 
cm segundo lugar. porque cu nfto posso nem 
dc,·o zelar menos, nem ruais, as disposições 
que sahem desta Casa, do que tts que sahem 
das Assembléas Provinciacs. Ouvi dizer que 
era um attcntado, falta de lealdade, etc., o 
revogar-se uma lei provincial. E não poderão 
ser qualificadas pela mesma sorte as revoga
ções que fazem as Asscmbléas Provlnc!aes 
das leis gernes? Parece-me que sim. 

Que determinamos nós na d!spos!çfto 
provisoria, acerca da administração da Jus
tiça c! v!!? Determinamos no art. 20 que hou· 
\·esse tantos Juizt•s de Orphãos quantos fos
sem os Juizes l\Iunlcipaes. Mas o que ê ~11c 
fez a Asserubléa Provinc!a!? Disse: -Nilo 
se cumpra a tlispos!çtio geral: nüo havcrli. 
dons homens para desempenhar as fuT!cções 
desse" dons Juizes; haverá um homem <;{ que 
.tr(•J·mule os dons .,mpr ';!C~ nit) Queremos 
c, ne um homem só empregue todJs os seus 
lU'dados sobre os miseraYeis orp'Ji:o;;; quc-

39 
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remos confundir os seus lnte~csses n.1. ma~sa estavam creados por Jci g,,ral, e se as As· 
geral dos negocias da sociedade; queremos sembléas Provinc!a<•s Pelo Acto Addiclonal 
que esses desgraçados fiquem entregues a ficaram revestidas do poder de crear e sup
um homem que, por muito oecupado, nc· primir empregadoti, como se argumenta com 
nhuma attcnçüo possa prestar aos seus ne- uma lei que havia antes da lei constitucional 
goelas. - Isto é justamente o que se quer, qtw deu tal attribuiçüo ás Assernb!éas Pro
porque sabe-se que hoje o Juiz :Y!unicipal l'inciacs? 
tem multo mais que fazér que o Juiz de Di.. E' nccessario absolutamente declarar•se 
reito; basta e!le tratar dns execuções; e foi que o Acto Addicional li lettra morta, que 
talvez por esta razão que a disposição pro- não vale nada, paru. sé sustentar que as As
vlsoriP. sabiamente determinou qu<' estes sembléas Provinciat•s nüo tem essa attrlbu i
deus Juizos fo55crn dados a dous homens; ção; mas, se se reconhecer alguma autorida
mas a Assembléa Provincial, em sua· ;;abedo- de no Acto Addicional. ha de se tambem rc
ria, que é superior á da Assémb!éa Geral. ~onhccer que as l:üs anterion•s, que versa
diz que a Assembléo. Geral errou, c declara vam sobre objectos em que as Asscmb!Gas 
que basta um indil'iduo. um João Fernandes, Pro1·inciaes rec0beram poder p~ra ; .. gislar, silo 
que tudo decida. Eu, porém, não posso ac- rcvogavcls pelas mesmas Asscmbll-~s; ,. at6 
commodar-me a isto, c por isso hei d<l votar nem m"smo o que diz o Codigo é snfficiC'llte 
a favor da resolução; e para que não seja pa.ra se sust~ntar " cont:·ario. Snpponlta-sc 
necessarlo fazer-se uma outra lei que vá que essa disposi<:ão tJ, Cod';o \'ale :nais do 
sanar as nullidadcs, porque os misera veis qtw o que diz o ,\cto Additional: n:'io se diz 
orphãos não tiYcram culpa de que um Juiz alli que css,.-s dous ~m:>n•gos s" ~;f,o possam 
lncompncntc julgasse os seu;; negocias, eon- accnmular, 111!<· :, da n:c·n:r.- da Ii:i que haja 
virei na mud:J.nça da palana- •nulla- fi- .Tnlr.o <le Orplt~o~ '·' Juizo ~!nnle:~:t!: l'. a :\z
cando sempre c::istindo a disposiçfto da rc· sembléa Provi:leial. de:,·:·min:Hdn qu,. nm 
solução; l~ n=t scgundJ. di::Jr.:l.issflO offcreccrei 
emenda, para que. élll lugar da palavra -
nulla - se di;;a - l'l:Yogada. 

0 Sn. VEI:GGrmw: - Sr. I'rc;;idt•Jll.:•, As 
razões que ou\·i. nem mt: con'.·cnceram, nem 
ao menos abalaram a min:w r.on;-icr:ão. 0.; 
il1ustrcs Senadores que snstuttam o projecto 
dizem que se Uc\·c annullar ou .revogar a ld 
provincial; um dos nobres s,·nndores !'eco· 
nltcce que se deve re:vogar e niio an:tullar. 
por ·ser contrario {L disposir;iio provlsoria do 
Codigo. CrC'io que. a disposlcii" provisorb 
niio mcrt•ct· mais consideraçüo do ~u" a Con
stituição, a qual conferia (l.s Asoembléas Pro
vincincs o direito de pode:cm lo!glslar sobre 
n crca~ão c supprcssfio df1S <·mprcgod muni
cirnt<·s t1 prodnciacs. Ora. hrtYtJJHlo esta dis
posir.fto, ,; el:tro fJUC todas a;; a:ltcriores fi
cam revogadas pélas dlsposir;ücs das Assem
llli!as Provinciacs. quando dias dizem rcs
priro 6. lcgislar;:'io prn\·iuti~l; tio eonlrario, 
tudo quauto cllas fiz<'sst"lll "'~aria reYogado 
anteriormente; logo! a auu,rh·i:~r,iio para. crcar 
e snpprimir cmpiCgos rcftll'·::·:lt) :'tqlwllcs ffiL\S

mos qut· j{~ t 1XIst!am crctulos per lei. e aquel
lcs flllP cxistimn naH Pri':dntlas P.SUt\·am 

~rcados por uma lei ;:;,·ral. :> · .,.,,· . J~p:·:. :.~o..; 

.~ ........ ······~;.··: . ....... :~··:~~ .. . 

, .... 

só individuo excn,.·ss.; csoas funcr;ões, não 
supprimio ncni u1n scí t.lc~31.1 S t'mp:·<~gos, nt·m 
e1lil seria tão J:"!.~p:·udPll~e C]tic; is::;o ;lrati
ca.ssc. Os clous emp1·::no:; ~uiJs~.st~·m do mrs
mo mo11o, com í!.S :ucs~nas a.ttribuf~ües; a 
difl'c·renr:a que sr dá (, que, r:!ll lugar llell<•s 
SL'rem exercill"s por tlou3 i:tdh·iduos. s:i.o 
f'xcrcidos p11:' um inrlirirluo srí. " qual. tc,!Jt!o 
j(L u:n empr·~go. pedia PXCTCl1 f outro cumula
r.i\·amentc ... 

O Su.· Our~-:1::.,: - :\I:!s é impratlc:wel 
qu,• rlh· pos;;a dcsempr•nltar as attribuições 
dos llous ·cn:prcgos. 

O Sn. V8nGn:rr:o: - Eu vou provar que 
nfto é impratical'el. Quantos Juizes de Or
phftos ha na Côrte, e qual 6 a sua população? 
Ha sómente um Juiz, o qual d{t cxpedien te 
aos ncgo~los de cem m!I e tantos habitantes. 
Ora. se se qulzcssc suppôr que os nogocios 
dos orphflOs, em uma pequena povoação, tt}m 
tle ser mal adm!nistrndos, quando esse Juiz 
ao mesmo tempo nccumule at, funcr,õt•s de 
Juiz :IIunicipal, então seria ncccssario que 
na Côrte hom·essu quatro ou cinco Juizes de 
Orphiws, para darem andamento aos negociaR 
rlt• scrt .Juizo; mas, s" isso não se julga nc-

. ccss:l.l'lo. " se se entêndr, que um só Juiz 

.,!, ~,, ··'· ··~::·:,:~-\~<-:;~:::'·~:;··':,:';·~:::::~·:<-?i:.:.~::.~:?.!/:;·, 
., : ~··.:.~. 
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basta !2a Curte. é evidente fJUC, guanl:lda .1 . Curw lcgis:a-:>e adequadamente para a C&:·te 
proporç~o. nas pcqut.•nas povoações taes nc-,. e nas Pro\·inclas adequadamente ;Jara as Pro
gocioy; r.;io dariio que fazer a um individuo; vincias. 
e quttndo ellc f!Stcja só disso encarregado. 1 Ora. cu não vejo que rcoulte algum mal 
necessariamente estará ocioso; e ainda mes- 1 {L unidade do Imperio das funcçües destes 
mo que cumulativamente exerça os dous car- i dous empregos serem dl'sempcnhadas por um 
gos, ha de passar uma vida ociosa. ! só inuil·iduo. c antes parec~ que nisto ha 

:-;ão se tenha só em consideração as \ centJ·nlisaçiio: uma. vez que :1 Asscmblén Pro
grandes povoações: convém observar que ha ! vlncial <:O!llpetc crcar e supprimir emprego~. 
municiplos que contêm menos de duas mil i e!ltt póde usar desta attribuiçiio, embora le· 
almas; c, sendo lavradores a maJor parte da I glslando a tal respeito, vá de encontro a a!· 
povoação, ha poucas demandas, c por Isso ! guma disposição de lei geral. 
t•·m o Juiz :\!unicipal pouco que fazer; o l Eu chamo lei geral aquella que em si s6 
Juiz rle Orpll:1os está no mcsmco caso, annos ; cont&m disposições g,,.racs; mas, emquanto 
haver{c em qur nfto haja mais do que tres ! :lquel!as qu.e contem disposições relativas a 
ou quatro inventarias. ! objectos sobre os quaes pelo Acto Addiclonal 

:'\iio se julgue tudo pelo :\!unlciplo da i pertence legislar :'ts Assembléas Provinclaes, 
CrirtP, onde ha uma grandP população, onde 1 taes disposições podem ser revogadas ou al
a ,•scala de tudo é di!fcrentc das pequenas ( tc·radas pela lcglslaçiio provincial. porque. 
povoações; niio se· Julgue pois um !ug~r pc:o i embora tal lei tenha sahido da Assemblêa 
out.rn; cm uns r, nr.c~ssario empregar todas ! Geral, ella, depois da publicação do Acto Ad· 
as forças dt· um hom2m. r cm outros luga- rlicional. perdeu a natureza de lei geral. s~ 

res não é n~ccssario qu<· esse individuo em- I :t Asscmb!éa Provincial se ml'ttesse em al
prPgue n~m o dcclmo de sua~ fúz·ça::;. i terar u. ordem do jJroccsso. entãú eu votar1a 

Disse-se que os Juizes :'.!unicipat·s rêm 1' pt·l~ rc·vogaçiio, porque o Acto Addicional não 
mais que fazer que os Juiz,•s de Direito: . autorlsa as Assemb!éas Provincíaes para !e
convenho nisso. e estou mesmo em que a i g-islarem a esse respeito; mas, quanto {, crca
exlstencia dos Juizes de Direito ~ uma si- çfw e suppressão de empregados, niio ha dis-
ttrc:ura: e I!,·~ têm pouco que fazer, o seu 
maior trabalho 6 o da prcsidencia do .Turr. 
o qual deve durar quinze dias, e ás vezes, 
jlC1r falta de processos, afio ha trabalhos n••m 
para uma semana: e comquanto o trabalho 
se.ia p,•qucno. os Juizes d•· Direito tmbcm a 

posição alguma que as inhlba de legislarem a 
tal respeito. 

Eis aqui as razões em qut• me fundo 
para me oppõr a uma disposiçfto tiio exorbi
tante como esta, que nfw tenho at6 expres
sõ,•s com que possa qualificar a Irregular!-

cJIP se subt.rahem por isso qm•. d,•pois de dadc do nosso procedimento em querermos 
com•ocarem o Jury. muir..1s rezes mandam inhibir ás Assembléas o uso de suas attri
dizer que <'St.fta doentes, ,. é o Juiz Municipal buiçõcs neste caso; porquanto, annullnr uma 
quom os vai substituir. Ainda quando e!les lei provincial é o maior abuso que podinmos 
cumpram com seus deveres, têm .muito pouco praticar, pois que para Isso não temos nu
trabalho; o mal~ que fazem é dar alguma torldnde; e ainda mesmo que a Assembléa 
scntcn~a fina!; " ha :.funlcipio onde se passa Provincial subisse de suas attrlbulções, o que 
um anno H•m que uma st•ntcn~a seja dada: nos cumpria era revogar a lei: assim o or
ns .Tulzes :lfunicipars tõm mais trabalho. têm dcna a Constituição, que devemos respeitar 
as execuções; mas tambem se pass[t um anno ll c observar. ,, não tratar de resto. Voto contra 
sem que haja Pxecução alguma. o projecto. 

Se-nhores. O QU<' con'·~m em uma parte O SR. Or.rrEmA: - Ser c nilo ser no mes-
nfw convém na outra; e por isso, fazendo-se , mo tempo 1\ metaphysica tão sublime que 
a divisfto clo:l poderes. sabianwnte se dru tis nfto a entendo! :-;ão comprchendo como possa 
Assl•mb!lias Provlndaes a autorisar,ãn d~ !0- umtL l<•l ser geral c provincial no mesmo 
glslarem nos seus neg-ocios pccu;i:\r(•s, porqu~ tempo; a minha lntc!!lgencla I! mui limitada 
sfw el!as as que melhor conhec"m ns nc~c~- para entrar no conhecimento dessa possibi
slrlarles locnes, a~ cnnvcni,•ncias rio Paiz: n~t . lldadr. 

:-:.: 
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0 SR. VERGUElllO; - P6dc ser em um 
tempo e nfLo em outro. 

O SR. OuvEm~: - P6dc ser qu.~ alguem 
eutenda essa posslbllldadc: eu nfto. 

O nobre Senador diz que é por motivo de 
economia que essa Assembléa Provincial nos 
!az o favor de revogar uma lei geral. 

O Su. VEJ:atJEmo: - X:io a revogaram. 
O Su. Om·EmA: - Estou persuadido qu,• 

a revogaram, porque, determinando a. lei que 
haJa. tantos Juizes de Orphilos quantos forem 
os Ju!~es :VIunlcipacs, segue-se que a Asscm
bléa Provincial nilo podia reduzir o seu nu
mero. 

O nobre Senador limitou a um curto 
aspaço os meus conhecimentos sobre este ob
Jecto; suppôz mesmo que cu não tinha esta
do senão em grandes poYoações, como o Rio 
de Janeiro c a Bahia c que por isso não fa
zia ldéa de pequenas povoações: mas devo di
zer-lhe que fui Corregedor de uma comarca 
que comprchcnuio. pt!qucnas poroaçõcs, qu" 
visite!, assim como tive correspondcncia com 
Juizes dos Orpllilos c Ordinnrios. os quaes me 
Informavam a respeito de· sua admlnlstrar,iio; 
o que, junto ás minhas obscrvaçõt•s, me con
venceu de que niio (! passivei accumular rac2 
ümprcgos; r pela c·xpt\ri:\ncin. que tt·n h o. 
nunca o nobre Senador me ha de per:madir. 
com toda a sua. e!oqucncia e Ioglca. d,, qnr! 
um Juiz 2\Iunicipu!, qu.: i.em a seu cargo n 
parte mais difi'icil do processa, possa de::. 
empenhar ouas funcções, e. no imp2dimocnrr' 
do Juiz de Dirt'ito. subst!tuil-o presidindo " 
Jury, percorrendo a com~r~:t e fina!men: .. • 
servindo tambcm de Juiz de Orphãos. Nên~ 

Santo Antonio seria capuz de t!esempcnh<:.r 
tantas attrihuiçõt•s. Eu scn•i bastant,•s ;:n-
nos, c por isso sei o que custa o dcscmpr;nhn 
desies lugares. 

Trouxe-se o exemplo de qtw na Côrte qr; 
um Juiz de Orph:ios scrtt bastante; mas '!t: 
estou persuadido qu<• esse argumento nfio 
tem muita forr.a. porqn.•, se se entrar no co
nhecimento deste Juizo. conh;;cpr-se-lla qu•' 
ha !nvcntarlos que nunca se fizeram, p:tri l
lhas que sfi.o eternas. contas dr• tutores que 
nunca se tomaram; ni.::;to tm~11wm en sfnw 
remorsos. Fui Jnlz dê Orphãos; sei qur: 
Isto 6, porque nr~ssP cm prego encete! a mi
nha carreira na magistratura: os embarar,os 
c·om '1Ue SP lt!t':l,PD. frtzlnln eom qnc muito 

po)lcas contas se tomassem; e o meu succes
sor poder[t dizer alguma cousa a esse -rcs· 
peito. 

Portanto, não se argumente com o exem
plo do Rio de .Tar..eiro. 'l'ambcm na Côrte . 
Juiz do Civel tem estado com todas as va
ras. mas dahi o que é que resulta? Nilo se 
razcr cousa alguma, estar tudo parado. Se 
uós estamos, c0mo julgo, no Governo da Lei. 
cl"ve-sc cumprir aquillo que sabiamente se 
lt>gislou na dbposiçfLO prov!sorla, acerca da 
:tdministraç:io da Justiça c!\· i!: ahi se deter
minou que, logo que em um lug-ar hom·.,sse 
um Juiz l\Iuniclpal. mmbem iJOU\'Csse u:n Juiz 
dos Orphãos; Isto é o que se deve cumprir. 
Se, porém, o nobre Senador quer que as cou
sas fiquem no mesmo pé cm que existiram no 
tempo que se chama do despotismo, •·ntflo es
in.belcça-sc um só Juiz para tudo; mas cu 
não estou por esse principio. c por isso voto 
jlt•la resoluçfto. 

O S!t. :.-11m.o 1: :VIATTos: - Eu pretendia 
;·orar pela resolução, comquanto esteja pcr
;uadido de que niio 6 t~mpo comp;,tcnte para 
~.ratarmos deste nt•gocio: t~lvt.'z conviesse que 
'l!c fosse dt•cidido pela intcrpr<-rar;fta do Acto 
:\dclic:ional. interprt•tac:ãn fJUC {L!gu;)Jn chama 
i':··forma; e por isso julg-4"~ra prti(h·ntt• que n 
Jccisfto deste neg-ocio fieassr· adiada para 
depois que a interpretação passa;;sc. Votan
do pelo parecer da Com~Jissüo. ,. por consc
·:uite pela rt•soluc;:io, pretendi:!. fazol·o ocm 
·i!zer palana. porque as razões do parecer 
~:to da prlnwira iutuir;iio; mas. como \'t>jo 
we se produzt•m contra o parcc:!r os mesmos 
.1rgumcntos que fo:·am rmpJ•cgados p::.ra com
bater aqucllcs que prett·ndem votar a favor 
cl:: interpretação do Acto Addlcionnl. nfLO 
posso deixar de dizer alguma cousa. 

Por que razão aquellcs que votarem pela 
resolur;üo hão de ser stigmatisaclos com os 
.opithctos que o nobre Senador empregou? .Tii 
oc não produzem argumentos ai terrr,rcm t• 
~utras hléas que foram emlr.tldas na Casa, na 
discussão da lnterprctaçiLo do Acto Addicio
:J:d, como a de que se queriam escravlsar as 
Asscmblllas Provinciacs, Ptc. Eu não cnnsl
d,•ro as Assemb!6as Provlnciacs 1cnpazcs de se 
deixarem escravlsa.· pela Assc.•mb!.~a Gera.!, 
nem a Assembl6a Gt•rn.l tambem e~paz d~ se 
deixar cscrnvisar pl']as Assrm!Jl(,a;; Prol'in
c:Iat'S. .Ag-ora, porén1, figtu ou·sc a .'\~iSt~mbl;ia 

·'.:, .. 
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Geral cm guerra aberta com as Assemb!éas 
Provlnclaes; mas eu, se qulzesse lnvert"r ar
gumentos, poderia dizer que o nobre Senador 
é quem quer sujeitar a Assembléa Geral ás 
AssembWas Provinclacs; é elle quem quer 
provocar as Assembléas Provlnciaes contra a 
Assembléa Geral. Este modo de arguml'ntar 
é fundado nos proprios a~gumentos do nobre 
Senador. 

mais forte é que, segundo o art. 1~ do Aetcl 
Addicional, as Asscmbléas Provinciaes e~tão 
lnh.fbidas de legislarem sobre o que tnão co&· 
tiYer comprchendido nos nrts. 10 e 11. Ora, 
o nobre Senndor que reconhece que aqui niie> 

ae crêa nem se supprime cmpl'ego algum (c 
nisto está na sua regra de <.bservar a Con~

tltuição), somo pode conceder á Assembléa 
Provincial uma -attribuição que lhe 111ão foi 

O nobre Senador estabeleceu o principio 
de que a AssemblGa Provincial do l\!aranhüo 
não supprimio o emprego de Juiz de Orphãm>. 
e o que fez foi nccumular em um individuo 
as attribuições de Juiz :\lunicipal c de Juiz 
dos Orpbãos; mas. cumpre que obsene que é 
uma lei geral a que r"gula a administraçfio 
da Justiça l'ivil, e no art. 20 del!a se diz que 
haverá tantos JulzPs dos Orphãos quantos 
forem os Juizes Municipa.~s: isto estll. cm 
observancia, c deixani de a ter. se o nobrr• 
Senador entr.neft>r que as Assembléas Provln
ciars têm direito para revogar as leis da As· 
semblúa GPral. e que a Assemb16a Geral não 
tem direito para reYogar cw alguns casos a>J 
leis provincln e~. 

O nobre S~nador argumentou fundan· 
do-se no ,\ctu Addic!onal. c qulz mostrar qur. 
sendo nellc promettido ás AsscmbWas Pru
,·lnclat•s legislarem sobre a creaçiio e sup
prcss<1o do r:n~prc-:;os. cllas. cm virtude dessa 
autorisar;ii.o, podlan, legislar sobro aqulllo 
que é r!e suas attribuir,õcs. embora fosse d~ 

<·ncontro :1 al.~uma disposição de lei geral; 
porém, é preciso que cu note ao nobre ~e

nadar que no art. 10 \'êm marcados os caso" 
em que as Asscmbléas Provinciaes podcw 
legislar. assim como no art. 11; porém, o ar· 
tlgo 1~ diz: ''As Asscrabléas Provlncines niw 
pode>r:io legis!ar sobre impostos de importn.· 
çii.o, nem sobro objectos não compreh~ndidos 
nos dous precede-ntes artigos". Se o nobre Se
nador acaba d•· reconhecer que o que a As· 
scmb16a pratlcnu não foi uma suppressão nem 
crear,ão de "mprr.go; se o acto por ella pr~
tlcado, não está comprchendido nos artigos 
que eu citei, scg·uc-se auc a Assembl6a le
gislou fóra de suas attribul~iics. c que o acto 
pnr ella pratic.)do é pcrtenceuto a nma 101 
geral; c tanto assim, que ha uma !ri g-rr~l 
que -determina que haja dons .Tuizr:s. r na 

dada? 

O Sn. VERGUEmo: - Está nos outros ar
tigos. 

O Sr.. :\!Er.r.o r,: .MA'l·ros: - Os artigot 
são 10 e 11, c pelo art. 12 se reconhece que 
todo o que se legislar f6ra destes dOUB artl· 
os não tem lugar no caso. 

O Sn. Au,xcAn: - l\fas póde crear ., 
,;upprimir empregos. 

0 Se. MELLO E MAl'l"os: - Mas, os senho-
res dizem que, no caso que se discute, ".ão 
h a crcnçfto nem supprcssão; e se a ni:... .o a. 
lla reunião das funcções de dou8 Juizes em 
um sõ, mas lt~gislando-sc mesmo nesse sen
:ida, a Assembléa obra contra o Acto Audl· 
-"iona I. segundo o disposto no art. 120: não 
'c dando, como têm dito os nobres Senadores. 
:renr.ão nem suppressão, e existindo um em· 
orego de Juiz dos Orphãos em todas as Pra·· 
vincias, decretado por uma lei, creio que o~ 
~obres Senadores hão de confessar que css;; 
•lisposicflo nfw pôde ser revogada por uma 
lei provincial: portanto, entendo que a I<•! 
ào :\!aranhão não p6de subsistir, e por isso 
\'atarei pela resoluçflo, e não vejo razões para 
~ue nflo passe a palavra - annullar - e. 
'im - reYogar. - :'<ão vejo nisso grande 
diffcrcn~a: em algum tempo havia alg-uma, 
hok. porém. não vejo nenhuma. Voto pel<, 
resolução, ainda que a minha primeira iu· 
tcnçüo era que ella ficasse adiada. 

0 Se!. Ar.ExcAn: - Tenho que responder 
ao argumento dn nobrt• Senador, membro d~ 

Commiss:to de que fiz parte, e d~ cuja npl· 
nlão me apartei. 

O nobre SPnador lirm:t-se no art. ~O dn 
disposição provisoria, que diz qu& onclt· hou
ver um .Tulz Municipal haverá um .Tui~ dos 
Orpllflos. Cada vez me convenço mais dn ll<'· 

ccssldade de se hn.rmonlsar o Codlgo com c 
Acto Addlclonal, mas os nobres Scnadorc' 

qual se não eh-clara que nm pe,cler:i :: cctm: ti· querem o contrnrlo. isto ~. que se harmoni~ 1 • 
Jar as runcçõt·s elo outro. O arg·um~nt ... por(·:: .. 'o Acto Addicional com o Codlgo. E' a prl· 

''.':',.• ···. 
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mcirn. Vt~z quC! PH úiil;~..1 dlZl'l' que as h-Is rci
t.ns mltcs da promulgaçfto de uma parte da 
Constituiçfw 'annnl!am essa mesma Cons~i· 

tulção. Eu noto que, argumentando-se pela 
maneira que argumentam os nobres Senado· 
res, então tambem as Assemblúas Prov!nciaes 
não podiam legislar sobre a divlsflo civil r. 
judiciaria porque no C.1tligo <>lia está estalle· 
lPcida c sobrt• esRa mesma divisão é que se 
bn.seia o processo; mas. entretanto. sobre 
isto concorda-se cm que as Ass,•mblé:J.s têm 
direito dlj legislar: mas, nfto se quer concor
dar sobre a crcaçüo ,. sl.lppressão dos em· 
pregos: siio argumentaM mt•t~JJhysico~ cJm· cu 
uã.o posso comprPhcnder. 

Diz o nobre Senador que deve haver t:nn· 
ros Juizes l\lunicipans quantos Juiz";; ue Or· 
pl!iios, (~ que se não p6de alterar esta dispo· 
sição do Codigo. Vamos a ver se isto r;om· 
hina com essa mesma intelligencla que se 
tem dado ao Acto A<l<licional no p!!Jjccto ck 
interpretação, que Ol.l sempr.. r.ll:.ruarct re· 
forma. Ahi sempre se diz que as Asscmbléa2 
podem legislar sobre o numero dos emprega
dos, podendo augmcntal-o ou diminuil-o; mas, 
segundo o argumento do nobre Senador. nem 
isto podem fazer as Assemblén.s Provincin.es. 

Supponhn.·se que em uma Província a 
Asscmblé.n. Provincial julga nc>cessario qu~ 

em uma povoação grande haja mais de urn 
Juiz de Orphãos. Como a disposição proviso
r!a acerca da administração da Justiça ciYil 
diz que haverá tantos Juizes de Orphãos 
como Municipaps, c como. segundo a opinifto 
do nobre Senador, nfto se pôde offender esta 
disposição. st·gue-sc qnc nem augmentar o 
numero dos crupregai.los podem as Assem· 
hléas Provinciacs. 

Disse·se que, s•· no GoYerno antigo ha· 
via accumulaçõcs elo emprego de Juiz, é 
porque a ki assim o determinava; " eu direi 
ao nobre Senador que agora tambem a lt'i é 
que o determina; porque, tanto podia o Rei 
cm outro tempo fazer leis, como depois o 
JJÜdc· a Assembléa G,•rai. c agora tambcm o 
podem fazer n.s Assembl(•as Provinchws. so· 
bre os objectos locacs que são de sua com
pctencia, como é este. 

Mas, o que I'U obs~rvo é que não se quc1· 
clar a devida impori:mcia l'.s leis provinciars, 
suppõc-se mesmo que ·~llas não Yalcm nada. 
~ que• as Assembl6as 11iio podem tocar no 

Codigo naqul'Ila. parte (}th· é relatinL it;.; s:ws 
nttribniçiiPs. 

Disse·sc que os orphãos íicarão ao dcs
,\mparo: mas cu não entendo como isso so 
possa julgar, nfto vejo que se supprimisse o 
.Juiz dos Qrphüos, nem que a Asscmbléa. Pro
l'incial elo ~!aranhão dc·tcrminassc que se 
n:lo fizessem inventarias, etc. O Juizo fica 
existindo, as suas funcções ficam incumbidas 
l!O .Juiz 1\Iunicipal. assim como outr'ora es
t:mtm a cnrgo dos Juizes de F6ra. onde l'iles 
~xistiam. 

Senhores. Tudo isto parle de uma certa 
presumpçiio em que nós estamos, de que só 
uôs é que sabc·mos fazer tudo, c por Isso cn
tend~mos qu,• pm tudo nos devemos nwtter; 
até algumas vezes nos cnvolrcmos nos nego
dos elo Poder Executivo c· Judiciaria, e não é 
muito que tambcm nos queiramos mett~r nos 
n,·gocios das Assem bléas Provinciaes; mas. '1 

C'onstituiçfto t'ez a divisão dos poderes: ella 
foi prcvidcntt·. e reconheceu que a Asscmbléa 
Geral. colloeada na. Capital do Imperio. não 
podia ter conhecimento das IH:cessidade,; -po:
culiares <.lt.~ cada uma Provincia; nós, porém, 
Il<io entendemos assim: julgamos saber do 
tudo. e -por Isso. ás 1·ezes, ~m lugar de fazer
mos o que <1 de nossa attribuição, estamos 
nos oceupando de cnusas bem pequenas. " 
~ujo conhecimento nos niio pertence. 

Antigamente havi:L um só Juiz lcttrado 
em uma Província, o qual era o Ouvidor, 
membro da Junta da Fazenda, Juiz dos Fo+ 
r.os da mesma, Corre:;<·doJ•, Juiz Consermdor 
dos Indios, etc .. etc .. c algumas yezcs até era 
mc,mbro do Govo:rno: l'ra:Zl·lhe annt•xos todos 
esses empr,~gos, e não se dizia que Isso era 
incompatil•el: agora. porém, julga·sc incom
patlvel a accumulaçflo de dous ,·mprcgos •·m 
um só Individuo. Eu ainda ~stou persuadido 
dr.' que a resoluçfto não dcn· passar: mas, 
""mtudo, estou resolvido a propür adia-
mento della, uté que S<' decida sobrc• a in
terpretaçflo do Acto Addicional. 

U-se o st·:;uinte 

HJ-:Ql:Ei:J:IIié:\"TO 
r .. 

"Propnnh~ que esta dlscussfLo rlque adia
da. at6 ~c findar a lei da interpretação do 
Acto Addlclonal. - J Tenr.m·." 

1!.:' aiJoiado r. entra cm dlscussft<l. 

.... :··•.:_;.··:·_')'·:;·:.· .. :-:: ''~:·:·<77:';',:;'·-
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o Sit. Ar.I'ES BMxco: - Eu tinha pedido ta.ruLew tstava para isso autorisada pelo § 7" 
a palavra para dizer alguma cousa sobre a do art. 10 do Acto Add!c!onal; mas cu r.stou 
matcr!a. Apoie! o requerimento, porque julgo persuadido que a não ha, e tanto não ha 
que a questão é toda de principias, c os prin- suppressão, que o Juiz dos Orphãos ficou 
cipios não se podem fixar senão pela lnter- existindo, e não é possivel haver Juizo de 
pretação do Acto Addlc!onal; não é da ques- Orphãos sem Juiz; o que houve, como já 
tão de utilidade que nos devemos occupar, se disse, foi a accumulação das duas varas 
mas sim da dos princ!pios, sobre a qual al- em um só individuo, mas sem que houvesse 
gum dos nobres oradores que têm fallado na a menor alteração nas funcções dos dous 
mater!a nada disseram, reduzindo os seus ar- Juizos. 
gumentos a sustentar que não ha neste ne- Quo isto seja ou não conveniente, não 
gocio suppre!'siic• d;, emprego, entretanto qu., tratamos agora. dl;;so: <Í uma questão de prin
nos cumpre decidir se convém ou não a re- cipios. que POr ora não tem lugar. O que de
~ogaçüo. Parece-me que alguns dos nobres 1·emos reconhecer é que ha lugares em que 
oradores concordariam na revogação da lei. convém que um só individuo exerça as fun
sc acuso houvesse a real suppressão de em- cções das duas varas, c outros em que são 
pregados, suppressüo que os nobres Senado- precisos deus Juizes; mas é destas clrcums
res negaram; mas, com tudo, deixou-se a tanc!as que a Asseml.Jléa Geral não póde ter 
questão de principies sobr" poderem as As- conhecimento, c sim as Asscmbiéas Proviu· 
scmbléas uu não suppr!mir tacs empregos... ciacs. como aquellas que têm conheclmen to 

O S1:. VEHGL'I:rr.o: - Podem legislar so- das necessidades locaes. 

bre a nomeaçfto. . L'm nobre Senador admirou-se de cu de-

O Sr:. Ar.ms Br:Axco: - Pois bem; ma= . • '' ·1 monstrar que uma lei podia ser g"ral c n·'o 
o ser. e qu" Isto era até repugnante· mas eu como cu entendi que o nobre St·nador se j 1 _ ·· ' · 

fundava cm que não havia essa supprcssão u.go que n_ao repugna uma cousa ser cm um 
de Pmprrg;o, t>U quc1·~a <•xpôr o seu argumento tempo, e nao ser em outro, porque uma cir
na sua simplicidade. mostrando que este cas: cumstancla se póde dar em um tempo c outra 
é semelhante ao de qualquer pessoa a quem em outro. 0 que eu disse é que ha leis geraes 
se ap:-rs,·nt~sscm duas rousas, c depois tirar.- c prol•inciaes: as ~;eracs silo aquellas que; 
do-$e-lhe uma, se lhe perguntassem: onde estrt pelo seu objecto, são relativas a objectos ge

a outra? Havia deus Juizes. um ele Orphfto;; 
e outro ~!unicipal: dr,:;nppareccu o Juiz ::h· 
Orpluios. o que se de1·e concluir daqui? Qu:· 
se supprimio. 

racs, e só podem ser revogadas pela Assem
b!é:t Ccrrtl, e hn outras que, sendo gcraes, 
tornaram-se pro1·inciacs, porque, sendo rcla
ilvas a objectos provinciaPs. podem a~ora ser 
rrvogndns ou alteradas pelas Asspmb16ns Pro

Partindo deste argum.:nto é que cu que- vinc!aes: assim. logo qu 1, uma lei geral I) 

ria ir ft;; idéas mals triviaes. rclmira a objectos que, Pl'lo Acto Addicional, 
O Sr:. VEHGFI·:ll:o: - Eu considero csto:· ficara:u pcrtcneendo li;; Ass.·mbléns Provln

DC'~oc.!o. _mni nrg·,··nu:•: (· um:1 yez fiUC c:r1_1e: nü · ciaes, t•Ila se tornou provincinJ, c, como tnl. 
p~mcipl<~rnns. a occt~!>nr: d.:v~mos dectdil-o, e I a. Ass:n:blé:t .Pro1·incia! prirl<.• re1•ogar ~-!> suas 
n.w deixar bro. du1 tc!o,o. Ao o r~,. com? o no· , dtspostçoes. Isto niio é arg-umento 111 ~ t:ap!t)'
br•· Senador dtssc que cu cm1tt1 a 1dca dr sico. é argumento que todo 0 mundo rnt<'nde 
qur havia supprcs;;iio do empr•·go, vou ex- Eu c-stou persunr!ido que a Asscmblé~ 
plicar-me. Provincial obrou muito ,•m regra, c podi:t 

E:u m,. fundo [lrlncipnlment,, no ~ 11 dn nt~ !'az,•r supprcss:i.o: nüo a fez. o r1uc f
1
·z foi 

nrt. 10, qu0 diz (I!'): Jogo que as Asscmbléas redacr,iio. Eram n .. r.rssarios Pedro 0 .Paulo 
Provineiacs cst:io nutorisnc!as para lc~;islarcn. p:tr::t exercerem as funcr,ões ele .Tuiz<'S ele Or
sobl'<' o pmv.".~;rnto dos ••mprcgar!os. Jinrlem . phãos e ~runicipal: a Assembl~a Provincial 
e lias usar desta attr!bulçiio. Eu entendo qm'. r!iz: - Pcr!ro s•·n·ir[t os dons emprc:;os. por" 
no caso actual, nfto houw supprr~silo do <'lll- que t•m ambos h:t pouco q1w fazer, mas s .. r
prcgo e líqt:Pilt's que mt> disst•rem qu .. a hou- vir[t sem alteraç<io alguma no d0srmprnho 
V<' respontl<'rei que a .\ssembléa P.rol'inci:tl :ln.~ funcçürs que s:in relativa~ a cada um 
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d·:lles; se, pois. exi~tcm os dous Juizos, está 
reconhecido que a Assembléa Provincial não 
,;ahlo fóra das raias do Acto Addicional, le
[$lando por tal modo. 

Demais, acontece quo a legiolaçfto da
Quella Província, a este ~cspcito, não é con
traria uo Codigo, porque ellc diz que haver;\ 
tantos Juizes de Orphãos quantos forem os 
Juizes Municipae-s; c, pelo modo que obrou 
a. Assembló.:L Provinciu!. a garantia da ex·~

~ução desta disposiçfto ainda estfL mais se· 
;ura, porque acham-se reunidos esses dons 
Juizos cm uma só entidade. Este argumento 
~r;rvr. para aquclles que confundem os cmprc
r~os com :~s pessoas. Os dous empregos scru
IIre existem, quer sejam servidos por uma, 
quer por duas pessoas. 

Ora, sendo isto tfto manifesto, e sendo 
mconhccido que este projecto contém um ata
<IUC contra os poderes das Assemb!éns Pr~

vlnciacs, parece-me que não é conrcnicntc 
qul~. depois dellc ser apresentado, fique adia
do; deve ser rejeitado, c não ficar estt· nc· 
r,;ocio sugpenso. porque disso resultar:"L en
trarem as Assembléas Provinciaes cm descon
fiança, e com justa razfto dirão: pois, até 
aos negam que possamos determinar que 
uma pessoa possa fazer o serviço de duas, 
quando isso cabe em suas forças, isto é, qu~ 

um individuo possa desempenhar as funcções 
de dons .J'uizcs nas povoações pequenas, onde 
<Jssa pessoa incumbida das duas varas es
tará a maior parte do tempo l•m ociosidade. 
Até onde querem levar o seu plano contra 
n.tís?! 

Eu receio muito de um tal proccdimrnto 
contra as Asscmbléas Provinciaes; e observo 
<]ilr este pr.ojccto ainda deita a barra ma!s 
~diante du.s disposiçõt·s do projecto de intcr
r·r~taçlo! Eu disse que a Assemb!éa Geral 
não tem poder para annullar as leis proviu
eiaes, o diosc-o fundado no Acto Addicional. 

nadar disse que tudo era a mrsm:J. cousa, foi 
po~ equi\·oco, e n.ão porque s"Cia essa a sua 
rJpinião. 

A' vista, pois, do que cxpuz, c da im
pressão cxtraordinaria e desagradavcl que 
deve fazer a cxistencia deste projecto no Se
l!ado, voto contra o adiamento, afim de que 
i:L c j[L seja rejeitado o projecto. 

O Srt. M1:r.r.o 1·: M.\T"J"os: - gu, ainda 
que quizessc limitar-me o mais passivei ao 
adiamento, não posso deixar de escorregar 
p:1ra a materia. conformando-me assim com 
o procedimento do nobre Senador. 

Eu estou sempre persuadido de que as 
Asscmbléas Provinciaes, sendo mui cordatas 
c·m ouvli·em aquillo que se lhes diz, c conhe· 
ci?ndo aqulllo que é verdadeiramente relativo 
:w exerci cio de seus direi tos. farão justiça (L 

,\sscmb!éa Geral, c ao Senado, na pessoa de 
":J.da um de seus membros, c se convenceram 
d" que, quamlo cllcs impugnam algum de 
S<·us actos, não lhes irrogam injurias. nem 
Ll!m planos contra c!las; " é preciso que cllas 
r."COn!Jcr,am que injurias lhes irrog:ull aquc!· 
lcs que querem que cllas ultrapass<·m de su.ts 
::ttribuiçi>es. pr.aticando actos donde podem 
resultar ás mesmas Assembléns mil inconve
r.i entes; mas, isso não pratic:J.m aquellcs qu~ 

qucrt•m que cllas obrem dt~ntro da orbita de 
ouns attribuiçõcs. 

O nobre Senador nwmbro 1la Commissão, 
'llle discordou da opinião <lc seus collegas, 
pelo argumento que tirou do s 7" do art. 10, 
do Acto Addicional, quiz provar qm• tinha 
havido suppressão de cmprégo. 

O Sn. AmxcAu: - Não quiz provar tal, 
mas sim que podia fazer accumulaçfto. 

O Sn. MEr.r.o 1~ :\lATTos: - Eu assim o 
Pntcndi, c vamos ver o que dlz o ~ 7" do ar
ti;;o 10. (Lê.) 

Ora, onde está aqui a razão pela qual n 
nobre Senador quer justificar a proposir.iio 

porque ~lle declara qu,• .a Assembléa Geral <la Assembléa J>rovincial'? As Ass,,mb!éns 
liOderá cw tae~ casos revo;:ar as leis provin
':!acs. Um !Ilustre Senador entende que revo· 
:;ar ou annullar é a mesma cousa; porém, cu 
(~!ltr:ndo que são idéas multo distinctas. O 
que se revoga dá-se ·por bem feito até o 
;tcto da ·rcvogaçrw; o que, porém, se annulla 
~ra~ a aunu!lação de tudo aquillo que foi 
f.•iw atr- o acto da annul!ação. ;\listo ha uma 
.:.: :'f,-r.,nr,a ium1cusa; ,. quaudo o nobre Se-

Provinciaes não pod<'m Pl'OI'er "" empregos, 
nois meramente legislam sobre os casos cm 
o.ue os Presidcnt<~s de Proviuc!a devem no
mear, ·suspender e dt~m!ttir; 

1
,'1ortanto. é da 

iurisdicção do Presidente da Proviucia no
lll<mr, suspender c dcmitth·, conforme os oa
sos marcados na lei. 

O nobre Senador l:ambt•m não respouclcu 
:;o arp;um<·nto tirado tio nt·t. 12. que t!lz. (L~). 
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Nós aqui não tratamos d;~ jurisdicr;ão das 
Asembléas Provioc!acs; o *· 11 nfto tem nada 
com as Asscmbléas Pro1·inciacs; é ~o~uic;;

mcote relativo ii jurisdicr;ão dos Presidr:nt·?~ 

de Prorincia: o nobre Senador, como se rio 
preso pelo ~ 7", não quiz sujeitar-se á evi
dencia do raciocinio que se fez: fugi o para o 
~ 11. onde mais se enterrou. Estr: foi o ar
gumento mais rortt· que ellc trouxe; o mais 
que disse não serre d., nada para eoc!arec2r 
'l. questão; a verdade '' que a Assem!Jléa Pro
,·incial exorbitou, como outras muitas têm 
oxorbitado; " c·u lhes faço justir;a, suppondo 
que• ellas tem ll•gislado ;;obre me;; objectos 
porque entendt•rn que podem fazei-o; mas. 
logo que ouvirem a Asst•mb!éa Geral dize" 
quE: não fizeram bt·m. c qtw se rJevew cingir 
aos seus dci'CI'<'S, nrw continuarão a exorbi
tar. Se, porém. houver mcm bras da Asseru
bléa Geral que queiram suotcntar a opiniilo 
de ~u,, as Assrmbléas ProYinciac·s podem le
gislar ;;obre estes objectos o que acontecerá? 
Ellas cxorbitarflO mais das suas attribuir;ües. 

Portanto. o § 11 nada 1·em ao caso. e c 
~ 7". Pm (]Ue o nobre Senullor continúa a iir· 
mar-s•·. está destruido pl'lo n~t. 1~. sobr,, o 
qual o nobre S<!nndor nadu. !li:;se. A respci1n 
do adiamento. me parece m::tis conforme quc
ellc pass•·. porque julgo ~ue f"Stc objecto te:n 
toda ;: r•·lar;üo com ~qucl!t· que if: ficou ai] ia
do; mas. como o nobre Scnaclor pela Proviu· 
cia do ::IY:tranhilo já reclamou, dizendo qu'' 
era negocio ela. sua Provincia. ncst.:.t partt: ,•u 
votarei com •·lle a favor ou contra o adia
mento. 

O S~:. C.\i:xr-:mo m: C.\~ll'o~: -- Pedi a 
pnlavm stínwntc para snstcntar o adiamento. 
Esta quc:stilo estú mostrando com tod:L a evi
dL•neia a nccessidad,· da imcrpretar.iio do 
Acto Addicional: o5 ~ut• nfto querem a intez·. 
pJ·cta.Gão, neces:~ariamt•IH0 se hii.o de v~r cm .. 
barnçados nn rt·\·oga~.~ão de: cada uma destas 
leis provinciaes. porque o Acto Addicional n 
que tL·Ye em vista foi fixar principias so!>r.~ 

os quaes :t Assembléa G<·i·ai pudesse reu
lar-sc ua revnga(.~ão dl·::l~Ct5 actos provinciac·.s 
Ora. s" no "~~lo Addicional h a lugarés ohs· 
euros, c que sP entendem dt• diff,•n•nte;; ma
neiras, como é que I>Od•·nws estar annn!lando 
este ou aqui·lle acto provincia I, se acaso ••st!i 
pendente a qnrstiio do~ principias? 

A' vista dis::;o, (~U apoio o adiamento 
proposto, porque cu cr,•io que esta questão 
esta pcnd,nte deste art. 2" do projc:cto de in
tt~rpz·ctagiio, que tem e:statlo e!:t diS(:US~üo, t.. 

que diz - a faculdade ele ere1r '' supprimir 
empregos, de. (lê). Creio qu~'. passando estc; 
artigo do projecto de inkrpretaçiio, calle a 
resolução que se discute; creio que com css;,. 
!e:i provincial não fica offendido ~ste artigo 
da interpretar;fw. por(jue e!la se limita só ac 
numero dos Juiz"s de Orphãos, e não alterou 
as suas attrilluições. O !ugai· de Juiz de Or
r;hãos é daque!les que. estanllo no nuuwrc, dcto 
empregos provinciacs, todavi?.. é g:er:J.l. por· 
que faz parte do Codigo do Processo. Esta~ 

quPstõc·s estavam acabaàas. se acaso o Acto 
Addicional tivesse feito o que de1•ia fazer. 
porque. assim c.:omo separou os empregados 
da arrecadat;ão elos impostos gerae.s. tambcm 
de\·h ;.;rlpa.rar todos os emr.regado3 provln· 
cia(·s: mas. como nf1o fez isto, srguiram·s~ 

(·=tas difficuldad,s. que bem mootram a g<ran
lle necessidade da interpretação do :\Cl;O Ad
l1icion~!. 

O St;. Au;:-;c.\t:: - Da reforma, ligo eu 
O Si:. CAH;>;Emo nF: CA:o.u•os: - Da refor· 

ma não, mas da im.,rprctação: um« vez qu<· 
p::ssasae este artigo do projecto interpreta
:i>o. neecssariamentc se via que esta ld nãG 
~tacav:~. o Acto Alldiciooal. porque não aca· 
bou. como se dissl', com o emprego de Juiz de 
Orph[tos, nem altera as suas attribuiçõ.:.'s. 

Nilo é, porém, cousa tilo po•Jco impor· 
tance. como dis8<' um nobre Senador, r~unir 

ns dous empre;;os: seria. por "xemplo. o maior 
dos abusos. que a5 Assem bléas Pro1·iuciaes 
quiu·SsPm reunir o emprego dê Juiz de Paz 
rom o de Juiz de Direito, CJUaildo pelo Codigo 
elles têm attribui~ões distinctas, •~ atú ha re
"urso do .Juiz de Paz para o Juiz de Direito. 
:\fas. no caso de que se trata. a :,•i do !\lara
:lhiio n:lo faz mal algum. porqn~ nrw se al
ra:un as attribniçõ,•s dos Juizes Municipal e 
flc Orphãos. como no outro caso. quê ~Lpontei. 

tliL n'união das funcr;ões de .Tui?<'S de Paz e 
de Juizes dt· Direito. Lo~o, me:~ parec1· qué 
h:t toda a. razüo p:tra !iC adiar a resolur,fio 
que :'C Ubente. Xüo St' ]>óde .rw:!bar i.)l•IU esta 
<nH•slão ,•mqtmnto estivt•r pc·ndt•nw a d!s
c,.ssão d:>. interpretaçfto U<l Acto Adc!ieional. 

O Si:. Cn~T.\ F'i:i:i:lm:A: - Limitar-me-hei 
ao a<liamento: I' o tarei contra ,•li c. porqu~ 

·10 
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•.•ntcndo I!U'·' esta reforma, bnp~ls!Ula por ln· 
terpretaçii.o do Acto Addiclonal, cscripta em 
cstylo de sibilla, que nem mes·:no nós ·~nten

r~,::mo~;, c:omo a cxpcriencia tr:'m mostrado: 
porqn~ untt:ndo. digo. que c~ta reforma ni'•o 
remedeia cous:!. alguma, c antes vem augmc-D
tar de tal modo os embaraços, que se ha ele 
pedir novas interpretações, e que ha de ha· 
vc:- peores abusos que os que e.xistem presen· 
temente, d:t parte das Assembléns Provin
ei3.es. 

Senhores. Crt•io que o melhor modo cc 
i!!terp:-ew.rmos e f:lzermos com que 3-s As· 
sembléas Provinciar.s se limitem a kgisbr 
dentro elas suas attribuições, é !"f;Vo~:trmo.:; 

o.s !eis provinciaP.s em que as ,1s6Cmhlé:J.'l 
exorbitem. Desgraçad:uncnte eu attTibuo a 

O .:S~t. Cm;TA FErumutA: - Os membros da 
Commissão. Bem seria que fosse um para o 
Rio Grande, <Jutro para o Maranhão, e outro 
para Santa Catharina: é provavcl {JUe elles 
~:massem todos os males que soffrcm estas 
Provincias. Adiamento! Eu não posso votar 
pelo adiamento: entendo que to-das estas leis 
que ferem a Constituição devem ser revoga
das antes que criem raizes e produzam ma
les; porque, de sessão cm sessão, vai-se to
lerando que as Asscmbléas Provinciaes tomem 
attribuiçõcs que lhes não competem; os po
vos vf1o se acostumando a essas leis, os le
gisladores provinciaes vão se habituando a 
legislar por esta maneira. c difflcilmcnte se 
lll<•s ba de tirar das mãos êste poderio. 

Quer-se adiamento! Isto, senhores, me 
presente gur:rra civil do M::r<lllhü.o .:o :!.lli:L· parece a téia da mulher de Ulysses; não se 
mento d:: lei dos Prcft!ltos de Pern:nubu•·<•, decide nem se deixa de decidir; isto níi.o 
pda <:ondescendencia que teve par:: com ,•s;.a pclde marchar assim, mórmente no ·estado em 
"Jr,i a Gamara dor. Deputados, a tal po:::to rJa•:. (Jlh! se acha o Brazil: se a cousa é bo:~. de· 
indo :! lei dos Prefeitos do Maranhão ;, uma eida-ae logo, c escusado é P-Spcrar-se por essa 
•:<lmmiseiio, e reconhecendo {lota que :n.J !;•i I interpretação, escripta, eomo disse o nobre 
r.,ria "- Constituição e abria a porra it :<n~r- g,,n:J.clor. em estylo sybillino <> que remata 
eJ:oi:l. p:<ssa<los alguns <llnH, outro me!llhro d:;, eom o maior despropoRito, dizendo que ainda 
Camara !lo~ Deputados. pela Provincia de havemos de cxamln:J.r se essn~ leis provln· 
?erno.In:Juco, propôz o adiam<'nto <la. r;;vo.'(:t- ciacs devem ou não s~r revogadas. A desgraça 
cãa. lsto paru:e incrivel: quando se sd;e rJlW (•. Sr. Prt•sidentc, que até essas Com missões, 
r.s amigos da legalid!Ule pedem a revog;:u;ii.o encarregadas de examinar as leis das Assem· 
ilesta l<~i. 6 qu:lncio se quer que OH anarchi.'· bl~as Provincla.es, estii.o dormindo. quando 
tas ganhem mais autoridadP! I~ i! assim que r1t~-rem já e já :apresentar os seus pareceres. 
hav(:mr.s de reml:'diar os míüt~S cio Brazi!?! 
lstn ~ ,) mesmo que dizer ás Províncias que 
r'ada uma cnid<! em si, porrJU<:, cm verd:tde, 
11u:mdo apparcH:•.;m leis provinci;v,s que oii'cn· 
ci·"m :1 Constituiç>lo, c que o8 povos pedem a 
sua ~evognçiio, mostrando que •!lias c:nrta.m 
os l~~os da nnirto do Imperio; ü quando estao 
1~is sujeit.as ao exame da Asserabléa Geral 
"'lÜ.O " uma r.ommissão, c ella reconhec<! que 
t;,es leis f<!rem a Constituição, como se ha 
c:t: tliz~r: - Fiquem adiadas ~t{· pn.ssar a 
inierpreta(,f•o ào Acto Addicional? 

Eu i:i mostrei qu•! este .anno não podia 
pass~ .. r !lf>melhante interpretação; 1), n{) cm
tanto, o que hão de tazer as ,\oocmblf,ns 
:!''rov.inc!aes? Hão de legislar <~orno .~nt.enrte
~P.m. O que eu desejara, Sr. Presidente. é qur• 
o nobre Ministro da Corôa, que se ncha pr.~

~;ent<', mandnsso gove'rnnr a minha Provin· 
c:ia por um de.ates sPnhores ... 

UMA voz: - QuaP,R senhores? 

O Sit. VEnammco: - Disse um nobre Se
na.dor quP.. Jogo que se levanta uma voz que 
diz que uma Asscmbléa Provincial cm tal ou 
r.al acto exorbitou das suas attribulções, dc-
1"c·se immcdlatamcnto tomar conhecimento 
do'sse acto: concordo nisso, mns eu não sei o 
que rlle pensa a este respeito; julgo que não 
n.ttribui os males da Provlncla do Maranhão 
a esta lei n. 66, c sim a outra que crêa Pre· 
feitos; porém, c~tn outra já está adiada, c 
agora não se póde fazer nada. A lei provin· 
cial d<~ que se trata nenhum mal produz: 
:mtes, examinando-a ngol'S., julgo que clla é 
multo sensata. Diz ella: ha'/erú em cada um 
elos termos da Provlncla, etc. (lê). Isto não 
(· Rupprimir o lugar de .Tuiz ,4e Orpbflos, il 
dct~rmlnar que ~m lugar de dous scrvcntna· 
;·ios haja um; mas subsistem os dons cm· 
prrgos. Ora, um nobre Senador. que fallon 
sohre estt> objecto me pare~ que foi da mi· 
nha opinill.o, que esta lo! não se devia revo-
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gar: que motivo, pois, teve a A.!!sembléa Pro
vincial para querer que estes <lous empregos 
fossem exercidO:J por uma sõ pessoa? E' por 
querer empregar um homem conhecedor das 
leis no exereic!o destes empregos; já se vê 
quanto esta Assembléa Provincial foi cordata 
na reunlilo destes dons empregos. E, porque 
diz o Codigo que haverá o mesmo numero de 
Juizes !IIunlclpaes que de Juizes de Orphãos, 
de1·e-se revogar esta lei da Assembléa Pro
\'lncial? Que relação tem uma cousa com ou
tra? Não ficam aqui subsistindo os mesmos 
empregos? 

Porventura, o Codigo diz que a meama 
pessoa nii.o poderá servir um e outro empre· 
go? Não o diz, c ainda. quando dissesse, de
ve-se examinar sómentc se o objecto foi con
ferido ás AssembWas Provinciaes para .:;!las 
legislarem. Ora, que esta lei estava visll·ei· 
mente dentro da attribui~ão conferida pelo 
§ 11 ás AssemllWas Provlnciaes. não se púdc 
n~gnr, porque ;•ste paragrapbo diz (lê); e o 
que fez a Assembléa Provincial? Legislou 
sobre o pro1·imento do t·mprr.go de Juiz Mu· 
nlclJmi, e ão emprego de Juiz de Orphãos; e 
como legislou? Estabelec,,nclo a formula da 
sua nomeação, e dizendo qu" a mesma pei'
soa exercerá os dous empregos: nomeia este 
para Juiz Municipal, e (•sie mesmo fica no· 
meado p~ra Juiz de Orphãos; é legislar sobre 
nomcaçiio, .. , isto não tem sido controverso. 

Vê-se, pois, que os effeitos desta lei ele· 
vem ser n;uito vantajosos e a Ass~mbléa 

Provincial que a fez merece muitos louvores. 
Ora. quando se apresenta. uma lei destas. 
diz-se níio sõ que fica revogada, como quer o 
Acto Addlcional. mas falla-se por (•ste modo: 
- I! nu!lo <' de nenhum 1•ffcito. - !JOgo. por 
esta decisão, que inclue o artigo da resolução 
que se discute, todas as nomca~ões feitas cm 
virtude desta lei provincial sito nullas. e io· 
dos os processos feitos por esses Juizes são 
nullos: Isto não causará indignnçito áquellcs 
povos? 

Eis aqui o motivo por que cu quero que 
t-sta lei entre logo em discussão: ~~~ entendo 
que, todas as ~czes que se levantar uma voz 
que diga: ta!"' Assembléa Provincial excedeu 
suas nttrlbulções, a Asscmb!éa Geral deve 
immediatamente tomar conhecimento disto, e 
interpõr o seu juizo a respeito: foi por isto 
que eu me oppuz ao adiamento da lei dos 

Prefeitos: ahl eu entendia que so devia re
vogar alguns artigos; e, a respeito da lei de 
que se trata presentemente, cntt<ndo que na
da se deve revogar; se o projecto das novas 
reformas dispensasse o trabaiho d•' se exami
nar cada uma. dessas leis p:-ovinclaes, cu 
concordaria em tacs adiamentos; mas. como 
não dispensa este trabalho, se, se ha. de fazer 
este exame depois, faça-se quanto antes: 
portanto, ocntlnúo a oppõr-me ao adiamento. 

O SR. CosTA F~:P.IIElllAS - Eu não avan
cei que esta lei tem feito mal ao MnTanhiio. 
antes disse que talvez tenha produzido bens; 
julgo, por6m, que, logo que se publique um 
parecer do Commlssáo que a consldr:re nnlla 
c de nohum effeito, Isto vai produzir funestas 
consequenclas naquella Provincia, onde já la
vra a. anarchia, porque uns -diri!o: - esta 
lei não é nulla. outros dirão: - não obedeço 
a ella, porque já um parecer de Commissão 
que como tal a considera, e este parecer tem 
sido sustentado. - Eis a razão po:- que cu 
fallei contra o adiamento da lei dos Pre!ci
to~, porque appareceu uw parecer de Com
missão que disse que essa lei feria de frente 
a Constituição; nesse caso, todo o Senado 
estava. conforme com isso, e, no e:ntanto, ap
pareceu um requerimento de adiamt:ato. c a 
revogação da lei ficou adiada: ag-ora vem 
um parecer de Commissão qu~ é;z que a !Pi 
provincial do Maranhito de ~7 de .Tunbo de 
1838 é nulla por ser contra o determinado no 
art. 20 das disposições prov!sorias acerca da 
administração de Justiça civU, e pcàe-se o 
adiamento da decisão deste negocio. Isto, de 
certo, ha de produzir terríveis effeitos na
quelll Provincla. Senhores: muitas leis das 
Assembléas Provinciaes que ferem a Consti
tuição vão ás Com missões da Asa em bléa Ge
ral, e ahi dormem sem decisão alguma: e 
a~ora, o que dirão os Deputados das Assem
bl6as Provlncla.es! Dirão: - A cousa vai 
bem, porque, se acaso a lei fosse contraria 
á Constituição, a Asscmbléa Geral devia re
vogai-a, mas ella nüo faz caso disso; é s!gnal 
que temos marchado em regra, c :lllsim vão 
legislando nesse sentido, porque ninguem se 
oppõe a. isso: eis -aqui por que eu não quero 
semelhantes adiamentos. 

Sr. Presidente. Emquanto as Assembléas 
Provinclaes estão obedientea, emqcanto QUt;!

rem s6 conhecer os seus devQres, bom é que 
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:;,:~ clí~c!n.re c s~~ di~a: - Tn.l AsscmhH!a exor
bitou das suas attribulçõe~. est<t lei deve ser 
::-evog-J.d:t; ellnf:i hfio de olJedcct•r f1.-:; dedsõ\•s 
da .:\ssembWa Gc:o~tJ - mas não ::it·i se d~ 
-rrra cm [Jinn tt• as gim s._;rú, porqu.,, ele pois <los 
))ovos estart'm acostumados a certas lds, dr.
pol.:J que ncllas eotarã.o envolvidos inter~sse!; 
particulares, talvez não sejam obed•~cidas as 
nossas decisões. Não sei. portanto. para qu,• 
l1a esta demora, qu~ não faz senfto muitos 
males ao Brazil. 

O Sit. CAss[.uo: - Quando oe diss·" qu.:; 
~.s AssembWas Provinciaes tinham a f:;culch
ile (],, r<·vogar urna lei geral, troux·~-~" por 
a.rgum(nto aqu!llo rpw era cant.rn. esta p:o;w· 
si~ão, e foi que o Acto Addicional (posto qu~ 
!louvcsse disposiçõt~s geraes consa~r::u1~s em 
.!iwrsas l<'is a respeito das prm·inr·ia;;). con
?erindo fi~ Assembléas Provinciac8 o diro::ito 
·.le legislar sobre aquelles objeetos que reco
nheceu provincia,•s. deu-lhes o direito de re
·lo~·.t.r estes netos: isto m~~ part·ccu t!Xtr.aordi~ 

nario, porque o Jegi;;lador do Acto ,\ddicio
:::ai. quando julgou qu·~ certas attribuiç;ües, 
~~onsa~radas el!l kis geraes, deviam sl:i con
feridas ás Ass~mbléas Provinciaes, declarou 
;1ue 0stas disposi~ões ~oraes ficavam ipso fn-
1:/o sem vi;:or: logo. como se póde Cllt.,;ulcr 
que ns Assembléas Provinc!at!S possam ter 
jurisdicrifto para revogarem r~tas dis,oslr;ões 
Jcrae~. quando pelo Acto Addicional dlas fi
~aram ~r.m vigor? Bem se vê que isto ~eria um 
~onr.ra.senso. 

En agora passo a explicar a maneir~ :wr 
!"!Ue sê cntenclP êm 1t:gislaç;ão ·O que qnt·~ 

:Uzer re\'og;ar, dc:-rog~:-. ou alterar no to<lo, ou 
t!m parte. um .!lrtigo t1e Jei; quando s~ <liz 
que fica de n<'nllum effeito qualquer acto, en
ten(b-se sempre que .:; decisão de um pode~ 
St!pcrior n. outro, porque. se eu não tiver esta 
,;uperioriclade sobre o outro poder, nfto posso 
1nnul!ar o SPU acto; isto consap;rn. o principio 
1!~ que to1los "" neto:; das ,\sscmbll!a.8 Pro
vinciar.s ::;flO !:IU]iütns ao conht~cimt·nto da As
:;emblé.1 Geral. Quand-o :L nobre Co:nmissfto 
r~c:onheccu qu1~ m·ss:t lt!i a Assrrnblü:1 ?rovin
;·!:tl tinha t:xcrdiclo as suns attribuiçfit1 B. df~via 
·:mic·amt:nte usa: d~ cxprcsr;ão - nnnuliar -
:·~ ni1o -rr:vogar - porQUt' ~ í"~xprt~ss~io - rc-
~,o~~u· - d~i ::~ entClHkr qth~ reconheci~ na 
--1.ss•cm!Jlé:L Provincirll o direito de lcp;islar so
bre ~.qut~lla. mn.te:-ia, mas qnt·. não ::~endo 

eonvcnicnt.r. por I'St" 011 a~11elle motivo, revo
gava a lei; logo, quando a Asscmbléa Geral 
•~o:Jhec,.,r cp1c Lil :tllribuic;:-to mio compete [! 

,\ssembh!a Provincial. a. exprcss:io ckVt' ser -
:1nnullar a. lei. 

Eu entendi que era melhor ficar adiada 
a. present<' discussão; ma.s. cumo o nobre Se
nador P<'la Província do Maranhfto vota con
tra o adiam<'nto, cu o ajuclo com o meu voto; 
e quando se trata_r novamente desta cli~cussão, 
<'11 qtwrerei q11e fiquem v:tlidos todos os actos 
praticados por effdto clest:t lei provincial. 
pois que o contrario iria perturbar os direitos 
tios povos, que mio têm culpa do abuso ela 
.-\Hoembl~:~ Provincial: creio que o·sta r.mend<t 
.-:atisfartL muito .. e por is:-;o í2Ston a.!nda nos 
!llt~SlllOR principias. 

O Su. AI.Ii.'<CAH: - Sr. Presid,·ntt•. Bem 
c!:.trJment<· diss~ que não approvava a reso
lu~iio. por;!m. como .,Jla pódc passar. e eu 
aeho i::;to muito pt:!ri;nso, d0spjav2. que ii
c:nss(' adiílda. porqtk al;.mmn. t~:lll,:ranr;a qut~ 

ti'::n a,; .-\ssembléng Provinei:!<!S d~ CJUC nfw 
st:rí"w revogadas as sua.s lt·is, que dias julgam 
es:.:tl'elll dentro da.s attribuif;ões, acab:tr-~e-ha 

intt•iramt•nt.~~ quundo esta rt>snlur,ão passar em 
primeira. dsicnssfLo; e fleando adiada. C'ons~.·r
rar-sc-hia ainda por algum t•'mpo. Senhores. 
Eu estive ha pouco tempo nas Prov!ncias do 
Nortt'.!, e vi rtue Ifl. ~c rlizia. qut~ t•sta !ntPrpre
~:.ç:i.o do Acto .-\ddicional, que passou na Ca
mara dos Deputados, era realmente uma re
forma; porém, havia muit:.t eonfianr,a em ~ue 
r.a.l proj1•cto niio passasst• no St•nado; mas. se 
:1gora ftir approvada a rcsolu~ão de que se 
trata. damos um desmentido sol·,mnc a esta 
confiança. e eu julgo que é muito ncc<'ssario 
cons.·rv<:r-s<' esta idéa. de QU<' o Senado sus· 
tr'nta o Acto .-\ddicional. 

_-\ reprcsentaf;ão da .-\sscm!Jléa Provinci•al 
!]., Pernambuco contra o projecto de interpre
tar;:i.n vindo da Camara. Uos Sr.s. D()putados 
é. por assim dizer, o sentimPntn dominant,• 
das Províncias do Norte; julga-se lá que r-sta 
interpret;af;iio é um garrote que se d<l ~o Acto 
.-\:!dieional; porém, estas Prnvincias "stão 
tambcm eonv.•neidas de que (, Senaclo nfto 
deixar:' p3ssar semelhante lnt~~pretnc;üo. E' 
por t'St~ r~zrLO que eu P"~o o adiamento c!:-t 
ri!Solução que SI' discut1·. ,. espero que esta 
int~!!i.c;~ncf.:t que agora SI' Mt ao Acto Adcli
~.ional, ne_o:auclo-sc ás Provinci:l.s a faculclnch• 



~wja moflificadlt pelo tempo . .f.Jis por qu~~ cti 

de::;ej:tv:l. t1tF! t:od:1.s c·stas qu.:stü,·~J fo~s,~m ii
cando ·a(U ~dí!S, .,; que .~:r: t:stud:tsE0m !11dhoi' os 

s•.!ntim~nto~ dos povl):.;. a t•::":.P 7t'Spdto. ~:' d~

baixo deBico ponr.o de vbt:! qu,. E!l! fiz o mtlu 

requerimento: uma vota~J.o. :!pprorando d~~

cididamentt~ a revogaGfto da !t'i do ?,Tnranh:!..o, 

sobre um n!Jiceto a respeito do qu:~J '"" As· 
sembl0as Provinciaes estão P·?rsuallidas. n~ 

melhor boa fé, que podem !~.~is!ar, nüo mt~ 

pareci' convr-nitmte; e r!té ., Senc::.clo. d;:·poi5 
de semelhnntt• votuç:11o, mlo continl~ar(L a. _:.;o .. 
zar Ucs3.:L confi:1nr:a fltw nen~ r1~""~JlOSitrtra:n as 
Pro·.-ineias. 

Julga-si~ :1. matcrin. suifieit:niemi:!nt!"· 
discutitla. t· approva-Sl' o acliH.mt~nto. 

A requerimento do Sr. Vcr.:;ueiro é 
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r~üJr a. na\·cgar;:Io cl~: pa:·t·~ do rio que j:l é na.
v~·;:;-~n·;,·1, .. :-r. cr,mm;.:.;;.;fi.n '~ 1P1HÍ!]eJ·ou que havia 
p;ranr]:~ j~ç·onvr:ni.•nt·: t~m canccdci i11Jl privi
!·.·~lo •::·~du~~iro por :.tm tü.o Io:1::;o rF:riodo como 
:::~ia o ele quarenta. annos. 

Or::t. pelo progrPsso CJUC íl industria faz. 
crr·h que. daQui ~ quarent~ ~~mnos, a popuJa
ç~o r:t de: Sl'I' muito maior do que é act.ual
m.:ntí!, (' a ri\lUI'Z:t ha de ter tambcm !lu;mr.n
tado consirkravclm~··nte. Em gern.I. estou pcr
~madido qur n:Io c:lbr-~ nas attribuiçõe:; <lo Coi
po L~·g!:::!~tivo conceder privilegias cxcln~ivos 
para. o i:!x,~!'(•icio f1c uma ~ndustria; isto é opí
!lii!o minha. c (;reio qut• será d1! mais algucm. 

A Ct1nstituiGiío muito prudo?-ntementc 
a.c~utP!ou íL segurí'!nça U:t propriedade intd
!ect.uai. p::rmltti:Hio qur.• so <:onct~dess~ o uso 

autorisadn. a Commissiin de Reda.cç;:Jo cleH1 r.xc!usiramt:nt~"l por um c~~rto tempo; 
~ rNlig-ir ~~s emenclas <!a S(·nado i'Í. i'i
xat?f~o das força~ d.; !l~:t!'. <1c- :nan~·ira 

qu(· s~· entend~. fi'J·: o,; ca;~el!:l.~s da 
arrnad:t c: dt: arUn1arhL d,~ :ua:inhJ 
tenham it mesm~ ~:-atiiie:l(:~o eonc,•
diàa aos eirurgiões. 

Entr.:t t~m primeira discus;;~o o ~:J.

recr.r d1 1. Co~· 1missüo d: .. Com:1:\:rei11 c 
Faz,,nda. d<· 1838. ~uc propõe a reki· 
çftt) da rcso!~Jt:"íi.o <13. outr:t Cn.ma.rn.. 
qut' conct~Uc ~ João Gomes ~etto o 
privilegio exclusivo da n:we.~açüo poro 
vapor e:u divt•rsos !"!os da Bahia. 

O S1:. VEitr.et~mo: - Eu th·~ p.:1rtc nestt• 
pa~ccr:r. porém. comn ha muito tempo qtw se 
tr=:tton deste objecto, n:l.o t:stou inteirado ch•!Je; 
comtudo. semprt, direi qu0 S(!melhante p:·!vi
J~gio par~·ct: muito ,•xorl>Hante {L CommissfLO. 
Tendo-se ouvido a. cstt• re!ipcito :!O Presií!L'nt~ 

de a1gumas Provincias. nnda dJs~l'ram de po
sitivo. limitando-st• t:1o .sóment~· ;1. ~t~nêralhla.

dc-s. ta.cs c:f)mo dizêl que muito convüm abrir 
novos mtdos de cnmmunicaçfw; af.: Cama~as 

porém quo fdram ouvida~. oppnzcram-::;~ !'or
rna~mentc =t E~sta. pret~.·nc::1o. c mostraram os 
inconvcnicnt0s ·que llB:l aprest•nta,·a. Primei
ramente. :t in possibilitladc da n:l\'••gar:Cco d·' 
vapor cm certas partt's do;; rio' enltn. aos 
olhos, porque, nos sitins ··m que ellr:;; lêm 
c:~c!wciras diificilmentr. se naveg-a c:11 canô;JS, 
como se ha. dr. nav,•g-ar cm barcos de vapor? 
Isto 6 U!lln. ch!m.:rn: o pri..-ile;;io cxc!u,;i\'o 

i.stn entendo t•U (1Ue vai conforme ao:1 bons 
pr!neipiog: aqucl!e qu,, é inventor t·'nha o 
dire!:o ,·xclusivo de usar da sua invenção, 
porqu': l: JH'oprieõu.àe sua; o inventor. cntre
g~:~ :is su:t5 forGas, n:i.o podia defenck!' cstn. 
p!·opri,•d:tde; logo que dle manifestasse o se· 
!!Tí~do !l::t invenGfLO. outros p.:-1ssariam a lan~ar 
mf:o dt!lia. e para que isto não acontec:a, justo 
~ qul~ a !t?i venha t!m soccorro deste dirt•ito 
rlc propriedade intellectual; nisto concordo, 
mas, a pretent:ão r1c que St' trata nfto estti 
ncstt~ cnso: o pretendente não {! d·::scob~idor 

da narc,;Jçí10 de vapor, c até nem se pôde 
dizer qu,• seh introductor. porque est:1 nave
ga~ão lla muito que está i!Jtroduzida no Bra· 
zil. Trmos :t Companhia de :-\ictllcroy, a qu·.•m 
se concedeu (aind:l. f!UC contra o meu voto) 
um privilegio por dez annos; .:tlém dc;;ta Com
p~nhia, a Cnmmis;;:io rl'fere ~uc no Rio Gran
e] •. • bn. navegação de v~por; r;c•m privilegio e 
srm soccorro algum do Go;·erno, a!g·uns par
ticulares intt'oduziram al!i barcos de vapor; o 
Governo t·:1m!wm tem comprado muitos b:tr· 
ros d~ vapor; emfim, é uma. industria intro
duzida M Paiz: como. pois, se hiio dü dar 
estas .~r:mcks vn.n t~;ens ao prr.tPndrntc de 
~ue se tratn. c sobretudo o exclusivo? 

Eu <lig·o que a Asserubléa Gt'r:tl n;io póde 
d:tr t~xclusivo n(l nuvcga~fto, pm·qu... ::;o a 
Constitui~Cto ::;arantc o t•xcrciclo do qualquer 
industria. a todos os cidadãos. segue-se daqui 
que. faz<'r·s·· o •'xercicio d,~ uma lntlustrin 
Pxcluaivo :t um ou a outro individuo. é of· 
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fc·nder este direito que é garantido a todos; I drvendo notar-w aluda que .; para cultivar 
mas, <ainda quando assim não fosse, quando a c minerar. 

Constituição nos pcrmittissc prohlbir esta in- 1 Disse-se que a mlneraçilo fica sujeita IUi 
dustria a outros naquelles lugares, e podesse· I leis do Paiz; isto deve ser para que os prl· 
mos conccdcl·a só a este emprehendcdor, se· 1 vlleglos p.~guem os direitos estabelecidos; 
ria neccssario entrar na questão de conve- mas. estas trinta lcguas abrangem todo o 
nioncia: quues são as convcnicncias que se terreno diamantino que ainda está desoccupa· 
aprcsenLaru. pura que seja cllc só o que possa do. Contra Isto clamam altamente as Gamaras 
ter estes barcos de vapor, e não outros? Nilo Munlcipacs do Rio Pardo c Minas ~ovas. 
as vejo. Emfim, lendo-se com attençfto o parecer 

Quando se concedeu o privilc;;io <i. Com· da Commissão. melhor se verão as razões que 
panhia do Nictheroy, alguma \!onvoniencia ha para a rejeiçftO do projecto. Se a Campa
havia, porque nesse tempo nii.o &stara intro· nhia se limitasse a pedir terras, não diaman· 
duzida no Brazil a navegação por vapor, e I tinas. mas terras para cultivur, talvez a Com
convinha que se fizessem sacriflcios. para a missão fosse facll cm conceder isto, m.a.s o 
introducção desta· industria. Outros. porém, terreno QU<· a Companhia pede G nas margens 
deviam ser os sacrificios, e não este de um I do Giquitinhonha, que é um terreno diaman
privilcgio por dez annos, mas, cmflm, foi con· tino, e por Isso entendeu a Commlssão que se 
coàido; porém. hoje que esta navegação já I deria rejeitar o projecto. 

está introduzidJ., ha de se faze~ uma conces- .:\.. discussão fica adiada pela hor-..1. 
são tão importante? Ainda ha pouco tempo O Sr. Presidente dá para ordem do 
se or~anisou uma Companhia cm Santos, para <!ia ll continuação da <iiscussão adia-
mandar-se vir uma embarcaçil.o d.:: vapor. que da. a continuação da segunda dis· 
Cevcr~ naveg1r nesta carreira: e ~)Orque 5~ 

fuz isto? Porque a Companhia de Nictheroy 
tem privilegio exclusivo s6 dentro desta Pro· 
vincia: é verdade que clla manda todos os 
mczos seus barcos a differ<ln tcs portos do 
Imperio, mas é porque lho faz conta. c não 
porque tenha privilegio exclusivo Plra isso; J 

s" hom•essc (·ste privllcgio cxelusil•o já al1 

Companhia de Santos e outras não mandariam 

cus3ilo do projecto de: intorprntação 
do Acto Addlcional, c, depois do meio 
dia, trabalho de Commissões. 

Levanta-sr-- a SI!S:i:lo [Ls duas hora.s. 
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buscar '!Jarcos de vapor; Jogo, é lndubltavel I ExtJedicnte. - Continuação ria disc~tssão do 

~uo a. concurrencia é que iaz desenvolver a p<1rccer das Oommissões _à e Oommercio e 

mdustna. Faze1zda ~obre a rcsoruçao que co11ccde a 
Ora, concedido este privilegio ao "mpre· João Gomes Nctto o privilegio rl.a nave· 

hendedor de que se trata, I' por ::m tempo gaçfio a vapor cm varias 1·ios rla Bah.ia. -
tão dilatado, segue-se que. nestes quarenta Trabalhos de Oommissõcs. 
annos, só o cmprezar!o, c mais ninguem, po· 
d;~r:t ter ba.reos de vapor no,; rios ·!lan:.g-aveiB 
da llal1ia; e sc:rá isto uti! ao progre-.3~0 <h in- 1 
dustria?l · 

As Camaras do Rio Pardo e :\finas ~ovas 
apresentaram reflexões tão judiciosas, que eu J 

me admirei de que no centro daquel!es ser-~ 
tõcs se discorresse com tanto .acerto contra 
esta Companhia, no que diz respeito ít mine- I 
raçiio. A Companhia quer trinta leguas de 1 

terras. e onde as quer? !'las margens do Gi· 1 

quitinhonhn, deste rio tfto diamantino; ora, 1 

trinta leguas de terra cm um lugar dlaman· 1 

tino ~ concessão de um valo~ cxtraordlnarlo, 
1 

PRESIDF.XCIA !>O Sr.. DIOGO .\:'iTO:-õ!O FliTJÓ 

Reunido numero sufficiente dl' Srs. 
Senadores. abre-sr: ,., scssi:to; c. Ilda 
a acta da anterior, ê approvadn. 

O Sr. 1• Secretario lê um offlcio ·do 
1" Secretario da Camara dos Srs. 
Deputados, particip.an!l;,' quo a mes
ma Camara adoptou, afim de dirigir 
á sancçilo imperial, a rcsoluçfto que 
approva a pensão concedida a D. Ma
ria Rosaura Rodrigues do G,:mvôa: 
Fica o Senado inteirado . 

.. · .• :. ·· :, ·· · · .. :.?,:;;.:·:: :?/:{·:;~:,jv.!.}::~\~·r<r· ~~<:~?t\~:~~~·].:t~it1T>t~~ 
•·, .···:.· .. 
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O -mesmo Sr. 1• Secretario participa 
que o Sr. Carneiro de Campos não 
p6de comparecer por incommodado: 
Fica o Senado inteirado. 

Contin11a a discussão, adiad:~ pela 
horfl na ultima sessão, do parecer 
das Com:nlssões de Co:mnercio e Fa
zenda - Z - de 1838 - que propõe . 
a rejeição da resolução da Gamara 
doa Srs. Deputados, que concede a 
Jofw Gomes ~etto o privilegio ex
clusivo da navegação por vapor cm 
va.rios rios da Provlnci:l da Bahia. 

O Sn. MEr.w E ~ATTOA: - .Pouc:o r, ncces
S.'lrio dizer-se a rcspdto destt: objecto, por
que é lncontcsta.vel que. não s6 o Governo, 
como tambem a .\sscmbléa Geral, dtve favo
recer as cmprczos de certa {)rdem, par:: as 
quaes se peçam alguns favores, quando dellas 
rüsultem proveito e utilidade. Eu entendo que 
"sta emprez1 ha de ser muito v:mt.ajosa ao 
publico, •' assim o recon!leceram tod:>a as 
Gamaras que informaram a "~te respeito, bem 
como os Presidentes das P~ovincias da Bahia 
e de ?otfinas; mas, Hc se julga. que ~s conces
sões são extra{)rdinaria,;; se se entendem que 
devem ser modificadas. rc:duzam·sc aos t~r

mos que pareçam co;. venicntes, mas não se vú 
com o desprezo da r·!aoluçiio desanimar o cs· 
plrito de empreza, no momento em que prin
cipia a desenvolver-se. Por isso, cumpre :ao 
Senado limitar ou coarctar as cxigencias. mas 
nflo rejeitar a resolução: seria antes mais 
conveniente que a resoluçà{) passasse ;l segun· 
d::l. disct:ssão, na qual se poderiam fazer as 
modificações que se julgassem neccssarias, 
pa.~Rando aqucllas concessões que forem ra
zoaveis; porque,. S<!m qu,• se concerlam alguns 
favores não sei como possa haver quem se 
mett.a cm uma empre2J.1 rlestas. sacrificando 
seus fundos c trabalho, sem ter csperan~a d,, 
tirar dc!lcs proveito algum. Qual é a emprezn. 
que se tenha f••ito_. de que se não fsperc tirar 
proveito? Algucm está obrigado a empatar 
seus fundos, c ter incommodos, sem que disso 
espere 'V'antngem? Não foi a emprcz!~ da nave
p;açiio do Rio Doce ret-eblda com tanta satis
fação? Nilo lhe ~oram concedidos tantos pri
vilegias? Como, pois. a;; ora negar-se alguns 
favores a esta cmpreza, que vai f,1cilltar o 
commerclo entre a.s Províncias de Minas ·c 
Dahin, c a communlcaçflo ,mtrc tantos rios, 

I 
o que ha de trazer melhm:amento cxtraordi
n•ario ao commercio e ú.5 r.ommunicaçõcs des
sas duas Prw:incias? 

rJ' c:lllro, !i vist:t disso, que o desprezo 
cksta r<·:JOlu~.ii.o não é politico nem convenlen-

' t:·. X<1o me parece que tenha multa força o ar· 
gumento de C{)mparaçilo da companhia da na
vr.gal;fLo de :-lictheroy; e não deve, portanto, 
o &!n3.do clesattender a resolução; fuçam-sc· 
lhe ;;im aquell:t,; modificações que se julga-

I rem cnnvenicntes. Convencido c1:> utilidade da 
I rr:~olu1;ão, voto contra o parecer das Commis· 

I 

sõ~s. e proponho quo ella entre em discussão. 
ou, ao menos. requererei q1w elJa volte ás 
Commissõcs, para o que von mandar Ct mesa 
o seguintú 

I 

I 
J:EQCI~I!J~IESTO 

I 
·· ll01Uéiro qu;• volte 3. RcsohH;ilo nova-

mcnt~ as Commissões, para que est:J.S limitem 
as conc,•ssões e pedidos aos termos que jul

j garr:m convenientes, e não vá com o desprezo 

I 
da r•:solu~üo desanimar-se o espirita de em
;m:z:J. que. com tanta dl!flr.uldRde. prfndpia 

1 ~ clr:senYolver·se." 

E' apoiado c posto em dlscussüo. 
ficando suspensa a discussão do pa
recer. 

O Sn. VL"!loUJmw: - P-arece-me que, pas
sando o rL'queriment{), ficam a.~ Commissões 
obrigadas a reduzir isto a certos termo;;, de 
modo •1uc não desanime a cmpreza, embora 
as Commissões estejam possuldas de outras 
icléas. Isto p:1rece-me um pouC{) duro; cu es
tou certo que, se os membros d.as Commissões 
actuaes fosS<!m os mesmos do anno passado, 

I haviam de sustentar o mesmo parecer que de
ram cntlio; eu pértcncia a essa Commissão, e 
declaro que nada mais tenho a dizer do que 
o que se acha exposto no parecer da Commis
são; e não vejo meios ele se poderem fazer 
concessões de maneira tal que a emprcza se 
realize. 

O objecto essencial da emprcza, e cm que 
eu nüo posso convir_. ~ a concessão do exclu
sivo da navegaçflo por quarenta annos; hoje 
não estamos nas circumstanclas de s~ fazerem 
ftl\'{)res tão extensivos: demais, eu entendo 
que a conccssflo deste t>xclnslvo ·ataca uma das 
garantias C{)nstltuc!onaes, que permltte a to· 
dos os cidadãos o exerc!cio da Industria; c 
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prohibir es:w exerclclO a todos. pa.r:t que um 1 c.:L:~~:iCJ se lhe fizessL·, nf1o ~·el ;:;~ 5.~ potieria1:1 
só o exercite, é u~na Yiolaçüo da C~•nstituição: I p~·,·encher su:..'s vistas. attent.iendo-se ao espi
mas, os ~ue adm1turcm o cont!'arJO, " a~sen- r1to de predomínio que têm aquelles povo~ 
tarem que a Constituição não é Yiolada, re- I por aqu!'!Jl,, r.errenos. 
conhect•rão que a A.;scmbl<·a ProYincial d1., E' eouotant.L• que r:l!es c:rnprc;;am todo:; 
13ahia dclibérou dentro da rail\ de su~s attri- cs mdoo para excluir qualq~er indh·iduo que 
buiçõcs, qu:mdo concedeu por dez annos o pri- se pretenda alli introduzir, e uuvido que a 
vi!cgio exclusivo da navcg~~iio por vapor :1 Companhia S(· possa ahi cstllbelecer. sem gran
Companhia de Sturz. Ora. tendo-se já cou- d,,s tlesonlcns: só o poderia conseguir s,; 
c,,dicio aquellc priYilegio por dez annos; c fosse auxilia!la de uma força arm:1da. Eu não 
concedt:ndo-ot' agora este por 11uan•nca. para sei quu mo!lificação se possa fazc·r nisto. Es
principiar ell~ a ter vigor é necessa;·io que se tou persuadido qu8 as Cam:trao :O.Iuuicipaes 
espere que aquellcs cJc,z annos tt·rmincm, isto da Provinci:L de :\linas, que a dte respeito 
é, quu finuli:le o privilegio concedido pela As- 1 foram consultadas, informaram com todo o 
sembléa ela Dabia. que, a m~u \'t·r. foi concc·- I dist,·mimento; c suao iuformar;ôcs demons
di!lo contra '' Constituição, mas c•mfim Colá I tra!it o quanto aquell:J. Pro\·incia esu, civili
concediuo: " os que convêm élll que essa con- oada. A Camara de Minas xo,·:Ls inform<l 
ccssrw podia ter lug:u, hão de r,•conhcccr que 

1 
dC"st:L maneira. (Lê). Esta informar:tio é chei:L 

d:~hi resultam prejuh:os a esta nova c·mprcza, 1 rlt~ sciL·ncia: como é qUl' st: intenta uma cm
porque o privilegio concedido ll<t Bahi:L é I preza de:;ta monta sem se fazerem as obscr
tanto paríl as a;uas internas c.:omo para a.s I va,~õcs p:·e!~rninarr.s? Pelas <·xposiçõcs que: ia
externa~. I zcm estas Illustrissimas ·Camaras se vê bem 

Orn. a. vaul-i<gcm_Ua <'lll!H'tJZa de_ S. Gome::i :.1. illlJW~a.siOilidatle_ de uma -tal cmpreza.;_ e .. o 
l\ellO c' ter o exclus1vo da naveg:!~ao por e.;-~ l't'SUltaao rlel!a nao ha d,., ser outro seuao 
paeo dt• qu:J.rent:l annos, cow t·spcrançt.t d0 apro\•eitar-sc a naxegaçfto _que actualmente Hf· 

mais rrinta. e com a prom;;ssa de fazer n:L- pôde fazer. Ora. ft vista deMtas r.azõcs, estou 
vegaveis r.ios interiores da Da h ia: mas. isso 

1 

bem persuadido que as CommissÕt'il nada tem 
é pro!'!!Ctter um imporisi\rcl; e ~c quizPsse im- a declarar senüo que c:.st:io firmt~::; cm seus 
pôr ;, Companhia uma multa no c::so dt' nflo i princípios: pela minha parte. eu declaro jfl 
fazer 1!aveg.avcl um só rio, estou r:erto que que o meu voto ha de s,•r este·. 
<olla SI' niio sujeitaria a isso. porqth' é impos- O Si~. M~er.w E MATTo~: - Das razõc;; 
:;ivel t::l realizar-se. Tornar um rio n:~nga- pmúuzidas pelo nobre Sen:~dor o qu, se evi
vel pelo meio de vapor é objecto de uma de:;· drncia ~ que 0 impossinl vcncer,·m-se as dif
peza <·uormc. que nüo L'St(L em prc.pot·çito com ficuldud .. s que lia para sr. facilitar o com
os lucros que se podem tirar de ocmelhante mercio, iudustri:t c cnmmu!lir:;lf;iio com o in
cmprez:!. Quaudn SL' trata d(• aplauar uma via tL•rior uc qualquer Paiz. l\Ias. se as difficu!d·:t.
de trausportt•, rnett{·m-sc cnn c:alculo 11i'io ~G des a vencer srw grandes, por c-s~a. me~ma ra
as difMculdades que se tem a -rcnccr, corr... zfto Sl' àe·{etn conceder f:.lvorcs ::t uma emprcza 
tambem as despczas que se tem t!<· fazer, ,. o que S<· destina a aplain.ar c;;sas mesmas tlif
rendinwnto que depois podr:r:'t produzir. gu ficuldadcs; t' se os favores qur: se eoncrd<'m 
estou persuadido f!UP nfw 0 po~sivcl qu, o a esta emprt.·za sfto cxtraordlnarios. modifl
rcnrlimento que ha de n•snltar da na1·t:gar:ão quem-se, ou substit.uam-st· por outros: mas. 
desses rios correspontla üs gra\·issim:ts des- não r:nt,•ndo que c~sa cmpreza sr· dP1·a clcs
p.,zas qu" se t<•m de fazer com o romprimento prezar. Jll'lo principio de diffieuld.Jdc, mór-
Ue cn.thoci r as, c:onstrucçfw de caua~s, etc. 

Um rio tem trinta leguas, outro tem qua-
IDI'nte quando r:lla niio é insuper:we!, como 
julgo. Quando um empre!Jcndcdor propõe o 

renta, navega.vcis: c qul· vantagem St' ha. de ph!no de uma emprcza, 1· s-~ snjt·itn. a cerlas 
ti1·::r de qur Netlo navegtw com barcas de va- , condições, '' porque tem mt·~; s para a levar 
por nesra cxt<'nsfto? A v:mlag-<'m i· toda para i a dft'ito, ·c conta com •a sua possi:lilidacle. 
essa t•mprcza; suas vistas eotão lançailas nos j Dis~<"-se que o rio tem cachoeiras P1l'll 
terrenos dlamai~linos na margem do Giquiti- I romper, ': qu: r, imposoin! conseguir. isto; 
nhonh:i: mas. amda nwsmo quando ~ssa con- · m:\s, o r1o uao se tol'lla u:n·epvcl somente 
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por cs,gc meio. raz~se a na;·cgaç;flr, por vapor. r.h~ apr't·::;c·ntar a mt:.sma opinlflo, c os demais 
até o ponto cm r1ue o rio deixa dr ser nave- ! 'lio·min·o:; r.i<,lla concordaru nisso, cntfto .:; me-
gani; ahi se funda uma povoar;iw. l'a.zendo·sc 
tl<:ode "lla os transportes ;10r t.•2ITa at•' outro 
ponto ond!~ a. IW\'i.:'g"lH;iio po~:la continuar: 
dt'ste modo rhí.-sr.· utilid:;de, e uma utilidade 
reconhecida, c nito son cn só que assim 
pens~ .. mnitos são da minh<J. opiniitn. O no!Jrc 
Senador conoboron a sn:I. op!niito com as in
fol'luar,iír; da Cnmara dr: ::llina.s :\ovas, nnicn 
que :q)l'<•scn ta l'SSas gr:1.ndcs Uif!'icnldarks ... 

O Sr:. Vr·:r:r;t·Emo: - E tambem a cia ci-

liwr Hito razer nntla; .., <:ontento-mc com tlc
tlarar I]Uc o meu ckscjo é JH"OtPgt·r ~.:blt} g~· 

nL•rn de cmprr.z~!. que púde Lrazcr n.ndtú pro .. 
~·c:ito ao Palz: talre:z que .a Cümiuissüo uo\·a .. 
llkllte cntt~ncla rg1~: n:lo ha 1neio a~gu1n para. 
·;,~ r;;alizar ésta ~:lnpreza. O que t.'U sentire! 
liiUito 6 qu,, ella ó•ja rkspr ... zaua, r.::•s tenho 
:\·ito o que r.stá í:.;. minha parte; u SentuJ.o 
PI'UC:C:tL:: cO!llo l·lltc~nlh:r; JHiJl· :-l~Jr que uutru~ 

•·mpreht:ncJedores dll Di~lilOl' t·n:-:t.dO S..: apr(~· 

c1:1cie Diamnntina. .::;r:ntem. ,. C:IJi11 !na.i;; t~.rlln,d tuncllr,õ::s tutlo t.:Oa-

0 S!t. ~IEr.r.o E :\I.\TTos: - Es::;11 reconllc· ·sigam: lla muita3 c:ou~üs que tkpondflill de 
('t: a utHidadc. o.ssi!ll c:omo tod~s as outras; c.:c:rt:l~ clrc;umstaucins. e algumas \.·czcs de 
1·, Sí.' me n<io c:ngano. sónw!HC· :t di· :\Iinns !\o- a:gt:ma trnn.sacc;ft,J, 
vas I! que t•levou ~t di:'ficu!dad..: u. u:n tal O Sn. AL\'Es BIL\XCu: - Sr. Prê.sidé!l~l:. 

ponto f1U0 r.axou c·;;ra (~111J)l'(;Z:L eomo uma cs- .S:: :lí:a:::o .s.:• p;:dis~ .. :~~.~.mn1 an:d11o aos cafrcs 
tra,·ng:-~ncia. O St"nado faça o que entender. .~.~·-r;l··s. p~d·:t ~-5e i:ciZd' umn. estrada Je com
t·n t·stou f!rmc· nos principiar-i .~f'rnf's de qne lli~m!,..nc:i:o f'l11 ,.,. aJgum:1s Prov!nc!as do Xortc, 
ns dllp!·ez:ls s1~ derem prou~.~;'i', c prinr.ip11- nt:o ::;c~ L"Ollr~t:·c.lvri~ c.:.ssc :tu~:Ui'J, porqn~ Ul é 
J:~«·:l\.t: :~~!lh:llas qlic :;tto de um.~ tl':tn~ce::ndt•n- n c:·~.stu:Jlf' vc,:}!O; mf!.:::, IP~\l ~(~ ,;!:·d!:1!1C ~u.:i~i0 

r~in ta! cort!O c·st:l. r· .inlgfl q11t- o Govc·rno e o ~~!g11m. c pc~dintlo apr.na~i os directores desta 
Corpo L!'~i~brh·o cl ·Tr'm olhar con1 séria at- ~~!llPI'C:Za rc·rtoq 1,:1.\~orc·s qur: a outros ti!m sido 
rrn~:io llílra isto. canf·cd!t~l)s. uno yc·jo :n~~iro!: j)f'~l·3' qu:vs 

o SI:, Hol.l .. \.\'!1.\ C.\\",\f.C.\:-\'1'1: - Ea pai'· !'llt• lk·:a ~}(!!' r·:·jc:tado. E::~o~: ro::·,·c:..:il!J u-.~ 

til!to a. opini:io elo ;'):ll'•·cer das Commiss.irs, r:u•· a rcjci~:1o de um Jlrojccro d<:Htcs muiro 
ma;.;; :1~0 n·jn cpit· h:-tj: risco c:n \·oirar t·5te ~·tJUCOI'i'C par;1 n n.nniquiln(;ii.o do c:nmmcrcio c 
negocio fi Cnmmiss;:irt: c•.:;tando, porém. pelo .!a industria. objE·ctos estes dignos clr. toda a 
r( qur:rimc-n to, 11::io ,·oro pelas razõc·s qur. nellc nnssn. prort:·cc-Jo: t' !lflO rtuercudo cu que t~

"'' ··xpend~m: c~~cla um tl•· n<ís tem suas ra- /nh:t Iu~·a:· a sua rejd~ito. nüo tlu,·irlo ~ue cl!e 
zri,·o. ,. pódt• ser qu•., o no!Jr,, autor rln rcque·l·"·ja alteraclo. O nobre Senador que sustenta. 
rinH~nio unh:~ :dg-nn~:ts idc~a::i .CJUC nl)rt·.·~entar: ,, parc:c•·r fnndnn·::it\ nns r~ziics ~~~~r.~adas por 
ma:-;. nClo esl~:nlclo agora hnbllltaclu p~na o :1~gumns C:unar:1s ).Iu!licip:tes; uma dcllas 
1':17.1'1', pc·r!e a!~nm te::npo, o que t'l! :tpproYo. I ob~rn·a flllt' ,rrrnn1k~ ohstaculos se oppõ0m á. 
c· por i~;~n ynto twlo acli:tmt?nto como j:1 dis~a·: 1·;·a!i.s1.~fío clr,:::;t~l emprc•:w; (lt.\clar~l mais que 
:~af:, se' ('llr n:io pn.ss:1.r. direi alguma cousa 
sobn• o pnrcr!~l'. 

O SH. Yr:r:r.n:n:o: - :\iio diria ama s6 
prrlan:.. sohr,~ o requerimento. se elle fosse 
simplrs: mas. como rllc marca o QIW a Com
miss:in r!cn l':t?.01", rlirr:i quP o nlio possn ap
nro\'U.I'. por~ur " Juizo da Commissfto rle,·e 
sr·r livre, 0 n:io subn~dinado f<s !d6as de ai-

~-.s trrreno:; das m~ll'gcn~ elo rio Giquitinhonha 
tlevem ser guardados para os seus dcscenden
t•'S (os tla Camaraj, '' n:io postos :1 rlisposir.ito 
r1~ cm[Jt'el!i~nrll'dores: irléa r:st~. com que eu 
me nfio posso cntü'.1rmar. porq11c a~ rirp~ezns 

~;!o premin do trabalho de quem as produz, c 
n:io podt'nl ser drstinadns pa.ra as ~r.rações 

J'uturas. porque não ron,·C>m ao Estado rlei-
A'lh'lll. xar p~ra os dcsc,•ndcnte~ da Camara essas 

O Sn. :\Ir.r·~.n E ::IL\T1'os: - A Comm!ssiin lriqtH•zas, mas faz,<J-as entrar desde jft, se für 
n:io fir·~ rm obr·iga~~o alguma .. J!nda qur: no possível, na massa das riquezas do Tmperio. 
rcqtwrlmentn s'/. rlfg-a que ella proponha no-j O nobre St'nador velo com a sua irléa fa
vos limit"s; s•· a Connnfssfto entender que I 1·or!ta. rlc que J eone:'ssito rlos cxclusfvos é 
não h1 Ilmitr. algum. rl1a dcclnrar(t isso ao l'Ontrarla (t Constitulr,fto: n:io qurr que se fa-
8Pnado; mas ,,c. desde .i:t o ~tobrr !"Pn~:lor. r:am estas eonc<'SSÕPs: mas. nrinal, 6 o mnlor 
qn~ (• m~mbro th C:ommfssão, d~rlnra que hn amigo dos prfnrfpfos absolutos. Eu tenho 
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feito teuçfto de admittir todos os exclusivos • para fazer algumas reflcxõe~ s"bre os equi
r1uc não sejam damuosos ao Paiz. e hei de Yoeos em que labora. Eu supponhn que o pa
·:.p1n·ovar todas as medidas que tiYerem por recL·r da Commissão não é contestado pelos 
rim o ;;proveit.alliCnto de terrenos, afim de membros uella. nem pelos que partilham as 
que cild nüo co11tinuo·m a ser o exclusivo das 
cobras. onças ,. tigres. po~que julgo mais con
venif,n t.:: que s" conceda o exclusivo dclles a 
um l'll1Prê:'.3.rio qu~ o [uça uteis e productivos 
que os iranqtwie i.i. poroar;~w. do rtur. rcsulrar(L 
ma is r.nntagem ao Paiz do CJUL' contiuarcm a 
Síel' o exclusivo das feras. 

Ora. cu niio 1·ejo na Constir.ui~ão artigo 
~1gulll que se opponha a l'Stll conct·ssão, apc
~ar das razõ0s mui logicas elo:; rigorosos ra
ciocinios ele alguns nobres Senadores. Se por-

suas opini:ies: cu não tenho obscrndo que :.J
Ies pretend:·ss,m pôr pelas ao .Ueseovolvi
mento ela industria c. ho•m !on~,;c disso. o pa
r:·eer r.ell! J!OI' fim tirar es;;as pelas: ora, as 
ctltlcessth::.; dt• ta,•:; privilcp;ios. iJem longe de
pronwl't'l';.m n inclnstriu. tendem a pelai-as. 
En d1:1·o r!crbrar ao nobrt· Senador que parti
lho a opiniiio de conccd •. •r .qualquei: medida 
lrgislativa. que poHs:L l'amreeer o clest•nvo!vl
nH·uto de nbPrturn dt.~ tanaes I! t•Stradns, d,• 
pro.fere .. ncia a qualquer outrr. mmo <I<! indus-

l·emura t•lla prohibisst• o genero de industria tria. Xo caso d" projeeto ir CoJ!Limiss<io, 
dll gc·ral, como. por exemplo. CJII<' nilo hou- como se quer. nito s••i so• poder•'~ "oncoruar 
res.;;e navegação por vap01:, cntiio. bem; mas, com os meus illustrt•s col!cgas sollre algumas 
quando não ha essa prohi!Jiçfw. c ella antes idéas a esse ro .. speito. mas duvido que isso se 
Jll'okge o d"senl'ull'imento da industri.1, nfto possa razer como emenda a semelhante pro
,;d como pos;;a ser considerada contraria a posição, pois clla não pôde assim ser emen
,:l!n a concessf10 de meios que têm por fim a 1 dada [L primeira vista. 
,oua p:·op~ga~iio e o ,,,u des.,uvoll·imento: isto Convenho com 0 nollr•• Senador na ue
:'· dit•) quanto aos principlos; agora. quanto cessldade d•' se• proteger a industria c nisto 
;'t utilidade, cu nfw vejo que incom·enientes concordam todos os membros que· assignaram 
poss::w: resultar de se explorar a rirJuCza do 0 parecer. Con 1·úm tomar nl<cdidas para qn•' 
Paiz; '' s<: o tkseni'Oivimento d~lla é neccssa- 1 0 nosso territori:1 niio ~··jn. propriedade das 
rio, n:ís sabunos que a nangaçüo por \'.apor féras; eu partilho essa opinião, mas é neces
e' um dL>S meios para se chegar a esse fim: sario saber se os qu .. se propõem t'azer essa 
de1·emos, portanto, protegei-a. conquista offer~e~m garantias qL!t' no> afian-

Que a dc·speza desta navegação é extra- cem a real!saçiio da empreza na qual se faria 
ordinaria é rrconllccido por todos, e ultima- um grande serviço ao Pa!z. )lo Corpo Lcgis
:n~:ntr' a rxpcrit·néia o acaba do· comprovar, lativo já passou uma !é! relativa aos cami
porqu,;. existindo uma companhia de navega- nhos de fr.rro. l<'i que tem um p<•queno defe•ito. 
1;fto por vapor. a qu•' se· tinham concedido Esta lei chamou os capitalistas e emprehend"
e<,ncs favores, ella nca!Ja dt• P<·dir no\'Oo au- dores a um proj,•cto sem duvida de grande 
xi!ios ao Governo aiim de sustentar sua cxis- mntagem para e!les; ella abrio a porta a to
i.t•nr;ia. Em vista <listo, como queremos, po!.i, dos os emprehendedorcs que s•· qnizcsscm 
nug;ar auxiiios a uma companhia que tantos dedicar fL cmprcza das estradas d" ferro de 
ho·us promdte ao Paiz, donde· tantos !Jeacfi- communicaçiio entre o Rio -de .Janeiro e :'lli
eios podem resultar ao commercio das duas nas, assim como para a Bahia o Rio Grande. 
Pi·o,·incias da Balda e rle :\lina.s Geraes'? O pequeno defeito de• que fallei consiste• na 

E:u c•ntendia que o projecto devia passar proporção dada para os volumes da carga. o 
:i si'gUIHla rliscussilO. e• nella ü\ze•rem-sc as que niio est(L na lllt•sma razüo dos passagel
alteraçõcs que sr. julgassem convenientes, mas ros; estipulou-se o pagar 20 réis por legua. 
eomo nfto é miío que uma Commissão traba- por uma arroba de• peso, calculo que, a nlL'U 
lhe sobre I'SW o!J,kcto, e• que Indique as nlte- ver, é multo proporcionado ao emprego dos 
rar;ões que julgar razoaYeis, votarr.i pelo rc- capitaes; estipulou-se, porém, Íiu<" um passa
flll••rimrnto. ge!ro pagasse 90 réis, no que julgo n<1o ha1·er, 

O Sn. H. C.\1'.\T.C.I:'i'fl: - Parecr.-nw qu,· o I proporçfLo alguma, porque o peso de um bo
ro,•qtu'r.imento ser:i .adopwdo; mas. pc~o per- mcm está calculado em 4 arrobas. porém. uiio 
:1Jbsilo ao nobre Senador, que m~ precr!dcu. põdc ser t•quiparado com outro qualqur·r I'O-
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lume; um honwm. para ser transportado, 
preeisa de maior espaço do que qualquer ou
tro vohtmP, e por isso não t'St(L nn mesma ra.
r,;io, e pa.r<·c~e-mc que ci<~I'Í:L ser devado o 
pr2~o clr- sua conducçfto a 160 réis. Estou pcr
;;uadi<lo qut·, ;;e se t•emoYcss•· cst.<· inconYc
nienr.e. han•rin uma grande facilidade cm se 
reali;;ar a disposição da. !<·i. e por t•st.a occa
~iiio cu pediria ao nobre s,·nador. que julga 
taes cmprczas t!l~is. qu<· me coadjurassc no 
<"x:mw deste projecto; mas. para qut• tudo 
i::ito ~e c·nnseguiss::!. seria mistér que primci
rrmHntr.· o GQverno mnndas3c t.irar a plantn, 
faz,·r o orc:amcuto das desp.·zas. tomar conhe
C'inwnw das 1·anw:;ens que poderiam resul
t.:lr, pondo-se depois a empreza cm hasta pu
blic~. afim rll' que foss•· ronfm·ida a constru
C(:ão das t:.•srrndag .n f!Ut•m maiorr.; Yantngcns 
offerec<·ssc·. :\Ias, l'Stas i<léas são tiio impor
tantes que não podem ser consignadas num:t 
··menda. 

Sr.·11do .. pois. ,:stn. a 1ninha opinit1o parecl~ 

(]UP injnst.nmcntt Sl' mt· atrribuc a intençiio 
eh~ ne:.;ar auxilio {t industria; e tanto é assim. 
qu'=' nfto iu:;isto l'lll fJlll• o parecer j(t seja ap
proYadfl, e vú íÍ Commissão; ma!:i o que não 
qu•·ro t; quP o nobre Si:'nador censure os seus 
amigos que: partilham idcnticas opiniões ás 
tlé·JI,•. Eu ••sr.ou tii.o con,·enciclo tia vantagem 
rias fSt.ratlns de ferro. que muit" me renho 
rkc!icaclo a nwditar r:sre :assumpto; tenhõ 
pt·ocnrado mesmo a coadju1·a~i\o d .. alguns pe
ritM. r: ns obsr•t·vaçõcs que t.cnlto feito me 
c·on,·enc.~ram rlP que por!f'riamos. na Pro1·1n
f'i:1. rio Rio c!t' .Tandrn, da Capital para qual
rp!l·r r·xtrcmo delln. fau·r um rrilho de ferro, 
qll•~ daria de juro no prinwiro anno vinte por 
cl'nto sobre o capital omprr·g-ndo; do que ~n 

p6de concluir que isto d:~\·e ser sobr.~mancira 
1·anwjoso par.::. o futuro: ~om pouco mais de 
Ji>tl cotüos, nós pode!'iamos ter um trilho de 
fl'l't'O daqui a. Santa Cruz; a machina que o 
pE·rr.:orrcssc, movida por um homem. trans
portaria ·10 arrobas, d" sorte que tantas l'e
zcs ·10 arrobas se potl••rir.m facilmente traus
ponar. quantos fossem os homt•ns qu<' nisso 

Votando para que a m1tcria y{L {L Com
missão, desejaria que o~ nobrc·s Senadores 
pela Província da Baltia. fJUC tanto se inte
ressam nesst' ne;;ocio, coadjuvasS<.'m a Com
missão, porqu,· •·lia só póde trabalhar (L 1·!stõt 
doo <·schtr<•cimcn tos necessarios. 

O S1:. :11.\Wir·t:z uE R\lmAcE:<A: - Sem 
duvida, St·. President<•. póde uma e muitas 
Vézcs ser convr-uientc eonccder alguns privi
J,·gios a c••rtas elllPr<'zns de r<'conhecida ur.i
!idade. mas nunca um prh·iJegio de tão longo 
prazo. como o de 40 annos. com reno\·açfto de 
mais 30. que corresponde qu.~si a um sccu!o. 
?la minha opinifio. nito é o expediente mais 
proprio d<· animar a industria a concessfto 
dos prh·ilrl);ios. sem preceder exame do ter
t·cno ou ria empreza. O plano d•' que fa!Iou o 
nobre St·nador que me precedeu é muito me
lhor. Nas r:mprezas de :abrir canaes. c• tornar 
navegavcis alguns rios, bom seria que, tendo 
o Go1·erno mandado fazer os exam~s nc•ccssa
r!os. apr<'sentasse a concurso a planta. orç·:i
nwnto e ('(ondi~ões, para ser a empreza adiu
dic:ada a quem por nwnos a t:iz<·SS•!. A lei so
bre a~; esrradn;; de ferro dt•sta Capital para as 
Prorincias é <1 mais propria para faYoreccr a 
!ndusr.ria. uma vez que se corrijam duns ou 
tres dispoRições. t•m qu•· os legisladores St~ 

enganar.~m. por falta de conhecimentos pr:l
ticos. 

Proc:u!·r.ndo r consrg·uinrlo cm Londres a 
fo!'m:u;ão ele umn. companhia para fazc•r es .. 
l!'adas de f•erro para :\finas. os dir:·ctores da 
comp,mhia notaram os defclr.os da lei. defni
to~ que nós ltoj<' todos estamos em circums
tauC'ins de• reconhecer. Pot· exemplo, notaram 
a maxima differença que havia entre o trans
porte das mercadorias e o dos passlgt:iros; 
o transpnrte das mercadorias não exige tanta. 
\"t.'locida.dt· como o dos passagL•iros; e entre
tanto qut~ as ch)spezas crescem na. reL1ção ela. 
nlociclade, qwtsi uenhuma. differen~a de 
preço lw t•lltrt· as nwrcadorias c os passagei
ros. 

Omra condic;ão :linda peor a de passar 
a estrada pelos lugares que o Governo incli-

sr rmprcg-nssem. Desg-raçadamente ainda niw cass~: esta conc!i~ii.o foi a que principalu!t'nt<' 
appm·•·r·ru nin~uem qu,• fizesse <'Sta tt•ntatint. C<•r.cort·,·u para nito se t'<•alisnr a empreza até 
Tendo, porém. a lei j(t a este respeito alguns hoje. A designação de um porto, de um.:t vi!Ia 
dPft•itos, eonvc·nit>ntn é qu.~ th•Ila se façam l fóra da direcçiio indicacln. Jlelo nivelamento 
:tqtwllas altc·rac:õcs que St" julgarem ttecess11.- pôde arntinnr a emprczu. E finalmente. a 
rias. C"ondiçiio da multa que a lei impunha (l com-
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panhLa, quando pcrventura seus agentes co
brass·em mais do que a quantia estabelecida
pois que facilita \Ta a combinação de algum
passageiro com Os agentes p:ara arruinar a
companhia, entretanto que nenhum mal se
gue da supprpssão desta condição, porque
ninguem paga mais do ·que a lei man-da, sem
processo.

Com esta.s pequenas e justas correcções
na .lei, os directores da estrada de Durh?m
se propunham a fazer a estria da de Minas. Eu
levei sua r·epr·esentaçáo á presença do Gover
no, que maudou consultar á Junta -do Com
mercio, e nisto se gastaram qusi dous annos,
e, o que é peor. nenhuma -decisão houve até
hoje.

Quando s~ inventaram as estradas hori
zontaes, ou de pequena elevação, foram ellas
feit:l~ de pedaços de ferro, e por isso toma
ram o nome de estradas de ferro, que ainda
conservam; mas, hoje. nos Estados Unidos, ha
muitas ·dç: páo, e entre nós todas assim de
verão ser feitas, o que ·diminue consideravel
mente a despeza. Comtudo, nunca será. de
150: 000$000 para Santa Cruz, como o nobre
Senador suppõe. O termo médio será de 36 a
~O:OOO$OOO por legu.a.

Tornando ao ponto principal da que'stáo.
digo que nas outras nações não se concedem
taes privilegios para ·estradas ou canaes, s·em
,apresentação da pLanta das obras emprehen
di das. E M verdade, que se deve suppôr de
quem pede privilegIas para obras que não
examinou, que não conhece, como esta do Je
quitinhonha, que pretende illudir o publico?

Não ha muitos annos foi a Londres um
negociante, com o seu privil-egio de fazeres
tr,adas e brir canaes de communicação entre
esta cidade e a de Campos, e não conlteguio
formar a companhia, por lhe faltar o niy·ela
n~ento do terreno. o orçamento das despezas,
e planta da .ponte sobre o P,arahyba. Talvez
hauvesse algumas outras' difficuld~des; mas,
achando eu muito util a esta Provincia, e
suppondo-a de facil execução, procurei per
suadir a um capitalista, que havia aceitado o
lugar de director, quando se convocaram ac
cionistas, mas elle disse que era impossivel
pela falta de nivelamento e planta da em
prez,a, porque isso fazia desconfiar da boa fé
do empreiteIro, o qual aliás, e~ minha opi
nião, procedia de boa fli.

Esta empreza do Jequitinhonha) bem
como a do Rio Doce, exige despezas enormes,
e por muitos annos, sem offerecer lucro, O

que rr2:o convém a negociantes que desejam
quanta antes tirar lucros de seus c.apitaes.
São emprez3.s mais proprias para o Governo.

~n ná.a tenho duvida em votar pelo re
qUt'rirne.nto, com:iderando-o como uma espe
cie r;e adiamento; e como, além disso, pôde
dar occas}f,o a ulteriol'es informações, volte
muite embora ás Commissões.

O SI:' ALVES BRANCO: - Eu não censurei
a Pe.SSOêL alguma por ,ter seguido uma opinião
que não é a :;l:inha; apenas expuz um argu
mento de razão. lia muito ,tempo que eu en
t~ndo não devE:f usar de argumentos que s6
têm por fim pro\'ocar sentimentos e paixões.

Eu considerei o negocio em r elação á
Constituição P. em relação f. sua propria con
'Vf'l1i':llCi,,; e s~' algum calor apresentei, é elle
fHho de uma circumstaneia, qual a de se
tratar de uma pretenção que interessa á mi
nha Provincia. e quP, estando a ponto de ser
rejeHada, reclamava o meu humilde apoio.

Direi que, quando falIei pela primeira
vez. c'Üllsiderei este negocio como a conces
são de um eXeIusivo Ida especie daquellesque
se consideram verdadeiros privilegios, que têm
sido reprovados par ,alguns escriptores; ·e as
sim mesmo disse que ,não teria duvida de os
conceder, quando não' fizessem no momento
mal algum real, e no futuro pretendessem
vantagens.

O exclusivo, porém, que Se pede está. em
melhores circumstancias. De que é que vem
a gozar os promotores desta empreza? Vêm
a gozar do producto de seu trabalho e do re
sultado do emprego de seus capitaes; e, antes
de ae;abarem os seus trabalhos, de nada go
zam. Os terrenos juntos ao rio Jequitinhonha
não têm hoje valor par:R a a'ssociação brazi.
leira: sã.o o exclusivo patrimonio dos an1maes
bravios; d-epois.. porém, que Os ·emprezarlos
empregarem seus trabalhos e capitaes, é que
esses terrenos poderão ser uteis á. associação
jJrt~1!el1'a, e ê ent.ão que os empr·ez.ar!os prin
cipidom a percebe!' Os lucros, ·e com razão,
porque são lucros de seus trabalhos e dos
capitaes empregados; donde se vê que este
exclusivo não tem o caracter ode privilegio,
maEí o caracter ,do exclusivo commum a toda
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a propriedade. Portanto, por ·este lado não
vejo nada por onde se ataque a resolução.

Disse o nobre Senador que a proposição
não j}óde ser emendada: eu assento que ella
:pôde Her emendada, aS'sim como se tem emen
da-do outras.

O nobre Senador p,arte ,de um principio
<Jue é duvidoso, como tal o seu principio não
póde formar um axioma que sirva de fun
dame-nto a um raciocini-o que convença aoS
outros. Eu nã.o sou dessa. opinião, e entendo
q'.le a proposta da Assembléa Provincial se
póde emend,ar. € não ha muito tempo que uma
foi emendada.

Disse-s.e que não se sabia qual a garan
tia que poderia ha.ver de que esses tenenos.
em consequencia desta concessão, deixassem
de ser o patrimonio das fêras. Eu, porém, per
guntarei -qual a garantia que haverá de que
esse'3 terrenos deixem de ser o pllitrimonio
das f~ras, não passando a resolução. Eu creio
que nem U'lla; mas, S3 fôr approvada a re
soluçãc, é na.tural que deixem de o ser mais
depressa do que se não fizer a COnCeS'38.o: e
se s~3.chaT :poucas as garantias, mais algu
mas 3e podém exigir. Eu ns.c vejo que este
ar~umento possa. ter força alguma.

Dis3e, afinaL o nobre Sena,dor que não
era esta a melhor maneira de se proteger a
i!l,du.stri:l., mas sim prestando-se toda a prote
cção aos caminhos de ferro. Eu nã·o tenho
duvida em que s~ protejam os caminl:'0s d8
ferro, nem serei eu queill lhes negue a prote
cção, comtanto que a proposta dessa emp:'eza
seja razoavel; mas. porque eu .adopto essa
protecção relativa á navegação de certos rios
por meio de vapor. embora os caminhos~ de
ferro sejam mais vantajosos? Creio qne nâ.o:
e até julgo que os caminhos de ferro são de
muito mais difficil construcção e muito mais
dispendiosos. Demais, n2,0 é a nós que com
pete entrar no exame da melhor applicação
dos capitaes; e ao capita.lista e ao empreza
rio a quem pertence escolher o que lhe pare
cer melhor, lançar mão daquella empreza que
julgar mais -vantajosa.

E .o que é certo é que eu não vejo que
alguem se tenha proposto a lançar mão das
disposições da resolução que passou na As
sembléa Geral, relativa ás emprezas para ca
minhos de ferro; suas disposições existem,
mas creio que estão em esquecimento. Não

duvid·o que talv2Z n§,o ter a lei produzido
result2.do alg1.i.m provém dos seus defeitos, e
el1estcu prompto a concorrer para que elles
sejam removidos; mas dahi Dão se segue que
se não devam pI'oteger aquelles q'.le empre
hendcID outr.3.s emprezas; dê-se-lhes para isso
privilegio; se quizel'ern gozar do exclusivo,
que gozem e com isso gallh~\l'á a sociedade.
Eu conciliaria uma causa com outra, porque
3StoU prornpto a favorecer '3, industria por to
dos Os meios razoa-veis.

Disse o nobre Senador que só depoi's de
tirad,a ao planta, feito o plano e posta a em
preza. em hasta publica. o exclusivo devia
ser concedido áquelle que melhores condições
offerecesse. Eu creio que existe uma dispo
sição legislativa a este respeito, e uma l~i de
Agosto de 1828; mas já vimos nós porventura
que alguem concorresse para arrematar uma
en}preza? Ninguem: em outros paize.s não duo
vida q'.!e esta me·dida tenh:: produzido alguns
r::snltadcs, mas entr~ nós eil.a nenlmm tem
produzido, e ambas as Camaras têm reconhl":
cido que não basta a disposição dessa lei, e
tem continuado a votar disposições pa rticula
res relaüva.s a um:l. ou outra empreza: as
Assembléas Provinc.iae·s o mesmo pr:l.ticam, o
que tudo abona a conveni~ncia dessa medida,
apezar de- existir uma disposição g~ral. E'
func1adonestas razõe.s, e na utilidade da em
preza. que eu continúo a yotar par:a que este
negocio vá á Commissão, afim de que ella.
ex,:".minando o negocio, reduza as concessões,
ou ponha. as consas em termos que a re-so1u.·
ção pO·5SB. ser .approvarla.

O SR. VERGUEmo: - E' certo que algu
lnStS Cam?rasu9.o reconhecem a utilidade que
l'E'sultaria de se abrir uma faci! communica
çào <>ntr o as du.as Provlncias. Bahia e Minas
Gerar:'s; Il1?S :lqui não se tra. ta disso.

E' certo que nós todos desejamos muito
promc.ver a. industl'ia; mas segue-se po,r isso
(1\1 e (leVemC3 adaptar quaesquer meios qu~

para Í3sa se propanham? ..
O SR. A. BR~XCO: Sendo razoaveis de-

vem ser adaptados.
O SR. VE?GUEIIW: A Commissãonão

achou que sejam razoaveis; mas daqui pare.
ca-me que se não segue que a Commissá<J
deva ser :accusada de não quere.r promover -a
industria: eIla entende que estes meios não
são l'azoaveis, e é isso o qu-e declara.
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Reduzam-se as pretençõcs quacs sfio 
ellas? O monopoiio de por 40 annos se nave· 
,;-arem rios naquellns partes em que Piles já 

sfto navega1·eis. O emprclwndedor falia cm 
iazer navegnveis taes e tüL'S rios, mas o rc
sultmlo ha de ser nada ~e cumprir: isto é 
uma cousa que salta nos olhos. -Elle diz que 
ha de fazPr quat1·o rios nangavcis por melo 
de vapor; t•mpr .. za esta que apresenta mil dif· 
ficuldades. '' faz com que logo [L primeinl 
Yista se r.onileça o charlatanismo de uma tal 
emprcza. Eu sou muito affelc;ondtl ;ís emprc· 
z.~s. mas fts cmprczn.s razoaveis, t1 não da PS

pecic desta, cm que o mesmo elllpi'(>Zario n~o 
snhc o que J>romette; mas como t•lle prometle 
•r·ng-a.mcnte sem se sujeitar {L pena. :-tlg-umct. 
f]uando não dcst•mpcnhar as suas prom(•sea;;, 
dt1 tod!l fórma vai st•gurn; t• muito mais se
-guro clle vai. uma vez que consiga o cxclu· 
-sivo de mn·cg-ar ellc só cm pane dcssc8 rio:;, 
euja navegação s~~ achn hoj~· franqut•adi! a 
tncln,. 

Eu clcsc·.in muir.n promonr ~ industri:l. c 
-que S!".' frnnqut•ic a navcgar;ão elos r:ios. qut' 
~c fa~am caminho:; ele fr.rro, t·tc.; mas. p~rqu•.> 
cliz: - fazc·i·me tacs concessões. que. eu hei 
de faz,•r isto e aqnlllo - seg;u,•·st· que sem 
mais clarezn nem segur.ança se lhe dé\'a con
eeder o nne ellc P•'dt.·. sem que contraia uma 
{)brigação Jlt.·la qual fica responsnnl rlnquillo 
a que se eompromeltc? Eu achn muito vngo c 
inc!ctrormiJDdo: " St• assim formos pr,lcr·clcn· 
do. clar•·mos tudo quanto nos pedirem. 

1 ai cmprcza. Quando em .Inglaterra se tenta 
alguma cmpreza, primeiramente se tlr:L a 
planta. o plano da obra, o calculo de tlespeza, 
etc.; calculam-se as vantJgt•ns qu,• o emprcza· 
rio poUer{t tirar, afim lh', nessa. :-azã.o, e nn. 
i''roporção das clt•spczas que tem de fazer, se 
lhe conced<!l't'lll ns v:mwgens c protecçfto que 
nwrcccr: isto entendo cu. ~Ias, adoptar-se a 
ldéu dc emprczas sem se cuidar dos meios 
nor qu•· ··lia> se d01·em rea!isar. no que eu 
nflo !lOSSil COl!Yir. 

Em Inglaterra nftn s~ t•·nta. l·mprc,za ai· 
guma sem que prinwiro ~l' prPcncham essas 
formalidades. :lias entre nós. quc·r·s" concedl'r 
tudo st"m que haja garantia alguma: o Corpo 
Lc~;isln.tivo não se dcn deixar assim ··ng;a· 
:tal·. Eu conYcnho cm que se conc.,da o t'X· 
du;;il·o, mas naqnella parte cm que o ••mpre· 
:~ario tornar os -rios na,·cp;aveis. pois. para 
dle navegar :m parte naYt•gaYel, não é nc· 
ecssario fazermos tat,g conct•ssões, porque 
;ssn j:i iHt quem o fa<;a: clar privilcg;io cm 
ral caso é pôr obstaculos ao dPsenvolvimcnto 
d:t !ndustria. 

A r .. sjll'ito dos teJT•'IIOs diam:llltinos di· 
rei que acho esta c·onct·:;sno de muita lmpor
taneia: hn muitos particulares que se podem 
dar a esse:' n·a.halho~. c nito m~ parece pru· 
d.·nl.~> accumulnr .. ssa graurk cxploraç;io de 
riqnclas nas mnos de uma eompanhia, quando 
~sse ~cn·ir;o pódr gcr ff>iro pnr u:n grande 
numero de particulares: todas as 1·cz<,s qUQ 
:1 riqu .. m pódt" ser cli>trlbuida par muitos. 
não con,·i'm que ella cst.c.ia aceumulada ell! 
um p~qu~no numero; o lt·gislador clt~Ye pro· 
curar diffunrlir a riqueza o mais pnssiY!'I. 

Eu sou apaixonado elo sy::nema elas (•m
prt~zas. syRtema. que da Inglat0rra passou para 
nós; mas. assim cnmo esse sr:;wma foi ati· 
-optado qu.izt•ra qui! ramb~m fos;;(; a~optndn o 
m<'thod" i!P st• porem em cxceucno as em prezas: 
mas r, isso o que t•u não vej11 praticar-se. São 
ntcis as cmpr.•zas. pOJ:qtlt' P"l' meio dcllas ~e 
tt~m f~ito grandes cousas: n1:1~ nflo St1 quel'c~m 
pt1r E'!ll pratica os meios r111(~ ~·m Tnglat.0J'.ra 
:.';e cmpre~am para n. sua rt•:1Hsnf;ilo: l'az-Sl' 
pon·c·ntura alli a]gumn. cnlpl·cza a esmo? ... 

Eu crc·io que a t·xp .. ricncia. t.rm mostrado 
que appn.recem muitos cmpr.•h•·tHl'•'lorcs, ma~ 
pouco.> rcalisn.m ns emprczas cm que H•' md· 
tem. Entrc JHis as cmprezas silo uma t•spe
r;ulac;:i<'•: qtwlquer lembr:t·sc• de procurar um 

I nwio pnrn. obtt>r capltaes. r o qne encontra 
mais fadl (, o projecto dt• uma t•mpreza; ob· 

O Sn. :-In.r.o 1~ :\L\TTos: - Qut•m é que 
diz que se Pi·rmit.ra que se faça a ~smo n .. m-
i} reza? 

O Sr:. VE~tr.n:mo: - Pnls não c.stít o pro
jeeto dizendo? Nilo prometl<> elle tantas van· 
:a.gcns a quem i>lllprchcndcr uma cousa IJUC 

ninguem é capn de lt·Yar a cffelto? Sú algum 
espirita divino é que ser[L capaz de n•alisar 

têm-se algumas sommas com um helio appa
rato. c, afinal. dfL isso em zero, c· apanha-se o 
dlnlwlrn do:; ql.l•' concorreram cm boa fé. 
Hou,~t: tc~mpo rm Tnr;1ntcrra Pm qut' havia. 
g;randc facilidade 1'111 ~f' nht er som mas dos 
capitalistas para estas cmpr••zas ima;;inarias: 
mas lt·varnm t.at•s lições. que ho.ie :iít custa a 
apanhai-os, pnrquc perdt .. ram muiro dinheiro. 
Houve um cnpitallsttt in;;lr·z que P•'rdeu du-
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zentos contos com que entrou para a em- 
proza de uma mina que se dizia existir no 
Chile, e prometter vantagens extraordinárias, 
mas que, com effeito. nunca existio senão na 
mente daquelle que achou outra mais certa 
na alglbelra de accionistas crédulos. Hoje 
quem alll quizer reallsar uma companhia e 
alcançar fundos ha de apresentar documen- 
tos que provem a vantagem da empreza, e 
sua planta, orçamento, etc.; mas nós quere- 
mos proceder com toda prodigalidade. 

Eu não me opponho, emtim. a que o ne- 
gocio volte á Commissão: mas o que eu quero 
é que a Commissão tenha a liberdade de ex- 
primir o seu pensamento, e que possa1 susten- 
tar o seu primeiro parecer: mas não se jul- 
gue por modo algum que os membros da Com- 
missão não desejam promover a industria; o 
que, porém, elles entendem é que não são es- 
tes os meios de isso se conseguir: a protecçâo 
da industria deve ser geral, e não privativa 
de um indivíduo, com exclusão dos outros. 

Tendo dado meio dia fica adiada a 
discussão. 

O Sr. Presidente convida o Senado 
a oecupar-se em trabalhos de Com- 
missão. e dã para ordem do dia a 
continuação da discussão adiada, e 
depois a continuação da 2* discussão 
do projecto que interpreta alguns ar- 
tigos do Acto Addiclonal. 

Levanta-se a sessão á 1 hora da 
tarde. 

87* SES-SÃO. EM 2 DE SETEMBRO DE 1S3S 

Expediente. — Resolução concedendo a João 
Gome» Netto o privilegio exclusivo do 
navegação por vapor cm vários rios da 
Bahia. — Discussão do projecto de in- 
terpretação do Acto Addícional. — Infor 
moções. 

MESIDENCIA DO SK. DIOGÜ AMO.XIO FEUÓ 

Reunido numero sufflciente de Srs. 
Senadores, abre-se a sessão; e. lida 
a acta da anterior, é approvada. 

O Sb. Alencar: — Eu fui quem exigi as 

zes de Direito. Estou inteiramente conven- 
cido de que por ora era desnecessário dizer 
qualquer cousa acerca do principio de re- 
gresso, que voga e pelo qual se quer tirar 
aos Governos das Províncias uma de suas at- 
tribuições; mas não tenho remedio senão ir 
faltando contra os actos que nos vão levando 
para este regresso, até que um dia as minhas 
palavras sejam ouvidas como espero. 

Vejo pelo officio, confessada pelo proprio 
Governo, a anarchia que ha no Poder Judi- 
ciário na primeira instância; o Governo a 
este respeito não tem seguido principio al- 
gum; tem andado com as circumstancias. Ha 
Juizes de Direito nomeados pelo Governo 
Central, Juizes de Direito nomeados sobre 
propostas dos Presidentes das Províncias, e 
Juizes de Direito nomeados pelos Presidentes 
das Províncias. Ora. um destes princípios 
pôde parecer bom, mas todos tres ao mesmo 
tempo não podem causar outra cousa mais 
que barulho e anarchia. O Governo tem obri- 
gação de se cingir a um principio; porém, o 
que é que elte fez? Andou conforme as cir- 
cumstancias: e por que? Porque quiz sahir 
fóra do principio que estava estabelecido, e 
que não lhe competia alterar sem decisão do 
Corpo Legislativo. 

O Governo anterior ao Gabinete de 19 
de Setembro tinha dado instrucções fixando a 
intelligencia do Acto Addiclonal na parte re- 
lativa aos Juizes de Direito. Disse o Governo 
nessas instrucções que naquellas Províncias 
onde as Assembléas Provinciaes tivessem le- 
gislado na conformidade do § 11, artigo 10. 
do Acto Addicionai, sobre os casos e forma 
por que podem os Presidentes das Províncias 
nomear, suspender e ainda mesmo demittir 
os empregados provinciaes. deveriam os Pre- 
sidentes das Províncias nomear os Juizes de 
Direito; e que, a respeito daquelias Provín- 
cias onde se não houvesse ainda legislado a 
esse respeito, competia ao Governo Centrai 
continuar nessa nomeação até que as Assem- 
bléas Provinciaes fizessem a sua legislação a 
esse respeito. Eu não quero sustentar por 
agora que este principio seja bom, posto que 
o julgue rasoavel e conforme com a lettra do 
Acto Addícional; mas ê certo que foi um- 
principio estabelecido peio Governo Central. 

informações relativas ás nomeações dos Jui- abraçado pelas Assembléas e pelos Presiden- 
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~cs t!Js Provincias; c por quem mais? Pr.lo I Cnsa para dar sobre clh• seu parecer, c to
!"'n!11'il') PNlPl' T ,(•fl'h:lnf"fvn r.0nt.rnl: pnr11nn I P11!'-~:~ t!!)'!~ d·:!ibcr~tç;~o '1 c~t~ :-::::~:!to: 
1 .. :::1s Instrucções Lvicram vigor po:· 1-:.1~.is di! I r!:~.llf11l~·:· !' grn fixa qu·~· ~·~ ~··::-:t~-~i.11~J~·~a .:. nH•· 
d.~~!~ ~nrros; c o Conw L::gislaUYo, qw! ob- l!1vr elo qtk L~tareül a~ t:ou.sa., il~.;;)LI; c;:,~i.u.ll.l 
tierran. a:l suas t!isposiçüc:J, nunca apre::;c~;- ti" anarchia elll fJlle se acham. 
tou um acto ~\W as rc1·og·assc, um:t l!ltclll- Eu estou informado que o Governo se 
:;cucb que a e!las fos:;e contraria: logo, C:>!:e n~o tem atrevido a nomear Juizes de Direito 
priucipio estam cm vr::tica e abra~ado ;do para certas Provlnclas, isto é. para as Pro
Corpo Le:;islativo, pelo Govcmo Central, P~- ,·inr.:ias grandes, de qu" tem medo; nomeia 
las .-\ss.-mbléas Provinc::w;,; c pelos Pres!den- para as pequenas: os Go1·r•rnos fr:wos c !n
iL·S tb:-;; Provincias. justos sempre assín1 é que proct·dt·nl; s6 rcs-

Porém, dC:pois de lú de Setunbro pa:·a c:'o, ;w!tnlll mrios fortes. Para :L Província de 
o CJn:mo Central C\llé:l~w que de1·i~ ~!T.L·r<~r 

1

1 J!in~s. até certo tempo _nno nonw?u . .J~J!z de 
LS~i.. ;H·i;;l.'ipiD; c qu:<l lo! O reoUllado? AIJUd:e D:r01t0 algum, depOIS e qu•· Pl'lllC·IplOU a 
que noo acaba de cornmunlcar o offlcio, que . nomcn.l-oo. Pnr:t Pemambuco. dizem-me que 
se acaba de ler. isto G, u. anarchin judiciaria.; ! s,· te1n nomeado. mas as nomea~:õcs para rlln 
e not~·oe que o Gol'eruu nos diz qui: o pl'in-,mio t<'m procluzirlo cffrito; os nomeados nfLO 
cipio ~ue tem seguido ,; conciliar as prerog-a ~l·m sido reci'biclos. :t\ão se!. porém, se !stn é 
tiras lia CorC:o. lle nomear rna;;lstrados eow i exacto. mas <:U ouvi n l'nrias pe-ssoas. 
o r:omnw1lo c interesse das Províncias. i Eu jnlgo j;1 ouv!r que isto (· um argu-

O que c1uc-r d1zt•r isto? l~n não diri:!i Ht.vla \ ml:nt.o r~m fnr0r dn intrrpr1•tar.fio do Acto Ad· 
acerca da mo!lifk:tl;ii.o qu._; o Acto A'.lllióm:il rl!cinnal. C••ncrllo q\\1' seja: nnha a intcr
clt:u ús lll"l~rogativas da. Corôa .. ::1ccrca da. no.. !l!"t·t~r:fLo r- dN.·Ida·st.~ nur. não eompett' ao Go· 
:utar;:iCJ d.-,;; I!w; .. dstrados; isto nflo Yl'In pa:a 
o caso. " só direi qnc nüo foi só esta ;JI-.,rn
gativ~ 1h C'or0a. (J\\1: foi mod!fic~da pcln Acto 
Addir:ional: tamhcm o foi de p~ovcr "" b.,. 
ne:l'icius <'Ccl••si::tsticos, etc., assim co!llo o fo
ram algumas :Htrilluiçües da Asscmblé:1 GP- . 
ral. que p:1ssnrnm l'l11 partC' pn.r:-t as ..:\sE~·Jn- I 
bléns Prorinciacs: mas. se ': Go:_-crno rnr..-,r!rk I 
que :1s J1ft\rog:uinls tlu. Coroa nao foran1 mo
<1!ricada:-: neercn. d!l. non1en~ão dos n1ag-istrn· 

.dos, como qnPr subordinai-os no !nt<'l' :·os:· e 
enmmorlo das Prol'inc!as? 

,.i'T'll0 G<:·r:11 !1o:nr:11· mngistradn~ dr.st.n. or~ 

/ d<:m. p~ra se pod,.rem ner·usnr os ~I!nistros 
' ~·p~c t.,:m ll~tl':lllíi!=:S~clo rk .:.:.11:1:-:. :-:tU·ilnilc.~r:~·s. 

:r~m todo o caso, o que se observa é :o 
annrchia em que se ach:t o Poder .Judicim·:o 
na prinwim instancia; c isto é uma conse
qur.ne!:t neccssar!n desse systcma que o Go
Yl'rno lomt,n cl~ nf10 ::;cg·uir principio ~~:gu~n 

rixo dr,pois qtw se lldib,•r"u a alterar as ins
truc~l>c•s dntlns pelo Gabini'lt' d(· 1~ dt.! Omu
bre. 

O que se púth: mmbem co!ligir dahi é que 
o Gon•ruo. quan1!o loi mudando as suas opi
niões para " regresso. querendo tirar (t,; 
Pru1·incias :os mtribuiçücs d" que csttlYal\l Ui' 
posse. obrou i!legalllJenLe contra aquillo que 
<·staYa até cnt:1o estabelecido. Achando-se as 
l'.OUSihi nesras circum::;tancias .. pct:o qut- o o!'
l'ir.io HC·.ia r••mettido .n. uma Comm!ssiio da 

O nobr" O!'adnr coucluo pedindo 
(]Ui' c officio rio :'IIini:nro ua Justl~a 

~(·j:t rcmt:ti.ido ú Commissüo de Con
stituição ou ús dos ,\eLos das Asscm
bléas Prrn·inciaes. 

O Sr. Presiden:.e consulta o Sena
do Si' o offi1~!o clc1·e ser remcttido (t 

Commissno de Constituir,ão, e ven· 
cc-se pela ncgntil•a; e o mesmo se 
l'l'tlCC sobre o ir {L Commissão dos 
Actos das Asscmbl6as Provinc!aes. 

Um officio do 1" Secretario !la Ca
m:nn dos Srs. Deputados, cm que 
pnrlidpa que nilo tendo a mesma Ca
m:l!'<L arloptnd" a i'lllenda que (t pro
posta elo Gun~rnn ::;ollrc :t fixaç:Hw <ln:; 
!'orr;:os di• rcrra fez o Senado para o 
r!JgajnnH;ntn de cstra11geiros, c jul
gando connnicnte requerer, na con
for!l!idarl•· do nnig-o 1.1. d:t Consti
t.uir;ão. a rcun!iio das duns Camaras 
p,•rh: se lhe commun!quc o dia c hora 
Pm ~u e po1li~rú sa ri•ccbld:t para u 
diio fim a r1;spect!va deputação. 

!)cr!dc-sc ~uc se rPspond.a que o 
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Senado receberá a deputação amanhã, 
pelo melo dla. 

Ficam sobre a mesa as folhas de 
subsidio dos Sra. Senadores, vencido 
no quarto mez da presente sessão. e 
as do vencimento dos Jlmpregados da 
Secretaria e casa do Senado, e des· 
peza da publicação doa trabalhos do 
mesmo. 

O Sr. Verguelro apresenta a reda· 
cção das emendas do Senado ti. fixa
ção das forças de mar: Fica sobre a 

disso ;:onheclmento: eu votarei pelo requer!· 
m•,nto : mas acho que o resultado ha de ser 
o mesmo que ha pouco obaervãmos. 

0 Sa. FERREIIIA Dll: MELLO; - As razões 
apresentadas pelo l!Obrll Senador não des· 
troem o flm r. que me proponho, que é de eu 
obter certas Informações que julgo necessa
rlaa para me saber dirigir na discussão da 
lei do Orçamento. Eu não disse que queria 
que ellas se remettessem a uma Commlssiío: 
o exigir Isso seria bastante temeridade ml
nlla. depois de observar o systema que se tem 

mesa. adoptado, ha algum tempo a esta parte, de se 
não quererem ouvir as Commlssões da Casa; 

O Sn. FEI:I:EIP.A DE MEr.r.o: - :enho que e Isto provém de que o Senado se julga suf· 
mandar ti. mesa um requer! me~ to afim. de qu·c I flclentemente lllustrado e reputa desnecessa· 
se exijam do -Governo certas I.nformaçues q~e rios os trabalhos de suas Com missões: eu ara 
necessito para me sal>er dirigir na dlscuRsno t . P 
dn lei do Orcn·mento, que tem de ser remettida o anilO, se cs e systema contmuar a prevale-
ao Senado. Não direi agora nenhuma das ra· cer, hei dt! fazer um requerimento, para que 
zões que me ohr!gam a exigir estas Informa· se supprimam todas as Commissões da Casa. 
cõcs, porQue julgo que 0 simples facto de um Julgando-se discutida a mat~rla é 
ou outro .membro da Casa pedir esclarecimcn· appro;ado J:equerlmento. 

tns, é bastante para que taes rPqu,,rimBntos 
mereçam o assenso do Se·nado. 

O .nobre orador conclue mandando 
á mesa o seguinte requerimento: 

"Requeiro que se peça ao GoYerno as in· 
formações seguintes: 

"Se é ;erdade que se pagou a àous Des
embargadores que não estavam em exercic!o 
os ordenados e gratificações. 

"Se assim aconteceu, qual a quantia dos 
mesmos ordenados. 

"Se os DcsfJIDbargadores ultimamente no· 
meados já tomaram posse; c se seus ordena· 
dos são contemplados no aemal orçamento. 

"Se o Semln:ulo de S. Joaquim tem o 
destino de sua primitiva instituição; e se 
outro se lhe deu, qual é " fund~mento em que 
se estriba o Governo para conservai-o no 
nctual estado. - Salva a redacciio. 

"Par,n do Senado, ~ de Sete.mbrn de 1839. 
- Ferreira de Jtello." 

E' apoiado e entra cm discussão. 

O Slt. ALE!I"CAR: - Para que são estas 
Informações? tPara se lhes não dar lmportan
cla alguma, para nem ao menos Irem a uma 
Commlssão. O Governo responderá que sim, 
que se tem feito esses pagamentos; mas não 
se ha de querer que uma Commlssão tome 

Primeira. partt~ cta ordem do dia 

Continúa ll. discussão. adiada pela 
hora na ultima sessão, do requer!· 
mento do Sr. Mcllo e Manos. que pro· 
põe que volte tis Commlssõcs de 
Commercio e Fazenda a resolução 
que concede a Jofto Gomes Xetto o 
prlv!leglo exclus!;o da navegação a 
vapor cm varies rios dn Ball'.a, afim 
de qnc as ditas Con~mlssões !Imitem 
as concessões e pedidos. 

O Sr. Mello e Souza não julga ad· 
m!sslvcl o requerimento, cm conse
quencia uos motli'Os em que elle ê 
fundado. e o considera ln te!ramente 
contrario ao parecer da Commissiio. 
.'\. seu ver, a approvaçãn do requeri· 
mento importaria uma reJeição ex· 
pressa do mesmo parecer. Observa 
que primeiramente se de1•e discutir o 
parecr,r. e depois ·O req_uerlmento; 
pois ao contrario praticar-se fica Jl. 
cito a qualquer membro da Casa re· 
formar um parecer por um simples 
.requerimento. 

O Sr. Me!lo e Matt011 observa a.o 
nobre Senador que jti. se reflcet.lo na 
anterior sessão que a appro1•ação do 

42 
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r.,qucrimento niio impunha obrl:;a· ; ·•u<r,:· pelo r<:qu.,rimento, porque, decidido e!le, 
~:1o alguma lis Commissões, as quacs i .c:Itão teriam o~ projectos de volta~ tí Com· 
podiam Insistir na sua primeira opi- i mi~~;io, ., dc~ta maneira fica o negocio mais 
n~flo, ou DJ•~rlifica~ as suas obscrm-~ :Jr:u oricnt~do. 

~oes, se ass1:n o entenderem; <! )Jor D~ndn·sr por discutido 
0 

requcrl-
!s.>o o r:·quc!'llnento de modo nenhum I 

mcnto. e posto a votos, rt rejeitado. pórle prf'jurlicar o parecer. 
o Sr. :l-1ello e Souza diz qu,, :~:~ O Sn. PnES!!lEl\'TE: - Como o rcquer!-

s~;ssão nntc;rior nfto se tomou rlclib~- ::nento foi rejeitado. não se trata j(t da qur.s· 
rnçfw alguma, c por isso !lilo se póde t5o rle Irl.!nt!dadc dos projectos. e contlníta a 
argum<·ntnr com 0 que então se disclls>iio rio outro requerimento sobre devc

dis:h~. 

O nobre orador insiste nos argu· 
m.,ntos que prndu:do contra o rcqn<·· 
:-lmento. 

Df1·se por discutido o rcquer!m;.mo, 
t.' posto a votos é rrjcitado. 

Contlnúa :1 discussflo rio P<•rec~r 
das referidas Comm!ssões - Z - de 
1838. qu.. propõe a rejeição d:t so
!lrr.dita rcsoluçii.o, que coneede privi
legio a João Gomes Netto. 

.Tulg,1ndo-se discutida a mareria. e 
posto n. vot:H;ão o pnrecl"]r, é !lppro~ 

vadn: nào podendo, pnr con:;equ:•nd:~. 

o Scn3.do dar o Sf".n nssC'ntimento <

:'t::EohH:rto vinda da outra Cam:tra. 

~t'i'n on não os projectos irem rt Comm!ssii". 
O Su. Vr:m;ur.mo: - Como a àiscussiía 

ficfJU Jnterrompldn. tornaréi a. r~nunciar :1 

minh~ oplnifio a respeito àcst~ negocio. Trn
! a·s<: d·' n~tlgo 2" do projecto vindo da outra 
C~.:r:ara Robrr cuja m~teria ha um artigo ~01 

u:n projecto da Casn. Ora. parece multo na
lnr::l qnc a Commiss;io. que nlio t'o! ouvlrJn. 
sohn· este proj<'cto, o seja ag-ora para combi
nar as ~uns iàéas cnm a matcrla deste artigo; 
rio conr.rario. p:trt'cc dnr·s~ pouca consJd,,ra· 
r,i'lo n cs:a Commissão. Se este; projcet.o desde 
o s•·n principio fosse. como rlenria, (t Cnrr.· 
:ni•·.~fco, nii.o terinm lngar estas questões; mas 
·'lliC:Hku-sc que negocio de gr:-tnrlc importan
c!a não drvia ser sujeito ao .~xnme de urna 
Commiss:in. tendo c!la j:t trabalh3rlo sohr•' 

·"P{nmrla parte rln. orrf.em. do !lia 1 este objecto: agor~. porém. que se observa 
( que o trabalho da Commlssãn conlncld::. com 

Continúa a discussão dos requeri· :t dr.mrina do projr-rtn rb omr:t C~:;wra. niio 
:n;·ntos do Sr. Al~ncar. pr.dindn ,,;n J d•·vrr[! isso ser sujeito ao seu rxam;:? Parece 
um que o artigo 2" ·do proj,•cto da qn.• isr.o é a cousa :ua!s natural. uma vrz que 
8amnra rios Srs. Deputados, ,, o <t~· R? tH1n tenham ·~m pouca. ~onsldr1·a•:ão n' 
tigo 1" do elo Senado, que intcrpre- Comm!ssiirs rio ~~nado. E sr. cr•'io (Jue ng 
mm alguns artig-os do Acto Arld!cio- Cnm!ssõ0s ria Casa são cr~adas para •·x:t.mlna· 
na!. sejam rcmrtt!dos a um::. Com· r•:~n os nrgocios ~rduos ,, rlifficels; i!, srndll 
miss:io, para. combinando-os, dar-JJt,•s '·'te um <lellr.s. par.•ce-mt• qur_. nrn!tnm:t qn~s· 
melhor redacção; c em outro pedindo r:io rlt•V<• haver a cst<' rc;;p,•ito. r.orr.o. )lorrõm, 
que se decida sp os ditos dous arti· 11 St'nnrlo, em objcct11s d~Rtrl n~tum:a. r,st:'t 
gos sfio identícos. um pouco r;,pugnnnt•• r-m trabn lh~r sobr,, ex a· 

O Sr.. PnESTnF.:-õTr:: - Est~. cm dlscnH.~ii.o me·~ f .. ltos pc!ns Com.rnis,ões. r·onfnrm~r·rn~· 

nltimo rcqurrimento oftr.recido pelo Sr. Se- h,.; com a sua dc·l!b·~raçftO; mas rlcvo obP~r· 
nadar Al~ncar. ~ suspensa a materla prinri·l' v1:- que a naturr.zn do nc;::oclo é multo im· 
JJ:tl. pnrtnnt('. r· que conviria que fosse amar!nr<'· 

O Sn. AI.E:'><'.\n: - Dous nobres Senarlo· drlo na C•'mmlssfio. Voto pelo rt:QIH,~lme!!~t>. 
:-cs, que a!i~s Yotam cm sentido contrario. 
~o projecto r!e lnterprrtnr,flo, disseram qur 
;J<to votn\'am P<'lo requerimento por desncreR· 
sr.rio, e por Rer de evidencia lmmcrllata (!11<' 

c.s projectos nti.o são semelhantes; mng r,n 
!li~o qu~ lia razà('s rl" com•r.nlencla para ~., 

Dlt·St' o rcqu,•rim('nto .. por disrur!
ào, e. posto a votos. é rr·~ritado. 

Contlnúa a 2• discussfto do lrt. 2' 
elo projecto ela outra Co:mnra, ,, r!o 
art. 1" do projecto do Srnad11, btrr· 
Jlretrmrlo n ,\cto Adrllclona: . 
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o Slt. MAitQt:I~Z 01·: PAMXMH:.i.: - Sr. Pre· 1ural <10sgostnrem-sc, vendo que se pretend,; 
s!dente. Eu voto contra esse artigo 2' ilo pro- : assim tirar ás suas Assembléas, n titulo de 
jccto, apczar de haver subscrevido a esse an· : :ntcrpretflçfto, uma prcz:ogatlva de que bem 
tlgo parecer da Commlssão do Senado, da quaí i ou mal, devida ou IndevidamentE<, estão de 
fiz parte, e que ora tambem se acha. cm dls- j posse; e que têm até agora exercido. (..l.poia· 
cussão. Tendo meditado e reflectido sobré a I ,;r.;s). Com effelto, em tempos tão turbulen· 
matcria, reconheço que. com effelto, o refe- \ tos como este em que nos achamos, podem 
rido artigo Importa uma verdadeira reforma, 1 :la! ti seguir-se funcstlsslmas consequenclas; e 
e não uma interpretação, como parcela (t pri- ! cm qu~ occasiii.o, senhores, em que circumstan· 
meira vista, pois que a faculdade dada no \ das? Quando nos achamos a braços com a 
Acto Adulcional fLs Assembléas PrnY~nc\aes, \ reb~ll!rto do -Rio Grande do Sul; quando. em 
pam crcar e supprimir empregos provmc\aes. :.rr,tto Grosso e Goyaz a discoràia sacode o 
~ indefinida, e o artigo em questão a res· I seu facho; quando em S. Paulo ainda se di· 
tringc: e. em verdade. não sei. Sr. Presidente. 1

1

.,.!sam sy:nptomas de desordem; quando na. 
que augmcntar e diminuir exprimam. em l:i· J;tilia o espirita publico está, para assim di· 
gor, a mesma cousa que crear c ~upprlm.lr,~· zer, banzeiro; quando as Provincias de Ser
palavras estas qut• têm um sentido multo ;;:ipe e Ceará estão um pouco agitadas; quan· 
mais lato. Por conseguinte, estou pela opinião ~o :\lar:m!tiio a!Jre;;cnl<t uru u>pcet:J medonho. 
uc que as Assembléas Pro\•inciaes estão no .; estú ás bordas de um abysmo; quanuo no 
seu direito quando eréam ,. supprimcm cm· Pará nftü se pôde ainda dizer que a ordem já 

pregos municipaes ou provinciar:s, entre 03 :ançou r<"izu;; c, finalmente, Ciuaudo Pernam· 
qu,\cs tamhc:n c:omprelwndo os de .Juizr!s dé 1\ taco, c.ssa Provin.cia que foi sempr~ a mais 
Direito. lnql!ieta pelo seu demasiado amor á liberda· 

Um nobre S<·nauor. a quem muito rcs- , ~é, p:-.'oentemc-nt.· se acha tranqui!la, e se 
peito, disse. em uma sessüo anterior. quP es· ' mostra mui contente e satisfGit:t com as suas 
u,; Juizes são ao mesmo renrpo crnpregad;;2 lnstituir;üc; ,, r,·'s proviucial:i, c uos pcd~ po~ 
gc:':tl'i;: pt·rmitta-me, porém, o nobre Senador meio de scug representantes quc nilo apprG· 
quü lhe conteste esta sua opiuiüo, como con- •:emr•s tar,s intl!l'prctações! E é 6. vista de tn· 
traria ft lcttra do Acto Addicional. po!s vejo do isto que havemos de approYal·as? Como 
que ali! expressamente se declara QUe são em- pois. não rejeitar este artigo? Como nii.o 
pregados muuit'ip:tes c provlnciaes tOdos os adiv.l-o ao menos? Como ni\o adiar m~smo 
que cxislir•·m nos municípios c. Pr~Ylnci~s,_ á \ todo o projecto para mellwr occasião, paré. 
excep~ão d~s que dizem respeito '' admlnls· <>ccasião mais opportuaa? (.-tw,ia!lcs.) 
traçii.o, arrec~daçfw. contnbí!ldade. etc.; em 
uma pa!arra. d<' todos os que nomcadam~nte 
.-em no ~ ;:. do artigo do Acto Aduicional; :•.nno que Yi!Dl ao menos. 
ma;; nesta fxccpr,üo cu não yejo que se com· O Sn. :OlAHQL'EZ IJE PARAX.\UUA: - Não. 
prrhendam os referidos Juizes: Jogo. não se Sr. Presidente, ufio hei de ser eu que assim 
pôde r:lltl·ndel' f[ll<' e!lcs sejam empregado;; ·'nncorru. para augnkntar a perturbaçfw em 
;;cral·S. " nõ,; nfto pod,,:nos qu: l'<·r n"1n m:>i;; i! I! e est~ o Brazll; nüo hei th! ser eu que vá 

1
wm menos do fJ'.h' a l<'i qu.·r: nf:,. p:>rl:•mos :la:- asstm aos rebeldes argum:.>ntos com qu~ 
f~z<'r 11 mplinçÕt'S. restrlcr,ões nem distlncçõc:s ;>iat!Si\'L'lmeute justifiquei~l a sua rebeldia. e 
qne clln não faz: se a disposlçfto do Acto Ad· i :t.>ti dt·sconwnt:s e scdlc~os~s pretextos para 
dicional não é boa. se nf1o convém, reforme-se \ :wvas :;ublevar;oes; c1!:s rarao _crer aos povos. 

0 artigo cm occaslão competente, e não por i rd•> menos, far-lbe-hao suspeitar que com 
esta [órma. com a capa 0,, interpretação. I ··ot~ p~sso se prctcnil" recuar para o tempo 

Demais, Sy.s. Presidente. encarnndo o pro· I :tntigo; que, se hoje, por 111~:1 intcrpremçüo, 
l•'Cto por outrJ lado, acho que, Quando !nter- :;., cn~s~ iis Assembléas ProYmc!aes uma prc· 
Jll'etação seja. nflo 6 agm·a que• cl!a dt•>e tt:r i !'ug~tlva de qu: ;!;ozam. a.m~ulm s.e lhes cas· 
lu .. ar: seria um elemento de uescont.enta· l õar:t r.utra. e fmalment:' todas, e que cm u!
m~nto , .. dt•sord<·m qu~ i1·lamos mctter na;; ! !l!::o ;·;•,ultaclo s.! acharão sem repi:csenta~itc 
rrovlndas (OJ>DiorTos), pois que é muito 11:1- ~;·QI'lnelal. sem ''Ata nnica tlança da llberdl'.· 
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de, que é a parte que os cidadãos têm no po- o projecto, se passarem estes artigos. Serei 
der. Esta linguagem, Sr. Presidente, póde nas vencido, multo embora: o que quero ll ficar 
Provlncias fazer grande sensação, p6de mui bem com a minha consclencln, dizendo tudo 11 

facilmente ser acreditada, ~ tanto mais que sinto: entretanto pedire! sempre a Deus 
quanto é ;o:e:a.lmentc s:~bldo que este projecto qu" nfio pcr.mltta. por sua lnrln!ta bondade, 
foi e!:.!JOmdo debaixo da influencia de um que baia um dia em que se possa a este res· 
)rinisterio do qual o membro mais preponde- peito dizer de mim: - E elle não se enga
rante prcgav:~, na tribuna parlamentar o rc- nou. - Desejo de todo o meu coraçrw que o 
;;rcsso, l' disso se ufanava, sem duvida. con-1 porvir me desminta esses meua presentlmcn 
vencido, em multo boa !é. da utilidade dessa to;;. (.''en,çru;cio IJrofuncla.) 

~heorla c da possibilidade de sua realisação.l O Sn. I<'EmtF.mA DE ::1-h:r.w: - Estava des
?.hs. ah! qua!lto se engana quem se persuade animado de iallar nt•sta matPria, apezar de 
no estado actual do mundo, de que ~ possi- estar intimamente convencido de que a ap· 
\'e! f:tzfr retrogradar o espirita humano! Po-~ provaç<io deste projecto é um ataque ao Acto 
cl~r(,, nfto duvido, alterar-se a nova o:dcm cJ,• A~dl_cl~nal, ou nm desprezo ab&oluto da Con
cousas. poderr.. mesmo ser outre. mm diffe- stJtuiçao do Estado, porque eu considero o 
:"t·nte; mas, tornar a ser o que foi, é impos· / Acto Addicionnl como parte Integrante da 
;;h· c·!; mortos nfio resuscitam. I mesma Constituição; mas n.dqulri novo alento 

Senhorrs! ::lia! vai o homem dt:: Estado J depois que vi um nobre Senador, por tantos 
tlllf! nf,o faz <:aso das icl~as dominantes. pois I tltJJlos respeitavel. amestrado nos n,•gocfos do 
que é só co:11 <'lias, e ,marchando a par d~Jias. Estado. e nelles assaz traqueJaclo, ncabar de 
que se pód~ gowrnar cm paz e com gloria, e Ji diz~r vcrdadrs que n<io podem ~·'r cont••stn

faz~r a !Ali cidade publica (apoi.cLdos); cumpr'' dns. 
mesmo tolent.t ~L5:i n1ais exa;c:-n.dus. :>l;spei- ! Sr. Prcsi~ent.t~. ='li!lgucm p6do dt1vidar do 
tal-as at6 certo ponto, e não quere:- !l~strui!-as I estado de ag1t~çilo em que desgraçadamente 
!I" pancada (apoiatlO.!): a politica do homem sr achn. o Braz1!: a anarchla vai se dcseuvol
d!~ Estado deve ser como o ralo da luz, que, / vendo r.m quasi todos os pomos do Imp,.rio; 
penetrando na atmosphera, se -desvia .mais ou I e nfio admira que isto n~aim tenha ar~nte
:Jl<.'aos do caminho rectillneo, conforme a j ~ido. ~orqne. c:omquanto eu_ ~upponha hons 
maiDr "u menor densidade do melo por que , mtençoes no Governo, eu cre1o ~n·~ o Governo 
passa, e até que, descrevendo uma curva. eh<:· I km sido um grande anarchlsador do Brnzll. 
r;a em!lm aos nossos olhos. ! (FI-ilari!lade). A marcha do Governo na f)ues

Bm summa. Sr. President,•, nfto é pela 
iórmn, e meia de que ora no~ occupamos aqui 
qup E,. hn. de soc~gar o .Brazil: em quanto nfta 

tão cio art.. 2•, que se acha em dlscussfLO. orava 
:~ verdade de minha nRserçfLO. Que pTlnclplo 
tem adoptado o Govr.rno Geral a rCnJl'~lto do 
art. 2•? Como o tem el!e •·xecutado1 O Gn-

se procura.r instruir a Nação, e sobretudo verno consente e approva que BellR dclrg-ados 
mornl!sal-n, Sr. Presidrnte, com o bom r.xem- nomeiem Juizes de Dlrr!to; dl.[(o que a.p]lrova. 
pio !laquellrs que o devem dar, e não corram· porque continúa a deixar em cxf\rclclo na 
pel-n., pouco ou nn.da sr. alcançarft. Quicl !,·~v' Prrstdencla das Provlncias os que taes no
.<ill~ lflfJtilmsJ (Apoirulo.!). Logo, porém. que meaçõcs fizeram. Se o Governo rr.co11hecessc 
isto r.onsi;;amos. e~teja V. Ex. certo que, as que a nomeação elos Juizes elo Dlr'!lto, na 
rei'ormus e as leis hüo de ser bem aceitas c 
bem .. nte.ndldas em toda a parte, sem neces
:;itladt• de intc!1lretar,.iio, que nada valerão 
qnanclo ~~ queiram abusar dellas. A's inter
;m•tn~ü••s tamb~m se fazem interpretações, 
principnlmenre sf.' ellns são obscuras, como 
me pnrece qn~ são algumas do llrojec:to em 
qur•stão. 

Voto, pois, contra o artigo s•~gundo, vota
rei n.i:~da r.ontra entro, "' a!ln:tl contra todo 

P."'"~····~·--•·"~··-.....--·"":" .. __ .. ..._..:-;"'-··'!"' ..... ,...,.........,---.·-~'~ 
~ ... 

conformldiHle elo Acto Addic!onal, niio per· 
trnce aos Presidentes. c tem tolerado Q'JC e!les 
exrr~am tal attrlbulção sem os clemittll", ~ um 
Gov~rno lmbP.cll. fraco ,. inc~paz: ·s~ n Go
verno tlv··sse adoptado um pJinclplo fixo M 
nomeação, poder-se-h!a suppôr que -obra.va dr 
boa fé; mas é este o comportamento do Go· 
\'erno? !l:fLO: •!llC tem adoptado tllvr.rsos nrtn
clplos, cnmo jã Ao demonstrou, o ncnl1umn 
rn;o:ra c·~rta tem seguido. O que nós obqervn-
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mos é que umas vezes nomeia Juizes de Di
reito sobre propostas, que lhe vêm das Pro
vindas, outrao vezes os nomeia a seu arbi
trio e sem dependencia de nenhuma p~évia 
clrcumstanci3.. no mesmo tempo que rP.co
nhece legaes as nomeações feitas pelos Pre
sidenr.es elas Provlncias. 

Ora. isto não é outra cousa mais que a 
demonstraçfto do estado de anarchia em que 
se achn o inesmo Governo Gernl! Como quPr 
o Governo que nas Prov!nc!as baja o:-dem e 
respeito ás leis, quando el!e obra o.ssim. qu:m
do l'lle (! o primr•!ro a nii.o tributar e~s" res
peito e obediencia ii Constituiçfto e á lei? 

Sr. Presidente. Que os Juizes de Direito 
são empregados provinc!ars, (, ol!jeeto que j{t 
se o.cha su!!!c!entcmcnte elemonstl·ado; e uma 
cousa mais evidente e que li. .Pl'imeira vista 
se demonstra pela leitura da Acto Add!ciona •. 
Quando Acto Adrlfcional define qu:tes 
os cmprPgados municfpacs c prov!nclaes. 
diz : - São todo~ aqu,'llr.s que existirem 
nos mun!c!pios •' nns Províncias. com cx
r.ept:fio dos qne dizr:n l'r$pdto ;i :1dn:i1~~~· 

tração, ['.r~ec::.dn.ção... (Eu p0r;o lit:ença ao 
Senado para me demorar sobre PSte objecto, 
c julgo que nada ganhamos rm decidir ••s:r: 
negocio com prec!pitar.ão: todo o tempo que 
com ellc se gastar será aprovelt~rlo, afim d~ 
que sr. niio tome uma ddibera~fto que vá le
Yar a pcrturbaçfto a todas as ProY!ncias do 
Imper!o): lere!. por' ~nto. o ~ 7" do art. 10. 
(Lê). Ora, sr.nhorcs. tendo o P:lragraphc 
multo pos!t!tvamrnte declarado que são os 
~mpregaclos que ficam pertencendo li. nomea
ção do Governo Geral, e nfto estando inclui
dos na <'Xecpção os Juizes de Direito, (, evi
dente qut• todos os que não sr. contêm ness~ 

rxcepçiio são empregados provinciaes. 
Ainda mais, lla uma outra razão quo 

ponderou o nobre Senador que me prccecku, 
oe que deve mr.rec;.•r grande attcnr,:io, P. que 
\'Pro a ser os grandes inconvenientes que ha 
de produzir esta reforma, pois nfto posso dei
xar de repetir que este projecto é uma re
forma com capa de lnterpretar,:1o. O nobrr 
Senador sabiamente demonstrou que clla ha 
M lemr o dt~contentamento n todas as Pro· 
Yinc!as, mns eu nccresccntarcf mais uma 
razão. 

Nas Provinc!o.s se acham multes Jni?..~s 

dr Direito nomeados nas mesmas Prov!nc!as 

e pelos Presidentes; esses Juizes se acham em 
exerciclo e, sendo subst!tuidos por outros no
meados pelo Governo Geral (como muitos jâ 
o têm sido, porque o Governo Geral, quando 
lhe parece não se Importa com as nomeações 
feitas nas Provindas), elles por certo hão de 
ficar drscontfmt.'s.. hão de entrar a explicar 
a Constitn!çi:o, mostrando que o Governo Ge
ral tem exorbitado de suas attrlbuiçõcs, que 
t·•:n <·alendo aos pés a Constituição do Es
tado. <' que é um dirg!to ·sagrado resistir a 
taco netos, que sfto revolucionarias e attenta
torios ela Const!tu!çfto. Eu supponho que assim 
h::. ele ncont••ccr em muitas Provindas e re
Céi(J muito semelhante resultado. Eu julgo que 
todos os habitantes das ProYinc!as que tive
rem illuRtração e patriotismo e quizercm dt~
fcnder os fóros Que o Acto Addicional lhes 
t•'m conferido, hão de fazer suas reclamações 
por um modo legal; mas, talvez que nem to
das procedam com ~asa prndcnc!a; c qual 
scrft a resultado ele tudo isto? Queremos por
ventur~. qur· ainda se desenvolvam maig dc•s
ordr.ns elo qn,, aquellas que j(J, existem? Eu 
creio que j(t bastnntes fatigados estamos com 
o des~rar,ado •'Stado em que se acha o Braz!l. 
Finalmente. Sr. Presidente, vou mandar 6. 
m;•sa o •requerimento para se adiar até a ses
são elo anno futuro este projecto. 

Vem li mesa o seguinte requeri
mento: 

"Requeiro o adiamento de todo o pro
jecto atf! a futura sessão. 

''Paço do .Senado, 2 de Setembro dP 1839. 
-FI'Ncim (/(' .1fcllo." 

O Sn. VEnacEmo: - Voto pelo adiamento 
do projecto, porque julgo que está eabalmcntr 
mot!Yado pelas razões que em abono delle 
cxpendeu um nobre Senador. E!fr.ctin:mcnte 
esta occasliio é muito inopportuna para tra
tarmos de reformar a Const!tu!çilo por um 
m0do que, sem du\'!da, me parece revolucio
naria, Obserye-se o estado da3 Prov!ncfas c 
os symptomas assustadores de desordem que 
lavra nellas~ Não pretendo chamar de novo a 
attcnção do Senado sobre este objecto, acerca 
do qu3l jlí. um nobre Senador discorreu com 
bastante ~nergia e verdade. Basta, porto.nto, 
dizer que o adiamento foi suff!c!entrmcntc 
just!!lcado, c tanto mais opportuno. quanto 
VPjo agor:t no jornal que temos Minlster!o 
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novo. Não B(~i se a mesa já teve participaçfw 
disto .. 

O SR. 1" SEcnETAnro: - Ainda não ye!o. 
O S1:. Vmwmmm: - 1-J' necessarlo que 

saibamos ~<' este M!nistcrio é do progresso ou 
do regresso (apoiados) : emquanto nós não 
soubermos o pensamento do lii!n!sterlo, não 
podemos tratar de negocio tão Importante. 
como rs: ,. r,tv• d!scutimns. Conv[•m, portanto. 
saber s.~ o Ministerio é o das transacçõ(;s, ca
balas r· patronato. ou se é o M!nisterio dos !n
terf·sscs publlcos,· do bem da palz. (.1.1JOi/.Jd.os.) 
Voto, portanto, pelo adiamento. 

O Sn. Cosl'.\ Fr,mmmA: - Sr. Presidente. 
Algum engano hou\'c da parte do tachygrapho 
n~ exposição de um facto que referi tratan
do-st• do adiamento proposto sobre a rcvo
gaç:io da lei dos Prefeitos do Maranhão. con
tra o qual votei porque me pareceu prejudi
cialissimo. Eu disse então que uma Commi~
silo do Senado, c não da Camara dos Depu
tados, mostrou que essa lei feria a Constitui
cão ,. ahri:l a porta á anarchia; e que o que 
tinha undo occasião a ser proposta essa !e! 
rle Prefeito,; no :\!aranhão, foi ter apparecitlo 

feitos de Pernambuco. Portanto niio disse Qtw 

a C;tJU:lra dos Deputados .tinha motivado a 
:marchia no Maranhão. 

Ag.ora direi pouco sobri' o adiamento; 
n!nguem desconhece, Sr. PresidGnte. a rris" 
mr.lindrosa ,•m que nos aclmmos; nossos m:o.
les são tüo salientes, [flue hasta o 

1
st•noo 

commum para conhcCJo1-os: ~ôi! de\'emo~ 

propõr medidas que de prompto possam 
cm·ai-os; mas, infelizmente, se gnsta ·O t•'lllpo 
com esta interpretação que nflo llÕd(· passar 
este anno, por falta de tempo " por muitas 
outras razões. Ora. sendo assim nilo é mai:; 
ntil que o Senado se occupe das medidas que 
o Brazll exige com urgencia '! Creio qm· sim. 
Devo t~mbem ollscn·ar que não estú na Casa 
o nobre s .. nador que mais empenho mostra 
para que estL• projecto pasRe; Plle s6 appa
rccc quando se trata de votar: não sei, por
tanto, como se ha dr discutir um negocio rl~ 

tanta importancia. Voto pelo adiamento. 
O Sn. LOPES GAMA: - Sr. Presidente. 

Nilo pretendia mais tornar parte nc:>ta dis-

ouvimos o discurso proferido nesta Casa por 
um llluatre Senador (Sr. Carneiro de Cam
pos). parece-me desno:ccssa.rio• eontinuar iii. 

sustentar a doutrina do artigo que foi J>erfei
tamente justificada neste discurso, ou antes 
disserta. cujos solidos argumentos foram ex
pendidos {!QUI tanta força, clareza e precisão, 
que os nobres oradores que qu!zeram rcfu
wl-o. se esforçaram cm Yiio para consegull-o. 

O SI:. V;;nata:mos - Estives&· hoje na 
Casa que haYln de ouvil-o. 

O S11. Lül'ES GA)U: - Pedi a palaYra 
para responder ao nobre s~nndor que, sus
centando o adiamento que se propüz, disse 
que, tendo se acabado de nomc·n.r o no·:o Mi
nistcr!o, era preciso saber ~t::tl "ra o credo 
Ue:ssc ~rinistL"rio. c a sua opinião sobre a in
terpretação do Acto Addiclonal, ailm de qu·:: 
o Senado pudesse tomar alguma flcllbt•raçiio 
a re;;peito. Sr. Presidente, sr se tratasse dr 
uma lei ordinaria de uma medida civil ou 
criminal. cu rlc bom grado deixaria passa~ 

l'Stc prineipio do nobre Senador, mn;; nfio a 
respeito de um artigo constitucion~i de um:l 
le! perpetua. 

Ni"to sei COIILO o ~nnvn \fini~t'=r!O püd{: 
err:barnçar o que se trate da intc•rpn·taçi':o 
do Acto Addicional, qualquer qnc sej:t o sca 
resultado. Algum dia se fez uma Constitui
ção em relação aos Ministros d•· Estado? De
pende a interpretação do Acto Addlcional da 
e:dstencla dos ::\!inistros? !\"iio SP sabe quan
to é precario este emprego, prlndpaiment~ 

entre nós? 
S1'. Presidente. O nobrr· SPcu~dor pareceu 

querrr saber qual seria a politica do Minis
trrio. sr rlo progresso, se do regresso; nws. 
qualQur.r qu<' seja e lia r.m nada deVI.' influir 
na pr.~srntü discussão. Peço ao nabrr. Srna
dor que n:io dê tanto peso a decl:u·ar;õcs dn 
:vrinistros nesse sentido, pois hem pócl" um 
Jiinist.;rio fazer um dia sua profissfto rle fê. 
expôr sua politiea, e no outro dia obrar .. m 
contrario elo que disse: é pelos actos que st~ 

deYc apreciar um :'II!nlsterlo ,. não pela pro
fissão de fé. Portanto, nsprre o nobrt• Sr~na

dor pelos actos da administrar,fto. afim rlc 
avaliat a Rua polJticn; não nueira. arrancar 
protestações que nada \'alcrin-rl.: .. 

O Sn. VmcauEmo: - Nos paizes con8titn-
cussão, por isso que por diYers:ts \'er.ea tenho cionaes valem. 
emlttldo a .minha opiniflo sobre este art. 2• O SI,, Loi'I'S G.nrA: - ... qu•· não 1m
do Acto Addlcionai; além de que. depois que portam mais que aque!le manifesto que ha 
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dr !e:r !leio :1e1 l;·i:i·Braz. :\ilo pretendo, JJOi~, 

d~~c!ara.r quaes Hrw os meus sentimentos; 
prf~F:mJo. sim. s~h:ri!'icar-r:-H~ a'> sen·i(:o do 
meu l'a.i?.. proponho a trabalhar e rner to· 
rios os t.•sforços pclns seus mt·lhor!Lllléntos; c, 
ae não íur bem succcdido nfto ha de ,;.;r por 
falta de vontade e dedicação no cxcrcic!o cio 
emprego qu" torne! snlJ a .minha. resp.;n~abi· 

l!dade: farei tantos esforços quantos f~z o 
nobre Senador quando t(;\'t: a sPu cargo tiif· 
fcrcntes pasta~ no :\flnist.erio~ perUJitta. o 
nobre Senador que t:u. como braz!lciro, ,,,. 
nha as mesmas intenções, as mesmas inspi· 
rações qu., el!e tem tido: conceda-me is te... 

O SJt. VEJtm.a:wo: - Eu reconheço que 
não se fazem Constituições cm relação a ~n
nistcrio, mas :.rinist.~rios em relação ft Con
stituição. (Apoi<ulos). Parece-me qu,; o no-

nistl·rio flUe 3.cabou. apt:zar do bt~u estado 
tra::tRitor!o. ,,xpiic:on E••ns princípios, ainda 
que com dema.::-ii:t<léi g~neral1dai.l(•, talvez con .. 
fid~J·nndo-~é• r:o:no Ministerio de transição, 
pcl(> que ni<o !Jotlia trae;ar um plano cuja 
l':·:ecuç:ão nf~o tt!rin. tempo de: rt:alisar: por 
conseguinte alguma desculpa tinha de não 
ser mais explicito cm algumns cousas. 

Eu espero, porém, que a.lgum outro mc·m~ 
bro do novo :-.rinistcrio s<'ia mais c:-:plicito, 
que~ ni,.t, u:nhn. e3Sn. rc:;cr\'a; nós dev~:mos sa~ 

bcr quai é o programma do novo G~bincte, e 
a isto tem direito o Corpo Legiõlativo. >:e
nhum Governo se recusou tão cathe:;orica
men te a isto como o o que acaba de faz2r o 
nobre Senador. Estou que foi por surprcza que 
sç co:npo:-tGu por este modo; cu espero que 
amanhi'c. ou c:m outro dia scia mais fr~neo com 

brc Senador rcco:1hece que o que se trata é o Corpo Lep;is~ativo. 

de alterar a Constituic;ão (lllJairui.;s). ~· q,!t;? Dis.s ... ~ o nobrt• Senador que. s:• fr,:;~~·! a 
pn..:a alterar a Co:Ist!tuiç:~o não é nl·<·~·ss:1rio :'(·spP.ito de outra lei, podia srr ~dlrnissiyc~ ·O 

t1:.!" o l\Unistr.r~o c~ vista: is:.o f· o rp~·"~ !!~:'lr a.dif!mt"nt'"'~: 1.' eu pcr,;unt.o se 12:1ta. ]el f tão 
dizer em ho:J. tr~ducçi"LO o pen~~~ne:!~a do ::a· I insignificante q1w não se precise ~~bcr qual 
brl• s~narlor; p"rúm, não E estn a pri;n,,!ra é a opinii"to do Governo a respeito d!:lla. Flst~ 
\'l~Z que os nobres Senadores, qut· snst~nt:1m o !Jrnjr~(:tCI (~ un.12. ~cfc~!na. qn.t.: c:sb~t decretada 
p~oje.cto :J.Ctua! U•= Í!Jterprcta~iio. O i••ll1 Cha- fóra dn C~sn., quer-se qll<~ passe a todo transe 
::nado uma reforma. (apoiados); quando se trata de discutir, diz-

O Sn. LoPES a,,·.r.\: - ·:.r.,nos éU. se: - j:í fulano demonstrou isto.- c nflo 
O Sr:. VEHGn:m •. : - Xo principio csca

J)a-;n. P'Cla. bocca o qne ~::;ra.va. no c~rac_:ão, qt~·\

rrndo-S('1 comtncio. inculc:tr r:n<· era interpre
tação; agora. o discurso do nobre Senador 
não me dl:'ixa duvidn. a1guma de qur S(• tr:!.tn 
(l,: um:t Constituição. e por isso se diz que 
!ll:.o ~ em relação a ~Un!stros de F.stado que 
a, !3zrm as Cons:ituiçõ,•e: todavia, não me 
podia pcrsnndir qu'~ o !IOh~e Sr-nndor. !;io 
francamente dec1arass(l que o que SP estfi Ü!."' 

z.,ndo r, uma Constituic;ii.o. (Apoiados.) 

Recusa-s,, o nobr•~ Senador a declarar 
qua.r.s eão os princlpioa do seu :.rinisterjo; 
diz qn~ isto 6 multi) bPllo. mns que não 
sen·e ele nada: d•• certo, não podia faz~r urna 
sntym mnis t<'rriYel a t.odos os Governos con
stitucionaes, a todos quantos reconhecem a 
necessidade dessa profissão de fé politica. 
qU<\ no conceito do nobre Senador. nfLo passa 
de um romance) Desta. manelra o nobre Se· 
nador lanr.ou o ridículo e a irrisão sobre lo
dos os parlamentos e Ministerios. E ser:í pas
sivei que o Corpo Legislativo ncio deva saber 
quaes são os principias, qunes as maximas 
por quo o Minlsterio tem dr dirigir-se? O :di· 

se ntt<!llde. ao que outros demonstraram em 
contrario. E' assim que S(' procura sustentn.r 
esta lei; não se observa que cRsc ful:tno, que 
d~monstrou istn jft foi refutado com ~. pr~

prin lcltra da Constituição: semelhante moela 
ele argumentar bem mostra. que a reforma da 
Constitui~:lo foi deliberada f6ra da Casa. 

Outras vezes cita-se cm apoio dcssrs ar
gumentos a Camara dos Dcputndos. s.~m at
trndcr-se a que muitos membros della r<'~o

nheet'ram qu~ estt• proj<'cto contém absurdos; 
mas. como vinha para o Senado. votaram por 
(•lle. entenclencln que cii se rmrndaria. r. eis 
que niio s~ quer emrnclar. nem a redacçfLO 
doa artigos ohscuros: quer·se que tudo prtsse 
a torto e n direito. 

Para que um tiio grave assumpto seja df!· 
cidido, cumprP saber qual a confiança qtw o 
GoY<'rno nwrcce. pnra que o CorPo Le;:islati· 
vo o incumba da execuçiio ele Jco1 tno impor· 
trmte. Portanto, o discurso. que fez o nobre 
Senador é mais umtL razão para votar-se pelo 
adiamento. 

0 Sn. LGPF;R GA~!A: - Sr. Presldc•ntc; O 

nobre Senador inverteu as minhas palavras, 



_/. 

I 
·' 

I 

;; : 

.:·· 

338 Sess5o de 2 de Setembro 

dizendo que eu avançara que se estava fazen
do uma Constituição, entretanto que eu disse 
precisamente que se estava interpretando um 
artigo constitucional, e não se tratava de 
uma lei transitoria cm que pudesse influir, 
a opinião do M!nister!o. Quanto a dizer-se 
que que ~~sta interpretação equi.-a!e a uma 
reforma, é uma simples aWrmação do nobre 
Senador. 

O nobre Senador disse um imtJu!so estra
nho nos dirige: como legislador. não obedeço 
a outra influencia que não seja a minha con-

Constituição e as !ela, empregar todos os es
forços em restabelecer a ordem, tal ê a obr!
gação da administração. l'i'ào citamos todos os 
dias aqui os Estados Unidos como modelo; 
cu peço ao nobre Senador me diga quaes são 
as profissões de fé que fazem ali! os M!n!s
ter!os. 

Não ó o Gabinete responsavel perante a 
lei? Se não marchar bem, não está sujeito á 
censura da Camara? Não sou obrigado a res
ponder ás Camaras quando fõr !nterpel!ado 
sobrf: minha politica acerca de objectos que 

v!cção. Note-se que este projecto já passou digam respeito á minha repartlçilo? Então 
em um dos ramos do Corpo Legislativo, e darei as explicações que o caso exigir; mas 
por isso o descredito que se lhe irroga reflue nfLo posso deixar de estranha~: que o nobN 
sobre essa mesma Camara. Senador, ajJenas me v& aqui, me interpella 

O S11. Vmmmmw: - O projecto foi lá sobre os principies do novo :ri!I1isterio, e isto 
taxado de absurdo em alguns artigoo. JlOI' occasião do adiamento proposto. 

O Su. LOPES GA~rA: - E' necessario que Nada mais tenho, pois, a declarar scnãu 
respeitemos a Camara dos Deputados: este que hei de sustentar a Cons•!tuiçf!O; e saiba 
projecto já !(L passou, e não é d•Jcorosu ~cr o nob~:e Senador que tenho occupado cargo8 
a'JUi tratado dcsla mandra. elevados, que fui Presidente de varias Pro-

O Sn. VImG~;ww: - Foi lá taxado de ab- l'lnc!as, e que nunca a Constituição deixou dt: 
surdo. ser obseravada. nella.s durante a minha adm!-

0 Se. LoPES GA~!.\: - Peço ao nobre Se- nistração. Disse-se que se queria saber se o 
nadar que me deixe fa.lla.r. Eu "nlt•ndo que novo ::II!nisterio adoptaria o progresso ou o 
este projecto não é senão uma interpretação: regresso. :\las eu não sei que a politica do 
parece-me que o nobre Senador de1·e consen- Braz!l se formul-e nestas palavras: progresso 
tir que eu pense assim; fica-lhe o dlreiLo dQ c regresso designam uma politica dr: nova ln
contestar a minha opinião. porém, não ihe é vençi:io. politica que alguns membros da Ca
lieito attribuir-me intenções pouco dignas de mara têm combatido ou defendido; s.:m que 
um legislador. Se um ou outro Senador d!s- disto re:mltasoe ao povo proveito algum; o 
sesse que o nobre Senador combat.: o proje CJUc o povo CJUer é que se occupem do seu bem. 
ctu com vistas anti-naclona(;s, não .;" mago::- que se restabeleça a ordem, a tranquillidade. 
ria? Sr. Presidente, isto nfw s[(O razõL";;; isto Não sei se entre oo meus PI ed~cessores h a 
prova que o nobre Senador, na deiiciencia de algum que se possa llsongear de não ter sido 
novos argumentos, recorreu a esses meios inl'ectivado. As mesmas eensuras que ha pou
rhetoricos para incutir terror, para depreciar co se fizeram ao t.I!n!str:rio transacto, foram 
aquelles que defendem o projecto. Eu nasci dirigidas ao de 19 de Setembro, ao de 12 de 
no Brazil, tenho sete f!lhos; porventura não Outubro, r' mr,smo ao nobre Sena.uor, quando 
serei interessado na conservação da ordem foi )!inistro: portanto, eu nc:o espero t•scapar 
publica? A acrimouia de taes expressões não dellas; mas tenho bastante cu~l';:(!a p:u·a SHS

podla deixar de ser-me desagradavel. tentar nesta Casa, bem como na Camara dos 
Sr. Presidente; o ::>rinistro está obrigado Deputados, todos os meus actos, em quanto 

a manifestar a sua opinião quando ha nego- fizer part~ do M!n!sterio a qnc tenho a hom·a 
elo pendente de grande monta em que é pro- de pertencer. Hei de C'mpenl!ar-mr' cm pro
ciso que clle tome paite; 6 e1ltào que a As- mover o bem publ!co; ,. ~e acaso n nf(O con
scmbléa precisa de suas cxp!lca~ões. Citare!, seguir. sabi!rei rut!rar-mc em tempo. 
por exemplo, a questão da intervenção da O SR. Fr.ur.I!:In.\ DE MI~Lr.o !' - O nobre :::i C

França na guerTa da Hespanha: eis um caso nadar levantou um castello para o combater, 
em que G mistêr que o :'.l!nlstcr!o se expU- pois que n!nguem lhe fez recrlm!naçito algu
que; e aslm cn1 outros casos semelhantes. ma; ponderou-se apenas, para sustentar o 
mas nunca sem ser !nterpeiiado. Observar a adiamento, al6m de outras Tazões, que. uma 
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vez que o jornal da Casa annunciava um novo 
Minl:;tcrio, !Jom seria esperar que esse l\11-
n!stcrio dcci<J.rassc a sua opinião a respeito: 
Isto não em interpcllaçiio; c quando o no!Jrc 
membro (o Sr. Vcrgueiro) tocou sobre este 
objecto, não percebi I}Ue se dirigisse ao nobre 
Senador (o Sr. Lopes Gama): este, porGm, 
tal 1•ez com a uclicadeza de ::llinistro da Co
rúa, arrojou a luYa c nos fallou cm um tom 
ameaçador. no qué o nobre Senador nfto leve 
razão. 

Di:;;;c e:l!e que este projecto passou na 
Camara dos Deputados; c, então, Ycio com o 
grande argumento de f!lll' . .::iC quer mcnosr.a
bar a Camara !los Deputados: o nobre Sena
dor n<io ~e lemlJra lJUC naquella Camara uma 

cionaes, c de quem, cm razão de serviços pres
tados nas eleições, nfLO se exigem contas nem 
pagamento, como aconteceu na minha Prov!n
cia? E cntflO, um representante da :i\'açfto não 
poder<< fazer alguma o!Jscrra0ão a este res
peito? 

A minha opinião ú que o auin,mento, Sr. 
Prcsiucnte, é indispcnsavél; a discussão que 
nos occupa mostra a necessidade de demorar
mos a discussão de materia tão Importante. O 
nobre Srnador disse que o Governo deve oc
cupar-se doo negados de mais alta transecn
ucncia, 

O Sa. Lol'J:s G,\~u.: - Küo foi assim; se 
quer eu me explico. 

O SJ:. Fmmcii:A DE .i\!Er.r.o: - Se o ::l:linis-grande parte de seus membros UL'lllonstrou 
que 0 pro.ir:cto cm r.lgnns tlos seus artigos era teria deseja unicamente a Interpretação do 
1·,•rclatlcira reforma, cm outros t:nro!l'ia ab- Acto "\ddicional, ha de achai' boa vontade da 
surdos, c cm outros enl'oll'ia absurdos. c cm parte ele todos; mas se, porrcntura, se qui
outros a.prl'scntal'n. obscuridade; l'arios zcr (o que cu não espero) que este projecto 
Depurados declararam CJUC YalaYam pelo pro- de reforma, que j<i em algumas partes está 
jeclo, na C:Sl)(~l'3.nr;~ de que scri~ c:me:tHlaJo n~J com forca de lei, passe, como sa disse, com 
Se:naclo. :·,,jcitanllo-sc 0 que fosse rdurma c todos os seus pontos e viJ·gn!as, ent:lo de certo 

a tlisr,nssfw ha de ser renhida, e o nobre ::III
nistro pôde contar que ha de achar em muitos 
Senadores baslantc energia c patriotismo para 
combaterem aquil!o que elles julgam ser um 
ataque ;i Constitui~ão. 

éliminruulo·sc os absurdos. Como, pois, que1n 
aqui diz o mes:no injuria a Camnra dos Depu
lados? Eu nüo posso perc~l.icr que o nobre Se
nador (o Sr. Vcrguciro) faltasse lk alguma 
ma!ll!ira. tt considl'rar;fio CJHC se dc\·c fL Ca-
mara dos Deputados, com estes argum.:ntos Voto, pois, pelo adiamenro. 
que :1pre:;rutou. Se nesse dr:bat.; houve al::-;uma O Sn. LoPes G.\)r.\: - Sr, Presidr:ntc. E' 
cous:t clü Injurioso para. algucm, foram l\-;s::-s : fclizmentü provnxel que os tachYgrnphos terão 
m·gunwntos arl lurrorcm uo nobre Senador (o! np<J.nl!ado os nossos discursos; c se elles o 
Sr. Lopes Gama). E' ncc,•ssario que o nobre : tivcr<·m frito com cxactidfto, ver-se-ba se eu 
Sen:1dor, se está :llinistro de Estado. como o ; li1·c mot!Yos para pedir a palavra e respon
pa.recc que o ú, fique persuadido que: nada i der ::to nobre Senador que me lnterpcllou. 
ganhará com o s.:u tom magistral. Upoin- ! O noure Srnatlor que me precedeu (talvez 
elos.) ! por nüo me ter bem entendido) innrtcu a!-

Tambcm o nobre Senador se admirou de : gumas das minhas proposi~íics. c uma dellas 
que se fallasse cm trans:~cções: ignom clle I era, segundo ··llc, que o :Jlinistcrio actnal está 
CJUC se tem adoptado o systcma tias trans- I occupaclo com objectos de alta monta: nfto 6 
acções que foi explicado aqui e na outra Ca- ; isto a que cu disse, c 6im que. qu:m.:ic o :\fi· 
mara; que esse systcma de transacções, isto ! nisterio · fúr intcrpc!lado nas Ca.maras sobre 
é, de corrupção, tem occasionado o deficit I a politica que l<:m de seguir acerca de tal ou 
que actualmente pesa sobre n Nação. Donde I tal ollkcto ou negocio importante, 6 então que 
nasceram os nossos apuros financeiros senão I clle lla dé dizer qual 6 o seu systema, a sua 
deste systema d.: transacções com que se tem J politica ad ltoc.: c não se quer guardar c fazer 
consumido a Fazcn.da Publica, accommodou-sel! guardar a Constituição, sustentar e fazer sus
os afilhados, H:eando-se empregos, mettendo-se tentar a :.\Ionarchla Constitucional R<'Presen
ncllcs os que não têm as n.:cessarias qualifi- tatil'n, c outras generalldadcs, ou lugares com
eaGões, corrompendo-se os .:leitores. dando-se muus que nadn Yalem. Quando houver um 
eu1pregos financeiros a lndlv!duos que nãc I negocio de transcendencla tal que se adopte 
scr·,·em senão para dclapidar os dinheiros na- sobre cllc um:~ politica. de que a Camara se 

.:·:·:;;:·· 
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dera inteirar. então o :VIinisterio poderá di- 1 npparencias de :V!inlsti:Q, até pela altivez da 
ze1· qual o seu programma. minha voz: Senhores, não tenho eu dado 

Ora, para acabar de convencer ao nobre provas da mesma susccptibl!!dado em outras 
St·nador, de que esta lei que se discute nfto ré discn~sões? Eu sou sempre o mesmo; mas, 
uaque!las que se devem fazer cm attençüo iL quand" me julgo offcndido, náo posso deixar 
politica do Governo, basta Yl'r que para sua de mostrar algum calor na minha defeza, e 
discussüo nem esta ·Camara. nem a outra, na de llléus collt>gas. 
convidaram ao Governo prrra assistir a dia. Sobre a politica do :llinisterio, eu aindtl 
~ seria atG alJsuJ':lo sr·:mt·lll'l:Jlt' cr.1n\'ite: <•stá- insisto: o l\Iinistcrio, actual não SE\ ha de rc
,,. tratando ele uma lei, por assim dizer. eter- cusar a dizer qual é a sua politica; e ao no
na, que tem o caracter !le Constitucional. por- hrc Senador que in\'<'rteu ou deu um tal gdto 
que é uma interpretaçfto sobre artigos de Con- ú~ minhas expressões qm· dellas veio a r!c
stituição, lei que tem de pt•rmanecer, qua.lqucr prehencler QUl' o é\Iinisterio actual lm de se 
que sda o :'o!inisterio. Ora, desde que uma lei r•·cusar :t dm: explicações sobre :t sua politira. 
tt-m este caracter ,. desd<· que a Assembléa nüo d,•sde jú declaro que nüo ha de acontecer 
convida nem deve convidar ao Governo para i,;;to, que a administraçüo se ha de cx]ll!car em 
assistir ;i sua discussão, onde estü a necessi- todos os negocias que fõr interJX•lladn, qual
<lade do Govemo dizer qual é a sua politica? quer que seja o objecto sobre que o fôr: per
Disse o nobre Senador qt!t' cu fallei um pouco guntnndo-sc-mc em g~ral qual é a minha pc
irritado: Senhores, em regra nüo lm homem litic.a. se ha dt• ser a politica de corrupçfto ou 
mais moderado do que ·cu; falia sempre com das transacções, nada rt•sponderei, porque Isto 
muito N'speito c até com um metal de voz tfto nüo é politica; ao menos o homem honrado 
fraco, que á,;; v,•zes não sou bem percébidu; nüo conhece tal politica, que de ceno nos en· 
mas. desde que a· discussão toma o caractet• l"t·rgonharia dentro e fóra do Paiz. 
c1ue não dev,· tomar. desde que se me dirigem Eu poderei errar, por exemplo, na esco· 
ataques que possam influir na consideração lha de um bom funcionaria. preferindo a um 
a que julgo ser direito, nüo sou tiio destitui- , homem que não tt•nha muita capacidade outro 
do daquelle nobre orgu!lt? que todos dewm I que t~n.ha n~enos:_, i~~o l<'l~ a~ontec.ido ~ todo~ 
ter que pos~a rcspond,·r trlament•• a esses os :llmJstros, ma~ Jsto nao e corrupçao uent 
ataques. Eu sd qu·~ sou :\Iinistro, mas sou Jlrevaricaç;ib: e S<' assim fosse. não ha Mi
tambem Senador; a Constituição diz que o nbterio, já nfio digo do Brazll, mas do mun
Senador, sendo :\Iinistro. não perde o cara- do inteiro, que não tenha cabido nessa cor
cter de Senador. e nesta qualidade lwl de sus· rupção ,. prevaricac;iio. E que resposta quer o 
tentar todos os meus direitos sem dirferença nolJre Senador que um :l!inistro si;;udo dê 
alguma, hei de responder aos argumentos que sobr<' a interpellaçfto de politica de corru· 
forem produzidos contra as minhas opiniões; ]Jção? Pois um paiz como o no~so póde admit
e, (L proporção que se forem graduando os ata- tlr qUL' a isto se dê o nome de politica? Até 
ques, asim hei de ir respondendo. se eu qulzcsse faz"r aqui de charlatão expli-

Eu fui •atacado pdo nobre Senador por cando cousas claras, eu mostraria que a idéa 
rallar hoje um pouco mais alto; mas permit- de - politica- exclue a de - corrupção. 
ta-me lombrar·lhe que da mesma fóJ·ma fa!lei Quanto 1t mat·eria, eu entendo que o adia
em outra sessão. Um nobre Senador nessa oc- mento nfto dcvt• passar ou deixar de P1Liisar 
casiiio soltou a proposição de que Influencias pelo r.rgumt•nto de CJU<' é preci~o ver a condu
externas dominavam a votação da Casa sobre ct:L !lo ·l\Iinisterio. Se o Senado assenta, por 
a matcrla que se discutia: Vejam com que outro qualquet• motivo, que não de\·,. conti
calor eu respondi. e note-se que então eu não nuar esta discussão, " r1ue o llrazll vai bem 
fazia parte do :\1inistcrio. Eu hoje mostrei o com as instituições que se não entendam ... 
mesmo calor. Senhores. Eu respeito multo aos AT.G\!)1.\!i t·ozr,s: -'Entendem-se! Entcn· 
meus coUegas, e elles mesmos, emp<•nhados em rlem-st•! t 

procurar nlguma expressão desagrndavcl que O Sr1. LoPJ'S G.Dt.\ ... Ent;io ;·ate pelo adia
eu tenha aqui proferl!lo contra t·lles, não têm mento. Senhores. Toda a nossa diserepancia 
podido achaJ,a. provém dt• que os nobres Senndores que uiio 

O nobro Senador tllsse que c•u estava com querem a iutr'rpretação acham tudo multo 
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claro, julgam que o Acto Addlcional foi o bla que elle ~ra Ministro, e, sendo assim, como 
~up.•·a.sum1n111n ela sabedoria, c que não é prc- havia de lntcrpellal-o? Nesta Casa é que me 
ciso fazer-se uma lei lnt!•rpretatiYa deli e. Ora, d!sser.am que havia novo )!inisterio; e. !ai
na Inglaterra, <'lll uma sessão, iizeram-sc 84 !ando cm thes<• geral. disse que convinha sa
Jeis para Interpretar actos da sessão passada; ber primeiro qual ••ra o pensamento do novo 
c isto foi feito pelos representantes de um )Iinisterio. Ora, isto é um dito geral e nfto é 
po1·o que de certo ninguem diria que é menos intcrpelhl!;ão. Eu julgo que é conveniente sa
esclarccido do que nós. Ora, se esses n'pre- ber-se qual é o P<'nsamemo do ::vllnistcrio 
sentant .. s julgaram necessario e urgt'nte in- para se conl!,•cer como ellc s•~ ha de compor
rerpretar todas <'ssas !eis ordinarias que se rar na execução de uma lei lfto importante 
tinham feito, quanto mais neccssaJ:Io, quant0 como essa. ::\ão é porC]U<•, quando se trata ele 
mais urgente não será fa~er-sc uma lei, in- fazer uma Constituiçfto, como disse o nobre 
terpretando o Acto Addicional. que, segundo Senador. dCI'a-sc attcnder ít opinião do ·)II
OUI'i n<·sta Casa. foi feito cm uma t'ipoca em nisterio; é l'crdade istO, mas nós não estamos 
que os esplritos estavam de algum modo per- faz~nclo Constii.uiç;io. estamos reformando-a, c 
turbados, c cm que, por conseguinte, podia esta reforma de1·e-se demorar por algum tem
escapar uma outra disposição rttJC precisasse po, se \'irmos que ha um ~Iin!sterio que lhe 
de explicaçfw. pódc da;r n1á execução. A' esta observação o 

A diserepancia é esta: <'U e os nobres Se- nobn' Senado~ respond<'U forrem.:nte e disse 
uadorcs, que pensam como eu. assentamos qu•~ que nflo tinha que declarar principio algum, 
o projecto de que se trata nfto ú mais do que que com os factos é que elle havia de mani
uma interpretação nccessaria.; o nobre Sena- ' fcstar a sua politica; c á Yista disto. nii.o ha
dor e outros assentam que G uma reforma que l'ia de cu combater um principio rejeitado 
ba de trazer males ao Paiz. Ora. quem ba de como anti-constitucional PJU todos os paizes, 
ser o juiz neste negocio é a maioria do Se- Isto é, que o ~Iinister!o responda só pelos ~a
nado; deixemos a maioria do Senado decidir, ctos? Pois o )Iinisterio nfto é obrigado a cxpôr 
e o que clla deliberar será por mim respeita- antecedentementé o seu syst ... ma? Como ~ que 
elo. Qu:l.lldo cu im·oro a YOtaçfto da Camara. <'llc quer merecer a confiança das Camaras? 
do,; Deputados em fa1·or deste projecto. não é E:' por isso que cu ~nt<io accrescentci que 
como :~utorielad<' para que elle seja approva- ,•ra necessario sabermos se continua1•a o sYs
clo. mas í: para mostrar qu<' o projecto já tc:Jna das transacções: ha differt•ntes meios de 
t~vt• o apoio de um ramo do Poder Legisla- ganhar as maiorias das Gamaras, e cu dese
t!Yo; o outro ramo nfto rt•side cm mim nem iam saber com que meio o :.\1inisterlo actual 
no nobre Senador. consiste na maioria do Se- S<~ propunha ganhar a maioria do Corpo Le
nado: apresentemos as nossas razões despi- g!slariYn; mas torno a dizei-o, nfto dirigi ln
das de todas as idéas de terror dos males que terpl'!laçito alguma ao nobre Senador; s6 re
cssa supposta reforma ha de trazer ao Palz. A pelli o principio de reserYa. ue responder pc
maioria do Senado decidirá. s~ se mandasse los factos qtw o nobre Senador qui~ estabe
saber do )l!nisterio actual qual é a sua opi- lecer. 
nifto a este respeito. a maioria. uo Se-nado Senhores. Como disse. ha differentes 
mudaria de opinifto {L vista do pensamento do mt'ios de ganhar a maioria das Camaras: em 
Gabinete? D<' certo que nfLD: portanto, as- outros pnizes têm havido )Iinisrerios que ces
sento que desnccessario ú sabcJ:-sc a opinião tumam ganhar •'ssas maiorias por transacções 
do Governo sobre scmclhame materia, c que c corrupções. Ora. eu n<io faço injuria ao :!\H
se deve continuar com a discussão do reque- nistNio de 1~ de Setembro cm dizer que elle 
r!mento debaixo deste uuico ponto de vista, Imitou essa politica tão perniciosa de alguns 
se con1·6u1 ou nfto que se discma o artigo de :.\Iinistnios estrang<'iros, e que qu!z goYernar 
que se trata. .• por esse modo, pois elle disse por un1 de seus 

O Su. n:nc?t:Emo: - Persuadi-mL'. Sr. Pre- orgftos, qu ... o Go\'<'rno Constitucional era o 
sidenr.e, que não tinha dito nada de pessoal Gowrno das transacções. e. quando o não dis
a 1:espoito do nobre Senador; nfto se! porque sPssc. os factos mostraram ~ue estas era a 
eu,, está tlio queixoso de mim. Primeiramente. sua cloutrinn, porque todo aquel!e funcciona
suppõz que o tinha imcrpeJIAdo: eu n~m sn- rio que não tinha n. doeiliclade nt'~ssari1t 
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para se sujeitar ao seu arbilrio era dcmitti· nüo ficaria mal explicar qual c, o seu pro
elo, ·e eram escolhidos para os empregos, niio I gramma, pois que esse Gabinete que cstabcl~
os mais habcis. mas ar1uellcs que tinham mais ccn o systema da lmmoralldade ao menos tevo 
docilidade para se sujcitarc·m ao seu arbitrio; 1 a franrJU0Zi\ dr• diz,•r nas Camaras que o Go· 
até vio·sc um caso raro, pelo :l'!inisterio da ; Yt•rno Constitucional C'l'a o elas transac~ões, o 
Fazenda, que foi promonr a instruc~üo pri- i publicou n sua buliu das circumstancias: s•J 
maria, dando com dons empi:cgados cm mcs· 1 cl!c se conduzia mal, ao menos nfw pódc ser 
trcs de m,•ninos. Um delles, lodos nós o co- j taxado ele resen·aclo; mas cu receio agora é 
nheccmos, foi Inspector da Alfanilega desta i que os mesmos principins sc·jam adoptados, o 
Provincia. i1uatro annos govc:rnou outra Pro-li sc:jam adoptados com rescn·a. Eu lou\'o esse 
vincia; depois, cm crise melindrosa, foi no· ~!!n istc·rio ele ln de Srtcmbro pela franqueza 
meado Presidente ela Provincia do Rio Gran- .,. com CJUl' t•xpôz os seus principias, apezar ilc 
de. c ultimamente foi tlemittido pelo :l!inistc- perniciosos. )las nad<t disse ainda. nem por 
ri~ de 1fl ilc Setembro, sem se lhe restituir o! 11ra direi; para interpcllar ao nob1;e :l!inistro 
emprego que tinhn. Honra seja feita a este i (rpit· ap;ora ll~tssarc·i a rc~<pcilal-o como tal) 
cidadüo que nfto se prostituio, fJUC nfto se nwt- i sobre D seu programma politico, c crt·io que a 
teu nas intrigas da Côrte para ser novamente ! meu respeito n;,o t,•m motil·o al~um de se 
c:mprcg-n.do~ c cstú hoje c:on1 u1n collcgio en- j queixar; s6 se (JtiC'l' que t•u rt:'RP<'itC' as suas 
sinando meninos. O outro roi Inspector cJ.:\ i p:llnna;;, mas ha de pc:rmittir que lhe diga 
Thesouraria de S. Paulo, que, pcrsc::;uido c:n CJll'' cu hei de combater o s.:u systcmtt iJ,, rc· 
sua honra c interesse, foi forr;ado a ser nws· scn·a. 
ire de escola. "\:inal. o nobrt' ~!inistro. nrt scg-nnrla nz 

Ora, eis n.qui um systema. que cn não r1ue
ria CJUC o !l!iuisterio actu~l adoptass,•. Eu 
quero r1uc todo n \Ti:li~trrio r.í"~nha maioria: 
agora. a grande di!ferem;a está nos meios de 
conseguir esta maioria: uns a conseguem pc
la c:onup~üo, c outros proc,•c!cndo bé·m, con
forme os intcr.:sscs nncionucs, Estou certo 
flUe todo o :l!inistcrio que tomar por base ;1 

n1oral <.'111 lugar da corrupçüo, se tiver n1gum:l 
i!lustraçiio pam prc,'ncher os seus <lenrc·s, ha 
ele consc~uir sempre a maioria das Camaras. 
Quando, tlorém, cllc tomar por base n corrn· 
pçfto em lugar da n1oral. hn. d~ ter uma nutio
ria por al::;um tempo, mas uma maioria ephc
mera qu.; niio poderá durar multo: por isso, 
parece-me fJUC nfLO arriscaria nada qualquer 
membro do :v!inisterlo em dizer se quer sc·guir 
o systcma de clemlttir os empregados publl· 
cos contra os quacs nfto !Ia queixas c CJUC tem 
prestado scn·i~os relevantes; se, para accom· 
modar afilhados, quer forçar esses bcncmerl
tos funccionarlos a Irem ser mestres de pri· 
meiras lcltras; se é por este meio que o Mi· 
nistcrio prctcnrlc ter maioria, ou se por um 
procedimento patrlollco c exemplar, proprio 
para morallsnr a Xação, que infelizmente estú 
multo desmorallsada. 

E' nccessario que o :l!inistcrio se revista 
hoje de uma grande energia para acabar com 
esse desgraçado systcmo. estabelecido pelo Ga
binete tle 19 de Sdcmbro; c parece-me que lhe 

iJUC fallou. se-mpre rcconlwc.•u qu,•, quando 
:!pparcc:,~sse :ilgum nc·goeio dt~ importancia, 
<:ni.üo haria de c·xp!iPar o sc·tt prnsanwnto f1~ 

Camara.s: ma::; nrto C. ::;ú lll'Sfla occasif'to que nm 
~!ini~terio franco c leal s'-' r:xplica; o Go\·crno 
caminha St'llipre a um fim; porém, ;;üo tl!ffc· 
l't·ntt::-1 os mr:ios f}Ut'· se cmpt'l~garn para se 
chegar n. ('SfiC fim. e nesta escolha de meios é 
iJllt! c:st(L ~ tl!fú·l'l'!H::l do:; :OI!nistcrios: não 
f.!UCrt:r clizc-r Cjllal'i:1 !-'ào os meios Ue que prc
tc·ndc lnnr;ar müo (, Cf\1<., cu acho s~r contrario 
ao systc:ma constitucional. 

O nosso t·srado prcsciHé nüo deixa de st·r 
amca~:tdor; c niio tc:rú o novo Gnb!nctc j(t 
pensado sobre ellc? Pód,, ser r1u0 ainda não 
t~.~nhn. feito as convl'nil~ntes combinações, mas 
dcv!a antes da sua formn~üo ter concordado 
no pro::;rammn da sua futura aclministraçfto: 
ú assim que se organlsrtm os :l!lnist<•rios nos 
paizes constitucionaes; mas cu nfto s,•i se hou
ve algum programma pol!tlco para a fnrma
ção do actual l\!!nistcrlo, ou se a comblnn~ão 
foi feita tkbaixo de omro pont<J de vista. 

O qne eu ouvi ilize1: 6 que a dlfflculdade 
que havia cm se formar o ~!ln!~terlo não pro
vinha da di fferc·nça de oplnil"t s, c sim sym
pathias ou amipnihlas de pessoas (apoiados): 
isto tem sido um SPgrcclo para n6s, apcznr de 
se saber que nas outras nações multo bem se 
explica o moela da organlsação dos Mlnlstc
rlos, c a razfto por que pôde ter lugar tal ou 
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tal combinaçfw; porém entre nó,; tudo vai cm i <) precisa de que isto é uma reforma e não in· 
reserva, e cu nfio (JHCro entntr neste segredo /lcrpretar;ão; <', nüo foi um discUI:so longo: 
para se nii.o diu·r qm· •·u sou mn!to exigente. disse elle que um rtrtigo do Aclo Addicional 

O nobre S.:nador, passrtndo a tmtar da I define rJUlL'S são os empregos municiprtes e 
mmeria, continuou a dizc·r que jit cstrtra de· llt'O\'inchtcs, rJUe silo todos aqudies q•:e exis
monstradu qnr, cs;.., Jl!'Oj<·::to c·ra uma intcrprc•· tem nos municipios e Províncias, excepto taes 
taçiio, e que jú tinha o \'O to Ue uma C amara; e taes; nesta excepção incluem-se os Dcsem
mas nem ao m.·nos ~;c fez cargo do f!UL' cu ti- bargailo:·es. ma:; não os Juizes de Direito: de· 
nha accn•scr•ntado: é rcrdade que tem o n•\O pois ha outro rtrtigo que diz que rts Assem
de uma Camrtra, e: se o nr,~Jrc :l!i1J!stro trouxe b!6as Prorinciaes podem legislar sobre o pro· 
Isto por :tutoridade, ainda que contrrtdictoria· rim~nto dos t.•mpregallos muniC:pacs e pro· 
mente cllssessc que não. devia Ler t.'m linha de 1ine~acs; c isto é claro e evidente a todo nlun
conta uma circumsta!lcitt muito particular qu,; llu. e pcruJlttrt-mc o nobre :llinistro que o dig~ 
:~~~ ill'a neste· projr~cw, c (]tw t.a!\·l~Z nr~o s~.:· te~ QU0 :1flo me p~r~uado que algucm esteja con
llha dad~ r:·m outro nlg·um, c- {o r1ne. na -~~rnncl·· \"•~ncitlo elo contrario disto: a minha evidcn
diseus:;f,o o rJUc houn: s0bre a sua rcdac~ão cia d"- matcria não admitte l!ypothese de 
l!lUito:; Dt·putados f]tlt~ \'Otarnm a. favor reco~ 

nhcc.-rram haver nel!c muitos dL·fcito.s e ab
ciUrtlo;:i, c: accrc:scc·ntaram que crn. dr: CSlh'rar 
f!li" no SL'llrlr.h so r.'mr·ndas:::t·m. 

D~JlOis dt.· uma eonfis:;ão ti.0 fmnca (]o) 

muitos n~,r~utn(ln;; qtlí.~ vowrnm p!~ln projrcto. 
con1o s~ traz agt 1ra por autoridade o voto dn~ 

quella Camt~ra? Eu creio r!UC', aind:1 que nE'vJ 
ilOHY•:S~·= ~s.tn f•it·(·nm~r:nH·in. nnnrn cl,•r,·:~1o~ 

argumrntar l'Om 0 l'•ll•.• da Camara dos Dcpn
tados, porque·. se f'Ste roto (· mna autoridade, 
o no~::o (• dí.'~!10tc·ssario. .T{t 11111 :.\Iinistro o 
anno p:!ssado inutilisou o Yoto do Senado. 
J\·1-o retracla!'-sc para conformar-se com o 
roto drt ouu·a Camara, ... este anno Ycmos ou· 
tro :l!iniôl!'O rir tambem com untoridr!dt• 
dC>stc vuto; se o nobre· :.\Ifni:5tl'o seguC' as pisa .. 
d:ts do :l!inistcl'io tranoacto. pnrccc!·tnc que 
Yai muito mn.l. E' l>astnnte l'C:.sp~..•ftan·! o voto 
rl:t Canw.ra. dos DqHaados, m:-ls n Con:.illi·uit_:~io 

cntcnde:n que, para se iazer nma lei <.ll':t lh'~ 

cessarirt rt concnrrencia dos trc·s YOtos do Po
der Legislrttiwr; se o \'Oto drt Camam dclS 
Deputados 6 uma autoridade que se dcre se· 
g-uir. cntito escusado era o rtppamto do Se
nado. 

Quanto a ser este projecto intc•rprelrt~ão 

ou reforma eu estou ill!c·lramcntc conYc•nc!do 
rJUC, quem olhar [lrtra o Acto Addicinnal, des· 
pitlo de pr,,ven~ões ou outras Yistas, llrt de 
neccssariamcnk reconhecer de rJUC o artigo 
de que se tr!'jn c, uma. rcformrt. O nobre ~Ii

nistru diosc que j(t outro nobre Scnrtdor tinha 
demonstrado multo hem Q\lt' nfto era rcfornn: 
se o nobre :l!inistro cstiYcssc prcscmc qurtndo 
fallou hoje um lllustre Sc'nador que está a 

r1u~" ulgu,·m se conrença u~.~ rllw isto nrtO seja 
assim. 

Senhorco. O que de1·e govemar a Nação 
octo ••; principias da justiça c drt razão. Se 
:1ó:; nppellamos para numero, podemos 
CO!!S·:·g-uh· algu:J:Ht cüusa, mns creia o nobre 
:.ri!~ i~1Lrr1 que o C!lW nssitu SL~ conseguir só 
p.;!a forc:a nunh:rica~ ha de ser mom0ntanco, 
,. !LCL·'! :;;lü uutrü l:Ut!i:la ni.a.b LlU llU~ um prc· 
;J:.1l'D par;!. 1na!orcs m~lcs. Pl:lo contrario, se 
nlj:-; c~lmiultarmrJ.s pl'los principias dn justica 
e da razfio, as cous~s hão de sm~ d uraveis e 
:·onnn:,•utcs: póclé·sc fazer um:t lei que digu 
r!UC !: p:,o o que f pc•clrrt; e cu julgo que o 
artigo rpt~~ se discu~e: contém uma propo.si· 
c;fí.o uiu lal::;~~ como afllrmr:.r que pL"dra 
:~quiEo que é pá o; não é fazendo leis assim, 
!:1sulmaclo rt raz~o publicrt, que nós faremo! 
:~ prospe:·idac!c da :\'a~üo. 

Permitta. ... nlc nobre :llin!stro que eu 
~· inrla <:stcj:t connncldo de que este rtrtlgo 
e uma reforma r<·Yolucionrtria, porque nfto me 
opporei it reforma legal, visto a tendenc!a 
que ha prtra f!Ué el!a seja feita: quando se 
tratas,;e legalmente! da reforma, não se me 
daria \"Otrtr por Isso, porque eu julgo que 
pondo-se de prtrte rt constitucionaliilrtdc, era 
in.Jifiert•nlc que os Juizes de Direito e l\Iunl
cipaes fossem nomertdos pclo Governo ou por 
um delcg-rtdo seu. Se s~ tratasse de fazer Ulllrt 
lei a este rcs[lcito, cu estrtrirt pelo que qui
zc•ssem: tanto Importrt que o Gorcrno nomeie 
immcdirttamentc a um .Juiz de Direito, como 
que a nomeação seja feit:t por um seu dclc
grtdo, porque nestes crtsos, que 'srto discr!clo-

seu Indo, teria onyldo a dcmonstrrtçüo clnrrt nrtr!os. o seu d0Iegado h!\ de fazer o que o 
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-Gov.:rno quizer. "n doutrina não Yejo lntc· 
ress,, aigum. " vejo pela pratica que dos dous 
·srstemas nenl!nm mal tem resultado. Em
quanto se rr.~peitou o :\.cto Addic!onal, só os 
PrPsidentt·s fnzinm estas nomeações; dah! 11fto 
wio inconvenien:.e algum: depois o Governo 
metten-se n. fazei-as pa.ra algumas Provín
cias, trm nomrado .Tu!zes ele Direito e tam
bem elaqu! nfit> tt:m resu!lado mal algum. 

Porén:. n nrgocio é importantíssimo no 
estado .--m que se nc-hn, porque nfio é nada 
menos do que uma violar;fw da Constit.uiçftn 
da parr.e elo Acto Addieiona.l: ~·em a ser uma 
reforma. e c·u rligo umn rc·formn. rrvolnr:io
na.ria. porque n:io segue os tramites qnr n. 
1~.·i marca pnrn. qut~ el!a sr, fn~n. Ora. (• no 
t•·mp,·. em qur nos ac:hamos que o Senado dr
TeríL dar ás Provincias ••r.te exemplo de um 
neto revolucinnario? F.u :iulgo que nn;; Lt'lllpos 
dt' crise eaila um se dc:1·r agarrar á Constitui
<;iio com todas as forr;as: (. então a unica ta
una dt• salvaçfw; mas é nesse tempo iflo eri
Ticn que s~ quer rasgar a Const.itui<;flo? St·r{t 

que prlya uc se ler o que estii. cscrlpto, c por 
isso desejo mu!tn que o n.:gooio fique adiado 
para o anuo que Yelll; que, quando uma pre
~·,·nção nos cegtt sobre um objecto, 6 neces
.>ar!o dormir no negocio para que a verdade 
.le conheça. 

O Sn. C.1ssr.1:-;,i: - Por mais que o no
bre St'nador me pregUl' que cstii. convencido 
do qnr tem dito, chamando úquillo que 6 !n
i.erprr:tar,iio, cu não creio, pcrmitta-mc dizei-o, 
cstt>ja con,·enciclo disso. pois não é possiYcl 
faça um juizo tiio Prroneo qu<'lll como o no
bre St•nador discorre com muito acerto sobre 
r.n tros .-.bjectos. 

Sr. Prc·sldemc; trata-se de um adiamento 
que r.,•m tido qtwiro ou cinco discussões ''X

traordina.rias. o que prova. o bom desejo qu,~ 
ha de ronseguil·o de inutilisar n projecto 
de intertlreiar,ão. 

SPnho:·es: mé agora t•'nho guardado si· 
!t'JH:!o nc•ssa discussão. porque julgo o melhor 
meio de Ji:\·ar as cousas a um certo ponto é 
:1ão rrspondcr ;1 argnmentos despidos de ra-

issn prudente? As nossa;; circumstancias nflo 7.fto ,, cl€ logica: mas é Pr•·ciso ter uma pa
tornam mais aggraYante 0ssa reforma. que ' '·iencia dt• .Tob para snpportar-se a sangue 
não t<'lll ct're!to algum ulil? Parece que nesta J'J•io o peso dos argumentos c:om que se tem 
reforma não ha outro ohj<·c·io senão o prazer C!Ucrido combater c,sta interpretação. Tem-se 
de rasgar a ·Cnnstituir;ão. e cu julgo que 6 dito: - Os St>nadores qu,, defendem o pro· 
neste monwnlo que Jl'ís ur:nmos dar ás Pro- ,iecto obcder•'lll a um impulso ele uma potrn· 
rincias o ex<'mplo do maior aferro á Consti- eia ncculta debaixo de um véo mysterioso; 
tuiçiio parn. que ..!las se contPnham e a rcs- n>io CJUP.rcm rc-:sponder-nos; nflo rntendem o 
peitem. 

Eu 11ão comprchendo. por mais qu,• se 
me pregue, Que haja quem possa sustentar 
que csr.,• artigo niio r, uma reforma. porque 
não é passivei que •. •n acredite que alguem 
nflo 1·eja o QUe cstii r:scr!pto no Acto Addi
donal, isto é. qne pr:rtt·nco ás Províncias 
icgislarr.m sobre Isso nas suas Assembléas. 
Ro!squem, t'mbora. •'Slas leltras do Acto Ad
xlicional 11ara depois argumentarem; mas, cm
quanto não se diss,.J' que aquellas palanas 
são apocrl'phas. nüo posso conceber cnmo al
guem se p~rsuada que aquillo não é assim. 

Portanto, ~u hei <lC' Insistir sempre con
r.ra scmclhan te rt'forma c desejo que se pense 
mncluramentc sobre ('SSt' nc~·ocio; parece que, 
logo Que se refléct!r a c·ssc res)leito. l!nc de 
.alguma prcvtlUÇito se 1Ja ele t·asgar fiSSC véo 

~uc· está <•scripr.o: Isto (o uma reforma e não 
nma interpretação. 

Eis os grandes argumentos que se têm 
apr,,sentarlo. Só na falta absoluta de razões 
é que se podem produz! r ta•'::; argumentos; 
,., infelizmente. t:o nnbrr Senador autor del
!cs. l~' para noiar que ellt' poucas vezes se 
~erve ele outra argumentação; quer trazer· 
nos a ~ua opinifLO; e. como temos a ousadia 
<!e o comhat e r. usa dos referidos argumentos. 

O Sn. YE!lGl'F:mr'·: - Está enganado. 
O Su. ·C.\s~rAxo: - O trabalho dos tachy

:;raphos mnstrarfL se usou ou nfLo de tacs ar
;:;umPntos, mas Ctl declaro qu•• desde multo 
tempo nã,, dou Jlt'so alg-um a semelhante ar
gumt•ntar;ão; o Que me espantou hoje foi QUe 
o nobre Senador. declarando a um noaso !Ilus
tre collt·p,a que n:io sabia St' cllc• era :\f!n!stro, 
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exrgw a decluraç~o ila ~ua politica, o que na 
rerdade é singulnr: rJuero, disse o nobre Se· 
nndor, saber qual o programrua que o Go· 
v~rno tem de seguir para ver se devo ou nüo 
approvar esta lei, porque. conforme a exc· 
cu~iio r1ue o Governo til·er de lhe dar. se de· 
cidirá a minha opiniüo, tal é a politica que 
nobre Senador quer sc•guir! 

De cerro que, quando cllc• tiver de pro
püt· algum prokcto de lei importante, ~erii 

d•· consultar ao Gol'erno sobre a ~xecução 

que este deva dar-lhe. ·Parece-me um absurdo 
perfeito estarmos constantemente a indagar 
o programma politico do Governo, mormente 
porque tacs programma~ nfto sernm de nor· 
rua ao procedimento das administra~ões que· 
os apresentam. :lfas qual é o programma que 
devem tl·r: o Go,•erno, a Camam dos Depa
t:tdos, o Senado, o Imperador, e todos os em
pr<·gados de primeira ordem? E' justiça e lei. 
G a guarda ela Con;;tituiçfro e do Throno d•J 
Sr. lJ. Pc<1ro 11. emfim & o cumprimento do 
jur·nmento que cada um p1:esta. E será pre· 
ciso IH:dir que u Governo declare isto? Este 
progrumma é que deve reger a todos os Go· 
vernos. ao nobre Senador e a todos os empre· 
gados gerac-s da Naçüo; e, portanto, para que 
é pedir programmas ao Governo? Dir[r e!lc: 
- Nós nfto pretc•ndemos sustentar a Consti
tuirfto nem a .llonarchia do Sr. D. Pedro ll'! 
- Quererú o nobre Senador que se pergunte 
ao Governo Hc clk quer guardar e fazer guar
dar a Constltui~iio c a,; leis do Paiz? Ora, se· 
nliores, isto de programmao para mim é o 
absurdo maior que ha em um Governo conlU 

nosso. 

Eu tenho entendido que o Govemo, qual· 
quer que ellc seja, ha de obsen·ar a justi~n. 

as leis c:xistentes e o juramc•nto que prestou 
de ~uarda~: e fazer guardar a religião catho· 
lica, a Constituição do Impc•rio c a ~Ionarchia 
do Sr. D. Pedro ll. Este é que devi! ser o pro
gramma do Governo; c quando elle se de,;li-~ 
sar desse programma, então devemos I>I'Ocurtll' 
que tal Gonrnç.., deixe o posto. mas nuucn j 
exigir a declaração da politica que tem de 
seguir nem perguntar-lhe se adoptará o S)'S· j 

tema da immoralida<lt:•. das corrupções. etc. ! 
p~~i~? l 

St!nhores. Todos nós, ao menos eu, temos 
procurado sempre com o ·nosso voto pr~star 
ao Governo os meios de que precisa. afim de 
descmpl•nhar bem os seus devc~:es. Ora, se o 
nobre Senador crê que o Governo tem uma 
porçiio de repres<•ntantcs que o apoiam e isto 
por meio da corrupção. tambem eu tenho 
parte nesta corrupção. porque com o meu. 
voto sustento o Govemo; porém, '"Seriliores, 
estas idéas silo tão pequenas que rcalmenió
niio podem ferir a ninguem. c uús temos tam· 
bl·m o mesmo direito de Sf'l'\'ir-nos de lguaes 
argumentos; podemos dizer qu,• a maioria que 
sustenta o Go\·erno pôde empregar todos os 
meios para chamar c•m seu apoio os contra
rios ... 

-U~I.\ \'OZ: - Com chelpa. não é as~im? 

O Sr:. Co~ssr.1xo: - Xfro é só com chelpar 
E' preciso que nos abst.•nhamos de ofrender 
o sagrado das intenções [JO.t:a qut• os outros 
se abstenham de faz..l·o para. co:nnosco; é 
preciso que respeitemos aos outros para que 
os outro,; nos rc•speitem. Emfim, Sr. Pr,;si· 
!}ente. a hora dc·u e eu nfto [>osso continuar: 
acabo cortejando o adiamento. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Vem á me;m este I'<'IJUerimento: 

"R"rtueiro adiamento d,· todo o pro· 
jecto até a futura se::;siio. 

Paço do Senado. ~ de Setembro de 1839.
PtTr...im cl<' .llcllo.•· 

A discussiio fica adiada pela hora. 
O Sr. 1" Scct:etario 10 dons officios 

um do Sr. Senador :llanod Ah·es 
Branco, participando ac!Jur-so no
meado :llinistro e Sect·etarlo de Es· 
tado dos Xcgocios da Fazenda; c ou
tro do Sr. Francisco Ramiro de Assis 
Coelho, participando achar-se encar
regado da pasta dos N\•gocios da Jus
tiça: Fica o Senado inteirado. 

O Sr. Presidente dá para ordem do 
dia a continuaçrro da matct:ia adiada 
e depois trabalho de Commissões. 

Levanta-se a s2ssfio :is tinas horas 
d~ tardt•. 
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])iscusstio !ft, projc~clo 

Ac/() .·1 rHii'iOWtl. - Inlroclu~çtio (/.a Dqm· 

taçtio da. Canwm dos Srs. Dcpu-latlos. 

H(·UlliliU uumcro sn fricicntt• d·· Srs. 
S;.'lHH1m·r::;. nhrr•-s.~ n. sessão; e:. lida 

tia mne;·ior. é appro1·ac1a. 

E.,·p,•r/il.'nto~ 

O Sr. 1" SccrL"tario 1~ um officio 
do Sr. :.\Ianol'l Antonio Galvitn. P<tr· 
tici;Jantlo hanr sido nomeado :.\!inis· 
tro c S·.·crelario de Estado dos Xc· 
gocios do T~nperio: Fica 
intelrarlo. 

o Sena tio 

S~o ~ppror::1.da:; a:;; follHt~ do :::nb5i
rl:o '1os Srs. Sc·nallorcs, \'ClH:it1o nn ·1'' 
m•'Z cb prC'S\'!lLC: scs:ifiO, c a dos \'Pn

t·!:ncn t•'S dos t·mprrgailos da Secreta· 
ri~ e Casa dí) Senado. e dt:SJWZ:ls cln 
publirnG:"Lo dos iraballlos elo mesmo 
Srnad<\ 

E' etp;>ro,·adn. a rcdacr;ão clns eme-n
da;;, f<'ita;; pelo Senado. á proposta 
do Go\'c!'l1o. com as rmcndas da Ca· 
DHtra do;; Sr;;. D:·putados sobre a fi. 
xa~iio tlns forr,as navaes, para 18-10 
a lSU. afim de ser devolYiclo o pro· 
jecto :í sollrcclitn. Cnmnra. 

Passando-se n. nomc:1r a Dr:pntnçi1o 
dn Senado fJ\W tem d,• rcccbt•r n 
Deputaçf<o tla Camam tios Srs. Drpu·
tatlos. sal!cm eleitos os Srs. Lima c 
Sil\•n, .Tnrdim. Vcrguelro, Vallasqucs, 
:\!ello c Souza c F.:rreira de :.\Iello. 

O Sr. 1'' Secretario lê mais um of· 
fie!o do Sr. Senador Caetano :.\faria 
Lopes Gama, commun!eando ter si:!? 
nomeado :.IIinistro c Secretario de 
Estado tios Xegocios Estrangeiros: 
Fica intt:irado o Scnailo. 

Ordem tlo rlia 

Con tlnúa a discussão, adiada pela 
hora na ultima sessão, do requer!-

meu to do Sr. I~errcira de :VIello, pro
pondo o adiamento, até a futura scs
sfto, do projecto que interpreta al
guns artigos do Acto Addlcional. 

O Sn. !lfAHQUilZ nr. BAnn.\CEXA: - Sr. Pre
sidente. Tendo ouvido mui geralmente censu
rar alguns artigos do Acto Addiclonal como 
ohocnros e contradictorlos, e observando que 
Yarios ~Iinlstros de Estado solicitavam do 
Corpo LcgislatiYO a sua lntcrpretação, cn
teiH!i cu, c ainda entendo hoje, que é rigorosa 
obrlgar;fto do Poder Legislativo fazer e dar 
a rdc·rlda intcrpretar;ão. mas interpretação 
clara, genu!na, que ponha termo a todas as 
r.lm·idas, c não Y{t suscitar no\pns o d~ mais 
sérias consequenclas. Xão sendo jurisconsulto 
:imitei-me a prestar allenção aos argumen
tos e razilcs dos oradores de profissão, ma! 
não me foi possiYcl ficar con.-cncldo das eo:;· 
clusür.s ~ue cada um dos lados t!rava de seus 
a:·g:u~~~·nton. L"m qucri::J. ~ resolução tal qun.I, 
St,:m n mc·nor aile:rac;t10: nfio admittl:t. n1esmo, 
:t mudanG:t llc um ponlo. d·· u~na Yirgula. Ou· 
tro. porqu,, algum artigo <•xcr:dc os l!mitt-s 
li:l inl t•!'prctnç[to (\ en•;o}\·.~ reforma lln. c(J.l

stitui~ão. rejeita ::t. rc·solw;:"LJ. quando ser!:\ 
m~is prop!'io cme:Hlal-a. Neste t'stado da 
questão. apparC'ct:.-u a rcprr.scntnr;ão da A.sscnl
bl(,!t il•e Pernambuco contra a interpretação, o 
nu1·imos que nas ,\lagêms c outras Provinclas 
:=w trntavn. de ig-ltat\S representações . .A pr1t• 

dencia aconselhava, quanto a mim, que a dls· 
cussão fosse aili:ula at(, a sessfw do anno se· 
;:;uinl••, para dar tempo a ouvir n opinião das 
Asscmbléas Prol·lnciat:s, qur·. em geral, se 
clcYcm considerar cr.mo org~os tla opinião pu-
1Jlicn.. c o Senado r!csc·ja sempre consultar .~ 

conhecer a opinifto publica. Lembre!, portamo, 
o adiamento, que não foi appro1•at!o. Ora, 
tucln qw· desde rntiio tem occorriclo não Induz 
a rcconl!rccr a vantagem, a necessidade do 
adiamento novamente proposto l!o!ltl'lll, c por 
isso serei cohercnte votando por ellc. Em 
vcrclat!c, os que c:csrjam o adiamento até :t 

~cssão elo anno seguinte o têm conseguido, 
porque, l!nvcnclo negocias urgentlsslmos, ccmJ, 
por exemplo, os ela Commlssft:· Especial e elo 
Orçamento, logo que cllcs npparcçnm, flcarft 
este adiado. Comtudo 6 ULII decidir j:l. o adia· 
menta por uma votação, parn. nüo se perder 
mais tempo com este negocio. 
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O nobre Senador que huntem fallon cn· 
primdro lugar, ÜL•monstrou com prceiúo, com 
C:vidcncia matlH·mnt11;a. CJUanto (·ra inop]lortu 
na a pr,·sc:lltt· ulscussfltl (a]JOiruJo.l), c propc:t
dcu a crer que o S0!Hldo appromrá hoje· o 
adlo:mL•nto propoHto. O TllêtilllO nobre St•nnr:or 

seus deveres, lll3s peln. circumswnci:t de ser 
o Ministr>rio considerado provisorlo, quando 
hoj0, mais do que nunca, convém que o Mi
nislL·rio seja considerado pcrmanenu,, que te
nha a completa confiança do Rcgcnt,, c das 
Canmras. 

nos apresentou o fJttndro mclancolico C! v.,r-~ Não flz a indicação porque ouvi dizer que 
d~dl'iro das varias l'rovincias, mas niio s,! ila\"in. novo ;l;!inistcrio, c que trcs Ministros 
, t;:J!0 esqueceu íUJUCila onde nnsc.:l~U. Tn.lvcz ·:·i'[!ill membros dc.·st!l Cn2~. Em tl·:s c~rcums
l>:JríJUe nfi.o lln, symptomas de l'L•bc1lifw ou t:lil<:ins, r~.;:;o1ri r:spcrar as participnr;ões offi .. 
"''rliçãn; mns 110m P"r isso deixa de SL'I' as- cin.cs, c que os nobrc;l :1linistros nos fizessem 
w;;t::dOl' e mclanr.olico o rJuadro finr,nr:ciro ccnhccer st·u pensumento sobre a crise actual. 
t:liC ora aprt:senta a praÇ;n do H.io de :raneir1.1 Aign!ll tanto me Plltri::itcct.'U o ouvir dizer ao 
t' o Tlh~SOUi'O I~acional. As perdas nas dua.:~ nnlJrc !\Iinistro dos ?\cgocios Estrangeiros que 
tlnsscs de lavradurcs c neg;1ciante:s tê:-n Eiclc não ('ommunicn.rja o programma do actual 
t:--~nw.nlln.s nestes ultimas dias, n. cl!~sconfiauçh 

é ti10 g~ral, que, se ·O Govt:·rno c a;:; Cc.maras 
nflo acudirem immL>ulatam~;ntc rom prompto 
r~mcàio, n. bancm·rota s;~rú CJU[!Si grral, c seus 
,.ffcitos mais p~rniciosos elo que as dcsorclcas 
li:l u1~n cn:~i't": Prori:1ci=.!. (..tpr,fcclo.l). Em· 
nur.ntn no i:io llc .T:tiL·!ro houver onlc.m. con· 
fiall,.;it 1· O'l"llilo, vúdc-sc dií:er que a ~ronar
chiu. que n. integridade do Jmperio t•stilo sul
vas. hoje o ~uc lwuv,-r em uma ou outm P:·o· 
Yincia. :\fns S:" a lJ:mca!·rota aqui aprntrec:Cl'. 
~:i cl·: nl13! ui do lriipcrio! 

:Reflicta o Senado sobr·~ o estado actual 

:\Iinistcrio, qu-::: c::-pc:ras.:~L'tnos peles factos parn. 
conhcccr-3L· Qllal t'rn. rt sua politica. 

:\Ias o nobrt• ~linistro, conaumatlo publi · 
cista c profundo c~nhêccdor do systcma con
stitucional, poucos minutoa depoi, modificou. 
corrigia nqucilas expressões, e deixou-nu~ sa
liofl'ito, PO!'iJUC, se não promcttcu annunciar 
o progncmn1:1 gc·ral do 1!inisterio. aifirmou 
rnw em ~.od;ls ~s qucstücs sobre que fns.sü in
tt•rpcl!ar;o, o:plic::ria co:u toda a franr1ueza r 
sem l'l'S2r'.·n a. pol!: icn c pensan~e:nto do Go
rcrno, (L cxcepçüo dos ::!egocios Estrangeiros, 
rmr1uantr> p,•!Hlrnt0s. Será portanto muito fa. 

ri0 credito do Thcsouro, cuja, letras no sabba· c!! olJtC!' do aobre l\linistro us cxplicar;õcs f!Ut' 
do j;i nüo ncha.vnm dt·sconto 11l'm a 10 por entendemos ncc:e:ssarin.s sobre cada u1n elos 
h·nt.o~ Reflicta o Scna.<.Io na3 conse:qu<:ncl[l.S c r~ctua.:·s i!1~portc.ntis.simos negocias pen<h·ntcs. 
mbni:l;; que de\·em r.·sultar ·da fr,lta de P:t· c isto me La;;ta. Para o 1Iinisterio, porém, crn 
;:;:umnto uns ordenados, tlo soldo dos r"for·- muito n;ais mil manifestar o seu programma, 
nwdos, das p,•nsõés a vim·as, que tudo anda porque desde logo conhcccrilt os seus n.migos 
atrazadissimo, e facilmente se cmlvenc<•rá que politicas. Quanto maior cone,·ito fizer cn.da 
<• <'Stado actual da Capital é demasiadamente um de nós do cn.racter c virtude dos nobres 
viol.:nto para attll'ar muitos dias sem fatal ~Iinistros, tanto mui:; ut.il ser(, pn.ra cllrs a 
desfecho. Eu v!, St•!Jilorcs, no sabbado. um dt•clr.raçfLo da su;: politica, porque com os 
sukito que tinha mais de 20 contos cm letras homens de carn.ctc·r c virtude não faltam ;, 
do Thcsonro c algumas a \'cncer <•:n 12 dias, sua palaYrn, d,·:;de que clles manifestarem 
" comtudo niio JiDtli:t achar desconto para G sua politica c surrs promt·ssas, não será mistt'r 
c.ontos de réis. a rJ.osp:Mo tlc qunlquer )Jrc- esperar pelos frretos para. dar-lhes cordial 
mio. VI outro que, cspt•rando cohrn.r naquellc apoio. Em tempos de profmHla paz, de Ol'dt•m 
d!a ~O contos, nüo rcc.,beu real. e de prosp0ridade nacional. pórlc-sc sem in-

llorrorisado com estes factos, c o mais conveniente esperar Jl<'los factos parn. caniL:>· 
que OU\'1, resolyi chamar hontem n. atlcnçfto ccr a polit.ic:t dos l\!inistros, porque l'llcs tam
do Senado sobre n. nccessldarlc rle fazer subir bt'lll governam por meios ordinarios, c tudo 
;í Jll't'Sfn~:t de.1 Itegcnlc, cm nome do Impera· segue Sl!U curso natural. Quando, porém, em 
1J,w. umn. rcspr.it.os:t mcns::;;em para completn.r clrcnmstn.nclas cx.tra:ordlnarlns so exige dos 
n ?>linistrrio, n:"•o pnrqtl<' julgasRc qnr qn~tro illinlstros scrvir,os rxtraordinarios c sulrndo
~linlstro~ nfto ha;;t.aY:otn. ou qlh' :1 cllcR fal- rcs, cl~\·cmlo .. n~s ncc~ssn.riamcntc t!lmbem 
tava R:tbrr ~ \'ontntlc para t!o•scmp~nharrm c:Jgir rios l'<'!Jl':'S<'ntunt,·;; da ::\'a~ilo a mntot· 
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coopél'n~iio, muita ~o."'~<~a. multo !linheiro 
algum arbitrio, impossível é qtw se espere 
pelos factos; ó !nd!spens:~.vel conhecer desde 
logo a politica elos ~Ilnistros. Eis como en
tendo :L doutrina dos factos, eis como admltto 
as explicações c modificações do nobre :\I!· 
nistro elos Negocias Estrangeiros. Ta:nbem 
entendo que modificações são necessar!as na 
doutrina cxpcndida hontem pelo meu nobre 
amigo, Senador pela Província de Minas, dou
trina sublime, c multo par:~. desejar que pu
desse seguir-se em toda :L exteosão e purez1, 
mas que, sem algumn modificação ni'to passar(t 
d<~ um bello desejo. Elle disse: - Detesto ns 
transacções ... 

0 Sn. VARCO:\Cr;tLOS: - Isso 6 uma he
resia. 

0 Sn. 1\IARQUF:Z DE BAllii.ICI':\A: - (Eu lá 
vou) ... as bulas das circumstancias, quero um 
:'.Hnisterio que seja um exemplo de morali
dade: e como elle precisa de maioria para 
governar, que consiga c ganhe essa maioria 
por acto~ de virtude c justiça ... 

0 Sn. VASCOXCEJ.J.OS - Apalado. 
O Sn. liL1J:QuJ'Z DE Bo~nnAcr~:-;A: - Quando 

essa maioria f<ir composta só de homens ami
gos da virtude, da justiça. (Apoiad-os.) 

O Sn. Vo~~coxcEr.r.os: -Todos o sfto. 
O Sn. :II.IIlQUF.Z .DF. B.lnnAcExA: - (A 

tanto não vou eu) ... de homens que preflra:::l 
o Interesse nacional ao interesse pessoal, 
então os actos de virtude c justiça bast:J.ril.o 
para conseguir a maioria, então niio ha•·crá 
:'r1inlsterlo; mas porque os ~Ilnlstros que o 
forem, ou não conservarüo os lugares ou se
rão accusados e punidos. (,tpoiados). Quan
do, porém, para completar a malori:L fõr mis
ter ganhar dez votos, pouco mais <lU menos. 
o :\1inlsterio que d<'scançar absolutamente nos 
actos de justiça e de virtude nfto conseguir:\ 
o que pretende, nem a Naçiio gozará dos bens 
que precisa. 

!\a, Europa ouvi cu grandes homens de• 
Estado, discutindo sobre a, excellcncia dos 
Governos, dizerem afoitamente que o Gover
no constitucional é o melhor Governo conhe
cido até o presente, é aquelie que melhor sus
tenta a liberdade c a dignidade da espccle 
hum~na, o qnc melhor defende a vida e a 
proprlciladL• do c!dadiio, o que melhor pro
move a industria c a riqueza das Xações; 
mas, como neste valle de lagrimas não !la 

bem sem algum mal, o Governo constituc!o
nn.I é tambem de todos os Gowrnos o mal>~ 

dispL•nilloso. o mais propenso a corromper c 
seduzir. A necessiiladc de ganhar as maiorias 
a tanto obriga. Emqun.nto cl'as n~o forc:n 
taes como o meu nobre amigo ilescjn. que se
jam o3 Ministros, os quacs, por via de regra, 
são os escolhidos nessas maiorias, algumas 
transac~ões se farfto, nem Mlnistcr!o algum 
se arranjará sem mais ou menos transac~ão 

entre os seus membros. 
Trnnsacçiio, em seu verdade! r o scn tido. 

nii.o é synonlmo ele corrupção. r mollif!car;:"LO 
de uma opinliio, de um principio que ac km 
profcss:~.do, e qu·e 6 sacriflcallo para se e.:n
scguir uma medida de utllld<LdP pnb!ka. Xes
tc sentido, creio cu, qne süo permittldas as 
transacr.õcs, as qua.es não sti o priva tlvas elo 
Brazll: em toda parte h a transacções. 

Esta digr<:ssiio Iria multo long1>, se eu 
prete11dessc agora dar completo <l<'!'cnvo!vi
mento ao pr6 c contra drts rloutrlnas cxpcn
didao hontcm. c das pr~ticas e th,•orlas <lo 
Governo constitucional; mas. conlcntanrlo-mn 
com as mcdificações enuncladls c voltando 
ao requerimento, votarei pr-lo ar!irtmrnto. 

Porém, não m" as~~nwrci Sl'lll perguntar 
ao nobre ~l!nistro dos Nrgoclos r.:,trr~nr~ciros 

(unlco que \'eio presente) sr drvcmoB on não 
considerar o :'.Iinistcrlo snlid3r!o. Se f:ir so
lidaria. IJ:tstara. que o nobre :IY!nlstro doR Es
trangeiros esteja, presente. a e!lc dirl.::!rd as 
minhas intcrprl!n.ções; mas rm nrnhum caso 
~uercrei surprchendcl-o, tcrri o cuhh<i,J de o 
prennlr em tempo par:>. J:csponc!rr com p!Pno 
conhecimento de cans:t. Se. porém. n:1o fôr 
solidaria, esperarei pela prPs<•nra d~ cnd:t nm 
dos nobres JYinistros e mnito principalmente 
pelo dn Fazenda. pn.rn. saber sf\ o ·n~n~:1~1~i'nt.o 
sobre a actual crise monc>taria c!cstn. pr~~a. 

0 Sn. LOPES GA~r.1: - Sr. Pl'i'Sirlr.nte; 
hontr.m, qunnuo cu rcspoud i no uohr·~ Sena
dor pela Provlnci:L de ~r!nns sobre a snn ~xl

gcncia para que SI' adiasse n ulscus6io rl:l in
terprctnçfto do Acto Adclicionnl. tio:r. unica
mente cm vista rrfutnr o prinC"lpln q11~ rllc 
cntiio sustentou, ele ~ne parn. se ilnerpr:'r~l'i'lll 

os artigos const.ltucionnes era n~istr:r ~nhrr-se 
qnnl era a politlrn. do Gabinete actual. Dis:1r. 
en então f!lli' nfto hm·!n necesslclndr dcss•• co
nhecimEnto, pnrqne. sendo a lntr.rpr('ln~:'ln elo;; 
nrtli\'OS constituclonacs um neto r1ue t<'lll de· 
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ser permanente, c quasi que direi eterno, n querimento, exigir a manlfcstaçfw do pcnsa
Asscmbléa não deYc importar-se com a cxis- menta do actual Gabinete a este respeito; ou
tcncia deste ou daqucllc ::Vllnistcrio; c tanto tras foram as razões que cntüo apresentei, c 
assim ( que principiou a tratar-se desta in- que me determinaram a requerer o adiamento. 
tcrp~:etuçüo durante um :l!lnistcrio que depois E' verdade que, de passagem, disse um nobre 
foi substituido por outro, e nüo vi que se Senador que. tendo se organisado um novo 
fizl'ssc a discussão dependente de dcclaraçüo Gabinete talvez com·eniente rosse ouvir :L 
alguma. sua opinião a este respeito; mas não roi essa 

Se fosse para uma lei ordinaria, parrt a razão principal cm que se fundou o adia
um:< lei rcvogavel, poderia esse ar~umen:o ter 

1 
menta. Drs•·inria na verdade ouvi~: a opiniüo 

lugar; mas, para se tratar da <llscussao da 

1

. do Govcmu a .::ote rcs;><.:it<•· ainurt qüe faça 
~!lterp:c·w.çüo dos artigos constitucionaes, nfto partê do Gabinete, nu. qualidade d<o !llinistro 
Ji!lgucl que fossJ ncccssario que o Senado da Fazenda, um nolJrc membro desta Casa, o 
soubesse qual era a politica do Gabinete. , qual, coml.Jatendo o n.rt. 1" deste projecto, of· 
lli;;se cu cntüo que uma declara~ão d<' poli· i' féréço [L segunda parte dellc uma en1enda 
tica, em thcsc ;;crnl, sem ser para um nego· supprcssi\·a, c demonstrou, quanto a mim, evi
cio pc,nuentc. em absolutamente desncc<:ssa- dcntcmcutf:, que essa segunda parte era ab
ria. I surdo c que iria levar a confusão ás Prorin-

OlJscnon Ulll iiiustrn Senador r.Jnc o Brm:il 1 ei:1:; r.!o Impc,rio: cu ereio qne L·ss" mcmbr.J 
cstú cm criticas clrcumstancias, que o sc•u do Gabinete ha de fh·rmanccer un suas pi· 
crL·ditr.J pulJlico cst(• ameaçado, etc., c que as· niõ,·s porr]ue cllas liDo de S<·r iill!ns da rclle
sim (, de grande nccc~sidade que o Ministerio x::, c do <'studo sobre uma matrri~ de tanta 
manifcse<• :( sua r,oJiticn., c que as circum- pour.l•:r<tçio. 
stancias do Brazll. exigem essa dcclaraçüo. I . l:u. ;Imo qt:c o ~obre :vi~:dsu·" dos :\c· 

Ora. Sr. PrcsulPntc, antes de cu ser no· · goelO;:, E1lrar.gcnos ni:~O sn.tl::;uz·:sse n inter· 
mc::da :O.íini;;tro (],~ Estauo, sufficientemcntc ; pclln(,ão f2i:a prdo ltJbrc Senador qtw m., Jli'C· 

mostr<·I quaes eram as minhas >istas a res· cedeu. a rc~s·p0ito da solidariedade• do Illinis· 
peito dos acontecimentos que affligem o Bra- tcrio. Esta interpell~~-iio me parc~e de peso c 
z:J; ,. tanto assim que fui eu o primeiro que é indi.,pén~;:tvcJ rJUC o nobre :1!inlstro se ex
(.}xigi a nomeação de uma Comroissão para I>liQllt' n. l'~S!h'itn. IJOrquc a ~na declarncão 
propôr mcdluns que salvem o Brazil. Se cu sen·i:'ii p:.ra iiiustrar o C'orpn L:·gislati••o, 
antes de ser ?.Iini~tro tinha estes sentimcn- quando houver rle dirigir inr.crpr-llacõ~s aos 
tos, como. entrando no Ministcrlo, os nfto llléml!rGs da nr:Jurtl aumini:;;tr:J~f:,: havcnd'J 
conservarei? Snl.Jc o illustre Senador se os solidar!édndc. a ileclara~ão rl:; um !1IIni3tro 
;.rinistros preu·ndcm fazer propostas, mnni- scrfL a CX]ll"<•ssüo rle todo o C:~b:it•<c,, mas. se 
!estando no Corpo Legislativo as suas idéas porvcnturr., niio existir es.sa ~r,Jitlarlcdarle. 
a rcspdto do estado ,.m que se acha o Bra- cntfto as respostas de um da~ m·•mhros dn 
zil, tanto a r<·speito da crise financeira que o Gabinete niio podem de certo :i:ltisfaz;r plt•· 
nobre Senador acalJou de descrever, como namcnte n. Casa. e será necess1!·:n ouvir a 
acerca das grave, nccurrcncias que tém lugar o.pinl:"to de carh .:.:inistro. Eu es;lsi·a. !lOis. que 
nas Provinclas? Niio sabe. E' preciso dnr I a intcrpcllar;iio ú·ir:t p,•Jo nobr,• :Ocnauor n~o 
teritpo ao Governo: hontcm é que os :IIinis- seja julgadn. drs:wccs~arla, an!.c;; espero P, 

tros tomaram conta de suas repartições; nfto lmcsmn pcç;, a resposta, pa1;a o :nelhor anda· 
tem decorrido o tempo suffici<'nte para <Jlie l :nr-nto dus r.ossos tr::.ba!llos. 
as suns r.copostas c medidas sejam npn•sen-/ Cumpre-me taml!cm fazer um3. nbsrrva~fio 
tadas; c quando isto se verifique. o CorpJ , ao nohr,, ;.llnistro dos Xcgoeios Estrangeiro~ 

Leg-islativo, tomando-as em consldcrntilo, ::l':t· I sobrr. uma proposiçfto que clle :nanr.ou. jnl-· 
Jlurá os S<'lltiinentos do actual M!nistcrio. j gando qtw cu o considcnn·a, n:t rJIJn!!dndt• tl<' 

O Sn. F1mm~mA DE MEr.LO: - Sr. Pr.:si- / ::\Ilnistro da Conh, menos llabllltatlu para 
dentt•. Quando hontcm propuz o adiamento 

1 

emittir a sua opiniftO: ou cu nrw me exprimi 
deste projecto ató a sessfto do anuo futuro como desejava, ou cntfto a minha proposi~ão. 
n:io t!Yt• c>m vistn, na sustentação do mru rc· I nftO fni l.Jem ento•nclirla. Eu di~s:· qn•· O'i ~fi-
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nistros d::t Corü::t. que ao mesmo tempo eram 
membros d::t Casa. nfto deviam ser nimiamcn· 
te susc:·ptivei:J, c pelo contrario deviam acau
telar-se mais nas respostas dirigidas a scud 
coHcgas, a.s quacs ll~via!n ~er meditad:ls, por 
isso que, al~m (!os aircitos ac Scn:tdoi-, so: 
achavmn cul!ocado.s l'lll umn. posiçüo Inelin
drosa, cm virtude da (]Ual deviam llllrcscntar 
todo o exemplo de moderacfto. NTto tive, pois. 
cm \'ist:::t coarcrar os direitos do nobre Sena
dor )Iinistro dos Negocias E~trangdros; 1ssn 
scri:\ um:; prctenção inadmissivcl, porque cu 
reconllc~o O:l direito, que j:'unais podem ~cr 

coarcmuos a nt•uhum dos membros da Casa. 
Eu p,·co no nobre :\finistro que. quando 

porn.·nlur:t cu não entender qualquer propo· 
sic_:Cto sua, po1s que disso sa queixou, se digne 
explicar-me. porque eu não posso ter inte· 
1:essc algum cm inverü·r os seu' argumentos, 
como clle entcnd~u que cu fizera. 

O nobre :\Iinistro tambem então cliss" que 
era íWL:C-1 digno da Casa f~llar-sc em meios 
de CúlTUii<;ão, cmpr"gados pelo Governo. 

Sr. Presidente; eu cre!o que, quando um 
membro elo Corpo LPgislativo f::tz clJserva~iic:::; 

sobre a. r~dln!nistr:-tçrw pu1Jlica c subrc :tc:il!d!t.:.:.: 
actos que lhe parece que se desviam elo justo 
e do honesto, c mesmo dos meios empre:;ado> 
para conseguir alguns fins -pela corrup(;ão, 
estas observações não são anli·parl:unentarês 
antes as reputo multo par!mnentares c usa· 
das em tcdos os parlamentos. 

O nobre :\Iinistro, advogando a i!lterpre
tação. disse que ella era necessaria, porque 
nossas instituições eram confusas. Se nossas 
instituições são confusas, no que ,_,u nfto con
cordo, reformem-se, mas reformem-se pelo~ 

meios le:;acs, marcados na Constituiçfto, c 
nfto revolucionariame.ntc, como se pretende, 
por uma lei orc!lnar!a e isto com a capa de 
interpretação. 

O nobre :l!inistro citou, como prova da 
ntiliiladc ela reforma ou interpretação, o te· 
rem pnssnclo no Parlamento Inglcz. em uma 
sessão, 8-1 actos legislnt!vos, interpretntiYos 
de outras tantas leis. Mas o nobre :llinistro 
ha de lH:rmittir qtw lhe diga que a compara
ção não procl'd•!. Alli nii.o lm Conslitui~fw 
cscripta, como n6s temos, cru que se acham 
marcados os tramites pelos quacs se deve fa
zer qualquer reforma. Na Inglaterra os netos 
l,•gislat.inR \'5o ;;r:r\·i:!do como de Constitui· 

·:i\o, c c::iLL'::l podem Sl'l~ alterado:.:, 11Uttndo sa 

ju!g~t COllYenienlt•, OU quando ItfLO [ll'OdUZC·lll 
JClll que s.; dcs,·ja. 

No Brazil, porélll, o Governo é constilul
.lo de outru modo: temos uma CanslitniGilu 
c;crlptu. c jurada. c niio nos é dado tocar 
:1c·!Ia por actos ll•gisl::ttivos orcJin:uius: por
.anlo, o argumento ds comparaç:io niio pro
.~cdc'. J~u, senhorc:;, dCSl·java que. t11wnUo se 
~!·::tl~ssc dos nossos negocias, e1n lu~~::l' dl! re
corrermo:! ao que se prat!t:a nos Olltru.; p:ti· 
zcs, rccorr~·ssc-mos (t nossn. Con:jtilni~ão c {LS 

!eis pairla~. pois que si'io clln.s r11.1..) ll!JS 1lC!ven1 

;:2rrir dr.! norma. 
Por L·Sta oec:tsiüo t:tm~H~m c!i.s3:: o no~rc 

:\!inJstro. sustentando n sua opinir~o. qu•:! Pr~t 

:t nminrb do Senado quem tinit:t d:.' dceidir 
~st:1. CJUCSlÜo, c o que i.:·lb. decidi.-::~~: er:~ o Que 
Iwvi:t d~ p<rmancccr. p,'rmittrt o nolJr,~ :l-li· 
nlstro que eu lhe diga que a m~!r,ri~t rlo Se
nado. por si sú, c por uma lei ortli:1~ria. nfto 
p6clc Jo;almcme decidir sobre u:n:t rcl'ornt'L 
da C(Jnst.ituição; c se a maiori:l. tl~, St·nat1o 
(o que cu espero) decidir que se réforme a 
Constitui~fto por um meio illep;~! '' revolu
r:ionario. no rucu modo de cntcnt!er. a malo
ri:t elo Senado n5o dPYC, neste caso. s~r obe· 
dcc!da. 

Tambcm o nobre :llinistm <los :\',•gocios 
Estrangeiro~. fa!Iando sobre o sy;tcma rias 
tr::tnsacçõ:·s •! corrupçi'to, disoc que a:-1 maio· 
rias ou a opposi~ão podiam S"r ip;ualmcnt3 
accusadas de põr 801 pratiea o S)'f<lrma da 
corrup~fto. Eu creio que esta pc·ch:c n>10 póde. 
caber (L minoria. Que meios l<'I'Ú clla par:\ 
r:01·rompcr? Elia nfto é qm·m dispõe dos em
pregos do Estado, nem dos dinh•dt·og publi
cos; e se clla não tem taes nJtoio:-; (L sun. dls· 
posição, como é que pódc cornllllP,.r? O Go
YerilO é que tem tido (t sua disposi<;:io a no· 
mca~iio dé Clllllrcgacloi!, a distri!Jui<;:io dos 
dinheiros publlcos pelos diversos ramos da 
adminlstrnr;flO: estes meios são muito \'alio
ses para tudo conseguir; c t:,nlo mais isto 
ú possivel, quanto a immoralid'd" vt~:m sido 
:~pregoada o praticada com grande pr..juizo 
da Nação, e além disto, n!nguem ignora que. 
a lei do Orçamento a uma lei d'ntasl ica, por
que orçam-se as quantias, votam·s·· d!nhe!ros 
e nunca se tomam contas. afim d·' se entrar 
no conhecimento dr como se gn.'la a fazenda 
publica • 
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Cm!e!ulrci \":}lrtn(lo }>L'io adinmrnt.o. l~ (L~ 

muitas razões nuc jít hontem se apresentaram 
a i· o c e :·c:opci lo, hoj:) o nolJre Sc•n:tdoi: acalm 
1le njnntnr outras, qtHU~fi a. do cstaclo finan
ceiro 11u~~ ~uuear:a uma crbc nn. CapiLa! do 
Ju:pc·!'lo; c ai do Dt·azil! S•J n. Capital soffrcr 
alguma cousa por este motivo. Se a Côrte 
eoncl<'gtlir conscn·ar·"··• cm um bom estado 
fin:lncclro, o Tmp~:rlo não ha de soJ'frer, .po!,; 
que ;•. Côrte é o cr·ntro do apoio, embora o 
mnl dnJ f!u:tnr:ns c:;taja ramificado nns Pro
vinebs, em algum~~:-; dns quacs os cofres se 
a.cham t.•xh:tu::itos e os empregados publicas 
<'Hl:io pe:a maior parte por pagar. Julgo, por· 
tanto, por todas estas razões que convém r1uc 
o proj~cto scjn. adbdo i:!té a Sflssfto do anuo 
seguinte. !-:1ís t•·mo;;, como jü. se -tem dito. 
muitos outl'O;j obj•·etOfi Ql!C nfto podem ser 
espar.rulos além d:t prt•st:n te St!ssão c tudo 
quanto s~ tem dito accre:t da !nterpr2tac;fto 
mo;;tr:t accr:ssi<lade dcst<L ma teria ficar adiada . 

. .:\ch~ndo-sc nn. an tt~ .. cnmarn. a Dcpu
t~H~:io cl:t Camar~ elos Sr.s. Dcput:tdos, 
é introduzida com a> forma!icl:td<!s do 
estylo, ton10. ussc:uto, e o orador 
de!!::. o Sr. ,\Jtdrada :II:tchado, !t] o 
seguinte discurso: 

.-\ugustos t! Dign!ssimos Srs. Represen
tantes da Xar,ão. A Camar:t dos Deputados, 
n>tO tendo npprovado a emenda feita pelo Se· 
n~do ú proposta do Governo relativa (t fixa· 
•;ão das for~as de terra, quanto ao engaja· 
m~nto de ··strangciros: havendo, porém, jul· 
gado vantajosa a mencionada proposta, nos 
envia cm Deputação, afim de requerermos cm 
seu nome a reunifto das duas Camaras, na 
fôrma do art. 61 da Constituição, e nos nu
torisou a declararmos que. na falta di! um 
regimento commum, ella se submcttc ao do 
Sonaclo, n:t pane rcspcctil·a ft discu~são e 
votnc;ão. 

"Pa~.J do Senado, cm 3 de Setembro de 
1839. - Antonio ('a.r!os Ribeit'O ri..: A.nrlm.fl.tl 
Jfrtehado J/ Silt•r!. - .-llliOIIiO Pauli-ti-O LilllJ'Il 

rl~ A bn'it. - Jlonorio Hermctto Catwl!iro 

Lecio." 

O ~r. Presidente responde qné J 

S.::narlo \'ai deliberar sob!'<' o objecto. 
o que cm :<·lllJltl orponuno rlnr:1. a 
resposta. 

Rctirnndo·se :1 Dcputa~iio com ~;; 

formnlldalles com que fôra Introdu· 
zida, dcsigna·sc o lli:1 5 do corrente 
pelas 10 horas da manhã, pura a rc· 
união das duas Camaras. 

Sob propoHta do Sr. PreBidcntc, de
clde·se que na discuss:1o da A~:;cm· 

bléa Geral se fn!lc só clmuJ wzcs, e 
<]uc se siga a pratica est~.belccida de 
servir a :.rcs;t do Scn~do. 

O Sr. l'resid~nte dcclam qu., o Se· 
nado vai occupar·sc eo!!l trabalho do 
Commb=isões o dtt par~ m·rJr.m elo diu. 
a continuac;fta da discusso() adiada d•J 

projecto de in terprc•tn~ão do Acto Ad
dicional, e depob do m<•io dl:t traba
lhos de• Commissõ.,s. 

Le\pantn.-sc n. sesstta r~ nma har:\ 
du. tarde. 

SU" Sé:SS,\.0, E:.r '1 DE Sé:TEMDRO DE 1839 

Snmmado. - R•'JH"t:s,:nla~~lio de vari:J~ de/a
r/rios r/'1 Bah'n. - Parece,· rl11 Commissri0 
ele Constituir,•,io sobre tt n·.~al!!-Ç,io (3~t on
tra Clnnara, rdatit.:a ri ·n/tl utali~a(ao cl(' 
cstmngdros. - D·iscu.~slio r/.o fc:qucri 

m.cnto ri~ Sr. Perr·~ira rlt: Jf<'llo, f{(./'{1. fJIW 

S<~ja ad.fallo atr' a /l!lura sessiío o projec·to 
ele in!c•rpn~laç<io r/.o "lGio "l <Z~lido:w!. 

J>i!ESfllE;>;CU DO S!i. DIOGO A:iTil:\"10 FEC,fÔ 

Reunido numero l-lnffi.:!c!lt(~ tk Sr..;. 
Senadores, abre-se n. ::cssrr.o; ~. lic~:t 

a n.cto. ela anterior. é appro\·ad:!. 

O Sr. 1" Secretario lê a seguinte 
reprEsentaçfto: 

"Augustos é Dlgnlss!mos Srs. Represem· 
tnntcs da ~ação: 

"Os cidadãos residentes e cstabrlo:cidos 
nos principacs ramos da riqueza publica na 
Provincia da Bah!a,, e abaixo n.ssignatlos, 
!leis a seus juramentos c dispostos n susten
tar com firmeza a Constitulr,iio do Impcrlo, 
e com ella o Throno Augusto rlo S~. D. Pe· 
clro II e sun. Dynastia, ns:inmbrados pelo hor· 
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rlvcl ILS!lCcto que apresenta cslc lmperio cm das leis não consiste cm se fazer nellas alar
diversos pontos, c nfto n;enos nesta Proviu· de de thcorias sublimes c nem de utopias ln
ela, c convencidos de que a falta de medidas cxequil·eis, e sim de assegurar ao cidadão 
lcg:t"s c adequadas trar[t sem rcmcdio sul aquelles direitos que pela Constltul~ão lhe 
anniqulluçiio, com manifesto opp1~obio para a foram outorgados. 
Naçfto " seus representantes nos diversos PO· "Em as Falias do Throno na abertura de 
!leres polillcos; meditando nessas seenas de vossas scssõ,•s, se Lcm sempre. mais ou me
horror r<•prcsentadas na Capital desta Pro· nos, rccommcndado os objectos de mais vital 
vincia, dcpo!s do nefando dia 7 do N'ovcm- interesse para a communhão brasileira, não 
bro de 1837, em que gente sem fortuna, sem escapando á perspicacla do Chefe do Poder 
religião e sem moral. capitaneada por um Executivo o melo circulante c a indispensa
assassi.no, que foi favorecido pelo Poder :I! o- v c! reforma dos Cod igos Criminal c do Pro
dcrador, por algum tempo eonscguio destruir cesso. 
a :V!onarchia Constitucional Representativa, "Augustos c Digniss!mos Srs. Represen
unlca fórm~t de Governo adaptada ás nossas tan.tes da KaçitO; basta de ensaios e de expe· 
circumstancias e aos votos da grande c im- riencias legislativas; indi;;pcnsavcl se torna 
portante malori:J. do Imperlo, levando sua ft-· que o Brazll seja regido por leis que estejam 
rocidade ao ponto de reduzir a cinzas uma de accõrdo com a indolc, educação e costume 
I.Joa parte de edlficios de grande valor; c, s.: dos povos, além da qualidade de expressarem 
não con5cguiram de todo arrazar esta bella a vontade nacional. quando se combina com 
r.idatle, como de antc,mão promettiam cm seus as necessidades do Palz: e toda a vez que o 
jorna.,s, del'emos isto ao favor da Providen· legislador se ap:u:ta desta vereda, não tem 
cia e ao ac:erto das medidas tomadas pelos correspondido aos fins de sua missão. 
que dlrigiltm as forças legacs; mcdit:mdc "E' prlncipulmt:nle o Codigo Criminal do 
igualmente nesses crimes horrorosos perpe· Imperlo um dos prinwiros agentes da anar
trados no Rio Grande do Sul, na Provincla chia pratica c especulativa, <! apczar de ser 
do Pará., e ultimamente na do :IIaranhiio; c Isto j(L uma verdade demonstrada, nem por 
vendo que já niio pódc entrar em duvida que Isso tem mcrecldr, de vós as reformas rle que 
não o especioso pretexto de Republica. de carece, assim como a que igualmente se torna 
(JUC cm algumas partes se têm lançado mão precisa no do Processo, especialmente na par
para encobrir taes actos, e sim a sede do te que d(L nos Juizes de Paz a forma~fto da 
ouro, do m~tndo c de sangue G a verdadeira culpa; porquanto, sendo esta a base do pro
origem destes desatinos e desastres, que como c<•sso criminal, estes juizes, uns P0!7 lgnoran
hem se manlfe:stou no procedimento dos che- tcs. c outros por causas que a todos são pa
res c ;;ocret~trlos da rcbellião por que infc- tentes. procedem nestt·S actos de m:melra que 
lizmente passámos. raro é o processo que não contenha nulllda· 

''Os representantes, Augustos e Dignissi- de, c que não se torne multo dlff!cll seu jul
mos Srs. Ri~presentantcs da N'ação, rompendo gamento, resultando disto a hr,·punldade elas
o silencio om que os conservou a esperança slca, e o viverem os cidadãos virtuosos, e que 
de o.ue remedias cfflcazes emanariam do Cor- só cuidam ele viver tranquillos (L sombra das 
po Legislativo, que tendessem a arrastar ma- leis que os deviam proteger, expostos ao fil

Ies Que nil.o podem estar mui remotos; e ob- z!i e no punhal dos assassinos e ladrões. 
sct·vando Que até hoio assumptos tão graves "A historia do Jury no Brazll desmente 
não têm merecido a consideração que era de o que se lê de ut!J e seguro em alguns povos 
cspet·ar do Corpo Legislativo, composto aliás que t~m adoptado este modo de, julgar: os 
rle cli!adiios conspicuos, e aos quaes nem falta representantes não compartem a idéa, de que 
patriotismo, nem saber; vêm hoje exigir de estão possuldos alg11ns Insignes publiclstas, 
vós medidas legislativas que tendam a affas- dr. ser esta lnst!tuiçito viciosa t.n sua origem, 
tur do Brnzll esse aspecto melancollco que mns estão completamente convencidos de que 
sobre ()lle pesa. e que sejam consentaneos com I cl!a -produzlrft sempre tcrriveis eonscquen
llS clrcumstancias cxtrnordlnarins em que se cins, todas as vezes que fOr plantada cm uma 
acha; certos, como estão. •I e que a bondade N'açilo onde a ignorancln " !mmoralldade 
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prcdominarP:n; c isto 6 o que a cxpcriencht 
nos ha Infelizmente mos,rado c ainda mais 
quando se trata de pcunir por este mcthodo 
crimes politicas; porquanto dividindo-se 
nessa occasiiio a populaçüo cm dous partidos. 
vém necessariamente os rl!os a terem por 
juizes, ou os cumpliccs dos mesmos crimes, 
ou os do partido contrario, nos quaes nfto é 
de suppôr se encontrem a irnpareialidauc c 
sangue frio, sempre inulspcusaveis a um juiz: 
é .por Isso que os rcpr•"!:lentautes e:dgem de 
vós uma complctn. reforma sobre o julga
mento neste ge1w1:o de dellctos. 

":-Jo sYstcma dr. eleições, a expcrie:1cia 
tem mostrado o quanto se torna precisa uma 
reforma; a base d2 r••ndimento, tomada para 
a qualificação de e~eitor, é summamcnle in
~ignlficnntt~! e faz que em todus a.s clci(~5cs 

n..pp:trcc~~un cabalas vcrgonho:;~s. e que se não 
)lOUJWlll meios, poJ· mais indignos que s•,iam, 
uma vez qnc se: consiga. rrnpolg!l.l~ os meios 
de cleiçfto. 

"Ü5 rcprçsr:nt::mtt:s, :!fJI'l'S0HLUUt1o Ll.O \'OS.SO 

conhecimento os puntos cardcaes que julgam 
servir de incremento aos ma.lcs que soffr,•m 
c pcrigr.s a que estão expostos. julgam t~r 

cumprido seu de1·er, assim como motivos tüm 
para esperarem que de vossa parte empre
gm':s os meios de curar uns e prevenir ou
tros: eUcs não pretendem de vós leis de san
g'UP, nem cxcepc!onacs; que:rem sim l<'~s que 
protejam t' assegur~..·m as vantagQns rcacs que 
a ConEtituiçiio lhes confere. Port:mto, um só 
cspirH.o, um:1 só vonwUc vos conduza ao gran· 
de fim de snh·arc!0s, e:nr!uant.o é tempo, n 
Constituição, o Throno. e, com estes sagrados 
obj,•ctos. n. segu:-ança lndividu:ll e de pro
prl<'d:tc!es rios cidadãos hrnzlleiros. de que rc
sulm a prosperidade publica. Ainda mais es
pt•ram de vós os representante:>, c que nüo 

como a qur. enlutou esta Provinda nos dias 
que succcdcram ao fatal dia 7 de Novembro 
de 1837, os representantes procurarito neste 
ca~o salvar a Constitulçüo. o Tilrono, a oi, 
suas fami!ias c JJropricdades, por todos os 
meios que o direito de salvação publica lhes 
permittir, reconhecendo nesse principio a pri
meira d:ls leis. 

"Tacs sfto, Augustos e Dignlsslmos Srs. 
Rc;prescntantes da )lação, os sentimentos do 
que cstfLO possuidos os representantes, e que, 
!Ht melhor boa fé, vêm depositar em vosso 
sdo, ~fim de que tomando-os em considera
ção. vos digneis attendcr a :ranca. exposição 
contida neste pape.); entretanto que dirigem 
ferroroso:; vol.us r:.o supr~·:no 

Impcrios pela melhor sorte 
arhitrio dos 

do Brazil. do 
~Fi~l nr:ssa .:'\ .. ugusta Cam::tra sois represcntn.n
u·s; t~mbem vl>s pedc:n ultimamente que vos 
!>rcs,e!s a tiio justas como graves requisições, 
u;;Jo qnc· - n. )!. - Visconde do Rio Vcr
;:::·lhn, proprietario; BarftO de S. Francisco, 
p:'!)pr!~t~rio de cn;cnho; Alc~~n.ndre Gomes ele 
.\rlg:!tl J~errrw, Terceiro Vice-Presldentc e 
nropriet:trio de ··ngcnho; Miguel José Maria 
rl:t 'l'·~in, Aragilo, commanclantc superior e 
prcprictarlo de engenho; Antonio Ferrão Mo
T:iz de Arng-rLD. cht.~fe c.lt~ !egi:lo e prop:ictarlo 
1!c engenho; .Tos(i Diogo Ferrão do P::liva e 
~lello. propriciario de engenho; Barão de 
~.!ar!.l~ogipc. proprietario de engenho; Bnrüo 
r!o IUo das Contas. proprietario de engenho; 
Conselheiro Luiz Paulo de Araujo Dastos, pro
prie-tn.r!o; Joaqu;m José Pinheiro dn Y:-:s::!on
cr!los, Deõembargador c 2° Vicc-Preslclcntc ela 
Proviucia; Salvauor ll!oniz Barreto ele Ara
~:Io, proprietnrio de engcnllo; Jon.qninl T.~na

cio de Arn.g-ão Bulcíio, proprietnrio de cng~· 

nho e Tencntc-Coront•l da Guarda ~Hciona.!; 

.Tosr: Ferreira IlancleiJ·a, ·proprict:tr!o ele cn-
vos aparteis de vossos postos, sem !)U(' .to- p;enl!os; Jfigu~l d:t Teivc c Aragol!o, Tcncn
mcis as mais sérias medidas a respeito do te-Coronel da Guarda Xacional ~ pro:r.il'tario 
presl'ntc estado do Brazll, como todo e!lc: c!,, engenho; José Felix ela Cunho. e :Menezes, 
clama. c qm· não é por vós desconhecido. Tencnte-Coron<'! do :l" batalll:to dn. Guarrla 

·•se, pG'i·ém, acontecer. o que longe estilo :-Jacion:tl e proprietarlo; Luiz Manoel de O!i
os rcprcscntantrs de esperar, qul' este estado ''eira :l!enclcs, Tt'nrnte-Cornn•'l elo 1• bat!lll!ão 
cl~ cousas perm

1
nneça, sem que se appliquem d:t Guardtt Nacional '' proprietario residente 

r•·nwrllns efflcnzcs. para dentre nós arredar nr.stn cldnc!e; Luiz Francisco Gonçal\•,·s .Tnn
o per!go immint•nie que ameaça a conflagra- f!Ueiro, negociante (' proprlctnrlo; Bachnrel 
r;<1o dos poderes políticos e a total rulna dos .Torto Antonio de Sampaio Vinnnn, redactor 
supp!icantrs, de suaR famll!as ,, bens, e ap- do Corrrio ]/.~'rcuntil; Antonio Francisco de 
proxi:narem-se os receios de algum:t criS<', r ... ac<'l'dn, negociante; Pimenta e A!fonso, ne-

· ... !.: 
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gociantcs; ;rosé Arronso da Concrir;fto, pro- ; nu~nse -da mesma; .TonrJUim Dento Pires de 
prlctario c negociante; .Tosé Cerqueira Lima, I Fig;ncirrrlo; Lourrnço de Souza }.!arrpws; 
prolll:ictario c negociante; Francisco Pinto I Francisco .Tosé _ Cürt:c Imperial. filho, offlcial 
Lima, IH!gociantc; .Toão da Costa .Tunior, IW-/' d•· Sc•crctaria; li:dliilrdo Cirno Sampaio, cscri
gociante:; Antonio Pedroso de Albuquerque, pturario ria i1Wlllia Sccr2taria rio Covc:rno c 
Coronel, negociante c proprictarlo; Fruncisco I ,\Jf,•ns da Gm.rda Nacional; Elpidio da Sl!v'l. 
.TosG Godinho, negociante ]lroprietarlo; , Baraúna, cscripllll'Ul'io da Sccr~Laria do Go
Wcnccsláo :V!iguel de Almriã~. negociante ~ ! \'orno c Alferes da Guarda Kacionnl; .Tuiio 

proprietarlo; .Almeida Costa c C., ncgocian- I Ccsil.L' ·rla Silva, ofriclal da S<'Cl'<'taria do Ga
tes; .José Pcr~lra ela Silva, negociante; David I nrnn; :Viana<•! da Silva Barn.úna, ofrtc!al
José Ferreira da Veiga, negociante; Ramos c mninr <h• Secretaria do Gorcl'llo; Gusta1·o 
Souza, negociantes; Francisco Belém de Li- ! XaYiCi' rle S(t, Bud1GJ'r,l forl1!ado e ofiicial la 

ma, negoclaatc; Pedro Barbosa de :VIn.durdra, i mesma Sccrctari:t; GuiihcJ'Ille d<! Souza Ylr•i
neg(jci:ml:c c proprictario; Domingos José dn ! ra. ~apit:io d:t Guarda :\acional; :VIanncl cl" 
Silva. Llmn., negocia!ltc e proprietarlo; .Toa- i Araujo c· Arngüo. off!c!al cl;t Secrct:<ria; Vi
quim Egas Moniz Barreto de Aragflo, pro- J ccnte Uildm rl<· Olil·cim. Bacharel; :lli:,:tJ<'l 
prictario ele engenho; i\hnocl Ignacio Bar-/1 .Joaquim rle Cnw·n ~rasea1·cnhas, Dcscmbur
rcto de Aragão, proprietario de engenho; Dr. :;ador d:l Hel:lr;iio: D1·. Amon!o Polycarpo 
Ji'mncisco de Azc1•eclo Monteiro; Francisco ) Cabral. !<·ntc ·da Er;;:nl:l rlc :\[cdicina c Dt•pu
.Tosé de :1-Iello :-letlo, .Juiz da 3" Vara do Circl! :ado Provincial; I•'rnní:i,;en l\Ior<'ira S:unpaio, 
ela. Bal!ia; José Francisco de Pinho; .Teronr- 1

1

· proprietarlo; Jgnacio Rlr;;llld, proprietarlo ele 
mo Sodré P1'reira, ptoprletntio rle engenho r engenho; .Toftn Vo7. rlc Cal'\·alho, negociante; 
l\lajor da Guarda Kacional; .Tofto Maxim~ I.Tos6 de Aquino 'fannjura, proprictario; l~ran
Gareia.; :\1aciel Aranha de Sou:m c Cnst:ril. eisco Justiniano t]., c:~.:1ro R-~h~llo. cmpregaclo 
Tenente de 1' linha e pl'()prlctario -de cng.,- JlUblico; Tl1·. :\f:uhinr; :llol't·ir;\ Samilaio; .Toflo 
nho; .Tosé Martins de Lima c !\Iel!o, proprie- Baptista rl1· CasiTo J1,1J,•IIo, empregado pullli
tario; Francisco Pires de Carvalho e Albu- eo; .Joaquim C~rmlho da Fonseca, proprlcta
r]UCJ'qnl'. proprietario; .Joaquim Ferreira Dan- rio c .l:Jollt'clor cl:L 'Iho;;ourarla Provincial; D. 
dcira, prnprlctario de engenho; D. Luiz Bal- Bra7. nn!lha~ar <l:t Sill•cira. proprietario; 
thazar da Silveira, Coronel reformado de 1' F'runci>;co :\lari:t rlc Castro; ~Iauocl Pedro 
linha; Francisco Vicente Vianna, 'fenente- 1Ion·ira <1·.· '"u~~oEr:cllos; .To~·" .Joaquim Plres 
Coronel da Guarda Nacional, proprletario de cJ,· Cana!ho 0 .\1hnqu"J'f!UC, Tcnentc-Coron::l 
engenho; Antonio da Silva Tellcs, Dosem- ela Guarda Xnr-io;J:tl e pr"prictario de cngc
lwr~arlor da llclar;ãn; Joflo .José de Oliveira nhos; .TosG .Tnaqnim Barrr,t.o. 11roprlctar!o de 
.Tunqm,!ra. DCSl\lllbargador Prc:oiidcnt{' da "ngcnllo; .Tos(, l~lo,1· Pessoa; :C.Ianocl de 'l'civc 
Rt .. la~fto; Antonio Cerqueira Lima, Dcsem!Jar- I c Argnllo, :\!aj,,r <];, Guarda Xacional ,. pro

gado!', Procurador da Corôa; Adriano José ! prictario; Nicol(w Carneiro cl:l Rocha, pro
Leal, Desembargador; :\II:llloel Pereira Bastos I prictario; Antonio .losé CaJ·nciro; Pedro l~,·r
i'arclln. empregado publico; DPrnarclo do lrcira de Olil'ldra, Jnt~ndcntc da !\farinha e 
Canto Brum, émprcgado publico; .Toaqui:n I Deputado Pro\'indal; i\L J. ele Almeida Conto, 

.Tosé Ji'lorcnse, empregado publico; Ignacio I Thcsourciro da F:l7.0!1lla; n.,rnardlno .José 
Alberto de Andrade Ollveira, empregado pu- Cavalcanti. chefe rlc lcgiüo c proprlctario ele 
blico; Francisco de Doria Demasia, cmprc~;a-, 1·ngcnho; Daniel .Joaquim Pinto de Azevedo, 
elo publico; Salvador Pires -Carvalho c Alba- negociante e ll!'OJIJ'Ictarlo; Francir.co Lopes 
qnereruc, empregado publico c Alferes d:t 1 .Jc~ul·:i~:í. Capitflo ele 1' linha c proprieta
Guarda Nacional; Manoel Botelho Cameiro lrlo; José l\Iaria Henriques F'crreira, nego
di.' i\Iattos Guerra, empregado publico; Inno- 1/ e!antc e proprletario; .José A11ltonio p,•rclra 
ccnc!o .José de Castro, offlcial-malor da S2- da Silva c C., nc~oelantrs; Francisco de Sou
m·etarla da Thcsournria da Fazcndu; :\fano2I i z:t Can·alho .TtmioJ', negociante; Canc!lc!o Pc
lllcxandrino Machado, official da mesma Sr:-(r··lm de Casi.ro, nr.g;ocinntc c proprir!tarlo; 
crctnrln; A UI'!\ li o Borges de Fig·utdrcdo, ama-

1 
:\Ianocl .José Gouc:fliV<'A dr. Lima, JH'goclantc ~ 
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;H·op:·:c::tr:J; .To::.quiru .'.Ivcs !la Cruz Rios, 
negociante; Antonio da Silva Rios, negocian
te; :\l:tnocl Coc!ho l\Ioreira, negociante; Do
ming-os ~lart!ns Alves, negociante; João Fran
c!sco Gonçalves, negociante e proprictario; 
Joüo da Silva Bizarro, negociante; Domingos 
.T osG Gonçalves Ponce de Leão, Bacharel for
mado. negociante c proprictario; Henrique 
J os~ Teixeira Chaves, negociante e proprie
tar!.l; Florentino Alves de Araujo, negociante; 
José .To~to :IIaptista Barbosa. aegoc!antc; j:>ào 

p;nto Leite e C., ncgocianrcs; .Tosê Mendes 
J.:·;:,u~i:liiL ~uiz .los~ Guii•:J.iVE:S, ncgoc:allLL:.: e 
Jll'OJJ:'idario; Ramiro José de Oliveira, nego
ciante; .To:1.quim Antullio Pereira. negociante 
e proprietario; João José Faria, negociante; 
.Josi~ .fr1;~quim 1?:1r:·t·ir:t .\Lt<:iu~do. lll'goeianw 
e propri<,tario; Salvador de Azevedo Me!lo, 
mgoclante; Joaquim Teixeira Lopes. nego
ciante·; José ~Iarla Teixeira, negociante; An
tonio da Silva Tavares. negociante; Antonio 
J~raneisco Leite, negociante f~ proprietario; 
~·rancisco Augusto da Silva, negociante; José 
.Joaquim Teixeir:l. Rabe!lo, negociante; G-rego
rio José de Souza :IIello, negociante; Joaquim 
Hrazi!io l<'erreira; Antonio Pereira de Andra
de. negociante c propril'tarin; Antonio de 
Souza Galvfto. negociamo proprictario; 
Joaquim dos Santos Neves e C., negociantes; 
Concgo Cura Vicente :l!aria da Silva; José de 
Sú Bittcncourt e Camara, proprlctarlo; J. 
Rodrigues de Figueiredo; José Galdino Ri· 
beiro Sanc:lH.·s; Jt1Üo F:::pt!.:;L~ Pinto: La!lislau 
Ribl'iro Sanches; Innocencio :\Iarques de Arau
jo Gót•s; Herculano Antonio da Fonseca; José 
l<'lorcncio de :IIello, proprietario c senhor de 
engenho; .TosE de Souza Augusto. proprieta
rio; José dos Santos Corrêa, negociante c 
proprlctario; .José Antonio Gonçalves. nego
eiantc; :\Ir,noel dos Santos Corrêa, negociante 
c prnprietario; Mano.:! da Silva Rino, pro
prietario ,, negociante; Antonio José Teixei
ra, negociante c proprletario; Joaquim José 
de Arau;,) e Sl!va. negociante e proprictario; 
.José Joaquim de Araujo Silva, negociante e 
proprictario; Antonio :\faria de Moura ?.Iat
tos, negociante; João da Silva Freire, nego· 
ciante; Lulz Antonio Vlanna, negociante e 
proprletario; Lino José da Costa Cucntro, ne
g-ociante; .Tosé Pereira dt· :\Icsquita, nego
, ;i.!lt ; José JCJaqu~m p_.~·,·ira d:t Co:H~l, ncgü· 

ciante; .Tosú Martins dos Santos. negociante 
e proprictarlo; Antonio Joaquim da Costa, 
propricütrio e Commandante das ,·;omarcas de 
Scntosc e Barra; Evaristo de Oliveira, Ba
charel formado c negociante; l\Janoel José de 
Ara11jo, negociante e proprictario; Manocl 
Peixoto Ferraz, negociante e proprietarlo; 
.José Alvares Guimarães, negociante; Joaquim 
Jorge :\Iouteiro, negociante e proprictarlo; 
:IIarlnho & Cunha, negociantes; Pau!ino .José 
Rod:·lgucs GuimarfLCs, negociante; João Gon· 
çalvcs Olh•cira, proprictarlo c negociante; 
João Antonio Dourado, negociante e proprie
tarlo; Carlos da Si!Ya Lopes, negocilnte e 
proprietario; Calixto José Teixeira ·de 01!
vcira. negociante c propri~tario; José Pinto 
Uma, negociante; Vicente Ferreira de Frel
<as Guimarães, negociante e proprictarlo: 
.;osé Ramos Xeves, negociante e proprietarlo; 
.\ntonio Vicente de Almeida Bastos, nego
ciante; Jofto de Sonza Brito, negociante: 
,~!cxandre Borges de Barros, proprietario: 
Antonio Ribeiro Gulmarfl.cs. m•gociantc; An· 
tnnio Ribeiro Guim~·::tes Filho. en: ;1rcgado pu· 
b!ico; José Thomaz de Aquino, empregado 
publico; João José Rocha Vianna. em;Jregadc 
;;ublico; José }Iaria Pereira Caldas, Tcnent~ 

ela Ar:nada c empregado publico; :\!:moei José 
,\Irares, empregado publico; Euzebio Vanerio, 
empregado publico; Joaquim O!avo da Silva 
Ilebello. ~Iajor do 1" batalhão dtt Guarda Na
cio:~al c empregado publico; José Vicente Gon
çalves Tourinho, proprietario; Domingos Vi
dra Caldas, empregado publico; Joaquim An
: o:lio d<t Silva CarYalhal, Tenente-Coronel do 
Ü" b:t:alhão da Guarda Xacioual; Joaquim 
Ernesto de Souza, empregado publ!co; Firroi
no Joaquim de Souza Velho, empregado pu
blico; Luiz Antonio de Sampaio Vi:lnna. cm
pregado publico; .José Pires de Carvalho e 
Albuquerque, Bacharel formado e empregado 
publico; Jo:tquim Antonio de Athaydc Sel
xas, proprietario c empregado pub!lco; .T oão 
Joaquim da Silva Guimarftes, empregado pu
blico; José de Souza Freire. empregado pu
blico; José Soares, empregado publ!co; Luiz 
Ferreira Franco, Alferes da Guarda Xac!onal; 
Firmino Jose, Damasio :Mattos, ~!ajor do 3• 
bnêalh:-to da Guarda Nacional; José l\Inrcelllno 
dos Santos. Capitão da 2• Unha c• emprt•gado 
publico; );Ianocl .To sé Guedes. empregado pu
blico; Pedro Cerquclr:t Lima. proprieturio dB 

45 
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l:ngenho; JosG Antonio da Silva Serra, Juiz 
da Paz e negociante; João Slmp!lclo de PI· 
nho; Angelo Muniz da Silva Ferraz, Bacharel 
formado, Juiz de Direito c Deputado Provin
cial; José Antonio da Cunha, administrador 
do Consulado; Manoel Gomes Tourinho, cm
pregado publico; Scveriano Aires de Araujo 
Mendes, empregado publico; l\lanoel Antunes 
de Abreu, escrivão do Consulado; }!anoel An
tonio da Silva, amanuens•· do Consulado; 
l.t'rancisco da Cunha Xabuco Filho, empre;;ado 
do Consulado; José Feliciano Castilho. em-
pregado publico; Jacintho Silvano Santa Rosa, 
empregado publico; José Francisco Coelho de 
Oliveira, emprrgado publico; João da Silva 
Baraúna, feitor e conferente do Consulado; 
Ma!aquias Antonio Jos~ Coelho, feitor e con
ferente do Consulado; José da Silva Romão, 
arqueador; Tiburclo :llanoel de Castro, em
pregado publico; Francisco José Ferreira, cm
pregado publico; Lino José Gestelra, empre
gado publico; Francisco Baptista de Souza, 
empregado publico; João dos Santos Sepul-

tão da Guarda Nacional; :Manoel R. de Almei
da, Capitão de 1' l!nha; Antonio José de LI
ma, Capitão da Guarda Nacional; Tito Ta
vares de Oliveira, Tenente da Guarda Nacio
nal; :1-Iathlas de Aragão Mun!z Paranhos, Te
nente da Guarda )lacional; Joiio de Oliveira. 
Santos, Alferes do 1" bata!híio da Guarda Na
cional; João Maria da Silva Rebe!lo, Alferes 
do 1" batalhão da Guarda )laeional; José 
Caetano da Costa, tabel!iito publico; Francisco 
Antonio Filgueiras, contador da Camara Mu
nicipal e Alferes da Guarda Nacional; José 
Dias de Andrade, Tenente da Guarda Nacio
nal; Vigario da Victoria, D. Joaquim de AI· 
moida; José Ricardo da Silva Horta. Coronel 
de legião e proprietario de cngt·nho; Christo
vão Pessoa da Silva, contador interino da. 
Thcsouraria; Francisco José d" ;\Iattos Fer
reira Lucena. Coronel e proprietario; :lfanoel 
.To:1.qulm Pinto Paeca. Tenente-Coronel de 1• 
linha; Antonio Joaquim de :IIag-alhitr-s c Cas
tro. Commandantc G,·r;l! da Policb; José :lia
ria de 1fartos. Capir.:'tO da Pollr·ia; João .!e 

veda. feitor c conferente do Consulatlo; Ro- Scu~a Teixi::ira. Capltftn da Policia; João Tcl
drigo José :\Iauricio, empregado publico; ;\Ia- ::eira da Silva Frl'irc, Tcnen~<-:tjudantc da 
noel da Sill'a Gomes. empr2p;ado publico; :\Ia- Policia; :\Ianoel Rodri;:uc•s da Costa. Tenente 

noel Antunes Pimcntel, administrador do d:1. Policia; Luiz Pt·drcira do C<tnto, Alferes 
Policial; l\Ianoel !~nacio S~>a:'<'S. Secretario 
da Po!lcia; Joaquim Ar:tonio Di<:s de Andra
de; Vic,•nte F~rreira d·· Oliv~ira, Vigarlo da 
!"UrL do Paço.'' 

Correio; Antonio Fr:1.ncisco da Silva. empre
gado publico; José Pedro de Souza Paraizo. 
proprletario; Prancisco José de llfattos Vil
l••la, propriet:lrío de engenho; José .Tacom•~ 

Dorla. contador da J-Ilrinha; João tlc Azevedo O Sn. Vtmra:~-:•tw (p· /(1. orrl•:;.•:): - Dese· 
java saber a que CommissfLo vai ser remettlda Pirapitinga, 1" cscripturario da ~farinha; An

tonio José Teixeira Pilho; Francisco .Evaristo "
da Silva, empregado publico; .TosG Jofto :\Tu-

re:presentaç~o. 

O St:. Pm:smt·:;;·,·r.: - A' de Legislação. 
O S!:. VEt:Gt'Eino: - li: nfw se manda im· 

ni~. empreg-ado publico; Augusto WencPs!á•' 
da Silva Lisboa, CapitflO'Tcnentr. da Armada; 
J.uiz :\Tuniz Barreto. Pmprcgado publico; A!!· 
lOnio Ríbc'ro r!~ Si!.-a, PffiPI'0.!!ndo pnblir:o; 
Fclippo Dmtrtc Vlanna. Capitfto da Gu::trdn 
Nacional; Mnnne! R.odrip;uPs Valença, Capi
tão da Guarda ~acional; Tito Adrião Rcbc!lo, 
Tenente cirurp;iãn-mõr dn. Guarda Naclonn.l; 
Luiz José PerPira Rocha. nr.g-ociant<• c pro
prit•tarlo; .Tofto .Tnnqnim d:1. Silva, Juiz de 
Dirrito da 2' Vnrn rto Civd; Antonio Fran
cisco de Barros. prnpr!rt[lr!o: Antonio dr 
Souza Bíttencnurt. prnprirtarlo; ~fano0! ~rar· 

tin~ da Sllv:1. Brnzi!ciro, propr!rtar!o; T-'ran· 
cisco .Ribeiro Pessoa. nrr:orinnt.J· e ;Jrnprirta
l'iO: .João Frnncf~ro dr So1~~r.n. flarrl~~o. Cr!pl~ 

primir? 

O St:. PAnAiso: - Eu requeiro a lrnpres
s:lo; mas parece bastante que se mande Im
primir no D.espr.rtador: creio que o director 
da folha se prestarti a Isso: c deste modo chr· 
!(arti a representação ao conhecimento dn to
dos os Srs. SenaC:orcs. 

O Sr.. H. CA\'AT.CA:>Tr: - Eu achrn·n con
v~;nir.nte que tnmbem se lmprlm!sst as nssi
;.;·naturas, porque julgo que é objrcto Impor-
tante. 

O Sr. Prcs!den te declara que a re
prescntnçilo srrti rcmcttlda ti Com
mlssfio de T.Jt~glslação, fi fmpr1~ssn no 
jornal dn Cnsa. 
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Sendo approvado que se nomeasse 
uma Deputação para ir cumprimentar 
a S. :1-I. o Imperador no dia 7 do cor-

adiamento, até a futura scssfto, do 
projecto que Interpreta alguns arti· 
gos do Acto Addic!onal. 

rent~. süo eleitos, á sorte. os Srs. Fer- 0 Sii. VEHGUimw: _ Sr. Presidente. Eu 
rc!ra de Mello, Rodrigues d: Andra- I ainda sou obrigado a Insistir neste adiamento, 
de, Mcllo e Mattos, Jardim, Verguelro ! que me parece multo necessario. Bem dese
c Almeida e S!lva. . : java fazer algumas lnterpellações, a este 

Tendo o Sr. Lopes Gama pedidO que respeito, ao nobre Ministro dos Xegoclos Es
se nomeasse um membro para 0 sub- trangeiros, porém abster-me-hei disso, pois 
stituir nas Commissões de Legislação que observei que. sendo ellc interpellado por 
e Assemb!éas Provinciaes, assim se dous nobres Senadores, para declarar se o 
decide, bem como que se nomeasse 
um m"mbro para a de Fazenda, du
rante o impedimento do Sr. Alves 
Branco. 

Passando-se a fazer as ditas no-
mcações. são eleitos: para a Commis
siln de Legislação, o Sr. Carneiro de 
Campos, com 4 votos; para a de As
sembl6as Provinciacs, o Sr. Almeida 
Albuquer~ue. com 9 votos; e para a 
de Fazenda, o Sr. :.Iello e Souza, com 
9 votos. 

O Sr. Paraiso participa que o Sr. 
Senador Luiz Josê de Oliveira não 

Ministcrio era ou não solidaria, elle se re
cusou a Isso, declarando que os factos res
ponderiam pela sua conducta, e que não jul
gava conveniente antecipar declarações de 
seus principias, se bem que disse que expli
caria factos; não sei a que factos se referia o 
nobre Senador. A' vista desta incerteza, e da 
recusa, ao menos tacita, de explicar-se sobre 
a solidariedade do Minister!o, não dirigirei 
interpellaçõcs a tal respeito. comquanto eu 
julgue que ellas muito esclareceriam o nego
cio. Já disse que, (L vista de um novo :-.Unis
teria, convinha haver mais alguma demora nas 
deliberações sobre este projecto, atlm de se 

comparecé por lncommodado: Fica o 
Smado inteirado. 

saber qual era o seu programma politico: eu 
julga\'a a principio que este adiamento não 

~ê-se c fica sobre a mesa 0 se- poderi:!. ser bom, e que esta discussão se não 
gumte parecer: devia prolongar; mas agora vejo que convém, 

"A Commissão de Constituição examinou li porque é necessarlo esperarmos pelos factos, 
a resolução vinda da Camara dos Deputados, p:tra termos conhecimento da politica do Ga
na qual se declara que o tempo da residencla verno, e muito longo tempo deve decorrer 
exigido pelo art. 1" R ·I" da lei de 23 de Ou- antes que haja esse conhecimento. 
tubro de 1832, para que possa ter lugar a na- Fundado, pois, nestas razões. appondo-me 
turalisação dos estrangeiros, fica reduzido a ao prngresso da discussão deste projecto, e 
dous anuas. que correrão independentemente muito pri!lcip:tlmcntc porque cu nD.o posso 
da declaraçfw prérla feita na Camarn :1-Iunl- deixar d<· cnnsldcrar Isto como uma nova rc
clpal rrspecti\•a, de que falia o § 3" do artigo forma que se faz 6. Constituição na parte do 
de lei acima citado, a qual, nesta parte, tam- Acto Addlclonal; e multo esfarrapado il o 
bem fica revogada; a Co:nmissfto <'ntcnde que capote de interpretação com que se cobre a 
essa resoluçiio é ut!l. c que deve entrar em rdorma que se pretende faze.r. 
discussão, para ser npprovada. Este motivo só seria bastante .. para que 

"Paço do Senado. 31 de Agosto de 1839. tiio cedo se não tratasse deste projecto, por
- Jfa-rqn~z ele Pa;·anarnui. - Vist·oncl-~ ck qu~ talYcz que, pensando-se mais reflectida
S. Leopoldo. - Vasconccllos." mente neste negocio, este projecto venha a 

ser abandonado, at6 pela sua Inutilidade. 
tt Ord-em do clia ! Eu niio me opponbo a que se rPtorme a 

I 
Constituição nn parte du Acto Add!clonal, eu 

Cont!ntl.a a discussão. adla.da na o desc•jo multo cordialmente; mas quero que 
antecedente sessão. elo requerimento \ ella seja feita pelos me-los lega.cs: desejo 
do sr. Ferreira de M~llo. propondo o l que ella St' fa~a. mas nos obJectos Importnn-
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tes em que essa parte da Constituição neccs· Senhores. E' sabido que todo individuo 
sita ser reformada, e não nestas pequenas ba· i corpo moral tem duas faculdades: vontade 
gatelas de que trata o projecto, o que só serve : acçfto. Nos corpos pol!tl~os, a vontade cham 
para descontentar as Provincias, e tirar-lhes · se Poder Legislativo, " a acção Poder E> 
algumas regal!as que estão exercendo e que 

1 
cutlvo, a qual é limitada, porque a acção 

a Constituição multo expressamente lhes con· i exercida por dous modos ou por dous age 
tere. : tes: um é o Poder Executivo, o qual te 

Fallando do artigo qt;" se discute, per· acç~o. rc•gulando os dlrdtos entre os indlv 
guntarei que males cu qne bens podem rc- : duos c a Nação; c o outro é o Poder Judiei 
sultar de que os Juizes de Direito sejam no· rio. r,uc põe em oxccuçfto as leis sobre os i• 
meados pelo Governo Cent:·a! ou por seus de· : tercsses c questões dos Individuas entro s 
legados. De certo que nenhum. Se se não ob· :mas tudo é executivo; e quando dentro r 
tem bem algum, mas sim um mal, que é ras· : uma Xação os poderes cstfto divididos, ell• 
gar, violar a Constituição, restringir ás As· : dt•VC!ll sempre cst:tr divididos de tal mod 
sembléas Provinciacs uma attribuição de que ; que a vontade tenha meios de se fazer cxt 
el!as estfto de posse, emanada de um justo : cutar; de outra maneira tudo ficaria embar• 
titulo. para que dar-se um tal passo, c, o que é · çado; c qu::udo a Naçfw não obedece {L vo
mais, dar-se com tanta pr~cipltação?! ' tade. entã.o dcstruida fica toda a harmonia 

Se essas Assembl6as tivessem exorbita- 6, pois, ncc<'ssario que o orgão em que est 
do, arrogado a si attribuições que lhes não · depositada a vonw.de tenha meios de a fazt 
pertencem, então, bem; mas ellas têm a seu rca!lsar. 
fa.-or a lettra da Constituição. O Poder Lcgisl:.r:·:o roi pri!:l!c•irament 

Eu disse que não sou dos que não desejam ' conferido á Assr,:nblé~ G•·ra.l. t'~:t e!!a quer• 
a reforma da Constituição, na parte do Acto . r·xprlrnin. a vonlad,_. naeional: r,stando : 
Addicional: eu me r:xplicu a este respeito. Eu ; rontailc concentr:ul~ em um ponto. a t'Xt'CU~ã. 
quero a reforma da Constituir;üo, mas quero · porlia tambem estar concentrada do mr:sm. 
que ella seja feita pelos tramites que a Con- :modo cm um unico pcnto; m~s. ckpnis, n 1·on 
stituir,iio tem estabelecido; e não que se re· tadc ou o Poder Lcgislatt.·•• d:l·i,lio-sc. c de 
forme anniquilando·a. violando-a. porque Isto : c!c!in·Jr Qtl<' cm tuda nfra scrb rr.c;lda a Xa 
não é r(•forma, é urun. rcbelli:lo contr!!. a Con .. : ~:in por uma. só ,·nnt.a~:~~. c f111C n. t;OntaUr 
stituir;ão! Digo que dest:5o que .se faça :t rc ... ll!lic?.. que at~ r·niJ" ·~::':ta ~!in!taria ~ 

forma. porque, se eifcctivamente o Acto Ad .. : c•·r~ .. ::. neg·neio;;~, m~1~ (]!~·" rm ···~:r:.~~ haver!~ 

dicional tem def~ito;; muito graves. convG:r 'n:::a our.ra vo~~.:,::.-. nm c:m·o Poder Lr;;ls 
que c-llcs dcs:lppal'L'Cam; :..nc.s nrw C! isso o que ::li:!Yo; qnP r:Hln. Pr·~yin::L· l.e!'!n. uma vonta. 
eu v~jo praticar·sc; o qu:; obscn-a é q:1" ::;; :c>. a qu~l ;;e cxp~imiria pelo scn Corpo Le· 
defeitos graVL'S c raclicacs sub.sl::;tcm, c tr.::- · :~isl~~·!rr .. 
ta-~c s6 de prqu.,nas cO:lsa.s, c!r: cousas CJU" Or~. é .-isto que daqui resulta a neees
nada valem. :lias, sc:Jllor .. •s. a!nd:! qnc t'U r2· oirladc d;: lutwr tambem executores proprlos 
conheça esses defeitos radica.cs. n'm por iss~· 'c!t•stc Corpo Legislativo; 6 nccessarlo que este 
tenho menos veneração pela Constituição. na : Corpo Leg-islativo parcial seja munldu dos 
parte do Acto Addicionnl, porque, sendo obri· i nw!os de fazer cxc•cutar suas c!el!bcraçõcs; 
gado a respeitar o pacto funda:ncntal do Es- · por6m nr:o foi Isso o que se fez, antes sim 
tudo. devo rcspcit:J.!·o cnm esses mesmos de· · dei:wn·s,~ tudo confundido. 
feitos, c cntt•ntlo que se devem empregar os ; .Trt <'m outra occasiiio disse um illustre 
mr.!os lcgitimos para se corrlg-!rem estes doe· · Senador que, quando ·dentru d" um ~stado s~ 
feitos; c o lcv:r:· ::. c·:·r,.<to ,.,.;~: .. fim ni:o •'"r- adwm estabelecidos dous poderes políticos, é 
tencc a cnda um de nós. nfto pertence a csla necessarlo que elles marchem para!!Plamcnt": 
Casn, c por isso dcn·mos ficar cm silencio. é os te nm principio lncontcsr.avt•,; mas foi 
at6 fjue nos st•,ia ro·!llettirla da outra C:.mnra r!lt• nppllcado á nossa or:;:anisnção politica? 
a proposta dC'ssa r ... rorma. Ea me explico a . :c\fln; c noucas reflexões bastam para se co· 
respeito do qn~ ru consi:i<.'l':l :11ais c!<'f,·!tnoso . nhcr.ercm as monst.ruoslc!ncles que nr.llns cxis
!10 Acto Addicional. · tr·m. Pru·Un.-Io do principio de que estes norl•" 
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res devem marchar parallelamenle, G evidente 
que cada um dos poderes legislativos provln
claes deve ter. assim como o Poder Legisla
tivo Geral, sua acção Independente, porque o 
Poder Legislativo Provincial, rmquanto não 
sahe da orblta de suas attribulções, é inde· 
pendente do Poder Legislativo Geral: o Poder 
Legislativo Geral nüo póde révogar os actos 
dos poderes pro\'lnciaes senão nos casos mar
cados M Constituição; em tudo o mais, J 

Poder Legislativo Provincial G Independente: 
mas, se ellc G independente deve tambem 
sel-o nos meios dL' execução da sua vontade. 
E' isto, porém, que não acontece, tudo est~i 

confundido. 
Vamos a entrar ncsoa analyse pelas d!!fc

rentcs cla:;ses de empregad0s. Pr!nc!p!cmos 
pela administração. Diz-se que os Presidentes 
das Pro\"incias sfw c·mprcg:'..dos gcracs. entrc
ianto que os seus secretarias são empregados 
provinciaes: p6de hlver monstruosidade 
maior dn qu0 esta? Para se marchar segundo 
os principias de Direito Publico era nceessa-
rio qtk os corpos leg!sl:ltivos prov!nc!acs 
tivessem um cxrcmor d<' suas deliberações 
que fosse •·mprcgndo pro•:incial. e nfto empre
gado g-eral. Do mesmo modo. sendo o Presi
dente drr Pro\·incirr cmpre.~nrlo g-eral. pelo 
mPsmn )lrlncipio rle identidade aqu,,lles em-
prcp;adns de qu<~ t'lle se serve p:•.ra executar 
as leis drviarr. sc·r tambc:n empreg-ados ge-
rnes: mns. t•ntrctanto, nada. disto existe. est:í 
tudo confundido. Ko que diz respeito ao Po
der .Turliebrin, existe a d!sposiç~o de que os 
Descmb3rg-ndnres são 0mpregados gcracs. e o:; 
Juizes de Direito sr,o empregaclos provinciaes: 
eis aqtll outr:J. :nonstruosidad<'! Desta confu
sfto qu,, sr fez no Actn Addicional G que re
sultam todas e'ta;; difficuldarlrs. 

Eu n:io ,;,·i sr coll\•iria qm o Poder Judi
ciaria ficnss.' sl'nrlo geral ou p~o\·inelal; é 
questão dr que não m~ occu~o: n1as o que 
di.!!o (· nuc, ~f· os Dt1Sf·mb~rg-adorcs ficarão 
st•ndn r.mprr~:ulos ~rrncs. chtflo tnmbcm de
viam sel-o.os Juizes d,, Direito. ou a ficarem 
estt'S empJ:,;,-:ulns provinc!aes. tambem o de
viam ficar os Dcst•mbarg-aàorcs. 

!\Ias, part·~ "' monstruos!dade S<'l' levada 
nfndn :1. um ~r{lo ~uprrior, determinou-se: qu0 

os Commandnntc;.; Suprrinrí'!:; t1n:l Gnard1s Xn
C!lonnes fos:wm emprcp::ulos ~;Prac·s, e f•:1 nn
tros offi<:in.t•s rossr·nl Cll1Ilr::g:\t1·l~ p;-odndn.r:=;. 

Coxo 6 que OG emprcgatlc;; pro'.'inci:!.~ po 
ser dirigidos por uma autoridade de emp 
do geral? Como é que esta autoridade, q 
empregado geral, exercitará o poder sobr 
empregados prov!nciaes? Esta é uma 
malares monstruosidades: e daqui provêu 
das as dissensões que ha a respeito do 
Add!clonal; sfto filhas de sua má orga. 
çfl.O. 

Ora, querer !r remediar bagatelas, 
xando-sc sem remedio males tão graves. 
que cu não julgo prudente nem neccssari. 
que eu, sim. en tr~ndia ser necessario era 
nos occupassemos dos males radicaes do 
Add!cional; e s~ se apresentasse um pro· 
de reforma, cnca:ninharlo pelos tramites 
gaes. havia de achar o meu assentim• 
mas jáma!s poderei convir em que Isto se 
por uma maneira illegal. 

Da boa !ndole do povo brazilelro ll 
resulta o ter-se conservado tão pac!fl.
vista de uma tal lcgislaçfto: em um vaiz 
inquieto. cs~a mfl orgn.nisaçfto teria jft pr, 
z!do <:'ffcit0r. t<•rr!nls; mas o povo brazll 
é amante da paz. c por isso nfto tem pr, 
zido males essa absurda nrganisa~ão do , 
,\ddicion:tl. X:lo \'cio. porém. que com 
rPformn. tacs mllc~s vão ficar remediado 
n~o posso ddxar de lhe chamar reforma 
n:io qu~ndo me eRquecer da lettra do Acto 
dicional; mas. cmqu:mto df·lla (·stlver I 
brado. í::mquanto :t tiVt!!' p~C'sent<~. não pl 
r<·i deixar ele lhn d~r esse norn.c. Este proj 
consiste nnm!l. in!lo\·ar,~o de l!ngua.;~em, n1 
significar:no que fl~ quP.r dar fts paJavrm;, 
~nificn~rto int.•ii~anlc·ntt: c:ontrarin. fJ. ncce' 
que cl~as t<~~~l t~~l-1 ~~.,! l:';'lra: (•mrtm. t.Pm; 

quanto hn. de m~io. Um projr.cto tn.l. que, 1c 
ele nos livrar dos ma1es que soffrcmos. os 
nggrav:-:.r-. d<'n~r(t contilu:r: r n. ~rr d!seuti 
!\Tto convirá nnc St' rcflic:ta pa.ns:tdnmrnt.e: 
hre rl!r? Parr~é-:nc que s!m. 

Voi.:tr .. !. por!::tn lr.. pelo ~diamrnto. e 
: quantn.l adi~~lllt'iltt"s se nprrsentar('nl para 
. se uc um anna ~"!'a nutro os i1Jugtrrs Sem 
. rcs, que têm mostrado tanto c~lnr nr sns 
: ta~:1o dc!lr. r.'CDnhr•c:·m ~. Sll:l l\lllt.!J!d:!'i•'. f 
~ver SC' r(leo:lhN·c·n1 os perig-os (~ o::; rr:.:tli=~S 
~ cll,~ póclP causar. E' de 1\SpC'r:lr fJU~ os nol 
i Scnndnres. lc.u~~.ndo suas \'Lít3s pr0rnnd3~ 
J bre um tal objecto. eonco!·clariio cm qn·' 
l cól'te o mn.1 flt""i:-.: r:~:z_ r t"Jll['l'"-'r~o ~P" i~~!;~l 
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faça pelo modo I,~ga!, é como est(L marcado na 
Constituição. Voto pelo adiamento. 

O Su. MEr.Lo E lliA'rTos: - Não fallarla 
sobre a materia se niio visse que o nobre Se
nador, o.ue acaba de sentar-se, nos deu armas 
contra si, porque, a meu V<'r, provou a neces
sidade da interpretação ... 

Os Sns. ALJ~NcAn, VEilGUEIRO E FEilllEIRA DE 

Mzu.r.o: - Da reforma! 
O Sn. :\il~Lr.o E :vlATTOS: - São só tres ? ... 

Não h:~. mais g"nte? ... Ora, é verdade que não 
s~ deve pugnar mais, nem insistir em que isto 

, dade é que ainda não chegamos a c~sc pout· 
I cumpre, todavia. que eu declare que não a 
:nitto Poderes Legislativos Provinclaes lnd 
pendentes, nem cu posso reconhecl'r essa i 
dependeneia, quando observo que todos os sc1. 
actos têm de serem su1Jm1•tlidos no eonhec 
mento do Poder Legislativo Geral, o qual !h 
ü superior, pela Constituição c Acto Addiclr 
na!; e em virtude de cujas disposições a 
Corpo Legislativo Geral compete detcrmln~ 

quaes os actos que estão nos limites da lo 
dcpendeneia do Poder Legislativo Provlncln.! 

não é reforma c sim interpretação, porque o n;io ha, ponanto, uma lnd0pmdcncia tfto lat 
nobre Senador já lhe chamou rebellião contra como quer o nobre Senador. cuja doutrina m 
a lei fundam .. ntal; mns entremos noutra mn- parece muito anti-conslitucion;!l. Xi"to s'·J" 
teria. passivei acabar-se com esses Pollcrcs L(·gi<a 

O nobre Senador entendeu. e não sei por tivos Provinclaes, por meio de uma no1•a re 
que raziio, que as attribuições do Poder Exe- forma com autorisação dos eleitores? Crel• 
cutlvo e do Poder Judiciaria niio eram senüo que sim. mas de modo algum que passe ~ 

attribnições exeeutims, eonsidero que isto é 
mais uma descoberta contra a Constituiçfto, 
porque eiia diz que ha tres poderes politicos, 
os quaes são independentes no exercicio de 

idéa da indepcndcneia das Asscmbléas Pro 
vinciacs. 

Vamos, porém. u outro ponto da dnntr!n;• 
uu nobre Senador, sobre a cxL·eul;ito da v,.n-

suas attribuiçiiBR; o nobre Senador. porém, tadc. O nobre Senador mostrou a necc~::1idad~ 

qual! ficou dh•ersamente os poderes politicas, ni"<o sei se da Interpretação, ou rebe!llão, como 
c rc-duzlo o mesmo Poder Judlclarlo a Poder dle lhe chamou, posto que, a meu ver ha per
Executivo, e eu julgo que daqui não póde re-~ feita interpretação. O nobre Senador nüo con
~ultar senão grande anarchia; ·mas, cmf!m, é ccbeu como pudesse haver cx,cutorcs sccun-
uma grande descoberta do nobre Senador. darias, que são cmpr.·gados pro1·inciacs; assil!l 

O SJt. VERGt:J~mn: - Xão é minha. como tambem nüo entende que haja no Poder 
O Su. Mgr.r.o 1~ MATTOS: - Eu as8lm o Judiciaria un1a classe do empregados gera;~s 

ouvi; !l~tr.~s nostrce aurrvrunt. E não se póde e outras de empregados provinciacs. o que, 
negar que foi o no!Jre Senador quem veio com na opinião dellc, é uma momlruosiuadc. :\Ias 
essa gTnndc descoberta de que o Poder Legls- o nobre Senador, que reconhece csst•.> emlJ~

Jativo Geral deve marchar paralielo com o Po· raços, que acha monstruosidades qu<" emprc
dcr Legislath'o Provincial, ou vi ce-versa; r gados gera"s estejam ,,.n•indo como cmprc
para que produzia clle este argumento? Para gados provinciaes; parece que por isso mesmo 
demonstrar que o Poder Legislativo Provln- deve convir na necessidade da lntcrprctaçiio; 
cial de-ve ler um cex,·cutor proprio, assim como 
I "m " Poder Exceutivo Geral; e coro Isto na
ua menos fez crcar, ou ao menos indicar uma 
indepeod~ncla absoluta nos Poderes Provin
c!aes. E como o demonstrou elle? Fazendo ver 
que havia certos casos cm que os Pntleres 
!·'rovlnclaes eram Independentes. Eu não con
vonho m•sta indepcndencla tão lata como o 
nobre Senador quer que seja, e tambem me 
parece um pouco perigoso avocarcm-sc taes 
prlnclplos nesta Casa: tal preclpltnção é pre
judlclnl; e, quando se apresentarem princi
pias ele latitude tal, !i necessario que sejam 
n~pollidos. r; I'•'P'~llldos corajosamPntc: Yt~r-

e, quando, assim argumenta, cathegoricamcnte 
a tem demonstrado, por isso que elle entende 
que os empregados de prlmdra m·dcm não r>o
dcm ser senão empregados gcraes; e sendo 
ncccssario unlformisar essa classe de emprt·
gados, 6 evidente que o adiamento proposto 

I 
sobre o projecto obsta a qu1• Isto St•· consiga 
e por Isso se deve votar contra cllt•. 

' O SR. PzmsnmxTJ·:: - A m~tcria fica adia-
da para se passar [t outra pai~e da ordem 
do dia. 

O Sr. Costa l~errelra prOJ>Õ~> que 
continue a dlscussi,o at.Í! ~r.· decidir a 
questão do adiamento. 
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Consultado o Senado a este respeito. 
convém em que se continue a tratar 
da materi:J. até á. 1 hora da tarde. 

produzio para provar que as Asszmbléas _ 
vinclaes não são independentes, foi dizer 
o Poder Legislativo Geral podia extinguir 

O Sn. VEJtGUEruo: - Pedi a palavra só· Poderes Legislativos Provlnc.iaes. Mas cu , 
mente para me explicar, porque julgo que não lhe-hei que o Poder Legislativo Geral nil.o 
fui bem entendido pelo nobre Senador, que de tal fazer; isso só compete a uma .Assem· 
disse que eu confundi todos os poderes no Po- Constituinte, composta do poderes especl• 
der Executivo: cu confundi tão sómente o e não uma legislatura ordinaria: e esse n 
Poder Executivo com o Judlciario, porque am· · mo poder que póde reformar ou extinguir 
bos têm por fim a execução das leis. O Poder I Asscmbléas Provinciaes, tambem póde re 
Executivo nfto é o executor de todas a~ leis; mar ou extinguir a Assembléa Geral, e 
executa aqu<'l~as leis que regulam os direitos 'I isso o principio que allcgou, para prova 
entre os lndivlduos c a :-lação: o Poder Ju· não lndepcndencia das Assembléas Pro' 
diciario decide as questões dos individuas en- I ciaes é inteiramente futll. 
trc si, mas, com tudo, é executor da lei. Não O nobre Senador qulz mostrar qm• P• 
chamei, pois, a todos os poderes Poder Exe· meus principios eu devia concordar nlsst 
cutivo. 

O Sn. ~!"J.LO r: l\!ATTOS: - Englobou to· 
dos. 

O Sn. V,;naT:mno: - ~fLO; reconheço a 
divisão dos poderes. e o que digo. é que o Po
der Executh·o e o Poder Judiciaria são ambos 
~X0C11tOrP.S. 

O Sn. :I!Er.r.o E 1!ATTOH: - Xão são. 
O Sn. \'r-:J:r.T:EIHo: - Pois não sejam. 
O SB. ~f!.:u.o E ~LITTos: - O Poder Judi· 

c!ar!o é prrfeitanlt'nte Independente; leia a 
Constituição. 

O S~:. Vm:GL'Emo: - Pela Constltulçiio 
mesmo 6 que cu reconheço (lue elle é executor. 
Eu respeitei a nomenclatura, e o que fiz foi 
qua]i[icar. dNerminar a natureza d'·Sõe Poder: 
o nobr.~ Senador ne;ou a lndependcncia que 
têm os Poderes Legislativos Provlnciaes ... 

O Sn. ~!Eu.o E ::I!ATTOS: - No sentido gc· 
ncrlco, nego. 

O Sn. VmGuEmo: - Quando fallo na sun 
independencia é rC'lativamente ao exercício das 
attribniçõ,•s que a Constituição lhes deu; não 
trato d:1 ind••p,•ndcncia gencrica, porque neste 
mundo n!ng-:J<•m é independente :J.bsolutamen· 
te. O Poder L•·p;isiath•o ProYincial G indepen· 
dente no exercício das attribuiçõ,•s que 

que elle chama in terpretaçi"to, e disse que 
eu reconhecia que o Poder .Tudlc!ario de 
ser todo geral ou provincial (não se! co 
não demonstrou que devia s~r gera!). , 
podia deixar dt.• approvar a reforma. 

O Sn. !lh:r.r.o 1~ l\LIT'fos: - A !nt.erpr~ 
çiio. 

O Sr:. Vmr.uw:o: - Chame-lhe intcrp 
t.ação, cu nü.o lhe durei esse nome; e. até 
tamos discutindo uma questfto que niio P• 
ofrcreccr a menor dnv!da. {L vista do que 
expn·ssamente ~st:l determinado no texto 
Acto Addicional, que diz que são emprega• 
municipaes e provinciaes todos os que exh 
rem nos municlpios e Províncias. {L excep. 
dos que diz(,m respeito (L administração, ar 
cadação e contabil!dade de Fazenda Nac 
na!, fL administraç:1o ela Guerra e Marin: 
etc. (Lê o * 7" do art. 10 do Acto Addlclonal 
os Juizes doe Direito nrro s:io exceptuados. 
declarei que nfw t·ntra\',t na questão de sal 
se convinha m:ti.> QUl' o;; Descmb~rg-adores 
Juizes dt• Direito fosst·m empregados g,~rr. 
ou pro1·inciar-s: o nobr~ Sr.nnclor dtm b 
como resolvido; pon:m, para mim, é qncst 
de dlff!cil !'t•so!uçiio. nu. qual n:t0 quem r 
trar agora, nem e li:~ ,·cm pam o caso: o q 

Constitul~iio :hP confere, ~ a AssembWn Ge· serve para o :acn argumento 6 o que e~ 
ral, não p:;dc ,.:,,·o.t;ar aquelles dQ seus acto~· cscripto na Consl·ituir,ão. Ora. t:slá. cxpres'. 
que estiverem dentro de suas at.lribuiçii.>·s: mente dett•rminatlo na. Constltui~iio ~ne 
por Isso, qua~f)o obra leg·a!mcntc é tfto lnde· Juizes de Direito são emprl'gr\dos )lrovi 
pendente em seus actos como a Asscmb!éa claes: L' esta tlisposiçiio do projPrto vai c 
Geral: se porventura ellc sahlr f6ra da rai:l tnbclccer prrc!samente o contrario do q1 
de suas nt~r"lbuir,õ~s. r:ntão. sim pódr a As-, está esrrlpt.o na lei fundamental. E depo 
scmbWa Geral rc\'ogar seus actos. notar-sc-ha IJU•· ru e!w.me ao projecto de ,. 

Outro argumPnto que o nobre Senador farrapado capo:c de interpretação? 
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O Sn. M1;1.1.o E MA'l"ros: - Do~ seus prln· 
clplos se deduz que existe obscuridade nesta 
disposição. 

Esta minha oplniilo foi muito ccns11r 
mas eu ainda <'Stoll conv,•ncido de que el 
uti!. Convenho cm que seria neccssar!o 
não estivessem tanlaH disposiçõrs ua Co1 
tniç:.ão como cst~lo; ma~. n(]UL3 lin.H que 
podt.•m dt·i::ar de \'it• "OillfJTeil01lditl:•s n~ ( 

O Sn. Vrmam:mo: - Diz-se que existe 
obscuridade; mas. nr:m o i!Iustre Senador. nem 
nenhum outro, alndtt mostrou ob,;curldade, nem 
(i poss!l•cl mostraHt. Senhores, não póde ha· 
ver utilidade al:;uma cm uma interpretação 

l sl.ituição, deviam sr·r consLituc:lonacs. 

i E' o rcsp<•lto qun r11 cons:w:ro :'i Cor 
contraria " uma <lis]H>siçfto clara da Constl- tuiçfw qur me faz r:~'br :tssim ( ''Jlai·:.rl: 
tuiGftO. Eu não digo que a. disposiç:üo do Acto achn neiin. ~lgumn.s cl i::;po~i(;ijrs rp!e ~1h· 

Addicional sejrt bna; drscjo u:ua reforma a ar-;rndam; mns. cmflm é uma Constit.uiçfio ' 
este respeito, já o tenho declarado. !llas quero todos css<•s dPfcltos c r.n!:cnrlo qn~ S<' nfio 
que clla seJa f<dtlt pelos tran1ites constitn· ''l'm procurar tars rnrins parn. r::l<'nclar r: 
clonacs, c niio pos.;o canscntir c•m q11o:: se ras· defeitos: ellrt mesrr.a roi pr0viílrntr f'lll i, 
guo a Constitulç;i.o. a. pretexto de int,•rpreta- ; car os m•·lns d<> se sanarem rss"s clcre.jt 
ç5o GJTI que ~e tente uma reb;dlião contra ~pois. se <~lia nns npr(~sr.ntn. flllí.' ncc:flssicl 
clla... : ha de atropelar a lei fu:Jdamr.nlal'' Eu 

O S1:. J.'fm.r.o ~~ ~I.\'1'1.'0,.;;: - Estrt enga.nado. i vcjn essa nccrssldtd!•. snpp(;•~to mt• rvrsu: 
O Sn. V1mamm:o: - Estar" i; mas c! esc· ; que não deve haver "~s::s d1:as clas,rs rir .1 

java que m'o provasse. i zr.s, dr:baixo da drp•'níl<·ncü íl<· poc!,.rrs dli 

0 SJ:. Ml~r.r.o 1~ l\I.\TTo~: _ 0 Sr. Prr.si- i rr.ntes. e (]llP amb~u; ns d:t-;sr.s r1,vr::1 ;:·~ 
ciente d·eVe cl1a111nr o onbre Senador it ol'd0m ... ~ debaixo d!! nm nnir·~ pnd<:r; p:Jr(·m. ··n 

'nfto sou qul.'m dc-cid1~ :-!. rttH·~t:tr. cl~"' U!Wl 
O Sle. Pm:sml~x·n:: - O nobre Sen~ti•>r '' monstruosidade: n nohr<• S<>n:Hlnr, :~p:•:t.ar 

que t-stú fóra da ordem. po;:quc cst[t intc:·· força com qu,. parei':'!! qurr,·r ineulcar·: 
rompendo e perturbando o nobre orador. 

s1~us argumentos. n:io provou o rnnt.!':l.rio; n 
n.u1 n1csmn T!~spondcu ao nur. {'U rlcmo!l:.ti 
de que o obj,.cto rlc que S':) tr:tt::. (: h~c;~t. 

O S1:. Vmta!Jim:o: - Esta é a minha opi· 
nião, c se o nobre Senador tem outra. c·:qw· 
nha., apresente os seus argumentos. Eu já , dcix:mdo-se ('ln c::~ncc:im•·ntr> objrccos 

I
' g-rand0. intr.r .. ssc. Port:!;Ho, ainrl:t enn. tlnflo 
\'atar pelo adiamcn to: nrro g,, aprc·scn t:tr; 
rn.zões (]UC mP cnnvcnr;a:n dr. fll~(· isto ni'i.o 

I uma. interpretaçtio !'m!:w~ada rm csf:Lr1':1!l:1 

. disse que níi.o achava boa essa. dlsposiçiio do 
Acto Addiclonal; mas. porque eu t·Utendo 
isso hei do procurar um pretexto de intr.·r· 
pret~çii.o, para dizt:r que isto que cstú "scri· 
tHo na Constituição nfto estí1 cscripto na Con· 
Htituiçf~o? Um:. tal dt•claraçS.o G nma reforma 
manifesta: faça-se a reform: •. mas legalmente. 
Nu quero que se rl•Spe!tc, e muito, a Constl· 
t.u!çfto. e estes principias sempre os tenho 
man!r,'stado: até m~:,mo quando se discutia o 
projécto da Constituição na Assemb!én Con· 

stituinl(,, e se dizia que só t•ra ennstitucional I 
tal e tal obje:cto. eu dt:clnrel que minha opi
uiii.o orR l)tt.• tudo que r.stava "scripto na Cnn· 
:~ti.tulçii.o fosse constltuciona.l, afim dt· não se J 

,,e1xar pret.,xto alf:um de se r,•vor;ar a Con· , 
;;tituiçiio a titulo de intcl'pretação, como a:;ora 
:;c quer ra.zor: queria que se cvitass<· SPme
lhantP abuso e póde s<~l' que nfto decorra. multo 
lf'mpo HcUl que appar.,çam os terrlvds eft'citos 
da reie!c:~o dessa id6a, de se não conBidl~rarcm 
constltuclonacs tonas aA disposições d:t lei 
fundamental. 

r.apote de rrforma. 

D{t·se por discutido o rêrJUcrim"n 
c posto r, votaçi'!o é cst:1 "mpatada. 

Tendo d:ülo meio <lia o Sr. Prc· 
dente declara r,ue a ct:.,cussi'!o fi 

adiada.; c ~endo se P•:d!do ;t prol'o; 
Çfto ·da Sessão r:l!"rt ~C \'Ot::ll', Jll'IH 
ga-se até á 1 nora da tarde. 

Posto á votaçfto o l'~'qnerimcnt<>, :'i 
esta empatada. 

'· O Sr. Presidente d!!clara qut• o ~ 
nado vai trabalhar nas f;ommiss(, 
e designa pnra nrdcrrl. do dia: dt 
empate d:t votaciio do l'cqucrlmrn 
do Sr. Ferrdra d•• 1\Iello c truball 
d<.> Con1mlssües. 

Levanta-se a scssún aos tn's qua 
tos depois do mrio dia. 
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Sessão de 5 de SeLcmbt·o 

SJ<JSSÃO DA A.SSEMBLf;A GERAL, EM 
m; SETEMBRO DE 1839 

D'iscussiio !hr r..'>uenclcr relativa a t'11ga.ja.1nento 
de cstra.ngciros nas tropas 

A's 10 horas e meia da manhã, feita 
a chamada, e achando-se reunido nu
mero surr!clt!nte da Srs. Deputados e 
Srs. Senadores. o Sr. Presidente de
clara que está a!Jerta a sessi\o, e que 
o objecto della é a discussão da 
emenda do Senado sobre o engaja
mento de estrangeiros, feita (t pro
posta do Governo, com emendas da 
Camara dos Sr~. Deputados, fixando 
as !orças de terra para o anuo finan
ceiro de 1840 a 1841. 

O Sn. Ar.r,\lu:s MACH.\oo: - Sr. Presiden
te; se: na Camara Temporar!a, a que tenho a 
honra de pertencer. eu nunca peço a palavra 
sem sentir o mais profundo terror. quanto 
mais acanhado me não achare! agora que te
nho a honra de fallar. não perante os meus 
Blustres collegas sómente. com quem estou 
Camiliarisado. mas no seio da Representaclio 
:>racional. diante dos amphytr!ões da nossa 
terra. diante de tantas !Jlustrações! 

)las, Sr. Presid~nte, já que tenho de sa
tisfazer a um dt•ver tüo penivel e imperioso. 
apresso-me a fazei-o quanto antes. para quan
to antes arredar de cima de mim o peso es
magadot· da consc!encin da minha inferiori
dade. E', pois, por este motiYo que me apres
sei a pedir a palavra. e não por prcsumpcõ.'s 
orgulhosas r. in"undadas. 

Trata-se. Sr. Presidente. de discutir a 
emenda que passou na Camara. Vitalicia. e que 
foi rejeitada pela Camara Temperaria. Tra
ta-S<> dr. discutir se se devo ou não conceder 
ao Govcr~>.o a faculdad1• para introduzir no 
lmper!o tropns estrangeiras mercenarias. at~ 

completar o numero de tres m!l praças. qu~ 
nutr'ora lht• ·l!!nha sido concedido. 

tylu simples, ma~ leal, oH seut!mt•:nos qu 
dirigem no meu voto. 

Sr. Presidente. Eu não posso votar c' 
vor da introducçii.o de estrangeiros roer 

' ~los dentro do nosso Paiz. para com as a 
; na miio debellarem o~ nossos inimigos i 

uos e externos. 
Nüu posso l'otar a favor desta m" 

porque ella é assaz dispendiosa. Já em , 
occasiii.o em que se d!scut!o esta materi, 
cou mais que sobejamente provado que 
centos mil rê!s são necessarios para 
praça ser engajada, transportada para o 
zil, unlform!aada, armada e em estado d 
trar em campanha. Ora, os oitocentos m!l 
em que importa cada uma praca, multi1 
dos pelas tres mil praças. se a minha arit 
ticn me. nào engana. düo dous m!l c qu 
centos contos. Onde. senhores. iremos P 

dous mil c quatroccntus contos. no apur 
nance!ro em que nos achamos? 

Quando, po!:;. a medida não fosse ' 
m!s:;ivcl por outros motivos. basta con 
rar que clla exige uma excessiva des 
para não pudermos lançar mão della nas 
enmstancias em que nos achamos. 

Quando uma conf!agraçi\o re1•olucio' 
so· atê:t em algumas das nossas ProY!n. 
quando os fac!norosos do l'ofaranhlio e o: 
publicanos do Rio Grande do Sul ameaça 
inkgridade do lmperio: quando a n 
agricultura se acha desanimada. os gen 
não têm demanda no mercado e decaherr 
dos os dias dt• preço, e o nosso credito 
mimH•; quando tantas desordens que se 
nifestam devem depreciar o nosso meio 
culantt· l'iduciar!o; quando a t>raça P" 
não prestar-se. como desejaria. a recebe 
bilho·tcs do Thcsouro; quando se pede 
elles 12 ''': quando o nosso estado finan• 
~ tal que sP tem chegado a dlzi!l' 110 selo 
Camnrn~ quc nos achamos ameaçados de 
carrota, podc:remos lançar mão de uma 
dida t:io dispendiosa, quando restam a 
wntos !Jrazilc!ros capacissimos de suste 
r•.'lll :•. integridad·· do Imperio. o Throno 
P3Z publica? Não, Sr. Presidente. essa 
d!d:t n~o seria digna de nós. Voto. portn 

Eu, Sr. Presidentt~, ni\o venho pleitear rr,ntra a ~menda. por cilspend!osa. 
esta caus-.1: outros o farão melhor e m:iis hn- Ainda. Sr. Presidente. >oto contra a 
bihucntt' do que o possn iru:cr: nrtO trato se- didu, porqu~ seus resultados serão St~ror 

niio d., aprl-s.-ntar :\ As~embl~a G·r.ral. o•m t"S- I Etl entendo Que. quando o:stt~ medida cht 

{'l 
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a passar, o que niia esp~ro. dous annos de
correriam para que se pudesse !t•Yar a effcito 
o ter-se <'SSa força no Drnzil, c :tpresentul-a 
em nm pé tal []UC pudesse operar. E, por
v.·ntur:l, permittt•m :1s nossas circumstancins, 
tfta urg-entes. que se espere por um:t nledlcln 
que tem t!•· prodn:dr <'!'feitos tão remotas ,. 
tão tardios? Eu creio que nfto. As desorden•; 
do )faranhfto, Sr. Presidente, reclamam pro
videncias immcdiatas; a popu!açiía do ~r:t

ranhfto, da Pravincla inteira. está entregue 
ao susto e no terror; a r.•bel!ifto tudo tem 
rr.duzida ao maior anniquilamento: os marn
nhcnsr.s nadando cm seu propria sangue, pa
recem estender os braços supplicant<•s, parJ
C<'Ill dizer-nos com o pot'ta lusitano: 

_\code 6 pai. c Vt! qU•~ se não corres 
Talvez não nches mais a qttcm soccorr~s. 

)l,•sta conjunctura tão urgente, devemos 
lanc;ar mfto de uma medida cujo cffcito fique 
aind:L lfto rl'moto? Eu creio que não. Se esta 
medida é inrfficaz para dar prompto soe .. 
r·orro aos marnnhenses, cu tnmb&m creio que 
para debdlar os republicanos do Rio Grande 
nüo é necessarla, e até supponho que essas 
tropas Yirão tarde para isso. Espero, Sr. Pre
sirlente, que r.ru muito pouco tempo os rc
belrks do Rio Grande \'oltarftn ao seio da 
Patria. quc tão cruc!m,•ntc dilacera. Eu vejo 
mesmo que arJUC!Ie partido j!t se acha ace
phalo: cli~ acaba de Pl'rder um dos seus 
chcf€·s. o melhor militar que tinham em seu 
serviço. c bem depressa outros coryphcos se
guiriio l'Sse exemplo; cntfto :t desunião c a 
intri;;:t s,• nu~nifestarão no melo de!l(.os, c os 
militares do lado da legalidade, que se acham 
no Uio Grande, acabariio dc debcl!ar os r~s

ros qu.• a intrig-a ainda dcixaT: por isso, nfto 
posso YOtnr pela e:nenda cm discussfto, por
'lllc os seus resultados apparccerão {Jt!ando 
.i(l se niio tize:rem nt~cessar!os. 

Tambcm, Sr. Presidt•ntr., \"Oto contra a 
medida. por Impolitiea. Eu entendo qne ngora 
mo.is do rtnc nunca precisa o Governo de ro
deo.r-St't não eh~ armas estrangeiras, mas de 
ru·mas nncionars: cllamar força estrangeira 
neste momento seria um acto sobremaneira 
impolitico. Em uma época cm que se procur:t 
dividir a popu!aç:1o do Paiz; quando Ray
m une! o Gomes o outros qnrjandos ~ apre
sc:Jtam, dizendo a uma part" da nossa popu-

inç1io: Vó~{ nüo t~ndt.·s razõ.o, vós não :.tmu.f~ 

o Paiz. porque \'ÓS n:u;cestcs na Europa; eu, 
tenhn raziio, ::uno o Pn!z, porque nasci no 
Brazll; quando homens t1io pouco intruidos, 
pouco patriows, em cujo conceito o solo d!l. 
ll:ttriotismo exclus!vnmentc. {!nu suppõcm que 
o patriotismo consiste na circumstancla dol 
ter nascido no solo, e, fundados nisso, pra
curam dl\'itlir a nossa povoaçii.o e stigmat!s::tr 
os cidadãos a um:t honra a toda. prova; .,, 
neste momento que !lavemos do ir introduzir 
tropas t•str::mp:cirns no meio dP. nóH. para nu
gmentar :t:'l dissençõcs, os df!sgo!tos, as dcs· 
ordens qtl•! já .:xistr.m nas diversas Provín
cias do Drnzil? 

En entendo, Sr. Presidente, que um ta.l 
passo seria o m:;is impolltico que ntís poda
riamos praticar. :>1ós iríamos deste modo dar 
as armas a Raymundo Gomes c seu~ quejan
dos, para pintarem o 'JOYt•rno do Brnzl! como 
anti-nac:io:Jal; ell~s diriam: - Védc: porque ~ 

qu~ o GO\'t'r!IO procura rodear-se tle força 
cstrnn;;eira: não é p:,ro,uc esteJa conyr.ncido 
tk que trm a seu favor a maioria da NaG~; 
pois se cl!t• tinssc o as~nso dos brn.zl!elros. 
se acredir:~~sr. nas instituições do Palz, se se
guisse as opiniiieR illuatrndas r!el!t•, nito lh• 
5<lria lH~N!Ssario il' mt~ndiga~ armas estran· 
);(•iras (apoiados); encontraria no :ncio d·1 
BTazil numr:rosos braços brazileiros para de
fendcr-s.•, como cm todos os tempos tem en
contrado os Gov~rnos patriot!cos do Brazil. 
Por rstns razões Yoto contra. a emenda, por 
impo!itie~. 

Votarei ainda contra a emenda como pc

ri.~oR~, e faci! s~ri~ clemon!itra.l--o. sem mr.s
:-no ·QUI'I'rr fnzet• ostt·ntação de erudição: os 
acont••cimr:ntos occorridos nos Go;·ernos an
t!;~n:; compruv:uu r.stn. verdade. Xn. I-Iistoria 
R.~man~ se podc-m \'rr os resultados perigo
;;os. prow:ticnws de sr:rt•m ::tdroltt!das hordas 
barbr,ras para o serYiço da Republlca; desde 
o momento da sua admissão nfto hou;c mais 
Patrin, Gonruo, nem llbt!rdadc. Fncll me se
ria demonstrar ns desordens o n.s cl..lam!dades 
f!UO de uma semelhante admiseilo resultou 
:;os Govemos da It!ade ~!Mia. 

::-<cs Go\·ernos da Idat!f' Z..Ié~íia nós obser
l'::tmcs o resultado do ingTcsso dos Sarrace
nos n:t Ht'srmnha. como corpo nuxll!nr do 
Conrln .Jullft•); no Egypto, as tropas dos :Ma, 
lll~lncos; os .Tanisaros, na Turquia, c os Es-
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cla\·onlos na Russla: mas, nós temos exem· . cJ>:ecuçilo. gmfim, senhores, quanto mala nós 
:·•l'>~ quasl de casa. Eu c!J~mo exemplos quasi I entrarmos na his.toria de Portugal mais fa
de casa os exemplos de Portugal, porque nós ctos cncontrarcmo~ que nos convençam do 
rom Portu:;al temos uma origem commum: I heroi~;mo das tropas daquelle Paiz. 

lll~rmitta-sc·!lle. neste momento t•m que os I ?\a ultima .r;ut•rra ncis vemos que os Por
Raymundos GomPs qnr·re:11 )li'O!llOI'ér a divi- tU:.\I.II';:~s. sem gencra,•s c quasl sem offlciaes. 
~iio n:t população llo Paiz. )ll'rmitta-se·nk o bateram em quasl todas as partes do Reino 
!ll'ncr ,. a honra que sinto em >er dcsccn- as tropas francezas. O Capitã"·:\Iór de Ulháo, 
ciente dos Portu;;ueze:; e Indio;; elo nrazil. simpl<'S criador de cabras. conseguia lança!" 

Portugal, Sr. Pl'!:sident''· foi um herco pam além tlas montanhas os batalhões rran-
d~ hcróes. l'Drtugal trn ;;oldados qur leva
rtt~l: HIHl.S bandeiras triumpju1ntr.s a todas as 
;.,art'·õ elo mundo, ckfcnueram o sc'u Rolo só 
L"l>:n a~~ s11as ]HOprias armas; n1as, dt\sde o 
insrr.nre em que Portup;al re.ir!itando o serviço 
r!cs s,:us. ndruittio, chamon rsu·angeiros para 
., d ,,rcs;t à o Pai;:, eclipsou·sé a g·loria d•· Por· 
c uga!: 11iio appareceram mais ,,m Portugal. 
?aclJetos, Almeidus, Albuquerqucs. "te. E que 
1'·~='~11tado dPn a deft'Sét. feita. pur esr.rn.ngei-
1't•s~ rompare:-s ... o qu1' foi Portugal lm trc
:<···nto;; :umas ,. o que é acr.ualmentc•. o que ;, 
;'(J1'tug~1l actualmenw? l:'mil s!n1ples ft\itori:l 
d• I:Jp;latcrra; a lngl:ll.,rra fez com Portugal 
,·, n·ws!l!O que fazl.'m as figueiras rtos nossos 
d~l.s~rto::;. com as nn·ores que r~o p~ df•llas 

'll!'oduzc•m al;:uno fructos: primeiramente se 
enlar:nm rom c•llas, mas em pouco tempo as 
_qfogam, matam. ,. dt:pvi:; se :tllnwmam com 
~ substancia da sua victima. assassinada 
c!~sta sorte! A Inglaterra, senbores. defendeu 
!'ortugal; mas como? Os irnbalhos. as fadi· 
~as. os p;,ri:;os foram pam os soldados por· 
:.11~uezr.~ t" a g-!orla para o;:.; ~·enf•rnes ingle
z.,.s. 

p;ls~a.ndo rm re\·ista os fuctos da guerra 
cj.,, Portu!,';a! eu n·.io quc~ na$ acçii~s as mais 
meruoravt~is foram ns armas portugn(:zns 
:!f.lU,•llas qut~ tiYt·ram maior parte r gloria. 
J·."ornm o;-; rt•gim,:ntos ~1 (l ~~ do Porto qut· 
nas monta!lhJs do BuSSiiCO t'izerum rn!a1· os 
b:•t:tlllões da l;'r:ut~:l. os wnr.edot·rs de :\Ia

!',~;,.go: ma~ a p,Iori:1 ficou para o.s ~cncraes 

rngl•'zes: as linhas tk ddesa que. parllnclo 
d1• S:mtalt!tu ia01 at'' S. )!artinho, esses re
clurtod de cuja consu·ucção s~ ufanam os ~;c

ncl'a·~s inglezr~;, tenho llllYidn <lizH a illus· 
fl'ados off!cl.'t·s porlugu<·zes qnt• foram obra 
·i<> Sr. ,\zt\'cdo. cujo pl;IJlo, bo'm con1o outros 
planos 1.1" defesu, foi mandado de Lisboa pela 
St'crut!lrb dfl }~st~tdo da C:w:n·~;. :-:t'ndo ao 
rl··pols o G<'Dt!l':ll Wt·lllltgtnn C!ll•' o;; pô7. "lll 

cez·~s. Quando appareccram as tropas inglez:ts 
t!tn Portugal, ofricinl's inglezes foram encur
:·,,grtdos de disciplinar as tropas po~tugue

;:~s: não passando muito tempo, Lord Wcl
!ing-tolJ tiPclnrou Qll~"! julgav:t os Portuguezes. 
r·ap:IZ(·S no• C.Otllbatcl' ao iado das fileiraS in
"·jp;:as! Ah! Sr. f'r,'sidcnte. onde r.stuvam os 
I n;.;·J;:;:,·s 'flJanrlo !'ortu!{:J.l, ha 200 annos, le
,·nva J>Ol' ioda a plrte as suas armas vlcto
ri .. sas'l Onde estavam os Inglezes quando 
nrnhuma Xaçüo da Eluropa podia montar o 
,·aho clao Agulhas. :;,·m tomar passaporte em 
L.i~-;hna'? Onde· ,\;.;tuYam os lnglezl's quando 
J>urru~;nl conquistava parte da Asia. descobria 
a A!no•rica? ~la;;, nessa época Portugal não 
1.inlla outro:; ex~rcitns ~~~n~o <1~ de seus pro
J>rios :;oldados: essa r-:aGiio não se tinha 
ainda lançado nos braços de inimi,t~os ins~
d iosos. 

Pnr isso, Sr. Pro·sicknt<.'. eu entendo qu~ 

estu nwdirla niio púde passar, por isso que 1l 
P<·rigosa: nem se diga que eu t~nho medo, 
'llle me acobardo diante r!" 3.000 estrangeiros. 
:\fi,,, Sr. Presidem•·· t,u tenho muita con
l'!an<;a nas instituições do meu Paiz. tenho 
~111lta c:onfianr;a nos meu~ patl·icios, ruas eu 
lt·mo tornar a wr o meu Paiz em desordens 
flf'tll•:lhantes :iqut•llas qno commetteram ~s Ir
lanclezes. P ;>nr isso \'Oto rontm esta medidR. 
por perigosa. 

O acto mais vergonhoso, Sr. Presidenle, 
" acto m:tis humilhante que pôde praticar 
uma Naç:io, ;, o facto della não bastar para 
:'azer :t defesa d:t oJ'dem e de sua indepen· 
dencla: é o !'acto ddla não bastar para Yt•!l· 

cer CJS d;,sordeiros qae pe!'turbam a tran~uil
lldadt' publlca. Tal 6 :t YC~gonha pela qu:ll 
tnssaremos, se c·hamurmos 111erceuarios cs
tmn~;<!iro~ pora rh·f•'nder ~. ordem publica 11n 
llr:Jz:l. qut' t<·nt nwis do· quatro mi!!lües dê 
hahit:Jntr~ !in·,·:i. 
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Sr. Prr.siclente. Se os Brnz!lelros não ~flo i militar, essa Nação qur sempre foi bell1cosa. 
bastantes, não são capazes de defender a ln· 1 Eramos poucos e poDres, quando no glor1os1l 
depcndt•ncla elo seu Paiz, a ordem publ!ca, a ' campo do Pirajá quebravamos os ferros do 
integi'!dacle do lmperio e o sYstema que fc- : regímen c:olonlal, quando cm todos os pontos 
lizmentc nos rege; ~e é mister, para se cum- : d0 llttoral elo lmperlo a bandeira das quinas 
prir com cstt·s altos deveres. recorrermos ás : se abatia, c a bandeira cstrellada se hasteava. 
armas ele mcrcenarios cstrangeh:os; se os Se niio precisamos dos soccorros estrangeiros 
Bazllelros não têm capacidade para tanto. para vencermos lt.8 tropas bellicosas dessa 
l'ntão, Sr. Presidente, serfL melhor encobrir· Nação, tambem não precisamos della para 
mos o rnstn d<' vergonha, assignarmos o ele· venc••r os desordeiros de Pane!las, Jacuhype 
er .. to ele nossa escraviclüo, lmplorai:mos a e outros pontos (a.poiados); tambcm niio 
algum~ !'<açi"to estrangeira. que venha tomar precisamos de eotrangelros para pormos ter
c<>nta ela no~sa terra e de nossos rtlhos, e mo iL guerra civl! elo Par{t. onde vimos, desde 
cstabch·crr o systemn colonial; t: os nossos a cidade de Belém atê o presidio da Taba· 
netos, um dia. arrastando as cadêas do capti- i tinga, por um t<·rreno mal são. por um serti\o 
veirD por cima. de nossas s<•pulturas. nos ' immenso, as bttndelras de legallelade corre· 
amaldiçoarão; r:l!es elirãn: -- Vó,; nfto th•cs· I rem l'irtnrlosas chamando (L ordem os dOB· 
tt•s capacidade para defender a lndependc.ncla i ordeiros rio Pará. E seriam esses estrangei· 
elo Palz. manter a ordem publica. as leis e I ros capazes d•· desempenhar uma campanha 
a intcgridadt' elo Imperlo! 1 tão ardua em um Palz doentio. falto de todos 

l'iias estou persuadido ele que outros sfto os recursos? Não, senhores; nossos irmfws 
os elest.lnos qu~ esperam a t••rra de Santa clesordt•iros. nossos irmftos brazllelros só po· 
Cruz; nossas instituições hflo de permanec~r. derão ser vencidos por Brazllelros. 
nós havemos de venc••r 05 absolutistas ( a)Jflin· j Em toda~ a~ parten elo Imperlo têm ha· 
rios), que procuram levantar a bamlelra do ll'idr• mais ou m<'nos desordens; em todas as 
regrPsso c atacar a liberdade das Pro v ln· partes do Impr•rio estas desordens têm sido 
cias (a1;CTirulos) ; nós havemos de vencer "" I suffocadns <;om as armas naclonaes. Nós pas· 
re;mbllcanos que procuram desmantelar a or· sftmos mesmo pelos maiores per!gos, á me
cll•m publica ( ap.o. üulos) e romper a cadêa qtw I <lida Que ns diversas phases da revolução de 
nos une, ít int,·gridade <lo Tmperio e ft ~lo· 7 d(• Abril se iam apresentando; nós pass{l
narehia Constitucional Representativa. dr mos <'ntftn pelos malort•s perigos porque en· 
cujas amêas hawmos de venct·r seus lnlml· I tão ni:o se emprr.gava nas Províncias remota• 
p;ns. (Jpoiar/o.l). Voto. pois. Sr. Prt•sldcnte, 1

1 a llnguag.,m ela corrupção, não se atacava o 
eontra a emenda. como o S)"Stema o mais ver· princípio vital rlo syatema social. Os dcsor· 
!'"nnhoso que se possa imprimir sobr•: a Na-1 <lriros se apresentaram nas pra~as publicas. 
ção Brazilelra. que t<>m dado ramas provas de , neste campo QUI' n<is vemos " outros lugarr;; 
coragem, valt•ntia e vocaçfto pelo bem d:-t Pa- i <la cidade e niio foi preciso dr. ••strangclros 
tría. Voto ainda ccmtra a medida como des· i para os dcbellar; esses homens. (]Ue então pn
neccssarla; nfto precisamos de mercenarios j diam talvez clnr nrra flirmn. :is nn~sas insti· 
estrangdrns para def[•nder n :IIonarc!Jia, n i tnir;õt•s. foram rodos vPnridos pel" b01~1 s·"nso 
ordrm publica. nossas instituições e a inde· i brnzilPiro. 
JH·ndrncia. I Pn.ra qu,•, í'llfiiu. 31.~nr:~ h~!\'PmliS r]t·• ~:!;!:J-

~Iu!to ]lobrcs, em menor numero eramos j cl~r hu~c:lr 1rop:1s <·Rtrnng-o!rns? Sfw tropa" 
nrh fltHl!lilo no Nortr sncudiamos o jugo dos ! mrHl·"'lns n rpn' s•.· <pwr? Q1u-.. ~v~n!FlJ'í•:;! Pois 
Hollancl!~~:·s. ounndo no Snl l:tn(~:lY:lrno~ rl•• [os nosSO!i ofl'k!ar~ g-ent'rrw~. dr qnep1 cu far,,) 
rojo os H"spanhórs que nos dmninavam. : t:lntO cmH:rilo. r t.'lll quem tenho tanta con· 
(.·1JiOirulo.rd. :\lais pobrr·R P ~ponr.ados ('T'nmns : 1'inne~. llíio Rii.:1 (:l!JHl:-:r•!=: 1le or.~:tnl~ar o no~;~rl 

nós na época lll'·lllornl'•·l da nossa ln,Jr.]l"!~- ''""J"eito, d~ •lisrip!lnar o;; I\r~1zilrlros qu<' 
<lrnci~: Pntiin n{iR tirrí~1ws rln n:~rl:! 11111 c-•:,· r~~·- n~o s;lo cstnpic1ns, anr~·s dotn~lo~ dt• gcnlo 
l'if, (' nma m~1rinh~ militar (crJ)oia,los), \'<'n· míl!hr? N;io sfto capnrs ele :J!scipllna os 
(•r•mcs o~ Pnrtn.~lll'Zt'f>: P qtH· Xc1r.fio venr.r- nrazilrlrol:j? g nara qut~ !-;rr{l j,(!('flRs~rlo c~ae 

mos? BsRa N8çiio cell'br(' por s~n Psp!l'lto l'nnlwm 0S>~·: 1rnpnR mncldos? ~erfi nr:'l'i~o 
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o.u" os modelos venham da· Europa? Se tanto nrLo hão de comer carne quasi crua, como o,; 
é preciso, Sr. Presidente, devemos principiar I nosRos Rol dados comem; cllrs não podem per
por dar baixa a todos os nossos ofilciat!S ge-/uoltar sem barr11.cas que os abriguem da 
ncraes, como incapazes de crearem esses mo- 1 chuva. Ora, taes recursos trazem por força 
do·los no centro do Palz, e devemos chamar I' despczas horrorosas; quando esses ·modelo~ 
para os empregos superiores militares essa o" <~.Jl!'Cso•nt<tl't•m diam•: do iJtimlgn. :t 'mr ... · 
mocidade nova, tão ávida de gloria. tuo;;idad" brnzllr.lra os levará de rojo: sii~ 

:Mas. Sr. Presidente, os nossos offlciaeR I rebeldes os nossos Inimigos, mas são Brazi
grncr:.o·s são capaciss1mos para levar o exer- . lriros. 
cito ao estado de exercito modelo; os mode-~ :IIaR ainda mesmo, Sr. Presidente. f!U" 
los da E:uropa só servem para a mesma Eu· a!;;uns m1Iitar~s formados na tactlca euro
rop<t. As nossas circumstancias, as nossas , péa fossem neccssarios para modelos do. 
lac:tl1dades " a nossa posição topographica J U'ls,a Pscola pratiea militar. rleveriamos con
:-eq;wr.,m àivt•.rso methodo, diversos modelo~. / r.cch·J' ao Govemo a permissão para mandar 
A =:uena ua Amerlcn é feita por outra ma- 1·ir 2.000 modelos? Não seria bastante talvez 
nt·ira, e isto tenho eu ouvido dizer a multas ! 1!10 modelos, 100 de cavallarla. 100 de infan
dt• nossas !Ilustrações militares: uma tactlcJ ,, tar 1:t. 100 de artilharia, e outros 100 para se
adequada ao Paiz deve ser cr.,ada por nossoô J'cno repartidos c·m min.,iros. vnlteadores e sa· 
officbes gt:ll(·raes; o que de facto estão fa- :):u.lor•!S? :\'ão seria bastante Isso para a nossa 
zendo. E: onde aprenderam Silva Tavares, r•scola pratica militar? Não ôe iul:;a esse nu· 
Loureiro. ~-lcd .. iros e Osorio, todos bravos mt·ro sufilcienr.e; queroem-se 3.000. Não posso 
miiit:tr<:s de cavallaria, os quaes combatem 
r. lutam a pró da integridade do Imperio nos 
campos do Rio Grande? Como é que ell•·s se 
formaram, que se tornaram modelos? Pois 
esses homens para a nosôa guerra são os 
honló:ns modelos. 

Sr. Prt>siclt·nte. Se tosse um:. cousa em 
que so• pudesse fazer experiencia. ~u diria 
ao noRso Gonrno que mandasse por um mo
nh•nto a esses bravos militares da legalidade. 
Silvr. Tavar0s. Loureiro, :.\1edeiros c Osorio 
que nwtt8sscm a espada na bainba e que sa
hissem para um lado as tropas da legalida
rJoo. que vfto sablndo e superando a tantas dlf
fic::ldaclc·s: e. na hypothese de Que o nmnero 
tla;; tropas ro)belclt-s fosse de 3.000 homcnõ. 
S<' c<mtra ... nes fossem mandadas as tropas 
m.Hl,::lo vindas da Europn. r:~m ig-nnl nunh.•ru, 
,_,!:ls h:t~·i:tm rlc; ficar ,·encidas. 

Os rebeldr·s !Ião 1le ser vencidos J.ll'los 
n:P::;mos Rlogrnndens~\s. porque nara nós a 
i<t:·tica rb Enropa nada ,·ale: se se mandas· 
·-:~·m :i_:!.OOO homens c1r.ssn.:3 tropas modelos 
i':)!lt!'~!. ~; 1.lflü rcbPldcs. d~rcs h:tvian1 llc Vt~n

~-v~·- !):ll'ql:r. ~~~-tia::i t.rclpa::; moclr.los nrto podem 
privnç:õcs que 

:;u:-.pq:·:;Jnl ·ls rr.1p:1s (laqnella PJ·nvincin; cl
!t·H hi~i'i~n: d•.' pt:Cl!l' r.nrro~ J)al'ít tra.nspot·tnr 
Jll'tn; r:ilr:s nüo nt:treh:Hn sr:m levar vinho. sem 
il'llll ~~~~~1'!111 mnn!ilo~~ dr· tndns os l'L'Cllrsos m!-
11::·:·.:-:: qn~· .... !.t1ru in!roduzido na Enropn; 

~··r,uadir-lllf! dt.• que S<•jam modelos; c, se o 
siLo. (: para sermos modelados por esses mo
il•.•los ( T!i!ari,lrulc). para sermos obrigados a 
tnmarmos ns seus habitas. a gostarmos dos 
eostulil<!S ar!stocratlcos da Europa, desses 
;·;_,stos ·de fr•udalismo do Yr!bo continente; 
mas é Isso qu~ não póde ter lugar no Braz!!. 
cujo Go,·erno é uma l\!onarr:hi:t popular. rl!
,.,.rsa tlas :.\!onarchins da. Europa. 

O Su. ~Int:JtA 1\h<:.\r.n,i.E-: - E' l\Ionur
c:hin constitucional. 

o S:t. Ars.\nEs :\IAcii.\Da: - Pois entAo 
ni,o ·' :O.Ionarchia popular? A fonte de todos 
os podt::rcs não é a XaC}:Io? 

Sãn. po·io, mnltos os modl'los. Sr. Pres!
tl·.ntr·. e tt•:no que não modelem a mim e aos 
lllê'ls Jl!l.t.ricioa. c pnr iRso voto contra a mr:
didn. E. 3r. Prcsidcnt~. o:u voto t:trnbPm con· 
rr~ ,., medidn. pnr muito difflculto>sn: nn ln· 
:d:t~1'lT~. n~ Franr.a. na .Austria. na Prussla. 
:
1 ('ll~ to(ios o::: Estados bc!ligc.~ranres da En
ro;Ja l'nz<l~' um r;randc~ npre~o dr um re.~i

:lll~nt~1 qu~· ~:· pód0 tomtc.r p:1ra modcln. Ora. 
(~.'"Jll.'}(\n~il·:-~1) ' 1 :~.-:~·-.:.~ r."l\'r:'l'~(-~ qun t' r:~·::;-~- \':': 

(
1ll'!'H.i:lr 11111. tlous nn tr1~s rc~;inwnto::; dc~Jt:l. 

qna.l!cl:ul-~ par:.1 serem transportacln~ ~n!·n o 
nosRo Paiz? Eu ct·cln Qllo' não. 

PoUt~r~ o GoYr.vno do BraziJ fa?.Cl' 11 ll~aj:1-

illC·nto~ na c::1clêa da l~urnpfl, romn j(! ~l.' fez 
~rn outro t ;-mpo: pod,~rií o Gn\'Prno f1o Dr!'l
:dl h· ~.'n,!!njn.t· na Enrop:J N'OP~ nlfll'('••nnrht. 
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:o.1as ha ele st•r d~:lS('S snidatlos expulsos fóra 
~.i!"· ~~~u~ con)o:; C'Omo !!iCOtTit;i\'l""~ls; poderá 
cnnscgull· a escoria da Europa, mas não um 
rPgi:ncnto modelo; niío consl'guir;l transpor
i.~ l' para o Drazil um regimento dft couracei
:·"''· um rcgimr·n:o rio· granadeiros, um !Jata
ihi;o tl.:• c:HJa<lt~:\~s; es.:;c·s Gorcrnos nf'w c011"" 
,,,.,J~ iriio qur: s,• f'llgait'm tacs corpos. Tudo 
qt::nno C• llom cada um quer conscrl'al-o ua 
;on;t casa: o lixo í• que consentimos que saia 
J,:~ra a nw; c jsto (· o f}Ht! C'U llito quc~o que 
Tt•n!Ja para o I>rnzil. Voto. pois. contra a 
•·m•·!Hl:t. porque ella não póde Jll'•·eneheJ' ns 
.;lild1~Ôl·s de! s,•u nobn~ auL01'. 

O Exm. Sr. :\!iaistro da Guc·rra niin con
·'r.;::id ohtr·r esses modf'los qu" déseja; terá 
hom•·n• iadisr·iplinados. militares 6brios, ex-
j:misos d,• sr.us LuHigos postos; rcgilnentos e 
n!~!.'iria(·S hnbds. ni\o. Alndn se cons!~r,·n na 
J•:!tropa a Jembr~n~a de factlls occorrldos eu-
t;·t: n(l~ com varíos offjciaes, e cntrt~ os quaes 
S•· dtn )fr. ri.:· L:t. Bcaum,..ll ... O Sr. Calmou 
:r:os :';tllnn desse facto. h:t tlous nnnos quando 
;;r trr.lr".l rle esl:ran~f!iros. r prnvou a. impoR
... ihi!idnd·· de• s" obter!'m ria Europa tropas 
r·on:o IH.is rl•·S•·.ütnlos. Pois, Sr. Presidentt•, ~c 

Li 1.' tOl10S, (]"..h~ official C]ll~l'(!J':Í yjr para 0 Dra
:<il ;• C'r,•io <!ue nr·nhum. 1'ir<í o que o Sr. li-Ii
•iot.r" da Gurn·a n>w qtwr. ,. rlestc modo im
l''1,;i:in·i s0ri< que S. Ex . .l'Palise o !Jlle de-

sabem multo bem, pois é sabido que milita
res e militares famosos têm havido. tirados 
das classes lllitteratas: não me r~montarei 
;i historia antiga, nem mesmo fallarei de 
muitos dos :\Iarechucs de !<'rança que sahl
l'alll, uns tios conventos, outros das boticas, 
outros daR bancas de advocacia, o foram ven
cer •!m lena a tropa disciplin~da de Freda
!'ico. Bu não f:1.llarei da Grecia moderna; não 
! emlJrnJ'ei Jlaurocordatos sahlndo da classe 
do poYo; r.-ra illetterato, mas quo general nflo 
:'ui? O Y:tlon.•so Cnntt!'is, que r.om seus br'lt
/ol!'s duas Yezes incendiou a esquadra ini
miga. nunca foi offlcial de marinha, foi pes
cador. mas foi um dos mais bravos marinhei
ros do seculo IX. E por Que razão apparecc
ram r:<t<.'S homens? l~ste mesmo bravo ma
rinhdro, SL'JlCio perguntado pelo encarregado 
inglez sobro qual era o segredo dos seus b1'U· 

!Otl.'8, llw respondeu: o meu segredo está no 
:neu cornr;ão; é o amor da Patrla. 

J,;u pi.'I'guntnrei ao nobi'C autor das emen· 
lias se os soldados estrangüiros que quer cha
mar paJ·a n J>~.iz t •. ,rão. a beneficio do nrazil, 
r-sse sPgrcdo cm seu coração. De Ct~rto que 
niio. Esor• s••gn•do temos nós e havemos ro
l"elal-o todas as rezes que necessario fõr. 
(.1poia.rlos.) 

1,;u seria prolixo se quizesse fazer a hls· 
toria elos gr·neraes que se fizeram famosos 
sem que livesspm pertencido á classo militar; 

';'.ia. :nostmi'Íit mcsmD alguns que tt>m havido· na 
.v:·ora. ~~·. PJ·csidr·nte, Yot:m·i contra :1 pcninsala ibr:rir.a; em Portugal já nomeei 0 

!lr.r.essidad,· dessas trop<Is como moclelo~ .. T:l C:apitiio-:\Trir de Ulhão. que. niio sendo m!
~ih;s~ qu,. :~ lar:tic:t do Drazil deYi:t ser muito litar, fr!z prodig·ios d<: Yalor; não sr•! se 

0 
cli1·r·J'sa d:HJllclia da T,:uropa; op!ni;io essa que r:rncral Silvciras tel't• princípios militares. 
!'i"" .~ minha. é d•· muitas elas nossas illustrn- L)l.l 1·oz: - Tt•l·r. 
<:•i:·~ militnr•·g, ,\o menos, nós precisnmos fa- O Sn. Ar.r.\UES ll!.lcH.IDo: - Pois passe: 
z··r no Brazil tantas morlif!r.aGii<·s das rr,gras )Ião sei se Cabr, .. ra qu~ actualml•nte combate 
r·:~:Jir:ws. ouc drssas modifkaçiícs Vénha a pelos absolutistas na Hespauha t.rve educa
:·c·;;uit:r:· nm r·ompr·nrli,, :nuitn rlin'J'~''· uma r:ii.o c estudos militares; crr.•io ~ue foi frnd

1
•, 

: t'r.liea :tova. !·: forr•m militar;·s os principios dr· Silva Ta-
l·:tJ. S1·. Pr<·sirl••ltt(•. r:s:ou muito cOD\'l'll· \'ares, l\Iedeiros, Loureiro e outros? :-:no: e 

:·icl•l ri~ :t:·(··'~;:irl:!d,· cJ,. qnc os nossos millt1- t•;mos 111ís militares mais valentes do que 
1''·•; ::u:;;,.rJnrr•o renham a ncccss<tria instru- dlcs " mais ~abcis? Tsto r. do tel(_lPO prr•
,.~;io ,. >:tibam t•ltlo.; os princípios Qn•· nm ·'·'ntr. Sr. P!'eSJdcntr: mns se nos cntr.anhnz·
;,iJ't:tl' hah!l ri•·l'•· H:rh·~r: ~11:1s ··n ,,nl.r.ndo qut• tllos maiH na hislorl:t do Urazil, •·ncontrare
~·· rlr.siG!:t dt·ssi, pJ·inripin 1üio inhibe o homem I tnos na mesn1a l'rovincla do RIO!; Grande um 
:iiJsolutamcnll' il!ll.terato li·· RCJ' bom ~:•·n•·rnl. ~!:tpha ... l Pinto Dandt•lra, que foi o or,oute dos 
cl•• srrvir b<•m n Pai~. llfestmnhór·~ r. algm1s outros offlclaes quo fn-

Srria f:rHtidios.J "'' eu quizr:•>;c Jll'o•;:n· o z~.m honra ao Brazll; temos mc;;mo Tlcnl.f! 
qLH; tocloH os senhorr·s que cstã(, prrscntf.'~ :\1:1110•~ 1 • o qual foi tkpois dlsclpl!nndo do Gt!-
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ncral Curado c outros: mas, os quo actual· 
m.,nte existem. em que escola aprenderam? 
Eu ~uppcnho, pois, desnecessarios estes es· 
trangciros modelos: suppondo·os merccna· 
rioH, dr. duas uma, (senhores, eu termino com 
isto tudo quanto tenho de dizer, porque não 
faço outra cousa mais do que fundamentar 
as razões do meu voto); de duas uma: ou o 
Governo quer ou não quer sustentar as nos
sas instltui~ões. 

Paiz com essa pcrturbar,;io da tranquillidad~. 

hão dt~ abandonar cs~if! r~·public;n1!smo~ e, ap~ 

parecendo a ol'dl•m em todo o Imperio, no 
meio della. re!;p!andecerá o S1·. D. Pruro ll. 

esse fiador d:t libe~;dado.• do I'aiz, que h~, elo! 

Eelitar-se no Throao Brazileiro; e nós vere· 
mos então apparecer esse astro fdiz, túo ai· 
mejado pela !\açiio inteira. que parece can· 
~ad;1 da intP.riuidade. 

Voto contra. a emenda! 
Se o Governo estt1. resolvido a hastear a O Sn. CosJn: m: L.\GES: - Grande força. 

bandeira do ;regresso, se o Governo tenta de eonvicçi'io ü precisa para. oppõr tantos e 
mutilar as liberdadPs das Provinclas muti· • tfto variados argumentos prorluzidos contra. a 
!ando a. Constituição c o Acto Addicional; I c:nenda, e pe~o licença para reparti!~ a forca 
se o Governo pretende conscrrar os Presi· rJ.,?S·êil mesmos :l1'3UI'lento5 entre a lei que 
clen:es que mal c indevidamente se acham est:'L ,•:n vi;:-or e a emenda. que nada mais G 

á r;,sla dos negocias; se pretende perseguir n do que a continuação de suas disposições. Por 
todos os Brazi!eiros que se têm distinguido d!spt~JHliosa, ·~ atacada a t'nlf:ncla; mas eu ro· 
por s.•n amor da. Patrin. e da liberdade; se go an nobre Deputado que compare a despeza 
pretende chamar em torno de si os absolutis· ieita. cnm os recrutas do Pa.iz, e veja se a 

r.as mais contumazes; se é para isto que o 
Gov~:rno qut'r chamar 3.000 estrangeiros. en· 
tflO digo, Sr. Presiden:e. CJtl•) voto contra a 
emenda, porque esse numero é pequeno: ve· 
nham no.ooo, venham 100.000. 300.000, c ain· 
da rlir..i que é pouco. A Divina Providencia. 
porém, nfto lançou ainda. sobre nossas espo· 
sas o anathema. da infecundidade; ainda e!· 
las rlfto ti!hos á Patria, e estes filhos e os 
filhos destes filhos hão rle triumphar dos 
ini:nigo3 do Paiz. pugnando pelo regimen dn 
!o•i. (.lpoiadv•.i 

s .... porém, o Governo do Paiz, senhores. 
~stú ri:solvido a. mantm· as noss~s instlt.ui
çties monarchicos-constitucionaes e rep~t'oen· 

tativas, olhar para a Constituiçiio ~omo pam 
uma nrca de alliança, na qual niio 0 dado 
toe~ r com :ni'io profana; SP o Governo quo"!' 
rodear-se das !Ilustrações do Puiz. elo,; !10· 

difr'ert::nr.n. não equivah: {t. va.ntagt~Ul de ter 
P!'omp:amcnt·~ soldados disciplinados, e com 
ellcR um au~mento dr. população morigerada. 
po1· isso mr,smo que o Governo ha de ~aco

lher. para seus ajustes, a Xaçües onde pos:a 
·~ncontrar mais disciplina, co!llo soldados G 

melhores costumes como cidadãos. Eu possJ 
~sscgurar no noh1~c Df•putado qul~ sun.s cifr3B 
l·stiio em <·rro, quando calcula a despeza com 
1:m sc!r!ado ajustado; ella deverá ser, confor
m,· o l:ambio, menos de meta.dt• rlo calculo do 
ncobl'•' Do:pmado. Os objectos de parte do sol· 
do. !'ard~mcnto, armamento. r:te., f!cant a 
car;;ol das ~uantias já .-ota:las para os lG.OOO 

I ~1tJm.:·ns da fi_:-:a(!üo. :\Ienes \'ale tl argum~nto 

1 ti~ lntuitir!adl' da medida pe!a demora que 

I ;·!!:t dcn1~1 ter. 
. So.·nhorcs. Em gera!. as nledidas adminis· 
I trn.~rra9 l~\·:un o tempo r.orrêspondcntc :í. sua 

méns bem intencionados que querem o St'U import:taci~; •'>ta sr·~ft rea!isadn, vlrú produ
he:n, r.ntiio Sr. Presidente, voto contra a me· zir os so:us et'ieitos. ~ eu fnço votos para qur. 
dida, como desncccssaria. porque o Govuno entiio n;io sejam t•I!<'S neccssa~ios: a 11az e 
(Jllt' assin1 se r.onUuz!r terá t:m torntl clt! ~t cne I n. h=trmonia gt:ral arrtl<le a nece. ssidade do 
das as sympathias uns Brazilelros; então to· •'ll1Jlr0!;0 da for~n. e llt'lll se dip;a que este 
dos os .rr.tlltarrs que apparcccram na época. d.,v,•rá oer cmprl'gad:t contr:t Brnzii<·dros, 
da independeneia. hf~o de reunir·St' de novo, porque o :wbrc Dt'Put~do sabe que entre o~ 

hão de coadjt!Ynr, c estar:1o promptos parn a 
rorlo n custo"ilmanterem a nrtkm e todas as 
rebelliõt•s scrii.o sufCocndas; enti\o os repu· 
blie:mos do Rio GrandP, reconhecendo que a 
Jiberrlade nüo corre pl'ri~o no centro do Im
prrio. e ri•conheccndo o~ males que fazem ao 

l"t~vo!tados t:xistem muitqs t:strnn!;~iros, e 
11ãt1 dos que mais ~i;·ll!snÇiio p()(!Nn alardt":tr. 

O nohr,) Deputado citou um nome rcs
p.•itawl - La Baumellc. - :-rruito ~stimarin 
o Govt:~ho ajustar paro. o Palz a lntroduc~llo 

de tres mil - La D:mmtlles - ; não aspir3 

'\. •'l 
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lt tanto, nws certo está, comtudo, que poderft 
ll'O.ZPl' aqui disciplina. e augmento de força 
ntil. 

O nobre Deputado 110r S. Paulo. a quem 
IH•· rdiJ•o agora, diss" que a operaçilo do 
a)ustn era imposslvcl o então esperei eu que 
J:inda~sem seus argumentos, e que, sua ri· 
qa,·z:\ hisrorica. ficasse para outro combate, 
vi:;t., que mal applicada ia ella contra um 
oiJ.\t'l:to impossível de real!sar. 

·senhores. Em ambas as Camara8 tenho 

cHt.rang<•iroR, que siío os unicos que podem 
razcr bPm ao Paiz, é necessnr!o o tempo, o 
lll!lll este resultado será obtido por um modo 
favoruvr,l para a Nação, sem que tenha o Go
verno o espaço necessar!o para encetar novas 
negociações com os Governos da Europa. Por 
conseguinte, Sr. Presidente. entendo ser utll 
a appro\·açno da emenda; e todos os argu
mentos que se têm produzido contra ella, con· 
sld<•rando·a uma nova medida que. caso não 
passnsse, revelaria o não querermos OR ea· 

arn·,,f:entado rnzõeo desenvolvidas cm apoio tran~;clros para o nosso exercito; taes argu
·da e1nenda; não julgo n~cessaria a repetl~ão mcnr.os, digo eu. cahe:u. visto que, pela lei 
<l~s mesmas, ,. limito-me a ponderar que, ha- . rlo ~nno p~~sado. n mesmo numero de es· 
\'t•n.do 8cmnr~ difficuldade em recrutar no / ~:·angeirno se pól!e enga.jar; passe agora ou 
:·.,ü. qu·.• ha\•endo de mais. as Infelizes clr-/ nfio semelhantt• me<l!da, com esta un!ca dlf· 
eum8tanc!a~ ele revoltas existentes ou ha feri:nça que. passando clla, se dará. maior 
pouco findas. que P<'lam o necessar!o desen· / espaçn para que o engn.jamento possa recahlr 
volvinwnto uo recrutamento, tanto mais ne-, em estrangeiros mais uteis. sem aventura.r
ccssaria é uma força auxiliar que allivle a no8 :is desvantagens que algtm~ nobres ora
populaçitn do Palz ·Que ni\o espera tempo para 1 dores rec<•iam. Todos os argumentos tenden· 
adquirir disciplina e hab!tos militares, e que tes a provar que e m.,dida nova a proposta 
nwlhot· habilite o Governo a su!focar o es· nenhuma conslstcnc!n têm. Trata-se simples· 
pil·ito annrchico onde e·lk apparece. 

Senhores. façam-se appellos para a na· 
,·.ionalldau.~. tJ•agam-se exemplos da historia, 
ma;; n~n se ne~uc u util!dad'' do augmento 
rla. ror~a quando é pr"ciso comprimir facções 
~:~!\'·.:~ tum di\'i r:-;:1:; (};,·;~a:;. 

"1i/t>i.d p~:\:1 t:nteiHlH dn Rrnad11. 

O Su. c. J"E.~o: - Sr. Presidente; conti· 
nún a \'Otar pela emenda: a medldn que se 
d iscut" não é UO\'a, e, passe ella ou não, hão 
·de ser engajados tres mi! estrangeiros. Toda
via, fnt,;ndo que passando o engajamento, lia 
d,, ser feito mais socegadamcnt<~ c com me
~hol' or~anisaçàn. 

ConcPbem-s~; du\'idas acerca do artigo da 
l•·i qne diz respeito a este engajamento, Isto 
; .. cJ,•se.ia·se saber se se deve julgai-o sem 
!'.wt:a. dt sd,• que tt•rminar o n.n1w finnncPil'o. 
~las ~uem houvrr lido n artigo que passou 
n~ H do anno passado, não põde ter a me
nor duvida de que é !leito engajar os estran· 
g-,•iros em todo o tempo. Comquanto, porém, 
essa medida não seja remota, entendo que 
•·umprc ruvivel-n. Escusado é dizer-se que os 
,,;;trauge!ros que podt~m ser mais utels ao Palz 
não são os que vêm com o fim de arrumar-se. 
porêm, sim os que estão acostumados ao ser· 
viço militar, os que jâ serviram nos exerci· 
tos da Europa. Ora, para se procurar taea 

nwnte de dar mais largo espaço, para que 
o Gt~verno possa ainda, além do anuo flnan
t•<•irn, f:lzl·r este engajamento. 

Todm·ia. apezar disto. serli. mister res· 
ponder alguns argumentos que foram apre
s.,ur.ados por um dos nobres membros que a 
..ue se oppõe. Penso que todos os argumentos 
ca!l!'llõ, uma vez que o Corpo Legislativo B 
anno (Jassado se pronunciou a favor da ln· 
trnducção de estrangeiros. Todavia, como sii.B 
elt' noYo produzidos, cumpre-me examinar ao 
tem porv.,ntura a força que lhes t·mpresta 
a elo~uenc!a do nobre orador. Principiou ello 
Jlul' mostrar-nos que o engajamento de es
trn.ngeiros <'m muito dispendioso: disse-nos 
que cada homem engajado custaria 800$0008 
e que•, multiplicando 3.000 homens por esta 

i quantia, o resultado era ruinoso para o Paiz. 
i Mas, Sr. Presidente. que valia tem esta ar
' ;;umentaçãn? O nobre orador enganou-se nB 

calculo que fez; suppôz S00$000. e elle mesmo 
disse que era a dcspeza de fardame;to. arma· 
monto c transporte. !\Ias que despeza fazemos 
nõs cm armar, vestir e transpo;1~ar nossos re· 
crutas? Bem se vê que ha uma grande de
ducção que convém fazer na quantia apresen
tada pelo !11 ustre orador. Em verdade o trans· 
porte de um estrangeiro não· p6de exceder 
ele 200$000; é t•sta a despeza. provavel. por· 
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que, quanto ao vestuarlo, releva que se o não Talvoz eu encare de diverso :nodo o P~.lz e 
lance em Unha de conta, pois que a Nacil.o . os acontili:imec.to!l; mas o nobrr orador disse 
tem de vestir quaesquer homens que substl- ! que mesmo trezentos mil homens não podiam 
tuam estes. Ora, não se podendo completar a : assustar o Palz; entretanto, por uma figura 
força, seria acaso a despeza do transporte : de rhetorica. dcscobru .perigo na introducção 
justificado motivo p11.ra rejeitar-se esta me- i de tr,·s mil homens. Vê-se, pois, que esta ar
dida proprla a obviar as d!fflculdades em gumentaçiio não procede: não fuz os sustos 
quo se acha o Paiz? Creio que não. · que elle Imaginou. 

Outro argumento versa sobre a lneff!ciJ.· , Quanto aos lnconven!entl'ô que diz terem 
ela da medida, que. votada o anno passado, ; soffrido outras naçõe;; estrangeiras, cumpre
não produzia effeito na crise e.m que nos . me declarar quo o illustre orador não foi !e
achamos. Oru, na crise' em que; o :!lustre ora- 1

1

11z na enumeração que fez. Convenho em qué 
dor va o Pa!z, não é de admirar que eu ad- tropas lndisclpl!nadas, em uma :\Ionarchla 
mitta como necessar!o aqul!lo que elle julga i são extremamente perigosas; mas não esta· 
ou suppõe desnccessarlo; eu entendo que a j mos tratando de tropas Indisciplinadas em 
medida póde aproveitar para esmagar a guer- i uma Monarchla absoluta, despotica. 
ra civil. O recrutamento, Sr. Presldénte, além I O lllustre orador attribu!o igualmente á 
de dispendioso, é oneroso ao Pa!z e cheio de i admissão de tropas estrangeiras as desgra
difficuidades sem numero, não· sendo poss!- j ças e declínio de Portugal. Com effeito, é 
vel rralisar um recrutamento tão forte quanto ., muitü exagerar; e, sem disputar isso. terei 
fôra necessario, para dentro de um anno com- de fazer uma reflexão. Considere o nobre 
p!etnr o exercito: por consequencia esta me- ! omdnr que o .Sr. D. Pedro I. QUe foi Impera
dida de recrutamento seria tambem tão tar- i ctor do Brn.z!I. ~ustentou tão dignamente a 
dia como o engajamento dr, estrangeiros. i causa dos povos, talvez com mais calor qur 
Dissc·s,• q:Je, antes que houves;;e o engaja- \ o cerco de Dlo nessa época remota, porque 
monto. a guerra civil teria terminado. Sr. j podia dizer-se que povos ch•ilisados comba· 
Presidente. Com estas mesmas esperanças , tiaUl contra povoa civi!isados, e a gloria que 
Impugnou-se aquella medida no aP..no passa- ! lhe resultou é maior que a antiga: os hab!
do; e no emtanto mais de uru anno tem voi-j tantcs da India nesst; tempo não se podiam 
vido. a guerra civil não só continúa, mas es- ' considerar em estado de clviltsaçiío, nem ti· 
tende suas de:vadtações, como no :\!aranhão, ) nham a sc!encia militar dos que militavam 
como em Santa Catharina tem acontecido: i' o'ln D'o. 
por consequcncla, s6 tenho us esperanças que Portanto, não considero os Portuguezes 
ant"s tinha. como inferiores al)s dcss:L época. P<•rgunto 

Disse o nobre orador que d!vcrgcncin.s I ao illustre orador se os ind!r.s QII:' r·ntiio com
hão lav:-ado entre os chef0s. Supposto que batiam as tropas portuguezas não fariam 
exisr.~ .. ssa d!;·crgenc!a. existe (: testa da re-, bem adm!ttir alguns corpos de soldados da 
bel! i<io um chefe. c a guerra civil Yai pro- Em-.wa, Sé lhes fosse possivcl para introdu
srgn!r. i\'otou o nobre membro que. nas cir· zir <t disciplina afim de combaterem com 
cumstnncias cm que se acha o Drazil, alguma 1 l'antag,;m os Portugu<'z,•s. Tambem não com
antipathia ha para esses estrangeiros: não baterei essa outra parte do discurso do no· 
vejo que haja razão para isso: o Braz!l é um br<' orudor. Sr. Presidente. A quéda do Impc· 
Paiz no-:o. que tem necessidade de braços, c rio Romano tem suas cansas conhecidas; não 
o intrressr dos cidadãos braz!lelros é de re- é licito apresentar !soladamente uma ou ou
pcllir a lcbeld!a. r.ra circumstanc!a como causa dessa quédn. 

!'>em cu julgo de fórma nenhuma preJu- como fez o !Ilustre orador. Essas hordas de 
dic!ni que esses estrangr•iros venham estabe- barbaras que notou o lllustre t1ra.dor, que 
lec.,r-se no r.~sso Pa!z, a explorarem as suas foram chamados ao tierv!ço militar, não se 
riquezas naturaes. Portanto, não se! que an- podiam considerar como estrangeiros: t,ram 
t!;mthia encontrem homens Incorporados com Romanos. Mas quem trata de chamar ao ser
os nrrc!onars que lutam n favor da !ntegr!-~ l'iGo do Brazil hordas de b!lrbaros? Nlnguem 
dadc do Pa!z e da sua Constituição Po!!tlc!l. propõe semelhante medida; queremos ter 

·l7 
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simplesmente um exercito em que entrem I u •. lsbao ue estrangeiros armados no meu Palz 
troo mil engajados. que possam servir de uti· seja medida criminosa c degradante. Não 
lidade (L classe militar. considero. Sr. Presidente, que a admissão de 

Ainda recordou o nobre orador oe acon
tecimentos dos Irlandezes; aqui supponho 
qur ~ esta uma razão ue mais para que se 
approre a medida que se discute, afim d~ 

que o Governo não Introduza semelhantes 
pessoas no nosso exercito, pois ella o abri· 
gartí a chamar corpos já organlsados, obe· 
dientes. com disciplina severa, prevenindo-se 
assim a possibilidade de acontecimentos ana-
logos aos qu~ tiveram lugar a respeito dos 
Irlandezes. 

Teme-se pelas liberdades publicas! Eu 
considero primeiramente que este receio não 
p6de ter lugar durante uma menoridade tão 
longa: em taes épocas é mais natural que 
appareça antes a demagogia; c contra ella 

3.000 estrn.ngelros possa pôr em perigo as 
l!bcrdndcs brasileiras. Entendo que o Brazll 
ha de ser livre, nossas instituições hão de vi· 
gorar, a Monarchla Representativa conti
nuará a re:;er·nos, porque o senso dll Nação, 
a maioria dos Brazllelros assim o quer. 

Mas. Sr. Presidente, eu tenho convicção 
hok de que a medida proposta pelo nobre 
:\Tinlstro da Corôa 6 dcsneccssaria; eu cn
t•·ndo que ella não tem outro resultado se· 
não augmentar os já grossos algarismos de 
nossas despczas. Sr. Presidente. E' o proprlo 
Governo quem me suggerc esta ldéa, o pro
prio Exm. Sr. Ministro da Guerra quem ma 
raz inabalavel neste pC'nsamento. Sr. Presl· 
rlont•·. Desde o Mlnlsterlo de 19 de Setem-

'' qur nós nos devemos acautelar: a nossa bro até ao actual, nenhum Governo urglo com 
unica taboa d~ salvar,ão ~ conservar intacta o prlnc!plo de admissão de tropas rstrangel· 
a Constituirão. ("ipoiados.) ras: nenhum, finalmente, estabeleceu como 

::-;(Is diven;imos de meios; queremo8 to· 
àos a integridadr do Imperlo, queremos to· 
dQS a manutenção das Instituições, queremos 
t:odos banir a guerra ciY!l que existe entre 
nós. :Mas aquelles que, para conseguir aquelle 
>;rande fim commum, divergem dos meloa do 
nobre orador. não podem de certo ser taxa
dos de pretrnçito de quererem estabelecer o 
despoTismo: isto é na verdade !!rande lnjus· 
tiça. 

Estcou convencido de que a r.xperienein 
feita sobre algumas leis tem apresentado r·n· 
~re nós resultados differcntes dos que se de· 
s:!java; mas não se segue dahl que se de\·am 
rejeitar as instituições e que se passe ele um 
extremo ::1. outro. Essas leis podem ser emen· 
dadas e aecommodar-se melhor ás clrcums· 
mncias e civillsação do Palz. Eis tudo. Se· 
nhores; todos os argumentos que se produ· 
z,;m contra a admissão ele estrangeiros !oram 
o ann<i passnuo dPrrotados: mas nem agora 
se trata <leAsa mNlldn como nova; trnta-~e 

üe: ,:,spnr,ar. a ~poca para o Go\·ernr. bem n 
executar. obtendo tropas bem disciplinadas. 

O Sn. Nmn:s ~fAcrrAno: - Sr. Pre.sldrn· 
!<'. Tenho tambem ue \•atar contra a c·mend:t 
iniciada nesta Casa. e rejeitada Pela outra 
Cn.mara; mas tenho de fa.zer uma opposlr:ico 
.Sfti· gc'1!crls. Não trnho n convlc~!io do nobre 
Dr·putaclo que acaba d~ fallnr. ele I'Jll<' a acl· 

rondiçito dr sua administração uma seme
!h~.ntc medida. O Mlnlsterio de 19 dQ Setem· 
bro. que nilO poupou melas, não esqueceu a 
apresentação de medidas que lhe permlttls
srm prefncher a missão de que se encarre
o;ara, muito d•• proposlto r convr•nlr·nt.rrn"ntc 
omlttio a mrdlda de que se trata; foi apenas 
um nobre Deputado Jw.la Bahla que. coagido 
pr•los males que presenciara em sua Patrla. 
•' entendendo que em taes conjecturas do 
Paiz nenhum melo dado ao Governo peccava 
por demasiado, Iniciou o anno passado me
dida Igual â que agora discutimos; mas o 
que Ycmos, Sr. Presidente? O Gabinete de 19 
de Setembro multo explicitamente declarou 
a sua antlpathla por esta medida, aceitou-a 
com a condição de s6 usar della em ultimo 
apuro, n<to qulz tomar sobrr si. nas clrcum
stnnclas do Palz, rejeitar um meio de for~a 

qn•· lhe dava o Corpo Lrglslatlvo. 
Com effelto, se bem o disse, melhor o 

rcz. pela execução dessa medida. prla lm
nortnncla que o Gabinete de 19 de Setembro 
lhe d••u. Sr. Prrsldente; a medida da admis
sfio ne estrangeiros, ou a lei qo~~e passou em 
nmbas as Cnmaras e foi sancclonada pc\o 
Covrrno, não teve outro fim real RPn1io ,dar 
sahlda nos effeltos empatados da companhia 
!],• colonisaçflo. Contra toda espectnt.lv11 da 
l'P!)rcR~ntar;ão nacional, contra toda a cspo-
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ctatlv:~ da Camara dos Deputados, onde a 
medida teve nas~lmento, niio foram engaja
dos, chamados ao nosso serviço estrangeiros 
modelos que viessem trazer a disciplina ao 
exercito brazilelro, mas foi engajada. cha· 
mada ao serviço essa escoria que Portugal 
não podia mais soffrer. Apparece, Sr. Pre
sidente, o Gabinete de 13 do Abril; e o que 
observamos'! O mesmo procedimento, o mesmo 
silencio. O Ga!Jlnete de 13 de Abri! não erl· 

Sr. Presidente. Esta proposição nl!.o ê 
minha. é do nobre Ministro da Guerra. S. Ex .• 
intt>rpellado na Camara dos Deputados acerca 
do e2tado do Palz, disse-nos: - O Governo 
tem cm sua mão poderes bem efflcazes, o 
Governo se acha habilitado para restituir a 
paz nos lugares onde ella tem sido transtor· 
nada. - Se outras, portanto, niio pudessem 
ser as conjecturas que formemos do procedi· 
menta do Governo, devo suppõr que o Go· 

glo cm principio governativo a admissão de verno se acha armado para debeilar a anar
estrangelros: o Governo de 13 de Abril con· chia; devo com justa razão acreditar que a 
tlnuou a não dar lmportancla a semelhante ::pprovação desta medida não tem por fim 
medida: porventura, quando o Gabinete de oenão engrossar o jâ avultado algarismo de 
13 de Abril tomou a gerencla dos negocias noasus despez:IS, c por Isso ve:jo-mc na z:Igo· 
publlcos. o estado do Paiz era diverso do em rosa nc•cessldade de votar contra ella. 
que se acha actualmente? Entendo que niio; Sr. Presidente. Não se! se realmente a 
parccc·me que, sem fazer Injuria ao Gabinete dlseussilo desta materia é occaslüo propria 
de 13 di! Abrll, não podemos suppõr que. ten- r·m que possamos ouvir da boca dos :\-Ilnls· 
do ellr. que lutar com desordeiros jâ multo tros da Corôa a sua opinião, em que possa
avultados. apenas pedisse medidas justas; :nos exigir del!es que nos digam qual o seu 
entendo que o Gabinete de 13 de Abril traça· juizo acerca do estado do Palz. Eu desejava 
va grandes planos, !azia comprehender em que SS. EEx. (já lhes fiz esta pergunta e 
suas mt:didas, não só o presente, mas tam- :dnda outra vez a faço), desejava que SS. EE:t. 
bem s. t:s corollarlos, o futuro; entendo que nos dissessem se porventura tem desappare· 
o Gabinrtr. de 13 de Abril, quando propõz cldo este Cl!pirlto de ordem que o Throno 
suas me di das. não era sómentc para servir aftlrmara ao Corpo Legislativo que existia 
li justn ao estado actual. mas que queria que uo Palz, se o Gabinete não considera este 
o estado do Paiz, para o qual pedia medidas. esplrlto de ordem um melo de Governo, se 
pndin se transtornar; e no emtanto o Ga· considera, .pelo contrario, o Paiz em perfeita 
blne:te de 13 de Abril pedlo outras medidas dissolução, de maneira que o seu melo de 
que n:io essa que actualmente discutimos. Governo é a força, nfto for~a nacional, mas 
;-.: ,:·m ,,. d ;ga que o Paiz empeorou, que as força estrangeira. Sr. Presidente. a declara
nOI':'s occurrrncias no Sul c ~orte, que a to- ção que porventura houverem de fazer-nos os 
mnd t rb vi !ln da Laguna c da cidade de Ca· Srs. Ministros da Corôn tem um duplicado 
xhs r ·habilitaram o Governo para, com os (iro: ou elles nos affirmem que realmente 
mri.Js !'t obtidos, continuar a defender a or- este espirita de ordem não so divisa e que o 
dl'm: sr>m<'lhantc principio, Sr. President<', Governo não p6de considerar este espirita 
cons!drro-o cu. vem de um :trgumento, uma um verdadeiro meio de Governo; ou. pelo 
sntym t·rrlvcl contra esse Gabinete. contrario, achando o Palz em estado de per-

F:u n~o posso suppôr que, quando a po- feita dissolução, tem de o conter con1 força 
pulnr:in .,. ntcmorlsava, quando a mesma re· não brazilelra, mas com força estrangeira. 
pr<•srnt:.•ç'io nacional parecia Intimidar-se, Qunlqut:r que seja a resposta dos nobres Mi
pnr:ori'l n•sustar·sc da sorte do Paiz, conser- nistros, entendo que ella serve ainda mais 
ns•" o C:obinete de 13 de Abri! tanta frieza: para provar que a medida é desnccessarla. 
Infiro. p~i,, dessa procedimento do Gabinete Sr. Presidente. Se para governar o Pnlz 
Qllf' rn1 1m<•ntc o estado do Palz não havia conta o Gabinete com outros meios que nil.o 
rmpronrl~ '}"m as novas occurrenclas an· a admissão de força -estrnngt•lra. a medida ~ 
nllll"<l" o rfficacla dos meios de que estava dcsnec~ssarla; se, porém, considera elle o 
rlJr armrrln: lnrlro que se conservava o Ga- Palz em estado de dlssolucão. a modlda ~ 

blnf't" <I·• 13 de Abrll ainda em estado de ainda dc~uecessarla. porque não posso acre· 
suffocnr 11 desordem. ditar que estej-a nas faculdadeil do Governo 
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enntcr. por meio da forca, o Palz em per
frita dlssolu~ão. 

Sr. Presidente. Eu náo sei se devo con
sidt~ra:· exagerado este sentimento publico que 
apresenta o Palz actualmente, como na pro· 
:dmidad,· do abysmo; é minha com·icção que 
o estado do Pédz í-1 to~·np:lrath·ü iuentt.:: ntdhor, 
me !s favorn.vcl do que o foi em outras épo
cas. Qual era o r,stado do Pa!z no tempo do 
Gr.~!Jinc:f! ck 1n dr. Set~mbro? Incomparanl· 

mente peor: t!nlmmos a Provinc!a do Rio 
Grn.ndc cntr0gul~ a ann.rchla; Unhamos essa 
Provincia infelizmente presidida por um ge
neral Inepto e covarde. este general que ocen· 
sionon o d<'s~.stre tlo Rio Pardo; t!nhamos a 
occupaçno dn. v !!la de La.r;cs; tinhamos a hor· 
rorosa revolução do Parft; entretanto, Sr. 
Presidente, foi porventura o melo de sah•a· 
~iio publica a aumisoão de estrangeiros? Por
V<·ntnra o Gabin~tc de então servia-se desse 
meio como o nnico de salvacão publica? :\'fto 
r:r,rtamente: n Go•·~rno Je 19 de Setembro, 
<lpezar de todas ns c!rcumstanc!as, rlro rorlns 
"ssas di!ficuldacles. conseguia suffocar a eles· 
'•rdcm indt'pcndcntemente da ndm!ssiio de 1'5-

u·angc!ros. Actualmente o quo vemos, Sr. 
.l,rrsld•,nte? Xão temos a desord~m da Babia, 
temos a do Maranhão <: a do Rio Grande. mas 
"''m uma !ace: !:Jteiramrntc diversa: preside 
a essa Provincin. u;n cidadão intdl!gentc e 
patriota; um general hab!l, encanecido nas 
batalhas, fraco sim pelos anuas, mas torta· 
lt•e!do pelo patriotismo. dirige o nosso excr
dto; no m:tr tr~mos igualmente um general 
forte, !me!ligcnte, cujos scrvir,os tinham sido 
ali! ncutral!sados por esse general Inepto e 
<~oyarde. E' verdade que no Maranhão appa
rrcern.m novas desordens; mas não se p6dc 

ronslderaJ• o Maranhfto em perigo maior do 
que o rm que eetam a Bahla. Portanto, ~ou 
forçado a c:oncluir que o Paiz, ao menos com
parativamente, cstf1 em melhores c!rcumstan

cias; a desordem mudou de lugar; c se o Go· 
v.•rno co~lscgulo ~uffocar a rebel!liio {]a Bn
hia, mais trl'menda que a do ~faranbilo; s~ 

" Go\~,~rno. f~HUlnc1n :1.rn1~.\~1o dn :tlt><lid:! q•:i~ 

or:l. discutimos. clella se não scrY!o, e entre· 
tanto conseguia rt>atabelecer a paz, qual a 
razão por q11e havemos ele concrrler uma me
tlid!l desneressnria.? Qual a razão por que hn-
.. ,.,•moH tl~ n.ngmcntnr as noeeaFi de~gro.~as? 

Sr. Presidente. Tanto é verdade que o 
Govel·no, quando propôz esta medida, não 
teve rm vista salvar o Palz com ella, que 
b;wtn olhar o tempo em que ella se tem de 
l'r.rif!r.ar. N~o podemos suppôr que o nobro 
:.rinlstro tla Gu<~rrn. qurdra acudir ás ncces· 
~idacl"a que nos assustam actualmente lan
•;anclo mfio de: medida que só póde pôr cm 

pratica daqui r. clous annos; hasta. esta sim· 
pies consideração pura fa;•er acreditar {t As

scmlilért Geral que o Governo não precisa. 
destP melo para sall•nr o Palz. E se, como 

estou convencido, os fins do nobr·" Ministro 
rl:1 Gu~rra não sllo salvar com cstn medlcl:l 
o Pniz, m11s são. como cllc disse na Camarn 
Tcmporaria, adquirir corpos morlt~los. r.inrl:1 
mais ~ drsnecess:trla a medida. S. Ex. aindn 
tf'm a autor!sação concedida o nnno pnrmndo. 
porr,ur, a autor!sa~ão que se deu ao Gabinc;r: 
dr cntfio não foi esgotada lntc!ramcntr, a!n· 

ela está dentro do tempo; porque nfto H<· Hrrvc 
S. Bx. dessa !r.!. cm \'i.o:or. par~ ntlqnlr!r r~

sr:s corpos modelos? ~~~m ~uppon)ln R. F.::--., 
eomo nos disse na outra C:tmara Que n ki 

cHtÍL a findar, ·~ QUI'. para usar dclla tinha 
de fazer um t~nr,ajan1ento ~nu!to nreripitado. ~~ 

por con:;r'1uenr.la. nfLo con~r.:.~ulria. (' m~n fim. 
:\ão 6 razoavcl esse rec:Pio, pOl'Qimnto r·r.

trndo rn qur, umn vrz ~~~·· R. Ex. rn3nda 
fa7.er cRSe3 engnjamt>nto~. multo P!'!Jbora ""· 

jnm os <•strang~!ros import~.rlo~ r!r:"lo!s de 
acabaãc o anno da lei. <'Ontlnuam di~~ yr,. 
lidos. Elr. !lOis. plírl~ n Rr. :vlin!~rr~ :·nnnrlnr 
proceder a esses rn,t(ajamentes, mande vir 
er:sr:s corpos modelo~. porQue. ainda que chr· 
~u~ r!rpo!~ rlc f!nrlo o anno dn IPL nem por 

!seo deixarão de subsl~t!r os contracto~ Q\1<' 
houvrrem sido feito~. 

Sr. Presldrntc; a!ndn de outra. propc<;l
ç1o do nobre Ministro r.onc]u{) qur el!r~ n~n 

trve outro fim senão .~onsC"gn!r es;;es corpos 
modelos; e elle nii.o tr,ve outro fim senil.n, 
possa!do de um receio Infundado. conservar 
o~ engajamentos fr.ltos at~ hoj,•: fo!, por ~tn. 

m7.5o qn•• um nobre Drputndo aprcsr.nton 
lf;na! f'!nlrnda na Camara Temporar!a; ma~ 

ellc convrnccn-sc depois que o~' en;;:1jarnen· 
tos feltofl cmqunnto subsistir a 1~! tGm <l" 

rlura1· ainda depois <lella hnv~r caducado.::<\''· 
tanto tempo quanto houYerem sido contrn~:a

dos. 
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Ainda entendo, Sr. Prcslde:ntc, que a 
medida é clesn!'cessarla para o fim mesmo que 
quer o nobre Ministro da Guerra. Sinto lms
tantc que u:il mii!Ln.r brazllciro, qu" um gr,. 
ncrnl !JU<> militou j~i coru um ,,xnrcito dlsr:~

plinado, com o Ex,~rcltn BraziJciro, cu.1n. dls .. 
cip11nn nM1n tt.·r:t I!Ul, invejar á dos cxerc:irc·~:l 

cmrop~~ur.; r::int.o 1111r sejn ~- Ex. qü.em ilO~~ 

diga. que :lf_'I:•'S!iiiarnos desta r.th:dida. (ltF~ n.:
C•!~Hftamno bUP.C:UT C'Orpr.g ruo•lf;!Oi.!, ll~·;!:; de 

i!l2truir o Exr.rdto DrazillJro: E1: JeoE·.i:J.v~ 

que S. Ex. nos dlssesee qual foi '·' r.nrd;., 
que conteve dentro desta cidade essa discipli
na modelo dos batalhões estrnng~;lros? Quem 
!o! que conteve a Insubordinação dos solda
dos lrlandczes? Senhores, j[i felizmente tl;·e
mos um Exercito Urazileiro, cuja disciplina 
nada Unha que invejar á disciplina estran
geira. c o conseguimos sem que recorresscmos 
aos modelos desta mccllda. :Mal haja, Sr. Pre
Hidcn te, mal haja aquclles que concorreram 
para a d!ssoluç1lo do nosso 0xcrcito. ( /,poia
àos.) 

Sl~. pois. Sr. Presidmttc~. C.P!ao tt\nho moH

trnào. a nova autorisar,ilo Qn~ Jl•'de S. F:x. 
nflO póde ser ~po!ncla no ar:.:nm~nto unlN• 
que parn nó~ pod!a vale~. na salvnr:fio pu
blica, por isso <!Ue urgindo n~H~tlH n(\{·~~-~~i

dades prompto r<:mcdio sei tP.m ~~ ... ·:t·!'ifl":1.r·~0 

cAta mcdidft dr. qui a dou H :mno~: ~··· pn!.•. ni\n 

é para sa1vaçrl0 rmhlfca. q!I:t.l 'f'!. razt!o ~Hlr 

que havr.mo;; Uc Yf\t:. !" por ~~!la? Q:~:tl ?.. rnzn.o 
por que havemos de· ~ob~~cm·:-~g~~-no~ mn!~ 

com este artig-o de d••spoza? ~fand~ S. E~: .. sr 
entende que nossos cff!cfaP.s :1flo 1:~.0 enpaz~·~ 

de organlsar um cl:erclto d!sc.!Jlli:Jatlo, <'n· 
gajar esses corpos mod(,Jos. sirva-S<' drs~c 

resto da autor!sa~il.o do nnno P~Roado para 
cons,~gu!r seu fim. 

Mas, Sr. Presidente, p:~r•'ce-me q~c S. Ex .. 
se, comn cu estou convr·ncldo, aponns é J,,. 
vado pelo espirita de lm!tn~ii·•: E<' S. Ex. 
suppíie qnc lhe pód,; eaml~~ n.!rum àc•J~tr aho 
ter anuil\f que outros til'c•:nm. l•·mbrarei a 
S. Ex. que outros meios ll:c !oram dados, qu·· 
mostram n confiança dn Repreat,ntn~iio !\'a
e!cnal cm S,)Ex. ·Reconheço eu, pela :ninliP 
parte, em S. Ex. titules multo dignos. ID11!to 

re~pcltave!s; mas pet;o-lhc licen~~~ para ln

dtcar um melo de obter um exürcito discipli
nado: promova S. Ex. c unlrn•' " c:lass<· mi!l-

tar. reorgan!se o nosso exercito, cmprcgur. 
para Isto s6mcute os muitos c dignos orfl
c!acs que ainda temos, não continue S. Ex. 
a fazer com que off!ciaes bcn.:rnerltos flquem 
eHquecldns com clamorosa Injustiça. Deste 
modo, S. Ex. obter{! um exercito digno d·: 
servir {t Patria, bem cllsclplinado, u:n exer
cito qnr nada invejar(, a •'SS•~s d·~ disciplina 
mode.Jo. 

Sr. Presidente. Creio qu~ nin;:;u~m c!<oi
xará ue conhecer o desgosto de qui' se acbr: 
poRsuida a. classe m!lltar. n!ngul·m dcõconhr.
cHfL rJue de Injustiças clap10rosas tem elia 
sido victima. Permltta Deus qnc agora, qu .. 
S. Ex. trata de reorganlsar o cxr.rc!to, seja::! 
todr1s estas !njust!r,m.i r~paradas. 1! qnc 1~f~c 

tenhamos de Jamr·ntar outras no1·as lnjus
tlçns. 

Quando. Sr. Pr,·sicl~ntc, assim me o:;po
nho 1!. medida e:n discussão, ni!o knho outro 
f!m ar~nfi.o fazer conhecer fi As.:emb!fn. GP!·n~ 

c ao publico as :-azõcs por que, tendo i'Ot:Jdo 
o nnnn passado em famr da mrdirl:l qur S" 

discut•~. voto este anno contra !·lia. Eu, o 
anno passado. convenci-me de rru~ com cf
felto r.stlt medld~ tinha grande impnrt.anc:!a. 
de que ella viria uma utilidade tran'<C:c'n
dente: mas nndo a conslderar,i'io que Jb,, clr::1 
n Go\•erno. convenci-me de que realmente ·~sta 

medldn. não tlnllll importancia al[!;uma. Tam
bcm csp~ro que o ::~obre 2\IIn!stro da Guerra 
venda-m,~ assim combater a emenu:t, niio sun
ponha que lhe quero fazer oppos!ção; apre
sente S. Ex. outras medidas. convença-nos d:~ 

necessidade dellns. e fique certo que lhes hei 
d~ dar o meu apoio, por mais cxtrr,ordin~t~i:;,< 

que sejam. 
Voto contra a emenda. 
O S1~ ::I!AnQm'z m~ BAim.\c~:NA: - Tenho. 

Sr. Presidente, alguma dlfflculdadc cm com
bate~ ao nobre orador que encetou a rlis
cnssão. Tenho o maior reRpeito por seus ta
!cntos, a maior sympathla por sua ppssoa. 
sou mesmo seu amigo; mas. cmfim. ellc 
exercitou as paixões da Assemhléa Geral con
tra a proposta feita nesta Casa. c eu a jnlr,o 
tão ut!J e importante para o Brnzll. que não 
~osso deixar de entrar na reo!uta~ão à·~ seus 
argumentos. 

O Si:. MAIUNHo: - Pc~o a palavra. 
O Sn. MAnqur.z ur. BAr.n.\CF.:ou: - Qu:tsl 

qnc j(l PRtou sem anl:no. 
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li Sn. ANnnADA MACTTAno: - Eu tambr>m 
peco a palavra. 

0 Sn. !\!AnQUEZ DE BARDACENA: - Pr.or 
um pouco; augmenta-sc o meu desanimo. 

Sr. Presidente. O malar dos argnmentM 
que ouvi produzir contra a emenda do Se
nado foi sem duvida aquellt> da humllhat;ão. 
foi aque11e que: o nobre Deputado exp~ndeu. 
considerando como quebra de brio c haura 
nacional a admissão de tropas estrn.ugeiras no 
Paiz. S& este argumento !ôra verdadeiro, nãn 
teria réplica. porque nenhum de nós G capaz 
de consentir na quebra da honra nacional 
(apoiados ucraes); mas eu espero qu •. • •:sto 
argumento desapparcça como o fu:no. demonô· 
trando o erro &m que estâ o nobre orador. 

A honra dos Brazllelros m" pa:·ece qu·:. 
nada tem d<• peculiar c positivo que a torno 
superior, ou pelo menos. differente da honra 
de outras Nações. Escolherei entre ellail dtiUR 
Nações, n ingleza e a franceza, porque são 
aquellas com quem temos mais commun!ca· 
ções. e de cujas luzes e exemplos nos apr .. -

veltamns !lnra nossa in~trucção •• comport~· 

rn0nto. Nlngucm ousará dizer ( espc:·o cu) 
que as Na~õcs inglcza c franceza não apreciam 
a honra nacionaL que os Franc<'zcs c· It!glc
zes não conhecem cm que consiste o Y~rd3· 
delro ponto de honra. em toda sua extcnsiio. 
Ora. se estas !'\ações, quando t~m tido ncca
s!õcs de defender grand<•s interesses, ou 
quando seus territorios foram im·ad!dos, n~n 

duvidaram chamar tropas eRtrangeiras jlara 
a seu lado combaterem seus Inimigos: S'' :~o.•m 

ellas, nem qualquer outra pessoa j{tmais t:1· 
xou como quebra da honra nacional dos In
glezcs c Francezes terem elles aclmlttido tro
pas estrangeiras cm seu servir,o. como srr{: 
deshonra para a Xação Brazi!eira admittir 
tropas estrangeiras, quando tem de combatt·r 
rebelliüo de uma parte. sedição de outrn. Re
publica de um lado. assassinos e ladrões do 
outro? (AJ!Diado.!). Por que rofinarurnto de 
orgulho srr{t deshonra para o Brazil, o que 
não se reputa deshonra para a Inglaterra ou 
a França? Correr parelha com taes Xaçõcs, 
senhores, j{L não 6 pequena fortuna. 

A honra é um sent!mr:nto elevaclo pela 
virtude, n honra conslstr no desempenho de 

dem que está ameaçada cm diferentes pont0'3 
do Imperio, é defender a Monnrchla q::c ~stl 
nmeaçada, já de um lado pela Republica. jll. 

de outro por ladrões c assassinos; e se pnrn 
defender esta sagrada qausa é indispensr,
vel uma força, e força tal como a que a Ca
mnra dos Srs. Deputados j!i tem decr~tado d~ 
16.000 homens, c se esta força nii.o .; possi
>el obtel-a no Palz, segundo eu penso, como 
duvidar de Ir procurar estrangeiros, quanclo 
até por fortuna nossa temos a f"licidadc dt• 
conseguir homens disciplinados e capazes. 
tratando a este respeito com n IJovrrno de 
certas Nações? 

Que 16 mil homens não poBoivo:l r.,cru-
tar-se no Brazl! BPm promover mesmo a 
guerra civil, em alguma Provlncia. creio r,t:c 
nrnhum dos meus nobres ouvinte~ duvldrli':'i. 
Desde 1831 para câ ainda nenhum dos Gn. 
vernos pôde preeneh<•r 10 mil hem<Jns U•' 
linha . 

O Sr:. Lnn•o n;. Ammu: - Esti ;,n~a
nudo. 

O SR. :\fAnQt:ll7. rm BAt:llACF.NA: ... ,, como 
se poder{• agorn preencher 16 mil'! .\s Jr!s 
actuac~ de certo não habilitam Go\'crno 
para j:tmals preencher o quadro do exercito. 
c Isto basta para desculpar. direi :nais, para 
justificar o Governo de nunca t<•r prcrnr.hl<lo 
o quadro do exercito. para justlflcnr o nnhre 
:0.1lnistro fJll!' ora pcdlo n proror,a~ito de~ta 
autorlsação. 

O nobre orador que fallon ,,:n ultimo lu
gar (o Sr. Carneiro Leiio) j{, bem demonstrou 
que Isto não ~ uma medida nr>va, G si mplrs
mcntc a prorogação do que r·stavn conc•'d!do, 
prorogação muito utll, porque eila ••· pre,.,, 
por um :ncz mais ou um mcz menos. 

Eu quizera conceder por um momento 
que. por alguma medida que cu ignoro. po
deria S<'T o Governo agora habll!tadn pnra 
recrutar, cm todo o Brnzil. um numero rlc 
16 mil homens; mas como disciplinar Pi:t.a 
gente? Mandaremos esses rccrut:1s Pí•.ra o Rio 
Grande, a serem l:t !nocalados da insnbonli
nação c Indisciplina qu~ alli constnntomrnt•• 
existem? Não, senhorPs: nuantl<t1um ~xerril~ 
se tem desmoral!sado, não hr. ~rnr.ral al,~;um 

nosHos deveres sem attcnder a pcrlgoR nem no mundo que possa tornar a r~stabcl-:c<':·, a 
a riscos, e o primeiro e mais principal dever disciplina Sí·m ser apoindo por uma for·~~- i'•.':n 
dos reprcsomtantes da Na~iio li manter a or- ser apoiado por outros militares disciplina-



,. 
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dos e Instruidos, que façam sustentar a sua 
autoridade. O General Bcrcsford não conver
teria o Exercito Portuguez em um exercito 
de herócs, depois de estar desmorallsado e 
perdido, 8ti dlc nãc fôra a Portugal acomp::.
nhado de uma divisão lngleza que !ez f(:5· 

peltar suas ordens. Soldados e offlciaes Jll~o 

ganham subordinação, depois de !ndlsciplin~,

dos. sem terem a convicção de que as JJen:cs 
do regulamento hão de ser-lhes impostas co!lJ 
brevidade e exactidão; e nenhum general pé>
de fazer lmpôr estas penas sem ~er uma 
forca subordinada que o coadjuve; <:ntre nós 
3.000 homens subordinados são para Isso de 
sobejo. 

Nüo direi cu que 3.000 homens discipli
nados se não possam fazer no Brazll. Esses 
mesmos generaes velhos, que talvez se con
demnam a ter baixa, ainda que reformadoR 
sejam, <!sses mesmos generaes velhos scrfto 
capazes de dar disciplina a uma brigada 
braz!lelra no espaco de dous annos, se boas 
leis para Isto os habil!tarcm; mas o wnjh> 

urge, e nós não podemos esperar dou~ anno~ 
para Irmos disciplinar o exercito ;lo Sul: é 
preciso quanto antes dar-lhe est:J. rllsdplina; 
esta brigada assim dlsclplfnada só se pfJdc 
achar em um exercito rc~ular P disciplinado. 

Quando Isto dlt;o. 6 claro que não pro
ponho o alistamento estrangeiro de homens 
engajados cm dlffcr~ntes pontos da Allema
nha: entendo tropa regular a obtida por um 
contracto expresso de Gonrno n Governo. F·~
llzmente, a occaslil.o é propr!a: segundo ouvi, 
um Governo lm que nos offPrecP tropas r:·
gu!nres c bem disciplinadas. 

O nobre orador, não obstante fazer o elo
gio de muitos homens ignorantes tlradoa de 
todas as classes. e que Ae flz~ram ~ptimos 

genera~s. apontando alguns entre nós, como 
para Indicar não ser preciso instrucção es
trangeira, ailmlttlo, comtudo. que viessem 
300 ou 400 para Instructores: o testf•mun h o 
de sua consclcncla a Isso o lm.pclllo. 

QuanPo aos tres mil, quanto aos corpos 
modelos, temeu que nos viessem modelar arl 
·in.,lar das ~·rnarcblas absolutas da Europa, 
onde ha vestlglos feudaes. Já. o nobre Depu
tado que fa!lou em ultimo lugar bem mostrou 
a ·contradlcçil.o cm que havia cabido o nobre 
orador. porque a principio temia esses trcs 
mil homens que podiam ylr modelar-nos f~ 

maneira das :IIonarchiaG du. Euro:J:t; Jl!a.-:. 
pouco depois, arrebatado por seu [Jatrlot!smo, 
exclamou: - Não são 3.000 homens, ne:u 
300.000, que hão de conquistar o Brazll! I si o 
G v(;rdade, é lndubltavol: 300.000 ho::1r;ns não 
conquistam o Braz1l, nem 3.000 poderf:o co11!m 
alguma contra a liberdade do Palz, e muito 
principalmente sendo tropa disciplinada, re
gular, experimentada. c com as condições que 
jft mencione!. 

O meu nobre amigo me parece tambem 
estar em erro, quando suppõc que u. guerra 
no Braz!l tem uma tactlca particular. A 
guerra no Brazll deve ser feita como c:r. to
das as partes do mundo onde a localidad" fôr 
a me8ma: a guerra no Rio Grande é feitu. 
ce>mo se faz na Europa, nas planlcie8 e cam
pos; a guerra no Maranhilo será. feila comJ 
nos paizea montanhosos, porque supponho que 
o Maranhão tem multas montanha.,: port<~:l· 

to, os princípios sfi.o os mesmos; a ~ppllca

ção, porém, dep1~ nde da localidade. 
Engana-;e ta:nbem o nobre orador, qu~.n

do suppõc que o~ militares da Europ~ ni!r> 
porl::rão resistir áu privações que soffrem üô 

militares do Sul 1'. falta de munições de bor:n. 
de vinho para beber. etc. Se o nobre orador 
visse uma campani•.a na Europa no t~mpo 

do inverno. se leas~ as campanhas francezas, 
não tendo a tropa vestuarlo nem sapatos e 
exposta li fome por muito tempo não poderia 
duvidar de que taes homens, se uo obtivcsE,-
mos. nüo deixariam de produzir grandes r·~

sultadoa no Sul. Quem tiver visto a ca\'alla
ria polaca, quem conhecer como são dextros 
em manejar a lança e montar a ca\·al!o. não 
poderá duvidar de que estes hfrmens pod~m 
prestar aqui grandes serviços. Delpois rlF cJ,,;;. 
feito o grande argumento, aquelle que n1t• 
havia aterrado, qual o de que era q1wbra na 
honra nacional o ndmlttlr estrangelros. o~ 

outros argumentos tambem já. estão brm com
batidos. O meu nobre amigo estimou em 
800$000 a despeza de cada um soldP.dtl es
trangeiro; outro orador a f,stlmou em 
200$000. Creio que esta ultima estimativa é 
mais exacta. mas quero suppôr que sejam 
mesmo ·100$000. 

Se o recrutamento fôr nacional deve el!.• 
necessariamente recnhlr em maxlma parte na 
Provlncla de Minas, porque, em 1• lugar. é a 
mais povoada, e em 2• lugar, multas ProYin-
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cias estão presentemente Isentas do recruta
mento. 

O Sn. ANDilADA lVCACIIADO: - Não ~stl1. 

Isenta a minha Provlncla. 
O Se. MAnQm:z DE BMillACJC:>~A: - Pois 

bem; lã lhe Irá tambem. 
O Sn. AXDilADA :'vlACHADO: - Que venha ... 
O Sa. MARQC'EZ DE BARllACE!\'A: - Segun

do vi por disc::;rso de um nobr•• D.:putado, 
cuja veracidade, saber e habilitação JUJ. ma
teria nenhum de n6s p6de disputar, cada re
cruta de l.iinas gasta 400$000 no transporto 
para o Rio tlc Jan('iro: logo, é YiEto que a:ndH 
economicamente não havia esta vantag·cm no 
recrutamento nacional. 

Se. pois, não ha quebra na luJnra nacio
nal pda admissão de tropas estrangeiras; s,, 
a guerra civil é o maior dos flagelloM r. 11úo 
p6de ser extlncta sem !orça empregada ::o 
Sul: se para ter esta força não basta o r•·
crutamento de naclonaes; se as dcspcz~s qu.· 
havemos de fazer com os ~str2.ngeiros niio 
são excessivas, comparadas com 3tJtwlla~ qw· 
fazem os recrutas naclonaes, parcc... sonho· 
res, que tudo concorre para approva r mo:; a 
emenda do Senado. 

Espero, pois, que por uma •:otaçüo Jl"· 

nhamos fim a esta discussão. porqu.· a m~

terla tem sido bem discutida cm amh<tô uo 
Camaras, e porque, senhores. ha <•utro ,!Jjr

cto de maior lmportancla que deve chami'.t' 
a attcnção da Assembléa Gera!. Os lavrarlo
res, os negociantes do Rio de .Tandro l"st:io 
ameaçados de uma crise fatal: o ele fiei/. d•} 
3 ou 4 mil contos, o desconto de hontcm no 
Thcsouro, cujos bilhetes foram dt•scontudo:; n 

dost'arte a dirigir os altos d8Btlnos do Palz; 
mas eu tenho de cumprir um dever, para mim 
multo poderoso. Não tomei a palavra paru. 
fallar a respeito desta matt\ria na Caruara ~ 
que tenho a honra de fazor part<:, o eu cn
tendo que nesta occaslii.o devo declarar-me >i 
face do Palz, e em respeito a cada um dos 
nobres membros, cujas opiniões cu I'espelto. 
mostrando-me franco e leal, combatendo 
aquellas medidas que entender damnosas ao 
meu Paiz. e votando por aquellas que enten
der convenientes á Monarchla e [; integri
dade do Imperlo. 

TG:n s!do e·ata n. minha r:1arclu~, clt-:)riL 
quo tenho tido a honra de fazer parte do 
Corpo Legislativo, e devo declarar que n.lgu
mas vezes nii.o tenho ficado multo em paz 
com u. minha conaciencla, porque jCtmals dt•a
prezarci o grito de: - A Patrla o exige; -
c quando a Patria exige cala-se o homem: 
entfLO eu, por uma presumpçüo, julgo que bem 
fundado, entendo que a razão está mais da
que!le lado que mala votos c mais opiniões 
conta. 

Ora, tendo cu de dar o meu voto (; me
dida que se discute, medida que o Governo 
pede e que alguns nobres oradore:; julgam 
lnd!spensavcl para combater os republicanos. 
para sufocar e emflm extirpar r,ssas massas 
que se têm rebeiJado contra a ordem publica, 
contra a propriedade e contra a honm, cu 
quero que o Palz conheça que s,; n~!(o meu 
voto a essa medida, ~ porque me nil.o tem 
sido possivel formar a conv!cçiw d~ que dia 
seja utll: tenho levado ao meu pobre labora
torio todos os argumentos apresentados em 

13 "!"• !aliam mais alto, reclama:n mais as favor da medida, tenho pensado sobre clla, 
;Jrovldcnc!as dos Representantes da N'açiw do c tenho querido forçar-me a formar uma con
que tudo quanto poderia por agnrn dir.r:r o vlcçiio que lhe seja favoravel; m~s o meu 
menos hab!l c o -mais hum!lde dos Senarlort'S cspir!to, rebelde a este respeito, não tem 
do Imperlo. querido adoptar semelhante, medida, ~ cnd:-~ 

O Sn. Ar.nnEs !IIACHAno: - E por Isso vez que considero sobre e!la. si'mpr~ m" pa-
prodignllscmos maia. r<'ce que é uma medida improf!cua, e ult!-

0 Sn. MAmxrro: - Sr. Presidente. Se sr I mr1mente anti-constitucional. 
tratasse simplesmente de uma medida cujo I Eu entendo que a mr:dirlu é nti-erw ;ti
resultado me fõ~:a desconhecido, cu me IIm!- ! tuc!onal, e com este argumento respondere! a 
tarla s6mente a ouvir os argumentos pró c I um nobre Senador que nos apr<·s,.ntou o 
contra que fossem apresentados pelos nobres exemplo de Nações clvil!sadast' que t.:~m ad
mr•mbros da Assembl6a G~ral. que pelos seus mlttldo forças estrangeiras ao seu srrviço. 
talentos e conhecimentos mais vastos, e mes-~ pois que me parece que essas forças nu!.ca 
mo pela sua posição, têm com mais vantagem são admlttldas a suffocarcm desordenil intes
a lllstor!a combinado os !actos e se habilitado 1 tinas. Eu entendo que a Conat!tulçiio nilo 
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quiz que nós em occasiões destas appcllassc
mos para o auxilio de forças estrangeiras, c 
POJ: isso muito sabiamente determinou que 
todos ns Brazileiros siio obrigados a pegar 
cm armas, para sustentar a integridade do 
Paiz, sua indepcndcncia c liberdade. 

Um unico caso se poderia apresmtar, <.•ill 

que algucm julgasse dever se recorrer ao au· 
xilio de for~as estrangeiras. aquc!le cm que 
a m~ioria da :-;açiio se declarasse a iavor de 
um f.YSl<'ma novo. Neste caso. pürénl, sabem 
muito bem a Ass<'mbléa Gemi que a maioria 
ela ~ação é quem governa; mas. este nfio ~ 

o caso que St• dá present.cmrmc. porque rlt> 
certo n. n1aioria dos Brazilciros n;io St! 1"P:11 
l'evoltatln contra as instituil!Ül"~S cio Paiz c a 
ord.·m publica. 

Por e;;te lado. pois, me parrcc que ~ a~t.i· 

co~lstitucional a medida; porém. mais ciarn
mrntc eu a julgo assim. quando elia deixou 
de ser iniciada na Camara competente. Xcm 
se diga que a C:tmara dos Srs. Sc·nadores pó· 
lle c·:ncndar, éorrigir. augmt~llÜll' nu Uiminuir 
aquillo CJUC vlcr d:t Cn.:11aJ'a T~·~11por;o~ri~ sa:n·~ 

propostas do Governo. est(t amori~::d:! a frtzc:· 
esta emenda. Se porvcntmn n Assembl6a 
Geral sanecionar esse ,·oto d.1 c~mar:t l"it:l· 
licia, tc•r(t reconhecido um direito que a Con
stituição negou á Camarn Yitalicia. e nós t·,•· 
conhcc.,rcmos tambem que a Cnmara Vitalicia 
pôde iniciar uma lei de impostos, o que sct·á. 
som duYida alguma, contrario áqui!lo CJU•' 

estCt estabelecido na Cunstituiçiio do Estar!u; 
c se, como eu creio, todos nós estamos certos 
cll! que a sai nt~ric do P~l.i:= c.st:~ !1~ c:;ac::a :.: 
fiel obscrvancia da ConstLuiçüu. demos nós 
mesmos o exemplo de observar csm Consli· 
tuiGão, nii.o n transgridamos mais. po:-r1ac o 
povo aprenderá. Portanto. Sr. P~esidente. vu 
entendo que a medida é anti-constitucional, c 
como tal, nüo póde ser admittida pela Assem
bléa Geral. 

Entendo que a medida é anti·politicn, 
contraria a todos os interesses quo cumpre 
promove?-: o mais grave interesse (ha de me 
pcrmittir o nobre orador qu~ ultimanwnte 
J'allou que "'I seja seu plagiaria) é sem du
vida al~uma aquelle de chamar ao nosso solo 
urna população, como disse um outro -orador. 
q!te possa contrnhalançat· essa outra que a 
fraude c a perversidade tem trazido para o 
Pniz c inundado todo o Impcrio. Hoje é essa 

uma das primeiras necessidades do Paiz: e 
como !Jromovcmos nós a lnu·oducçiio de colo· 
nos? .Kiio seria mais conrcniente que pro
curasscmos tiL' um modo passivei ai"norar o 
patriotismo dos Brazileiros, fazer <lesperlar 
do son1no da indifferenf;a arJuclles que ainda 
niio calculam a cxtens:io dos males por qu•: 
estamos passando? Convinha. se:m duvida. Io
nu:ntar o espírito publico brazilciro: mas 
como fazemos nós isso? Declaramos-nos ine· 
ptos. incapaz•~s de sustentar a paz ,. a ordem; 
c, procurando um apoio c um auxilio nos bra
ços <'Strangciros, nós dizemos ao Paiz: -
Brazilciros r1ue nüo (]Uereis sustentar aquillo 
que dereis, nós ramos mendigar além dos 
ma:·e:s l!ra~os que n·nham sustentar as nos· 
sa.s institui~õcs! Estacs tr~1.nqu!1Ios e:ill vos::m 
criminosa indiifer.::nça.- (Olhando para uma 
Pifigie de Solou que éStú pintada no tecLa 
da ea:;a): - Venerando Solon. niio foi por 
lei desta natureza que n. tua. nwmuritt passou 
al•~m dos scculos: elle. scnhor.~s. pa~a afer· 
vorar o Pspirito patriotico dos seus concida
diios. <lecretou que nenhum ci<la.diio se con· 
:;erva:;se indi[ierente ou neutro no meio das 
conuuor,ões publicas. sob pena de passar pela 
mancha da iniamia; mas nós, que honramo• 
:t sua memoril, nüo queremos imitar os :;cus 
J)recci Los. 

Sr. Presidente. Se, pois. eu e:nlcndo que 
.:st:t medida vai l'Sfriar cada Yez mais o os· 
pirite du:; nossos concidaàãos, vai offerc\::er 
uma seguridade ftquel!cs que indifferente· 
mente olham para os males publicas, se con
sen·am imovei:; no meio da tempestade cm 
que cada um <lr:l'cria offcreecr o ~eu apoio 
ao Paiz. como poderei hoje votar por csto. 
medida? Disse um nobre orador: - Nós pr.::· 
cisamos d8 uma populaçfto que cuntrabalance 
uma outra. e por isso vamos engajar solda
dos estrangeiros que venham combater, e qu€ 
depois se tornem colonos. - Eu responder .. ! 
rro nobre J!inistro: sim. precisamos dessa po· 
pulaç:1o, mas preprrrcmos quanto em nós cou
ber essa co!onisaçftO; e se a nect•ssi<lade a· 
ranto nos levar, sejam esses colonos então 
alistados so!d:ulos. mus soldarlos que j(t te· 
nham um intL•rcsse pelo bt'lll-estar do Paiz. 
l'u nflo sei se o nobre membro da Assembléa 
G~ral que nisto fallou disse que Governo l!a 
que nos offerecc apoio das suas !'orças actual
mente: não sei se o om·! mal. 

i 
,·,,, 
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Ora, uma das razões por que eu wto [ temos um futuro de gloria diante de nós. 
contra a medida é, sem duvida, a difficulda- Entretamo. ·1 mczes ni"to cstüo passados. <: j(• 
de de a levar a l'ffeito; ,. neste ponto não sd : da tribuna SL' ouve dizer rJUC a bancarrota 
como se resalvari"LO da contradicção cm que J bate á porta. que os bilhetes do Thc~om:o não 
t~m cahido aquclleo que sustentam a mer!itla. 1 têm desconto, qu,• as apolices estüo de rasto; 
Dizem clles: - :-<ós precisamos de auxilio. ; e o que diziam os nós? Nüo era isto mesm<> o 
n1as de auxilio prompto; - entretanto IJUC que diziamos em ·Maio? Porqu" se nüo apn~

ni"lD dizem, c L'U julgo impossivcl de rlizer. sentaram os ~Jinistros com franqueza c leal
que o auxilio estrangdro é um auxilio prom- dadc -pedindo ao Corpo Legislativo medidas 
pro: pelo contrario. cu o julgo dcmasiat!a- que naquclla época podiam ser mais bem pt•n-
n1cnte: moroso. e até Dlc parece qtlt.!, qnnullo 
semelhantes forças chegarem ao Paiz. sr:rüo 
inteiramente desnecessarias; e s" as:;im ni"lo 
é, eu :u:cusu [L face elo Brazil o Gabinete tk 
19 de Setl:nlbro. com toda a solemnidark por
que, se, como disse um nobre membro da As
sembl&a Geral, c·sta medida é indispen,;avd. 
oe pede-se riio sómentc uma prorogacüo para 
que o Governo neste tempo possa fazer o 
contracto com mais \'antagem, eu perguntarei 
ao Gabinete ele 19 de Setembro. porqur! não 
t.raton de executar esta medida. porqn•· J'C
ic-itou a faculdade que lhe dt•u o Corpo Lf•
;:;isl"-tiro, porque niio fez este engajam,·nto 
ha mais tempo, para não constituir o Go
Ycrno no:; apuros em que agora se ncha. e 
para nos Yir p,·dir, como o anno passado se 
fe-z. medidas que sú s,• aceitavam cm obse
quio ao ·Corpo Legislativo! Pois. se a medida 
é interessante. c se da sua demora poderá 
provir .males ao Paiz, então eu accnst. ao Ga
binete de 19 de Setl·mbro. carregut• ellc com 
a responsabilidade destes males. 

Senhores. E'. sem duvida. nota,·el o que 
eu t;•nho visto no curto esJlaço de quatro me
zes nns Camaras Lc•gislativas. Quando se 
discutia a resposta á Falia do Tlu:ono, nós 
que fizemos opposição a esse Gabinete. dizia
mos: - :\'üo existe espirito de ordt•m no 
l3raz!l; c do lado opposto se nos respondia 
con1 53 votos: c·xiste ordem r~m tod:t [! parr~. 

Entretanto, Infelizmente nós nüo fomos os 
prophetas mentirosos. nem o podlamos s0r. 
porque a natureztt tem a sua marcha; Juís 
diziamos: - Uma bancarrota nos amea~a. 

votemos por todas as economias, c accURI'!llOS 
t•sses Ministros que, sem consultar os intc
rcssc·s c circumstancias dtt :\'n~~o. t0m tlis
pcrdiçado grande parte elos dinheiros publi
cos; -c 53 votos nos 1:espondiam: - ::\:"lo: 

, sadas c proficuas ao Paiz? 
: i~is, poi:;, a:; terrivl'i~ con:;cquencias. Sr. 
: Prcsidt'ntc. tio assinte com qut• :;e prctendctl 
i justificar. semelhante administraçüo IJUL' ha. 
• St•m duvida nenhuma. carr~o;ar cum as mal

dic;ões do Paiz. Sr. Presitlcntc; eu t•ntendo 
ainda ma!s que t•ssa medida irá d•·struir al
guma cousa que temos ainda de util: quem 

1 
é qul' ignora .. s.•uhorcs, que . um es~lrito u:u 

I
' pouco con:raJ.~Io .aos estraugc1ros cx1stc l'l!tre 

todas as Naço,•s i Eu appello pam o testemu-
1 nho tio S1·. :llinistro da ~lnrinha. sinto que 
n~o seja membro d.,sra Casa. mas. como ,:. 
natural que o Gabinl'te seja solidaria. repeti
rei as S\Ws proprias pnla\'l'as; foi cllc quem 
disse n:t Camara Tempura1:ia: - Cada um 
"Strangdro S<' julga superior a um nacional. 

Ora. se isio r' verdade; sr um cspirir.n 
ti,• tal ou qual desat:f,•ir.t•o rontrn. o ,.,,trau
gciro exisic. bayonetas estrangeiras, para se
l'l'm empregn.Uns contra Drazilt•irns. bem que 
rcyoJtnsos sejam. n:"!o concorrerão para arrai
gar •·ssc adio. antipathia ,, inimizade. que eu 
chamarei qnasi natural, excluindo assim os 
bcn,.l'icios c cff,•itos dr! uma lo·i qnc fizermo; 
em favor da colonisa<;;io? 

:\'iio podcr(t isto comprometter até certo 
ponto ns int,•resses daquellcs estrangeiros 
que estilo •·stabelccielos no nosso Paiz? Eu 
entendo IJU(· sim. c a Assembléa GL'ral tem 
o exemplo de qnc apenas um homem levan
ta a sua voz contra um estrangeiro, um par
tidn se ergu, logo. não poucas vezes têm 
sido compronwttidos os interesses do Paiz. 

Eu devo diz,· I: que tenho a mais (;profun
da convic<;iio rle que todos os scnhor,·s que 
auvoo;am a medida ,·stào muito f~onvcneidus 
da sua utilidade, c tanto que cu niio os <'om
bato, só dou as razõc•s por que voto contra 
cl!a. isto é. qu•· esta medida sl'l'(t terrirel ~ 

cxist.~ ordem nas finanças. tudo marcha .mui- d~ Jll'Ssimas conscqucncias. Orn. sonhore8, que 
to bc·m, os recursos do Pniz silo ir:ll!!~l\ô.;.;. P.l:citameuto têm estes estrangeiros, tem-se 
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até ~ucrido ar;;mmnta.r com e~;;es genios ce
lebrés, que, incendiados no amor da liberda
de, tem ido oferecer seus braços e espada cm 
defesa dP outros povos: porém, senhores. a 

Quantos Laffnyettes têm ha1'ido. ,. pornn
tura houve Lnffarctb•s assalariados? Qu~l <} 

o Garant~: que g,l nffcrt~cc ao3 c~t.!'llngcir·JS 

para d<'ixnr a sua patria? ,\quillo ~uc um 
poeta latino diss••: - Xc.wdo q~to natal-: • .. te. 
- sem duvida. é JleCéssario um excitamento 
muito grande. uma. ~arantia que contrahaln.n
c•' esse amor da Parria que <· natural a todo 
o cnrar,fw humano. pam qn•· o ilnnwm rleixc 
o Sf·ll Paiz e Yt?nha Rr pôr ao so!dn r1r nma 
Xar,iio estrangeira para snstenrar-lhe a. paz c 
a liberdade. 

Xão ioi so·m duvida o num<·ro quem C<•m 
tn.!ltn gloria (],~f~..·ndcu cm algumas t~pocas os 
m~1ros de suas respectivas citlade:5: A Frauc:a 
retalhada no s~n interior. tinha nm g1·iro 
magieo que animava ~t tüdüs n~ ~en.s fil!lo.s: 
rtua.l é es::;e grito. sr:nhort\s? · ·- Vh·n a Frnn~n! 
\'iva a Pat.ria: - Quantas vezes nm g-rito 
ci,~strs vai arrancar a palma de um orgulhoso 
wnccdor. para dnl·a a nm g-eneral jíL :uori
bundo. Prídr·se C5pcrnr isto tk hnyonr:las es
trangeiras c mercenarias? :\'iio. srnhal"<•s: as 
baroncras estrang-eiras, se por infclicit!a.de 
fort~D1 adtnittidn~ no Paiz. c-u entendo qur: só 
:serão para no:::s~L C•JiliJ)!i·ta. ruin~t L' julgo QUL' 

comprometto o;; interêssc:; do nwu Pniz \'o
tando por esta medida; eis a~ razões pt!ln~ 

~uaes ~u voto rontrn. 
En niio (}UtlfQ C]1H~ o GO\'P1'l11l diga (Jth' t'll 

r.-•cusei o meu \'orn nn. nd0pf!;in de medicln;-;; 
as que julgo salutares r~nl1.J lh~s prestado, 
mas. ao Governo comPNt~ administrar o Paiz 
mnntt•ndo a ordem puU~ica e enmo h'gislad11r 
dou-lhe os meios. Eu entendo qu,• aquillo 
que o leg-islador julg-ou indi;;t'pensnvel para 
mantc11ça da ord>'ln publica rli:\'c' dai-o au 
Go\'t'rno; e ~unndo cJI,· ahu:><' deve accusal-o 
e puni!-o: esta é a doutrina que en sip;o. 

~ras, ·~r. Prcsidenté. se na Camara a ~u·· 
perten~o eu houwss.• :•ntndo [!Cb mrdi:Ja 

• qu<' se discute. digo solemncmdltc q;w neste 
luga~ votaria contra clle, ,. por uma razão 

pod,•rosa: como vai passar esta meilida? In
teiramente desacreditada na Camara T.:mpo
raria, onde ella de,·ia ter a iniciativa, e r••sus
citãda. niin sri se com toda a lralrla:le rmcli! 

Que dil•ão os estJ•ang .. iros quo• forem con
vidn.dos parn n sen·ir,o do Brnzil? I·Ein r.]o se:n 
d:wida argt!llh'ntar que isto foi uma mc-d!da 
que por uma destas circumstaneias n~o mui
lo ortlinari3s pr:ssou na Asscmbléa Geral: :' 
Cam~ra Temperaria a r,•jeit.ou duas vez••s, c 
está \'isto que a Camara Temporaria nii.o 
sympathisa com tal medida; c' então não pó
do• symparhisar com esses estrangeiros c não 
podPm t·lles "sperar ou contar com o apoio, 
nn tnrnos, (]essa Cnmnra: eis nmn rn.zfLo nela. 
qna.l êU votaria coutra a mc·rlid::!. Entcnrlo 
que na outra Camara dcvCJ'n. ter principbd~. 

Lanwnto muito sériamentt• que o nohr" ~Ji

nistro da Gu<•rra. na C:amara dos De::nn:tdos. 
se portasse tflo dubin, tão inintelligl\·-::J, tão 
iucxpl!cavr.J c que depois. na Cam:Lra dos S:·s. 
::.;i;uadorL:3 ros!:iC:.: L·lle aprPsentm· un1:1. ~l·did:t 

que não havia alli reclamado. 
Sr. Presidente. Tenho dado as razões ;10r 

que voto contra a medida: St· S. Ex. lllt' p.~r

mittisse, visto qu,• se t<'lll fallado i:m sy;,tc
mas. e absolutismos. ~m Rrpublira,;. er.c .. <'u 
diria. ainda duas Jlalanas. :\unea julgo qne 
<'xiste um partido no Paiz. sr.• nfio quando on 
cllc apparece como acont<'ceu no Rio Grando• 
e ~!aranhão. ou quando factos mui!c> posi:!
vos me levam a acreditar ~ue e:dste ur.1 p~:·

tido que, ainda ~ue não pr .. tc·nth dcstr::ir 
tota!m~nte a Constituição do Estado (u r:ue 
seria impossível); incommoda-se um pouco 
com os principias mais liberaes desta Consti
tuiç:ão. 

Senhores; um :II!nisterio (c honra J:tt~ 

seja fc·ita), para cuja quéda eu fiz quamo 
e;;tam da. minha partt• (illudido. sem duvida). 
pretendeu encaminhar o Paiz nos mrlllora
m,•nto~ materiaes c moraes; soi'freu nma 
gw~rra horriYel. tt"\vc de retirar-se', ~ cnnlo 
:tl;;nem pretendeu formar uma oa·rra c!ient,'
la, arcordar nm partido ~llt' domina., co no 
meio de todos arvorou-se uma. bandeira na. 
qual de um lado S<' escr!'\'eu: - ·Regresso 
e ele outro lado - :\nbrcza transmissível. 
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3S2 se~sG.o ele ;; de Sclcmlii'O 

As:3U8tOUw!:le con1 razilo a popul:tção; to .. 

dos pcnsarfto que um trama existia contm r.:1 

instituiGücs do Paiz: conheceu-se o ('t'J'o, p:J
rém tardt•, cntiío app:trc•ccr:.t expliea~ilc·~. ,:c
rum-se definições de I'Scoln. para I'X]llicnr-<' 
o que querift dizer Regresso, sr em IOlll:lri<: 
neste ou nn~u.,lle S•·ntldo. l\Ias. ,,. se cnr.:n
din por Regresso um mclltnramcnlo rasorrr~. 

para que se mudou o uomc com (]11•.' o Pai:: 
cstn.vn. n.costum~do que <:ra llt~grcsso'? ..:\!.::;~:· 

mas leis nfto esttw ao nh·e1 da c:ivi!lsac;:lo dJ 
nosso P<tiz. é preciso corrigil-as; mas. a i:;~" 

chamo cu um verdadeiro Pro"rcsso: pr,ra qcte> 
se foi buscar uma palana nova as.;u:;tadorn, 
que acnrr(~tou :Justos muito real's. porqu ... ·, 
apenas o RcgTl~sno se cinbnndeirou. nó:::: \'l·

mos correr parft debaixo deste estandarte t.•l

dos a~uc•llcs que tinham combatido a inde
pendcncia c a liberdade do Brazil'? <~tpoia

âos.) 

Eis donde eu útr.o partir todos os nossos 
malt•s, l', por clc:=;grac:a nossa. não se cuirla 
(]C arrancar essa convicçfto que bem on mnl 
exist.· na populaçüo. p1•lo conirario o ~uc s" 
Í~"1 Z n() Pa!'<~? rm !"';·.~·~!d~"•:J\ ~ :l.ilnn1ln t 1~Gt1mt~~~

tos por suft propria utilidade. c uma só voz 

meia tnmbcru? Se o Go\'<'J:no entende que 
isto pertence aos Presidentes, não lllcs casse 
a autoridade de fazer rncs nomeações; e ·se 
entende que tal attribuir;iio pertence a elle 
G·OI'Crno. não consinta l)ne os Pr,.sidL•ntcs os 
nomeiem: e por (}tte se faz isto? E' pelo mui
dito systcma de transacções c de circumstan
cias que velo trazPr lmm,,nsos males ao Palz; 
por este systcma, c preciso muitas l'ezes. para 
se conseguir os fins, condesct•lHlcr-sc a r1uc 
os Presidentes nomeiem Juizes de Direito e 
outras \'CZ<'S que seja o GoYerno Geral quem 
o faça. 

Orn, um Cavemo marchando deste modo, 
como póclc merecer confian~a, cousa. indis
pcnsa\"C! para a st•;;uranca publica. Deus per
mitra ~ue o '-\linistcrio novamcnt<.' orp;anisado 
conhcr,a estes males, q11eira parar na cn.rr,•irn. 
<los desvarios, c queira administJ'nr o P:Liz 
com a Constituição: infelizmente j(t não me 

I 
é dado t<'r csprmnças; mas, ,,mfim, t•u es
pr.ro. siga a sua vid11 como quizN·. c praza a 
Deus ~uc não rlesnppnrPr,a romo tlesnppar~

C<'U o ~rinisr.r.rio de 1:1 de Abril, sr é que 
dcs3ppareceu. 

Sr. Presir!rnte. A minha opini:io a rcs-
nfto disse que esse Prcs!dcnk ~u,•r reformar peito do melhor meio para manter-se a or
o systema judiciaria; mas. porque uma. Ao- dem publica e qtw o Govemo srja fiel, que 
scmbléa Pro1·incial faz uma lei nuc tolera- dt·semDe!lllc os seus dc1·crcs, que cconomiso 
wlmonte i•xccdc os S<'US Emites. npparccc um 1 emquanto possa 05 dinheiros publicas, e 
grito geral que diz: - As Asscrnbléas Pro- [deixe o caminho dos patroualos. e nomeie 
vinciaes qucr.:m reformar os Cotligos. - Eu, ; para as Pro1·inclas Presidentes que sejam ca
•1UC nüo tenho talentos para diff1•rençar ,•s-~· pazes de caminhar a par da civilisar,ão dcl
sas diYersas hypothcscs, firmo este argu- las, quü não v{t an:ancar de um Correio se
mento: - Pois Yós estaes callados contra um i' cundnrio homens para presidirem Provlncifl 
Presidente que annulla testanll'ntos c vos importante, como (' :t de ~Iinns (rrpo·iados), 
cxaltacs contra as Asscmbl6as Provlnciaes! mas que ha de ser conservado, porque tem 
E' porque ns Assembléas Provinciaes serüo Jum patrono na Côrte que o sustenta (a]loia
talvez um objecto de nntipathia; eu não digo llQs), pornue 0 systcmn das transacções é 

que o srjam; mas é o argumento que ho- corrupções está ainda cm voga. gntretflnto, 
mens destituidos de talento, como cu, podem Sr. Presidente, se tenho votado por todas as 
formar. 

Se, pois. pretende-se manter a ordem; se 
se quer restabelecer a paz, 6 necessario que 
se destruam estas conYicçõcs bem ou mal 
fundadas; é necessario que o Go\'Crno por 
sua pnrtc se apresente com franqueza c leal
dade, que mostre que quer administrar o 
Paiz com a Constituição, e só com ella; mas. 
como ·é Isto, se os Presidentes de Prol'lncin 
nomeam Juizes de Direito e o Governo os no-

medidas que o Governo tem reclamado. por
que não quero que o Paiz soffra, hoje voto 
contra esta de que se trata. porquo ~ntendo 

!]eu ella é o padn1o da deshonra da ~açiio 

Braz!leira. 
Fica a discussfto adladar·Peln hora. 
O St·. Prrsidrntr dií para orrlem elo 

dln a continuar,fto d:t mesma mntrrlo.l 
Levanta-se a srgsão fts 2 horas da 

tarde. 



• 

Sessão de G de Setembro 

SESSÃO DA ASSEMBL;ÉA GERAL, EM 6 
DE SETEMBRO DE 1839 

Oontinuaçã~ ãa discussão da emenda relativa 
M engajamento de tropas estrangeiras 

I'BESIDENCIA DO SB. CONDE DE VALENÇA 

Feita a chamada ás 10 horas e 
meia da manhã, e achando-se ·reuni
do numero sufficiente ·de Srs. Depu
tados e Srs. Senadores, o Sr. Presi
dente abre •a sessão; e, lida a acta 
da anterior, é approvada. 

Continúa a discussão, adiada na 
sessã,o antecedente, ·da ·emenda do Se
nado sobre o engajamento de estran
geiros, feita ·â proposta do Governo, 
com as emendas ·da Camara dos Srs. 
Deputados, fixando as forças de terra 
para o ·anno financeiro de 1840 
a 1841. 

0 SB. ALVARES MACHADOS - Sr:. Presi
dente. Não pedi a palavra para contestar aos 
illustres ·Oradores que se dignaram combater 
os meus fracos argumentos, porque reconheço 
que não tenho força para tanto; mas entendi 
que era do meu dever dar algumas explica
ções, e levar á presença de alguns dos illus
tres membros da Assembléa Geral que refu
taram os meus argumentos, algumas refle
xões a respeito. 

Notei, Sr. Presidente . .que quasi todos os 
senhores que me combateram deixaram de 
parte a questão que estava em discussão, isto 
é, a entrada de estrangeiros arma·dos para 
dentro do Paiz, e passaram a tecer encomios 
á CQlonisação européa, a que me não oppuz; 
mas isto mesmo, Sr. Presidente, prova, mais 
que sufficien!temente. que <OS meus argumen
tos eram fortes, eram fortes, eram mesmo 
irrespondiveis. 

Quando eu vejo orado,res tão respeitaveis 
recorrerem a taes meios parlamentares, con
cluo que isto é motivado por inopia de razões. 

Sr:. Presidente. Não sou contrario á co
lonisação européa, desejo mesmo que os nos
sos portos sejam abertos a todas as Nações. 
a todas as bandeiras. a todos os cuLtos; de
sejo que tudo .quanto ha de bom na velh3. e 

civilisada Europa venha para nós; desejo 
:~lesr:J.o que venham para nós todas as intel
ligenci?.s industriaes, que todos os homens 
que têm prestimo venham gozar nesta terra 
abençoada dos fructos que pro·duz quasi es
pontaneamente. 

Eu, ·Sr. Presidente, es-tou persuadido que 
tc·da a noss~. civilisação é de importação. Ha 
trezentos armos que os Indios, nos·sos avós, 
vagavam errantes pelas florestas, sem nenhu
Ela outra p·ropriedade mais que a família, um 
r.rco, uma fle~a e um pennacho; viviam 
u:na vida de privações; e no •emtanto, ha tre
::~ntos annos que a nossa civiUsação marcha 
de uma maneira progressiva e rapida: e a 
quem devemos isto? A' importação da civili-
3a,ão européa. 

Desejo, pois, Sr. Presidente, que abramos 
os braços a todos os Europeus que vierem 
r.:sidir no meio de nós. Es•tes foram sempre 
JS m{)US princípios, e quando elles não fos
sem reconhecidos, ·eU poderia talvez produzir 
·,1m facto de família, que fallasse mais alto 
que todas as minhas palavras e proposições; 
3 permittam os nobres membros da Assem
:;!éa Geral que eu toque em um objecto de 
:"amilia em sua respeitavel presença. 

Senhores. Eu tenho uma unica filha, e 
essa unica filha que adoro, ·eu a dei em ca
samento a um e·strangeiro que muito preso. 
Se, r.ois, tenho e·sta prova de sinceridade 
:ias minhas intenções e palavras, para que 
'=Cai3 cont~nuar a fallar, na convicção em que 
"Stou da neces;;;idade da colonisação européa? 
~.~as, Sr. Presidente, porque estou convencido 
da necessidade da immigração européa, isto é, 
da importação de tudo quanto a Europa tem 
de ·bom para o meio .de nós, deverei eu con
sentir que se chamem estrangei.ros, hordas ar
madas, para fazerem a policia do nosso Paiz, 
para que venham no interior do Paiz susten
tar a integridade do Imperio, e manterem a 
ordem publica? Recebamos, Sr. Presidente, 
homens de todas as partes do mundo: é um 
ado de generosidade, um acto ·do mais acri
solado cosmopolitismo, é mesmo um acto de 
patriotismo; mas entregarmos o nosso Palz 
á policia das armas estrangeiras entendo que 
é o acto mais vergonhoso que pos·samos pra
ticar. 

Quero os ·estrangeiros no meio de nós, 
Sr. Presidente, mas estrangeiros que façam 
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t'lorrscer us anes. sciencias c industria; niio estilo preenchidas as suas disposir,õPs, e que 
ns quero, porém. para virem fazer a poli.üca anicamente o que S. Ex. pede é a contlnua
inte.rna no nosso Paiz. debellar os nossos ini- ç;io do prazo. 
mi~;os internos, porque para isso bastantes Eu perguntarei a S. Ex. quaes são os ho
braç3s, bastante coragem ,. bastante sangue · mcns que s" acham engajados, a que classe, 
temos nós. (:\p,Qiar/.os.) a que :-<açii.o pertencem. Porventura engaja. 

O que cu nün go1sto é <k \'er por todn n rin S. Ex. esses modelos militares de que diz 
]Jarle n•jcitar,·m-se os nacionaes e emprega- Q\lt' lll'••cisamos para a nossa Escola Militar? 
r<'m-se <!c prefcr••ncia os estrangeiros: estran- Os estrangeiros que estfto hoje nas fileiras 
:;ciros na Guarda Xacional, estrangeiros nas uo nosso exercito cm consequencia dessa dis· 
Alfa!Jdegas, ,,strangeiros até nas repartições posição, que foram engajados e tomaram as 
de Yisita d~ Saudc; c•strangl'iros empregados I arm:1s. podem st•r reputados modelos milita
por toda a parte. t•mqunnto que ·os nossos , res, ou serão elles tirados dos armazcns da 
eortcidadii.os. ainda nwsmo nquclles que têm I sneicdadc da colonisar;ão?.,. (Apoiados). La
prcs:ado tantos savi~os no Paiz. cidad~os , na dores na sua terra. e cm grande parte ... 
]·:o:lrJdC.s, ~~o dcsprf'zrtdos. {' '"'~~t'nl·SP nn. nr.
cc-~s!d~~-dc de '.·nsinarem m~:1i~1o:; n~s es::!olas 
pílrr!. ;anlwrcm um b:-~cndo ele p;io ... 

J S1t. AXIllt.\ll.\ ~L\rrr.~no: - .·\poiado ... 
t'lll paga de serviços qtl<' têm prt•stado. 

O Sn. AT.V.\ItEH :\L\CJL\Ilo: - . , . um bo
rado de pfio, afim de alimentarem suas in
felizes farni!ias; '' outros ha que ainda silo 
mais desprezados. 

Amo muito o estado de prosperidad•' c 
commodo rm que vivemos actualmente, amo 
muito a civilisaçflO; mas, se para gozarmos 
de todos estes commodos e fructos da dvi!i
sação mi:;tér fõr que nos entreguemos íL po
licia estrangeira, que os estrangeiros venham 
dominar ,, defender nossa terra, cumprir os 
nossos deven•s, entfto declaro que quizera vol
tar antes para o barbarismo cm que, ha tre
zentos annos, estavnm nossos an;tepassados. 
Certamente, esse estado era deploravel: nús, 
errantes pelos bosques, viviam de caça e pes
rn; n1as t'l'anl livres, l'<'spiravam o ar da li
berdade c da indep,,adencin. c. le\'ando por 
toda a parte suas esposas pela mfio. pouiam 
dizer-lhes com ufania '-' a S<!US filhos. con-

homens que nunca nuuwjaram as armas, c 
outros que se as manejaram foi mal; o re
tr~r;o . .,mfim. da sociedade européa: eis os 
militares mmlelos qut• se obtiveram em con
sc·QIJencia dessn disposiçãn. Infelizes, Sr. Pre
sidr:ute. que vieram a esta t<•rra praticar a 
sua industria. ,. ~ue foram arrastados a to
nwr as armns contra sua vontade, e disso têm 

I .:ladn Pl'0\'<1S na Provincia do Rio Grande do 
3ul. E:is os modelos que se forau1 procurar 
•mrn a nossa Escolt\ :\lilitar! Eis ahi porque 
·:·n nii" conc~tlo no Go\'erno a faculdade de 

/ nga.,iar estrangeiros, nem debaixo do espc
dos" pretexto de modelos para a nossa Es
cola :\Iilitar, porque esses modelos seriio. se
mdhantes {Jque!lcs que se foram buscar nos 
'trm[!zens da colonisaçii.o. 

Diss.: mais S. Ex. que esses modelos, en
p;ajados por um tempn que eu supponho in
~!:u•rrc•in~dn (porque o Governo não nos disse 
Qual é o tempo do engajamento), poderão de
;''ois tle preenchido o seu engajamento. servir 
:1arn a nossa a~ricultura. Sr. PrPsidente. ho
!llenR q11e uma vez chegaram ao estado de 
'llnde!os militar••s, homens que têm passado 

remplando a nntureza: "0 céo é de Tupan, a !alvez um[l. gmnde parte de sua vida no ser
tt'rra é nossa'', E se porvl'ntura ns estrangei- ••iço das nrmas. homens emfim que se enga
ros vierem fazer a Jlolicia do nosso Paiz, po- .iam por 11111 tempo indeterminado, podcrnm 
deremos diu·r que n terra é nossa? nn i'im cldlt• sel'\'ir (L nossa agricultu~a? Têm 

Ar:ora, Sr. President•-'· passarei a respon
der a diversos topicos dos discursns dos no
bres ·Oradores que hontom combateram alguns 
dos meus argumentos, c me dirigirei em pri
meiro lugar ao Exm. :\linistro da Corôa, in
cumbido da répartlçfto da Guerra. 

Disse o nobre !\!!ni.stro que a emenda que 
Sé discute está j(t cm exccur;üo, que cm parte 

o;el'\•ido (t agricultura portuguczaf: os soldados 
:t quem se licenciou c se dt•u baixa, .depois 

I 
do terminada a gucrm de penlnsula Iberica? 
Xüo é sabido por J:n<lo mund(• que, uesdc que 

lm,•s tropas foram despedidas do serviço, o 
Heino de .Portugal se acha cercado PO!j; uma 
r~tlc de salr.<'<Ulores. a ponto tal que se nii.o 
ptjde \'iajar naqu•·ll" Puiz sem pr;rigo? As 

'• 
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desordt•ns que se nüo acabam no Algarve véo. ~ fazer-nos antever a qualidade desse~ 

outros pontos da(jucllc Paiz donde nascem? estrangeiros. Mas cu direi ainda a S. -Ex. que 
Por quem süo sustentadas senfw pur esses para combater taes estrangeiros nüo precisa
mesmos militares demittidos do serviço e mos de batalhões de estrangeiros armados; 
querendo vli'Cr ociosos? Esses militares. uma <JS nossos braços, e os braços dos colonos eu
vez dcmittidos, incapazes de se sujeitarem a ropcus que nem vindo para o meio de nós, 
qualquer trabalho industrial ou agricola, fo- que adquirem nossa amizade e sympathias. 
ram-sc pôr ao serviço dos miguelistas. E scrflo bastantes para manterem a o~dem pu
qnr.m espera qu,• t•sses millta~cs, depois de blica c para dcbcllar esses estrangeiros. O 
dt•spedidos do serviço. se possam empregar na estrangeiro industrioso que tem raiz na nossa 
agricultura, se nós. observamos que os colo· socit.·dade, faz causa commum com essa mes
nos rcccm-cllegados, na flõr da mocidade, se ma sociedade; não se póde dizer o mesmo do 
I1ão querem entregar ao serviço de lavrado- estrangeiro armado, do soldado, do merce
rt.·s, preferindo antes irem ser caixeiros em nario. 
um botequim. taberna. ou outra qualquer Se <'U quizesse poderia apresentar a S. Ex. 
loja do que irem alugar seus serviços aos exemplos com os quaes o· convencceria de 
nossos agricultores? Já muitos de nossos la- que t.•sses estrangeiros podem muito bem não 
Yradorcs nfto t~m experimentado a repugnan- preencher as altas vistas e patrioticas inten
cia que "sses hnmens têm no nosso Paiz çi3es de S. Ex. 
para um st:1·viço laborioso? Eu peço ao nobre .).Iinistro que se ~ecor· 

O Brazil já nflo tem despedido um grande dP, que se lembre do facto que acaba de an
Il umcro de estrangeiros que faziam parte do i tev<•r. no Brazil, isto é. a insurreição de um 
Exerci.to Brazileiro? E quaes são desses es- batalhão na Provinda do Rio Grande. (,tpoia_ 
trangciros os qut· se acham empregados na tios). Qunn foi " C:!bt'"" (],.,,1 :n.ill.l' .,,.,.,·: 

nossa lavoura? Alguns ha. Sr. Presidente, po- Xüo foi um estrangeiro? E com !J.lll'm se !i
rém mui raros; a maior parte se têm tornado , gou esse Allemão? Não foi com estrangeiro 
incapazes desse serviço. rlles se entregam a /da casta desses outros cuja inobediencia S. Ex. 
todos os Yicios: e brios, ociosos, não pro- ·prevê? S. Ex. quer que venham t.•sses mode· 
curam trabalho; mui poucos silo aque!les que I los! Pois isto Cjue se passa no Rio Grande, 
aproveitam á nossa lavoura, que sejam capa- em pequeno ponto. não se póde dar em mais 
zes de• derribar as nossas mattas, de ratear alta escala no Brazil? Qual é o impedimento 
a terra nova. A' vista, pois, disto, Sr. Pre- physico ou mortal ·que se opponha ft fusfto 
sidente, claro fica que esses modelos mili· desses t.•strangeiros? Não pôde. pois, votar-se. 
tares .. quando rdlrados do serviqo, não ha de no meu entender, a favor da emenda, por isso 
servir para a nossa·la\·oura; e por isso voto que com clla se nfto podem preencher as pa
contra cl!es. trioticas intPnções do Exm. :IIinistro da Co-

S. Ex. o Sr. Ministro da Gue~ra não pó· rôa. 
dt• r:onceber como um augmento de força pó· Disse S. Ex. que. se a nh'dilla era im
de ser inutil, pôde ser avaliado como zcro. possivel executar-se. pm· qu,• no:; ai::n:11·amu,; 
Ora, Sr. Presidente, eu nüo posso entrar em tanto em combatei-a. ~las, Sr. Prcsidentl'. eu 
uma discussão mathematica com S. Ex., c já disse qtw temo qut· se não procurl'lll o> 
por isso limito-me nestL• ponto a dizer que modelos, que venha para o E1·azi! o retr:!Ç:J 
S. Ex. encara a questão mathematica. c ma- da população européa, c que possam fazer 
thematicamente poderiam seus ·ca.lculos ser males ao Paiz, sem comtudo St• \'l'rificar a 
exactos, ma? nflo é disto que se trata, c eu vinda dcs:;es modelos. 
pc~o ao nobrP :IIinistro que encare a questüo 
como politica e .. 1moralista. 

Disse S. Ex. que os estrangeiros silo ne· 
cessarios, ·porque nós temos ou teremos ne
cesslltade de, talvez em muito pouco tempo, 
contbatcrnlOs a estrangeiros. S. Ex. teve a 
bondade de levantar um bocado ela ponta do 

>Disse mais ainda S. Ex. o Sr. :llinistro 
da Guerra· que o estado que apresentam as 
Provincias, o ameaço di' pertmbaçüo gi'ral na 
ordem publica por quasi todas as pat:tes do 
Imperio reclamam a presença dr forr.n estran
geira. Mas perclôe S. Ex. que t•u lhe di~:t qu•· 
não é com a prcsenrn dos estrangeiros qu;• 
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~e hoio de remt•diar l'oSes r·ffeilos do temor 
da eseraviclüo c do absolutismo: se se atten· 
der hcm qual é a causa das perturbações das 
Provincias, ainda mesmo naquellas cm que 
as desordPns têm sido prnmovidas pelas fe
zes da sociedade, ver-se-1m que a causa dellas 
tem sido a teima do Governo cm conservar 
nas .l'ro\·inci:!s Presidentes incapazes de man· 
terem a ordem c a paz. Rodeie-sé o Governo 
dt• todas as notabilidades do Paiz, de todos 
estes varões encanecidos na pratica da ad· 
mlnistraçãü (apoiaclos), mande para as Pro
vincias homéns capazes de as administrarem 
com justiça, mande para as Provincias ho· 
mcns de .t:t•mpera (permitta-me o Exm. Sr. 
Visconde de Congonhus que um paulista pe
rante a R:2prcscntaçüo Xacional louve o bom 
Govemo que fez na minha Proviucia) ... 

O Sr. \'iscond,, de Cungonhas faz 
signal de agradecimento no nobre 
orador. 

rem, venham acabar .Ue desmoral!sar-nos, e 
concorrer para que se augmcntcm as dlssen• 
çõcs que se procura estabelecer entre nós. 

Agora, Sr. Prcsiden te, depois de ter tido 
a honra de levar ú presença de S. Ex. o Sr. 
:llinistro da Guerra estas humildes consldera
c;ões, peço aos agentes do poder que me per· 
mittam dizer algumas palavras acerca da 
actual administraçüo. 

Sr. Presidente. :llcdldas ha r1ue o Poder 
Legislativo póde conceder cm uma ou outra 
circumstancia. Jl;!edidas ha que o Poder Le
:~islativo póde conceder conforme os prccedcn
tt·s, ou conforme os principias que dirigem 
uma ou outra admlnistraçfto. Talvez, Sr. Pre
'lhlcntc, houvesse quem votasse com mais fa· 
cilidadc a favor: da medida que se acha em 
discussüo, se porventura o Gabinete actual 
se dignasse apresentar o programma de sua 
:ulministração, isto é, a politica com que se 
propõe a governar o Palz. ~las o que tem 
:tconteciclo, Sr. Presidente? Não temos roere-

O Su . .i.LI'.\l:c;; :\1.\cu.\l)o ... mande homens düo essa dédura~iio tla actual administraçüo. 
como o Sr. \'iscondt· de Congonhas. que ain· comr1uanto cu tenha o mais profundo respeito 
da rem muitos semelhantes no Brazil, e ver· pa.ra com muitos membros da actual adminls
se-ha que as Provincias que estiverem em craçfto. comquanto eu tenha para com mul
agitaçüo hão de se acalmar, c que cada cida-, :os de seus membros as maiores sympathins, 
rHio confiando no Governo será um guarda todavia. Sr. Prt•sidentt·, quando outras razões 
do Thronn. das nossas instituições; mas, se não tivesse, ainda nfto concederia semelhante 
o G-onrno teimar em conservar taes Presl· medida, que é toda de confiança, c só basca
dentes, se existe um verbo occulto que se da nn mais alto conceito de administração. 
encarna c:m tndas as administrnçõés que se E como posso cu conceder a esta adml
succedcm. se os temores da populaçüo a res· nistrar;üo uma medida de confiança, quando 
peito da liberdade continuam, éntão venham clla se nega a apresentar o programma de 
os estrangeiros, c. vindo cllcs, o Drazil está seu Go\;erno, quando o Gabinete actual, ln
perdido, e todos nós!·.. tcrpellado no Sl'io da Rcprcsentaçüo Nacio-

0 povo, clcsconfiado de seus agentes offi- na!. se nega a declarar perante clla, perante 
ciaes, ha dt• talvez lançar mão de agentes o Paiz. as condições politicas com que prc
extra-officiaes, desses Raym uudos Gomes e t.cnde goV•'rnar? Nem se quer nos diz se o 
seus qucjandos; e que fnrüo clles?!! :\linisterlo é ou nüo solidaria?!! ... 

nua força auxiliar estrangeira, disse Elle appclla para seus actos, não para 
S. Ex .. nüo pócle fazer ·mal no Paiz. S. Ex. seus actos passados, c sim para os futuros, 
considera essa força obediente c conduzida para cntüo ser julgado. 
com aqu,•Jiu moralidade que S. Ex. concebe Sr. Presidente; o l\I!n!stcrio 

1 
que assim 

c deseja. :lias cu perguntarei se os IJ·Jande-~ se apresentasse em Inglaterra, França ou Es
zes que perturbaram a paz publica na Capital tados Unidos, assim rejeitando, assim delxan· 
'(]O Imperio foram mandados vir para esse fim. do de cumprir um dos prlmeirf.3 deveres par
Nüo, cer.tamcnte. ~Tas os mesmos que os man-,Jamentares, Isto é, declarar ao Paiz a politica 
daram vir não esperavam ver-se na nccessi· com qtlt' o pretende governar. n!l Inglat~•rn, 

dade de os eliminar do exercito. Tacs são os França c Estados Unidos, encontraria Depu
temores que eu tenho; receio que tacs scenns / tados que lhe prcstussem o seu apoio? Creio 
se reproduzam, que, cm vez de nos auxilia- quo nüo. 
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Sr. Pres!dL"ntc; os representantes naclo- selo da RcpresentaçflO N'aclonal deixasse a• 
naes desses Palzcs lhe diriam: - Uma vez Srs. Senadores, {L maioria da Camara VItal 
que não nos apresentais os principias politi- da que appro1•ou a emenda, o haver-se co 
cos com que pretendeis governar o Paiz, tam- a maioria da Camara Temperaria que a te 
bem o Poder Legislativo não vos concede os rejeitado. Eu julgava que a nós os que reje 
meios de confiança que vós pedis, sen~o de- tamos a emenda, que fazemos a maioria l 

pois àe apresentardes os factos para os quaes nossa Casa em a presente questão, nos perto 
appellas. - Um Governo que nos diz que não cia de preferencia levar [L presença dos a 
tem que apresentar principies alguns, e que ciães do Paiz as razões que nos induzira 
seus actos mostrarão a sua politica, tem di- a votar contra a sua emenda, que sem duvh 
reito de nos vir pedir medidas de confiança? na Camara Vitalicla foi approvada com 
Que diremos aos nossos constituintes, quan- . mais pura e patrlotlea das Intenções. 
dn nos perguntarem a razão por que havemos Eu, senhores, confio muito no p:~trlotisn 

d;;do nossa confiança a um Ministerlo que se da Caruara Vitalicia. porque. além de todl 
niin quer abaixar c declarar a politica com as razões que tem a Assembléa Geral, ou q1 
que pretende governar o Palz? · têm todos os cidadãos brnzilciros para mtu 

Eu darei ao Governo, Sr. Presidente. to- ter a ordem publica, a Camara Vitalicia te, 
d"s oo llll'ios governativos que a Const.i.tuição uma razão particular sua: a Camara Vit: 
manda dar. porque cu não sou da~uel!es que Jlcla é essencialmente conservadora das in: 
professam o principio politico de negar ao tituiçües. Por isso entendia eu, Sr. Preside, 
Governo com quem não sympathisam - pão te, que os illustres Srs. Senadores seria• 
c agu~. - Eu darei ao Governo tudo aquillo . mais que sufficientes para nos eonvenceren 
que cu <'ntt·ndn que o meu Palz recl:mia; mas para nos levarem a votar pela emenda qu 
eu negarei á actual administra~fto todas as : passou n.•sta Casa. era desneccss1rio que 
medidas de confiança, emquanto elllt. se di- j nosso collega tomasse parte na discussão, 
gnar d•'scu· a !!ÕS, c annunciar-nos os prin- I t<•ntasse assim pu!vcrisar os s:.us colh:ga; 
elpios politicas com que pretende governar. ! que r.ada fizeram ruais do que r.prc;;emar n 
Porque uma administração pudesse dizer ao j Assembléa Geral algumas pequenas e fracv 
Poder Legislativo: - :-Ião vos apresento pro-~ considerações. 
gramma algum dos meios governativos com Disse o meu illustrc eollega pela Provi• 
que pretendo dirigir a policia do Paiz, - I ela de !IIinas Gerues. ou rue pareceu dizer, qu 
mistér s<'ria que sua administração tiYCsse I os estrangeiros que vêm procurar fortuna n 
a seu favor muitos, muitos, c ruais que :nu!tos I Brazi! são os menos proprios, não se! s 
homosos c patrlotleos precedentes. (,tpbia. I para se engajarem. soldados, se para fazere1 
dns). 1-:ão as nego a um ou outro mcmbry; a felicidade do Brazil. N'ão o entendi muit 
mas que tantos sejam. que !cvein o Corpo Lt·- bem. Mas eu confesso, Sr. Presidente, que o 
gislatiro c ccg2.mcnte c Sl'!11 examt.~ conc.::c!cr 
todos os mtdos que requer, é o que eu nfto arl
mltto, e entendo que é mlstér que scj~mos in- · 
formados da pu!lt!ca com que a administraçfto 
nos quer go;·ernar, para entfto darmos ou nc
g-nrmos cstns medidas. 

Agora, Sr. Presidente, me dirigirei a um 
dos. meus illustres collegas pertencente áCa. 
mara crt que tenho a honra de sentar-mo e 
qut• honteru, pedindo a palavra, fallou em fa
vor da emenda. Permltta clle que lhe diga 
qm·. comqud1to esteja convencido de que n6s 
.todos aqui. quer de um, quer do outro lado, 
ttmos o direito de combater as opiniões con
trarias o defender us que professamos, toda
via Pspern;·~ do meu II!ustre collega que no 

estrangeiros industriosos que vêm procurar 
paz, que vêm procurar a tranquillidade, qu 
vêm procurar a fortuna no nosso solo, nã 
são na verdade os mais proprios para se f~ 

zerem soldados, para com elles se nos mod( 
lar: os estrangeiros. como já hontem dlss 
os estrangeiros industriosos e pacificas qu 
vem procurar no nosso terrltorio uma Patrl 
livre para seus -desct•ndentes sii.o ruais pro 
prlos a sympathlsnrem com os sentimento: 
dos nossos corações, do que a pegarem na 
armas para defender uma ou outra facção. 

'Disse tambem o mesmo nobre Deputad• 
que o engajamcn to dos estrangeiros tinha si 
do por mim exagerado, porque não 800$00C 
como <'ll havia dito, mas 200$000 eram maL 

~Q 



., 
:' 

! . 

ii' 
.; 

I \'· 

.i!. i: 

i 
I' 

! I 
: '! 

I' i 
I 

,. 
I. 

I; 

'I 

Se!:;,;;~,,) de G de ScLrmbrCJ 

que sufficicntes para se transportar um sol· Eu peço ao meu !Ilustre col!ega que se rc· 
dado cur;ajado para o Brasil. Sr. Presidente, carde da historia dessa rebellião. Quando 
eu reporto-me ao que vi provado na Camara Bento l\fanoel separou-se das armas da lega
a que pertenço, reporto-me ao que se me diz !idade, foi uepois de ter vencido os rebeldes 
achar-se cscripto no livro da antiga colonisa- cm todos os encontros cm que elles se apre
çfto l'Strange!ra arruada, em calculos !nfalli- :;cn taram: foi depois da derrota do Fanfa, cm 
veis. Parece-me mesmo que um dos meus iJ. qu,~ parecia que pela ultima vez ficariam 
lustres co!legas, membro da Commissão :<.!!- derrotadas as armas dos republicanos, c te· 
!itar na Camara a que pertenço. nfto sei se em 1·iam ficado derrotadas para sempre, se o 
o anno passado ou cm outra occas!ão, provou Governo se tivesse conduzido como devia. 
que :~ somma necessaria para o engajamento (A.w;iaclos). Segundo minha lembrança, quan· 
de estrangeiros era muito superior a que apre· do Bc•nto :VIanoel se separou, os rebeldes não 
sentaYa o Governo cm seus calculos; e como tinham mais que ·100 homens. batidos c rcfu-
isto estú provado. deixo esta questão. 

Disse ainda mais o meu illustrc collcga 
que :JS rspcranças de se ver em breve ter
minada a guerra no Rio Grande do Sul eram 

giados para além das fronteiras de Bag~: foi 
depois que Dento l\Ianoel se scp~rou que e!le 
levou a vida. o alento ao partido da Republi· 
ca j{t moribunda; foi e!lc que desviou os rc-

chinwn:s com que nos embalavam. beldcs do caminho errado cm que se tinham 
:-.r~s. Sr. Presidente. eu supponho que meu : lanr:ado, em atacar as propriedades e pessoas, 

!Ilustre: collcga tem grande confi:mça no Sr. 'como iaziam no principio da sua revolução, 
:Minist:·a da Guerra, Dcputailo por Pcrnam· I c na auscncia de Bento :\!anocl: portanto, se, 
buco, ,. ·o;c assim é, como pod<~r(t dizer que sfto : assim como este official, outros abandonarem 
chimcr~,s cem que nos emba!lmn? Não leu o • os rebeldes; se. como é muito provavel, <JS re
meu i!lustre collcga o rclato:·io do Exm. Sr. 

1 
beldcs se dividirem e intrigarem entre si 'l 

Scbastiiio do Rego, cm que se pintava o es· : tornarem a praticar os seus primeiros pr!n
tado uas phalanp;es rebeldes. ndas e dcscal· 1 cipios. a Província inteira se indignará con
ças, divididas pela intriga, indisciplinadas. : tra .. llrs c os auniqui!ar(t; c deste modo não 
descurcr;oadas c quasi que prestes a Yirem de [ se:·üo eh imcrns as nossas esperanças. 
joellws pedir m!scricordia f:s armas da lega- Disse o meu !Ilustre co!lcga, que eu ha· 
lidadc? As prophecias do cx-:l!inistro da Guer- via dito que, quando os estrangeiros chegas· 
ra nüo se estão realisando? Bento l\Iacicl não sem ao Paiz, já os republicanos do Rio Grau
acaba de separar-se do serviço dos republica- de do Sul teriam superado os fracos empe
nas? Xiio é muit<J de esperar que outros tão nhos da !1):;al!dadc. 
interessantes officiacs cnmo Bento l\Ianocl se Eu, s~. Pres!drntl', appcllo para a memo
destaqucm do partido da Republica? E per- ria da .·\ssembléa Geral: seus membros dirão 
dendo a bandeira da Republica as melhores se porve:ltura ouviram que eu pronunciasse 
cabe~ns, que será do resto? Divididos c !ntri· 
gados, entregar-sc-hfto Cl dirccr;lto de algum 
moço fo:;oso, c então talvez cllcs voltem aos 
ataques pessoaes c de propriedade, systcma 
que seguiram logo depois do principio de sua 

ta<'s expressões; se cm todas as minhas pa· 
lavras, cm todo o meu discurso, nfto resplan
decia a esperança e a confiança a favor da 
legalidade. O que eu disse é que para o Ma· 
ranhito viriam tarde; que o estado dessa Pro· 

revo!t:~üo, c entfto talvez bem cm breve a Pro- l'inci:t. reclamava medidas promptas. encrg!· 
vinci:: int<'ira se l<'vantc cm massa contra 
ellas c venha assim a terminar aquclla guerra. 
Em qu·: se funda o honrado membro para nos 
dizer QU8 silo chimeras estas esperanças? 

D!ssc ainda mais o meu !Ilustre collcga 
que. se a scparaçfto de Bento l\Ianoel foi bas-

cas c fortes c que fossem alli levadas com a 
velocidade do raio; que para o Rio Grande a 

. medida me parecia dcsnecessaria, n~rquc es
per::va cu que muito bre1·c os republicanos 
do Riu Grande do Sul voltariam ao selo desta 
Patria, que, offcndida e por clli'S dilacerada, 

tantc para promover a dccadencia dos rcbel- os ama niJtda e lhes abra os braços maternaes. 
des. Dr ato :lfnnoel teria terminado a guerra, Em que parte do meu discurso o meu no~ ·e 
desde o ::mno de 1836, em que c!le combateu 1

/ collcza pôde achar que eu nutria a esperança 
pela li.';;alidadc; mns que isto não aconteceu. de que, quando viessem esses csirangc!ros, já 
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os republicanos tivessem rasgado o selo da dccad<. nda, mas o certo é que Portugal, desde 
Patria? i o momento em que adm!ttio tropas estran-

"'!as cu, Sr. Presidente, tive muito prazer : ;:eiras ao seu serviço não teve mais progres
cm ver que o meu nobre collega. t:io loglco 

1 

sos c marcham rapidamente para sua dcca
como clle é, tão forte cm argumentação, foi : dencia; obrou essa admissão como concurso, 
forçado, para sustentar essa medida. a dei- :senão como causa predisponente. 
xar a Ioglca, e lançar mão desses recursos : Disse o meu nobre collega que o cerco do 
rhctorlcos: ·é esta uma prova sufficiente da ·Porto foi um cerco igual ao de Dlo. Largo 
inopia de razões n. favor dessa medida. Quan- ! esta questão tambem por ociosa; só direi que 
do se nfto defende uma boa cnusa, é mistér · o cerco do Porto foi certamente um grande 
invectivar, é mistér emprestar aos antagonis- feito de armas, cm que o Sr. D. Pedro I su
tas proposições que clles nfto enunciaram, é · pcrou todas as difficuldades, e fez isto por
mistér crear gigantes para combatei-os. que estava rodeado pela flôr da Nação Por-

Disse o meu nobre collega que os Janisa- tugueza e porque defendia principios que a 
l'OS não eram estrangeiros. Sr. Presidente, flôr dessa Xação adoptava. Se o nosso Go
csta questão de pouco senc. Que vale {L As- verno professar os p~incipios professados 
sembléa Geral, que vale (L Camara, que vale pela flôr da Nação e se rodear dclla, tambem 
ao Pniz entrarmos em uma qucstüo historica ;;uperarú todas as difflculdades. 
para sabermos se os .Tnnisaros eram ou não Disse o meu nobre collega (e eu direi 
cstmn;;ciros em Constantinopla? Todo mun- que este trecho do seu discurso magoou-me 
do sabe que o corpo dos Janisaros era com- bastante) disse cllc, ou perguntou-me se não 
posto dl' varias co:npanh!ns, jú de Gregos, já seri::l um acto de patriotismo da parte des
de A rabos. já rMsmo. nour.ro tempo. da mo- ses povos indiano3 o terem eh:< :nado para o 
ci:lade da :l!oldavi:L ,. \'abchia. e j(L tambcm seu Paiz algumas tropas de Kações civilisa
da de Constantinopb; mas cu creio qut! o uns para lhes ensinarem a arte da guerra; 
meu nobre coll:;;a eh ama nncionacs a respci- i p:rmitt~·me, Sr. Presi~ente, _que_ eu diga que 
to de Constnntmopla. a todos os povos que i n:LD acmto a comparaçao; nos nao nos acha
professam o Islamismo: r: um eng-ano cm que 'mos, em relação a Europa, no mesmo estado 
... st(L. Todos nós somos catholicos. apostolicos ! cm que esses povos da Asia, em que esses res
romanos, c pelo lado religioso, obedecemos ao j tos de uma sociedade velha se achavam para 
Santlo;dmo Padr>', mas não somos os vassallos i com os Portuguczes: nós somos um povo no
rio Santissimo Padre; assim tambem todos 1 vo, que está no comcr;o de sua vida politica, 
esses povos prestam obcdicncia ao Sultão de I que ainda ha pouco começou a subir a es
Cnnstantinopla. como autoridade religiosa, bem I cada da existencia; ainda nii.o chegamos nem 
como nós cm outro tempo prestavamos certos ao principio. quanto mais ao apogêo e gloria 
tributos c vassalln.r:cns ao Summo Pontifice. I que nos espera: estamos, pois, muito longe 
Esta é a vassall:tgcm. Pstr. é o dominio que 'I de podermos su· comparados com esses povos 
exerce o GMnno r!c Constantinopla sobre to- amollücidos por tantos seculos de escravidão, 
dos os po\'OS da Asia c Africa que professam r que não era possivel retemperar de novo no 
o :\lahometismo; m:ts que os .Tanisaros emm selo da liberdade. Kão aceito, pois, a compa
rirados de Yarias ]lart<'S da Europa, da Asia ração que o nobre orador quer fazer dos Bra
,, da Africa. os I'(Uaes nfto prestavam uma zilciros com esses povos moradores em Gôa, 
nbedie~cia politica a Constantinopla, é o que Dio, Gamão. e em todo esse terrüno collocado 
ningucm ,p6de ne;;ar. :\Ias cmfim, eu não que- entr~ o cabo Camarim c o Ganges. que os Por
ro entranl!tar-mc n••sta questão, cu largo-a, tugu,~zcs subjugaram e que os Inglczes do-
uespr•'ZO·a por ociosa. minam. 

Disse o .rcu nobre collega, que a doca- Di~sc o meu nobre collega que a causa 
d~ncia de Portugal começou antes de admit- da decadcncht dos Romanos niio tinha sido a 
til• estrangeiros para o seu serviço. Largo : introclucçfto dos barbaras nos seus excrcltos, 
ta1tbcm esta questão. é-nos ociosa. Eu nfjo I que esses barbaras eram cidadços Romanos, 
apresentarei @1 chamamento .de estrangeiros i eram .pertencentes. aos Estados que .os. R~ma
para Portugal, como uma umca causa da sua ·nos tmham conqlllstado; mas cu direi amda. 
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que nada disto vinha, para o caso, e que o 
nobre orador, não querendo discutir as fortes 
razões que eu tinha apresentado, procurou 
combater-me as pequcr.as digressões ou allu
sões accidcutaes do meu discurso. O que nos 
importa o caso se esses barbaras eram Roma
ons ou nilo? Negarei. porém, ao nobre orador 
que todos os povos conquistados pelos Roma· 
nos tivessem os fóros de cidadãos Romanos; 
e. a!Gm disso, cu nfto me reportava a essas 

· absolutismo. Senhores, durmamos a somno 
solto! Não ha perigo de voltarmos ao abso
lutismo! Xenhuma ~ação existe porventm:a 

: no mundo que tivesse tido uma Constituição 
·semelhante {L nossa, mais Jine do que a nossa, 
c que tivesse cabido outra vez na voragem 
do absolutismo?! A Succla, a Hespanha, a 
Fr:tnr.a, não viram por multas vezes derriba
das as suas Constituições?! Ah! podemos dor
mir a somno solto! Nunca se vlo no mundo 

lcgiücs, tiradas desses Paizcs conquistados, nada melhor do que uma Constituição como 
reportava-me a essas hordas selvagens de Gau- a nossa! Este pequeno livro (apontando para 
lezes, Godos, Du!garos, etc. que os Romanos a Constituiçrro) é bastante para dormirmos a 
chamaram para compôr com cllas as suas !e- somno so!to! Xão é preciso que nós gritemos 
giõcs, nflo conquistando as suas terras, mas co:no os :;ansas do Capitolio contra os Gau
pelo contrario dando-lhes terras: isto 6 <> que kzes·! 
cu ouço dizer a todos os homens versados na :lias o que me parece. Sr. Prcsldl'ntc, G 
historia; todavia, Sr. PrPsidcnte. eu me sub- que. se dormirmos a somno solto, o resultado 
metto fis lições do meu nobre collega. será que Invernos de ver arvorada entre nós, 

Disse o meu nobre collega que entendia ou a bandt>ira do absolutismo, ou a bandeira 
que nada havia mais perigoso para o Brazil da R,npuhlica. isto G, do roubo. do inccndlo, 
{!o que suppôr-sc a existcncia de um partido das mortes c da anarchia. (,tpoiados.) 

que qurri:l atacar as liberdades publicas, mu- A somno solto descansavam os Francezes 
tilar a Constituição o Imperio, no Acto Addi- ii sombra da Constituição directorial; estava 
clonai, d'minuir a liberdade das Provincias cançada esta ).lação de tantas Constituições 
c leva.ntnr a bandcra do regresso; que nada I que se succediam diariamente; c. quando cl!a 
havia nnis perigoso para o Paiz do que aven- esperava dormir a som no solto (como 0 no
tar-se semelhante id~a; mas perguntarei ao bre orado:· nos convidou), confiada na sua 
meu nobre col!cga se fomos nós que aventá- nova Constituição c leis eleltoraes. foi quando 
mos semelhante, c p~rguntarei tambcm se não ella via um general invadir o seio da. R,,pre
scr{t mais perigoso para o Paiz existir um tal sentaçfto )<acional c usurpar todos os seus 
partido e não se fallar dellc. poderes; "· quando um Deputado do Consc-

0 meu nobre collega convidou a Assem- lho dos Quinh<'ntos, ou muito simples. ou 
bléa GL•ral para que puzesse barreira fL dcma- muito b5bo, teve a lembrança de perguntar 
gogia; mas. Sr. Presidente, serfi porventura pela Constituição: - A Constituição!! res
estc principio um p:ivi!egio exclusivo do meu pondcu-lhe o g-eneral, vós mesmos jft não a 
nobre collcga? Não temos nós denunciado o tendes mutilado tantas vezes? Não a tendes 
mesmo tantas vezes na Camara. a que per- d~sprczado? )<flo a tendes aggrcdido? Não a 
tencemos? :\fio tive eu a honra de dizer no tendes pol!uido? E depois de a. terdes assim 
seio da Assemblda Geral que a Constituição profanado. ros atreveis ainda a chamai-a em 
seria o nosso b:tluarte; e que acastt'l!atlos so- vosso abono. essa Constituição que vós cal
brc ns suas mnêas, haviamos de vt.•ncer os re· castcs aos pés?! E os g-ranadeiros francezes 
publicanos c os absolutistas? Ser fi privilegio occupm·am o resto da sala, c os Rcprescntan
de alguem quer~r atacar a demagogia. e só tcs da Nar:ão ••ram obrigados a sahlrem ''dian-
a demagogia.; mas cu declaro que a. minha ta- te das bayonctas!! (• 
refa. que o meu privilegio é atacar todas as Durmamos a somno solto, fi sombra da 
facções extremas (apoiarlos), ~ defender c nossa Con~tituiçfto c leis clcltoraes!! O ao
sustentar com todo o afflnco a Constituição mais podrr e ainda poder, e não f.h. poder que 
c a :-Tor!archia Representativa. satisfaça Governo algum; o povo, pelo con-

Disse o meu nobre collega que com a traria, <JUPl' garnutla. mais garantia c maL 
nossa Constituição c com a nossa lei eleito· liberdade, <' ~üo ha liberdade <J}IC satisfaça 
J'al nlio lw. perigo de voltarmos outra vez ao an povo: s,• nós dormirmos a som no solto, 
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ou o Governo h a de usurpar todos os poderes, levou so~dados estrangeiros para a Inglater
ou a população ha de usurpar todas as liber- ra), depois de vencida a França pelos Sobe. 
dades, isto é, não haverá mais Governo,· e a : ranos da Santa Allianr;a, estes deixaram nella 
anarch;a apparecerú no meio de nós. i uma força, s~gundo a minha lembrança, de 

Agora, Sr. Presidente. cu mo approxlmo 40 a 50 mil homens, para fazerem a sua po
á presença de um meu nobre amigo (o Sr. i licla; mas o que aconteceu? O Governo da 
~.Iarquez de Barbaccn:J.) que honrou-me com- restauraç:lo tinha se obrigado a pagar uma 
batendo minhas frac:J.s razões. O meu !!lustre grande divida; e como se dissesse que aquella 
amigo disse que a un!ea razão plausivcl que força seria demorada na França, até o pa
encontrav::t nos meus argumentos era a da gamento daquella divida, a França toda cc. 
decad< .. ncia da gloria nacional, da deshonra tisou-sc e pagou a divida: appareceu uma 
do Paiz p.:;lo chamamento de tropas cstran- fermentação geral, e o muito prudente Luiz 
geiras; c accresccntou: - Quem me negará XVIII escreveu aos Soberanos seus alliados 
que a França e a Inglaterra amam e amam para que retirassem aquella força, que os 
mais qu" muito sua gloria e honra nacional? Francezrs Iam reagir contra ella, que uma 
No cm:nnto, essas Xaçõ~s por muitas vezes guerra terrlvcl podia apparccer; que elle es
chamaJ·am <'Strangciros para fazerem a de- tlva na necessidade de harmonisar-se com 
fesa !nt~~na do seu Paiz. para manterrm a sua Nação, e que, Sl! porventura um rompi
ordem publica e para debellarem inimigos ll!cento houvesse cntr,• essas forças estrange!
internos e externos. - :\las S. Ex. não quiz ras e os Francczes, combateria ú frente da 
ter a bondarlr. de nos dizer quando foi que a :-.lar,ão. 
Inglaterra chamou tropas estrangeiras para A forr;:: estrangeira foi retirada. 
a tranquillidade e defesa do Paiz. Sou fraco o meu nobre amigo aiml:l diss!', " esta-
na historia, Sr. Presidente, e muito fraco; bcleceu por these, que cm impossível recru
mas parr:ce-mc que S. Ex. nfto poderá ta! vez tar-se lG mil homens no Brazil. :\las, Sr. Pro
apontar srnão um unico caso em que foram f:idt>nte, cu peço ao meu il!ustre amigo qu() 
chamadas tropas estrangeiras, não para man-~ tenha a bondade de dar uma olhada no re
ter a ordl'm na Inglaterra, mas para pertur- latorio do Exm. Sr. ex-:\finistro da Guerra. o 
bal-a; ·~· neste caso, as tropas não foram Sr. Sebastião do Rego Barros: e!lc ahi verá 
chamadas p,· !o Governo do Paiz. e lias foram que a administração passada teve cm armas 
levad~s por Jacques III contra Guilherme II, 11 mil ,. tantos homens. Ora, se a adminis
se bem me lembro. traçfto passada pôde ter cm armas 11 mil e 

Quanto [, França, Sr. Presidente. rccor- tantos homens, o que resta recrutar para per
do-me qn•· teve antes da Revolução uma guar- 1 fazer lG mil homens? Unicamente 4 mil e 
da suissa, mas essa guarda é sabido de to- tuntos; mas parece qn:• o meu nobre amigo 
dos, era um corpo de luxo e todas as Nações toma ugora os lG mil homens cm globo, isto 
da Europ:J. a tinham: era uma guarda muito é, que o recrutamento deve s~r de 16 mil. como 
p,·qu,•n:t <' desprezada por todos os Francezcs, se os rebeldes e as molestia;; tivt•sst•nt exter
~ bem sabido o dito agudo do Conde de minado toda essa força qu.~ rxistia. Ora, que 
D'Afri... conrra um marechal de França, que bat::tllws. qu~ mortandade ,,. que molt'stias têm 
dizia que nuuca se duvidasse da fidelidade I h~vido que t~nham acab<:.do com tantos ho
uos Su!ssos. · !ll<'ns? Eu entendo, Sr. Presidente. que em 

O qut! cu sei é que os Francezes chama- rigor, attcnto o Astado em que actualmente 
ram ~opas estrangeiras no tempo de Napo- l ~e acha o nns,o exercito, bastará para pre
leiio, mctmo para fazer a guerra estrangeira; , encher o numero de lG mi! praças que agora 
de Portugal foi levada a divisfto do Marquez ! se ut'creta, recrutar quando muito G mil ho
dc Lorna,' que fez parte da campanha da mcns, c em minha conscienci:l. nilo acho gran
Russia, ma~' nunca fez serviço dentro da ele difficuldade em se tira;· este numero d~ 
França. D,!po!s de vencida a França por toda praças do Brazil inteiro, uma vez que o Go
·át Europa, assalariada pela Inglaterra (Isto, Vt•rno queira fazer da sua p:trtc pnrn que nas 
.o;im, o Gov~rno br!tann!co assalariou quasl Províncias haja uma boa administração: não 
toda a Europa contra a França, mas nunca se façam recrutamentos por 1•ingança c por 
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partilios (apoiados). porque esses recrutamen- nosso exercito !elto de armas de entrada da. 
tos, em· vez de produzir alguns soldados, pelo Bahia? E' assim que havemos de pagar ao 
contrario produzem rrac~ões c desordens. Es· nosso exercito as penurias e as necessidades 
tau, pois, Sr. Presidente, couvcncido de que por que passa, sem barracas e sem outras 
podemos recrutar a força de 6 mil homens cousas indispensaveis, diante dos republicanos 
que precisamos para preencher o numero de do Rio Grande do Sul? E' assim que' se ha. 
16 mil praças, principalmente quando nos de recompensar a dôr por que passam os nos
lembrarmos de que ~ mil sfto recrutados para sos militares, cmquanto nós dormimos a 
fóra da linha, e o recrutamento para esses 2 somno solto nas nossas molles camas, em
mil homens fóra da linha é muito faci! fa. quanto nossos bens c pessoas estão guarda. 
zer-se; ha muita gente na Provincia de Mi· dos por cllcs, que por isso combatem nos cam
nas. e cm outros lugares, que pedem para pos do Rio Grande, e \'111 toda a parta, com 
entrar neste serviço: logo, temos de recrutar tfto mesquinho soldo? E' assim que havem~·.; 

só 4 mil homens, e isto é facil de verificar-se, de recompensar os soffrimcntos que cl!C3 
havendo bons Presidentes nas Provinclas. aturam, dormindo ao sol, (L chuva, ao sereno, 
(:tpoüulo.U por noites inteiras, sobre as armas, sem s1 · 

:lias, Sr. Presidente, algumas palavras bcrcm se no dia seguinte ainda vcrft~ o sol. 
ouvi proferidas pelo meu nobre amigo que c passando pela maior dür por que póde pas
me magoaram o coraçfto. S. Ex. disse que era ! sar um Brazilciro, que é desembaiuiJ~.· a cs· 
incontcsta·rel a necessidade de estrangeiros : pada contra o seu irmão, bem que desvaira. 
arm~dos no Brazil, porque uma vez que uro dn st•ja? E' assim que compcnsaremoõ o nos' e 
exercito chega ~ desmora!lsar-se, é nccessa. exercito das fadigas que soffre? 
-ria outrn. forç!:. para subjugai-o c discip!i- Sr. Presidente; cm uma palavra, se a!õslm 
nal-o: não sei se ouvi bem. tratarmos o exercito nacional, nunca o tere-

O Sr.. :VL\HQl:EZ DE B.\ItnACEX.\: - Ouvi o mos capaz de desempenhar as alt1s ~uncçõr·s 

bem. a que está destinado; c cu des~ia m V<' I', Sr. 
O Sn. Ar.v.\nEs !\L\CIL\no: - Estimo mui. Presidente, a chegada desses estrar.gcirJs 

.to, c o meu nobre amigo me ha de permittir para subjugar e disciplinar o nosso l'Xercito! 
que lhe diga IJU<' não se póde manifestar por :\!esmo o que me parece é que, se é com esi:t 
um modo mais evidente a injustiça e de um intenção que se quer mandar essa forç<! es· 
modo peor a ingratidüo para com o exercito trangeira, se passar a medida. então a ana,·· 
do Brazil! Onde cstfto estas desmoralisar,ões chia cstü feita no Palz: nós todos estamos 
do nosso exl'rcito. que seja preciso mandar perdidos! O Ext•rcito Brazilciro niio se en
vir estrangCJiros .armados para subjugai-o, tregará ao jugo d·~ estrangeiros; a ü,:.;orue!Jl, 
para mora!isal-o, para discipmnal-o e para a desunifto se tornará geral. 
vcncel-o? Onde estão esses motins militares Disse S. Ex. o meu illustrc amlg~ (c 
que com os nacionaes nüo pudesscmos venc,~r nisto levantou um pouco o véo do m:r~rcrio 
c superar? Agora, ha pouco, no Rio Grande que ha tempos a esta parte parece cobrir este 
do Sul, occorreram factos que todos destroem negocio de armas estrangeiras) qu•~ u::u: po· 
a opinião do honrado membro; sim, agora tencia havia que nos offcrccia tropa8 regula· 
mesmo, no Rio Grande, um batalhfto nosso res. Que potencia é essa, Sr. Prcsi·! ~ntc~ Que• 
fez motim pela mudança de com mandante: e tropas são estas, que modelos são estes? Scr:1 
·quem foram os cabeças do motim? Foram es- certo o que se diz, de que o Sr. Flga,:iér·~ tc:n 
trangeiros. E quem superou. quem venceu, tido conferencias com o nosso Gov~:· J'>, .'" que 
quem desarmou, quem lançou para fóra de tem offerecido tropas. f• 

Porto Alegre esse batalhão rcbellado? Xfto fo· A que Nação pertence esslls tropas? E:1 

ram os Brazi!ciros? peço pelo amor de Deus {L AssemuiGn. Geral 
E' assim, Sr. Presidente, que havemos de ~uc não admitta soldados pon'~~lguczes no 

pagar tantos serviços prestados pelo nosso Brazll, porque os Portuguczes form<.tm um:t 
exercito no intm-lor da Provlncia do Par{,, c larga base de nossa industria; n63 não pod(. 
na longa e peniYc! guerra de Pancllas e Ja. mos nos separar delles sem rasgar:nos o nos~o 
cuhype? E' assim que havemos de pagar ao cora~üo, sem haYer uma immcnsida.l~ uc viu-· 
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yas e orphüos: lancemos müo de todos os peradoi:, quando pela a;.11b' ~I" !leste foram ar
meios proprios a garantir sua exis~encia nr; rastados de s"us lares c se achavam sem 
melo de nós; mas. para que es(a garantia calçado, sem mantimento, e sem abrigo, de· 
se leve ao fim, ú mistér que n\ío puxem esl<'S baixo do c~o da Russia, o que aconteceu? Ven
homcns para o campo das noss!ls uivisúL·s; ceram os Russos? Quem não conhece a his
dcixem-se esses homens cntregaren:-s•~ á in- , toria do grande exercito da Russia, quem não 
rJustrla e não venham com ::r mas i sabe o modo por que ficou desmora!lsado 

Dizer-se coberto com o véo do mysterio: aquclle exercito? Corriam diante de uma 
I-Ia certa ""açfLo que não nos offercce tropas! trombeta que tocava, já pensando que a ca. 
- Que NaçfLO é esta senhores? Serão solda- vallaria cossaca carregava sobre elles: não 
dos que vêm de Paizcs onde se professam se sabe o que aconteceu na passagem de Bel
os mesmos princivio3 políticos que os nossos, lesina ?! O que fizeram os Francezes depois 
ou serfw ue Portugal. onde professando-se os que se viram neste estado de abandono? Per
mesmos principias qnc os nossos, isto é, ha- c!L·ram tudo. 
vendo uma Constituir,fLo como a nossa, talvez ; A cava!laria polrrca opt!ma (disse o 
o Governo estl'ia na necessidade de se querer meu nobre amigo), e quem duvida disso? O 
desfazer dos seus proprios miguelistas? , qué Gti duvido é que seja superior á nossa 
(Apoiados). Talvez o Governo portuguez quei- i cavallaria. Scr;:i a cn.v:::Jlaria polaca a pri
ra nos Impingir os seus miguelistas, porque ! mcira dr:. Europa; mas p:1recc-mc que a nossa 
não tem podido dar com cl!es nos sertões da ! camllaria das Provincias do Sul é a primeira 
Africa. ! do mundo. (ilpoiaclos.) 

Se <'Ssc Governo que nos quer dar essa t :\i"to pn•cisamos ele modelos, Sr. Presi. 
força é um Governo line, que tenha dado ! dentt'. Não ha nada QU•) dizer da br:1.n1ra e 
provas de que SL' interessa pela prosperidade ) firmeza da 'infantaria das Provincias do 
e ordem publica do Brazi!. diga-se qual é I :\orte do Brazil, não hn. nada que uizer da 
elle; e cu ainda rejeitarei essa talvez insi- i caval!aria das Provincias do Sul, nüo ha na
diosa offerta, porque cada u:n gov,•rna sua l ela que taxar nu artilharia; c officit :s de 
casa; haja o que houver na França, na ln- ' marinha do Rio de Janeiro e Bahia, da patria 
glaterra c nos Estados Unidos. nós lhes ha- Bcllico, fazem prodigios sem recursos. o que 
vemos de m:mdar soldados; nem de lá deve- se precisa é de um Governo que os atrague, 
•mos recebel-os. Nflo são os estrangeiros, so- que os anime. que os faça pullular. 
mos nós que dl'Vcmos fazer a policia da nossa Disse ainda o nobre membro que a tactlca 
terra; e se nfi.o somos capazL•S disso, então 

1 

militar é uma só c geral. Eu supponho que a 
niio sejamos Xação. tactica é como a medicina: a medicin::., se-

Contestando o mesmo meu nobre amigo gundo os diversos climas, latitudes, lugares 
a proposir,êio qu,, cu havia avançado, de que c aguas, soffrc modificações tão fortes, que 
esses militares curopL•us nfLo se podiam in- fazem da medicina local como uma medicina 
ternar no interior das nossas campanhas ex- diversa e separada da outra, s,, bt.•m que as 
postos ao sol, [L chuva ,. ao clima, s~m barra- blscs sejam as mesmas; é por isso que ve
cas. sem muitns bagagens. etc .. elle disse: - mos que medicas habil!ssimos nesta sciencia, 
Ora! O honrado membro não via <•ssa marcha quando se transportam de uma para outra 
dos exercitas L'Uroprus, nús, descalços. pelo parte, distante c],, seu Paiz. matam primeira
meio ,do gelo. SL'm t<•r 'difflculd~tle alg~n-,:~. mente muita g-t•Iltc, porque não <'Stão bem 

SlVJhorcs, eu nun~l f:;i [L P.mopa, n!tl:C~ adestrados na clínica modificada pelns cir
snhi do ·Jlrazil, tenho m.:.l!!l1 pouco con!t0d· cumstancins topographicas: assim supponho 
menta d·à. historia, ma~ tenho ouvid·1 dizer cu a respeito da tactica. Comquanto tenha 
que, qL•am!o a N~çiio Franteza •;i,j os seus ella principias g-cracs, todavia <!Stes princi
soldados nú<te dcscal~os. foi qu~nllo o ~nthu- pios s;lo modificados peln tactlca local. Eu 
slasmo da librrda<lc se ·:~~~l:t\':t allt il~ rr.:~ior \ bem sei que a terra ó uma o mesma cm to
nw;e. c então por ls.n flz,,~.:m PI'<l I!~;!os ~·) I das as partes, G a n arte de matar o maior 
valor; mas, qunnrlo cslol <'n:huEia-;m1 se al'r·~-

1

. numero de gente possivrl como mcthodo e 
.f<'CL'U, quand(~ os solcln )•JS cnmba~:am pt•lo lm· socego de consciencia (risada.~); mas os di-
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versos modos de ir a este fim variam muito, confesso que todas as minhas lncllna~ões, to
conforme as localidades e clrcumstanc!as do dos os meus desejos é ser Deputado do Go
J>ovo c do Paiz. vcrno; c quando lhe nego o meu voto é res!s-

Qucm duvida ílc que a tactlca da cavai- , tlndo a todas es3as lnc!ina~ões e desejos. Se 
laria europ6a é superior a da cavallaria arn.- o Governo não se lançar para o caminho das 
be? A curopéa avança, ou recúa sempre em economias, o que poderemos nós fazer, Sr. 
massa; a arabe, nos seus movimentos impe- Presidente? l\!u!to pnuco; e at6 me parece que 
tuosos, parece um corpo dcsorganlsado, uma o nosso estado financeiro é tal que, se não 
especie de nuvens de gafanhotos. mas os Ara- fecharmos os olhos c nfto formos do orçamento 
bcs combateram a cavallaria franceza, e niio diminuir ao menos dous mil contos na des
adaptaram a tact!ea desta eavallaria. Napoleão, peza. c ao depois. por melo de melhores me
sim, le\'ou varias mamelukos para a França; didas de arrecadaGfto. augmPntar ao menos 
" qu:mdo rllc organisou a sua força de vale- mil contos na renda. nada poderemos fazer 
tadores, quiz compôr um desses corpos a ca- . c o Brazil não se desempenhará. 
valia com a tactica dos Arabes, mas não pOde ! A fonte da nossa riqueza est[L a esterlli
conseguir isto, porque a superfic!e europ6a : sar-st·, a unlca industria que temos no Palz 
6 muito differentP. da dos campos arabes. ; 6 :t agricultura; esta industria se acha quasl 

Depois df' ter o meu nobre amigo assim ' sem bra~os para progr<'dir: o Sr. ex-:\Unlstro 
como que derreado os argumentos que eu ha- : dos Negocias Estrangeiros declarou na Cama
via apresentado, convidou-nos para votar an- ; ra Temperaria que la pôr em execução, quan
tes sobre a materia, porque. disse elle, outro to antes. a lei acf'rca do commPrclo de cscrn.
motivo maior se levanta - o estado da pra- ; vatura. Eu declaro. Sr. Presidente, que fique! 
ça, o estado do mercado, o dcjir:it, as diff!- · temendo pela sorte de meu Paiz; cu rsperava 
culdades de nosso Thesouro. - Oh! Sr. Pre- · que S. Ex. se aprcsentassf• na dlscussfto da 
sidcnte, quem é que ha tanto está clamando ' r<.•cl'ita. para pcrguntar-llw d(• qu~ meios ti
contra as prodigalidades? Quem é que está nha lançado mi!o para tornar desnecessarlos 
ha tanto tempo pedindo que lancemos mão da os braços africanos, quantas t·ram as machinas 
economia, unico melo de salvar o Palz da : que o Governo tinha mandado vir antes que 
crise em que se acha? Não é essa velha ex- ! suppriss<· a falta desses braços; que mestres 
posiçfto (a que eu tenho a honra de pertencer) ! íle agricultura Industrial tinha mandado vir 
que ha tres annos a esta parte pede, clama ( para espalhai-os no Braz!l; que escolas nor
quc deixemos as prodigalidades, que encare- : macs tinha estabelecido, não com luxo, no 
mos o estado financeiro ílo Paiz. lancemos i centro das capitacs, mas no Interior do Pa!z, 
mão dos meios economicos, para salvarmo-nos ! onde se fabrica o assucar o café; de que 
íla bancarrota que parece inevitavel ?! meios o Governo se tinha servido para sup. 

1\fas, quer o nobre Senador que quanto pr!r a falta que !!caria desses braços; quan
antes votemos nesta questão, comtanto que tos m!l colonos tinha posto ao alcance dos 
entrem esses tres mil estrangeiros! Se a As- nossos fazendeiros. 
sembléa Geral decretar a entrada desses es- DescJava cu cnt1io perguntar ao nobre 
trangeiros, cu declaro que esse é o voto mais Ministro de entfto se com·inha ou não respel
rasoavel porque nós não temos um melo mais tar essas cousas que existiam, Isso que en
certo de indagar a verdade, scnfto pelo voto :centrou; se seria proprio de um bom admlnls
d:t maioria, ainda que nem ella ... em!lm, nem ' trador 1• de um bom legislador acabar tudo 
sempre é seguro esse meio, mas não temos de chofre, srm tratar dos meios de su,~, st!tul
outro. Votemos quanto antes. Sr. Presidente, : ção; S(' não 6 dever de todos os !Governos 
para Irmos acudir ao dr.ficit, ao estado das (quando falia cm Governos tomo o· complexo 
nossas finanças!! . de todos os poderes) respeitar o "que acham 

Parece-me que emquanto o Governo não : estabelecido; c, quanto áqu!IIo ede acham de 
se resolver a lançar-se ellc primeiro no ea- menos bom preparar ou propõi: os meios de 
minha das economias, o Brazll irá marchando ' substltull-o. (. 
n1'ê precipitar-se na bancarrota. Nós temos ~ Sr. Presidente; não gosto de arlstocra
mu!ta inclinação para votnr pelo Governo, eu ' cia no Brnz!l; mas, se nasccss~ na Europa, 
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onde existem Monarchlas arlstocraticas, havia ' de nos desunir, esta medida ha de dar ao Go· 
de ser um grande respeitador da aristocracia, i verno uma physlonomla estrangr·!ra; e, desde 
como o modo de existir que tinha achado no ! que o nosso Governo tomar uma physlonomla 
Palz. E quando PU fosso legislador e qulzesse : estrangeira, não pôde ser mais o Governo dos 
outro modo de organisação social, não havia : Brazilelros. 
de levar tudo em tabou rusa, havia. de fuzer ' Se o Governo do Brazll não está contente 
para o futuro Ir convertendo esta aristocracia com o nosso escasso gráo de clvlitsucão, se 
em aristocracia do suber e de utilidade. Em· não está contente com os nossos u~os e coa· 
fim, entendo que devemos sempre J.:CSpeltar . tumes, com a nossa tactica, se quer uma 
aqulllo que achamos estubelecido no nosso · causa mais alta e sublime, deil'e de governar 
Paiz: o mais seria entrar no campo das ln· · o Brazli, vá governar algum Estado europeu, 
novações. e eu tenho pouca Inclinação para : se porventura houver algum que se queira en
innrm].(!Or. Se a fonte da nossa riqueza é a : tregar em suas mã-os. 
agricultura, se e!la se acha em atrazo por ; Voto contra tropas estrangeiras, porque 
falta de braços, se acha desalentada por falta :eu se! bem. Sr. Presidente, que os nossos Ir· 
de r:t!or nos preços de exportação, se diminue ; mãos Brazlielros, quando combatem ao lado 
no mercado a demanda dos nossos generos, se : de seus Irmãos Brazlielros, vão conV<'ncldos 
o nosso caf6 <'XPe~imenta uma baixa de perto de que combatem pela Patria e por suas lns. 
d" dez tostões, se nossos fazendeiros se acham : tituições; mas, quando os Brazllclros comba· 
lndivldados, por compras loucas de escravos, : terem ao lado dos estrangeiros, grandrs du· 
como podemos dizer que a nossa agricultura ! vidas se hão de suggerlr acerca da causa por 
faz face ás despczas superfinas? Não ha re. · que elles combatem: quando o sangue que se 
media senão quanto antes apressarmo-nos em : mandar derramar fôr o sangue de seus Irmãos 
olhar para nossas finanças; mas não as re- I Brazilelros, el!es trlvez se convp:·çam que a 
paremos com credites ou emprestlmos, não espada que desembainham não é uma espada 
queiramos remediar un1 mal com outro mal: nacional, mas uma espada fratricida, uma es
as finanças nf10 hão de prosperar por melo puda llbertlcida. Para que, pois, o Governo 
de emprestimos, por emissão de bilhetes do n·ja em torno de si todos os Brazileiros não 
Thesouro ou do apollces... desconfiados, c encontre na Nação o verda· 

O Sn. ALVES BnAxco: - E então, como? dclro. apoio que se precisa nas circumstanclas 
O Sn. ALVARES :\fACIIADo: - Como? Arre· criticas em que nos achamos, proscrevo toda 

c::tclando bem, gastando pouco: é cousa muito a id~v. de admissão de estrangeiros. Voto con. 
fac!!; nfto h a nenhum de nós que no governo tra a emenda. 
da sua casa não tenha orçamento de receita O Sn. ANDRADA MACruoo: - Sr. Presl· 
e despeza: quando um pai de famllla gasta dent(~; tendo de fallar pela vez primeira ante 
mais do que ganha, a famllia põe-lhe um tu- farões tão consplcuos, tendo de emittlr minha 
tor, e outro tanto se deverá fazer com o nosso opinião ·ante os anciões respeltabvels desta 
Go\·crno, se continuar a ser Predigo. Os meios Casa, os quaes se bem que lguaes na Idade, 
financeiros sito as economias: não conheço me são superiores em outras qualidades, na
outl'os. Se quizermos lançar mão da economia tural é o temor cm quem tem consciencla do 
depois de apparecer a bancarrota, então... nenhum cabedal de luzes suas, e que estâ 
não eu. . . convencido que a natureza não foi com elle 

v'bltando á questão dos estrangeiros para prediga em talentos, nem mesmo a arte pôde 
acabn~ste discurso tão mal !!gado, tão falto ~upprh:-lhe o que lhe faltava. nem melhorar 
de meth,~lo, pois que mr• vi obrigado a se· o que existia. Ora, se Isto é verdade nlnda 
gulr, não'\ ordem de minhas ld6as. mas das qunndo existe alguma destas causas, quanto 
proposiçõe~ .ias diversos oradores que as mais nito scrâ quando falta tudo, quando nada 
apresentaram; voltando, como disse, á ques- ex!Rtc'! E', pois, natural que eu trema. Talvez 
tfto. eu declaro, Sr. Presidente, que apezar de se me diga: - Entito, p:trn q1w vos levantas· 
t~,ns as razões que ouvi na discussão de hon- . tes? Porque não vos conservais em sllenclo? 
ir.m, rermanrt;;o na ldéa de votar contra as · Por que não seguis o conselho do lyrlco la
tropas estrangeiras: estnmedldahade acabar! tino: 
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1 tra causa foi um pouco franco, mas nisto não; 
Lurlen· que nc•·cit compc!stribus abstinet armis apenas disse que seria talvez bom o estabele

cimento de corpos modelos, mas não pedia. 
:'{ão posso, Sr. Presidente. uma voz mais Acabou-se a segunda discussão, e n!ngucm 

forte que toda a prudenc!a, a voz do dever propôz a medida; na terceira discussão, e no 
me clama que eu defenda, quanto de minha final della. um membro dn Casa sorrateira· 
parte estive.r, a passagem de uma medida que mente a apresentou; teve o successo que de· 
é para mim a mais ominosa que p6de ser via ter, a Camara fez a Justiça que devia, re· 
para a fel!c!dade do Brazil. Htou.a. Rejeitada <>sta emenda. vem a fixa-

Sr. Presidente; tendo assim mostrado o çüo de forças para esta Augusta Camarn. e 
temor que tenho, devo mostrar a confiança <•ntão apresenta-se a cmrnda pelo nobre ~Ii
que me resta, que me acoroçõa, que me ani· nistro dn Guerra, como Sonar!or, membro rla 
ma: é a bondade desta Augusta Camara, que Camara; vê-se o mesmo temor: não se! o que 
desculpará. minhas faltas. que ouvirá com pa· ha de horriv<'l, ntio sei o ~uc ha rlc anti-na. 
cienc!a os desvarios de um velho. Meu d!s- cional. ~nc lo.<;o a aprr•sent~çiio drst.n mcdid:t 
curso conteril uma narração da marcha do assusta; todos os que a ~uer<'m propõr rc
progrcsso desta emenda; depois mostrarei em cuam. drixnm que outros a. proponham. para. 
primeiro lugar que ella é opposta [l Constitui-~ a sustentarem: isto s6 mr rnrin. suspeitosa 
ção do Estado. em segundo lugar que 6 ln. <'Sta m•'tlirln; prog~nitur~ ~li<' todos recusam, 
jur!osa ~ dignidade nacional. cm terceiro lu· crrto nfto hnnra a nin.<;urm. A~ui rlevo dizer 
gar que é desnecessar!a, em quarto lugar que I a um nobre co!IP.t>:a pe;a minha. Provlncla 
é inntil .... m ~ninto ~ue é prri.e:osa. rm sexto r,nr n:io aeho em que lou1'1•· ~. ,,lPtinistraç:to 
que é impolitica, cm ultimo que é d!spen-~· pa~sarht =~ ostr• r.~spc·ito: •·•t n:oo.tn da fran
diosa. qneza no ~finistrrio, e sr os~~ .1!lntin!~tr3r,fio 

Se eu puder mostrar, como espero, quan- .lnlgavn qn" ern isto prrcior. !'"<li~ !l~d!l-n; 
to ao que digo, alguma esperança tenho dr 

1 

nort~m. "~Pr'rnr qm algnrm lh·· dê o que se. 
que não cahiamos no abysmo em que nos vão !!nranwnr·· !H1n srria srntio •·nrommendado, é 
lançando, cxigencias e desacertos que s1io ! nm ~r;.o rio poltro1'1•ria e rlr· astucin pouco 
quasi incuraveis. honrn>o, sinlo rliz,•l·n: ma~ não sei como vc-

Sr. Presidente; nesta emenda tudo é ex- nha nm Dr'pntarlo contra a lr·i propôr uma 
traord!nario! O anno passado um :llin!ster!o I mcrlida, ;;entio porrnw 1'<1 ~uc o :'IIlnistro quer ... 
que se dizia constitucional. um ::\linister!o que 1 Conft•sso que tenho mrdo de enfastiar a 
se dizia. activo c que de facto mostrou acti.J Casa, P•lrquc 6 mntrria ttio rppfsada. ~uc lhe 
vidade, um ::VIinisterio que se apr~sentou como poBso applirnr o que .Tm·rnal npp!icou {L causa 
qu~rendo salvar o Brazil das garras da anar- i rla fabula. dr um r.ansado poeta: - Il'ondum 
chia e rcstituio a ordem, recuou diante da I jiuitus Onwtrs. - F:u contlnúo com a fabu!a 
emenda. não a apresentou; foi preciso que j dl' Orestes ,,m dinnk j(L ~\li' preciso 6 fal!ar 
um membro da Camara se lembrasse de apt•e. I ainda em tal matcria. 
sentai-a. Entüo, que fez o nobre ~Iinistro? j .Tul~o. pois. O TIC a emcndn é ant!-consti
A!nda assim teve medo de a adoptar; disse: I tuciona.l. c passo a provai.o. á vista da Con
- eu a aceito para usar dl'Ila se preciso fõr. i stituir.fw. Primeiramente desejo saber para 

I . 

- Tal era a -odiosidade da. medida que o MI· I r1urnt foi feitn a Const!tu!ç1io: para n6s ou 
nisterio teve medo de carreg-ar cnm clla; foi , para Pstrangciros? Cuido que para os j..razi
preciso q1w sr lh'a offereccssr. 'lciros: a qnrm obriga a Constituição ··i pegar 

Este anno, ainda melhnr cousa se f··.z: o I cm ~~·.mas em drf,'S:t. do continrntc d! Brazll? 
nobre :'viinistro da Guerra apr.'srntou.sr na ,\. Constitnir.fio assim sr exprime (lê o art!
Camara; o que fez cllr? PPrlio-n? Não, Sr. l.!';o l.J5). Como, pois, hav,.mos t~i largar de 
Presidente. bem que o nobrü Ministro não tl· no;;sns homhro;; :1n.n!lio ~U•' c•ar1'egar dc,•cmos 
vcssc para com n Camarn Tcmporat·ia. a ~ur nrrrn lanr;m· o pc•so sobr~ hombros alh<'ios, sg,
tt.•nho a honra rl<' prrt~ncr1•. tnda a~ucl!a leal-/!'.·!''' l10mbrn.o. n.nc n:io t''.m direito nem obr!
dadc qtw dellc espct'nrn. bem que se cobriss~ ,,~~'lo: nc·m i!TtPI'~~S'' alc;nm em 'sustentar o 
com duvidas a cada momento. todnvia r•m ou- ' ''•'Sn nll'' 1'1ís rJ,,!nmn.,? F:r: Cl'Pio. Sr. Prr~i-
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dente, que nem mesmo a Assemblúa Geral . plica com a !n!c!at!va. Eu não entendo o que 
póde adm!ttlr esta medida. O nobre Ministro significa Isto. Pergunto: se se acabar a au· 
da Guerra na Camara Temperaria quiz apa· 
drinhar a medida com o art. 1õ ~ 12 da Con· 
stituic;no: - Conceder ou negar a entrada de 
forças estrangeiras de terra e mar d"ntro do 
Impcrlo. - Já então cu respondi ao nobre 
:VIinistro c agora de novo repito que S. Ex. 
não deu a verdadeira lntelligencia ao art. 15 
~ l~ da Constitulçfto. :-<este paragrapho tra· 
ta.s•· apenas da concessão ou de negação de 
entrada d" forças estrangeiras no nosso Palz, 
ou cm nossos portos, mas não para virem para 

torisação, acabou-se ou não a entidade? A 
autorlsaçiio nova o que faz? Crêa esta entl· 
da de de novo, ou cri! a nova entidade? E o 
que tem a nova entidade com a ·entidade pas
sada? Nada, absolutamente: em um " outro 
caso, portanto, dá-se igual usurpação do prl· 
vilegio da Camara dos Deputados, e eu, como 
Dt'putado, como membro desta Augusta Ca· 
mara a que pertenço. nfto posso consentir em 
semelhante usurpação. 

Parece-me ter demonst.radn a primeira 
o nosso s<·rviço, c sim parque têm, ou de parte do meu discurso. 
tmnsitar por nossas terras ou de abrigar-se 

1 
Passar<·! rt segunda parte. procurando 

cm nossos portos por qualqu .. r motivo. :-<ão I mostrar que esta medida é injuriosa. offensl
w·jo rH·!H um lugar na Constimição que dê va da dignidade da l\'arfio. 
ao Corpo Legislativo dlreltn de autorisar o Sr. Presidente; eu não se! como se possa 
alistam ... nto cm no,so servic;o cl" for~as es· 
twn;::r·ir:u;. :VIas ainda quando a Constituição 
llilS ronn t'eriss·· r·ss<· tlil't·ito. como deveria ser 
concedida a nutorisac;ão ao Go\·crno? Ka fór
n;:: ,c;··p;ura;,H·nt!' do ~ 11 do nwsmo artigo 15. 
-- Fixar anualmGnt<: sobre inforulaGücs do 
G;,\'l rnn :::~ forçí!s de mar c~ t"r~·a ordinnrias 
cu r>xt~'ordinarias. - Informou-nos o mesmo 
Go\·.~rn.J clt.-sta precisão? Não, nflo: logo nulla
nwnrt• Jhr! fni dada a autorisa~iio no anno 
p~RRncln. r. nu!lamentc St· qurr concc•der a 
netunl. 

!'odcr-sc·ha diz~r qtw as int'ormac;ües que 
o ~ 11 f'xigt~ sfio as relativas ao num~.·ro. e 
n;io tamb,•m á qualidade da força? E se para 
;;,'r ndmittida semelhante qualidade é neees· 
sario h:l\'cr proposta dn Pockr Executivo, an
el., d<'Ye ella ser feita? :-<:1 Augusta Camara 
elo Senado? Seguramente não: porque é cla
ramcntt• prohibido pl'la Constituição. que no 
:m. 37 ~ 2" dispõe QU<' a disposição das pro· 
!'h>stns !lo Poder Executil•o tenha Principio 
na Camara dos Deputados c não nesta Casa. 

1\Ins procurou-se d~sculpar o modo por 
que foi proposta esta nwdida dizcndo·se que 
i'l\ uma cmrnda; porém, n que importa esta 
•'lll<'· a? E' uma nora proposição que não pó
c],• vir ·rniio da Camara dos Deputados, onde 
deve te a Iniciativa. 

.\lp;ucm rambem disse I•· cu devo c!t•>de 
j(, r•'Spomlrl qu,, f'Sla medida niio 6 nova. 
mns. é ctnHinnnc.::in de 11111:1 nutorisnGiio j:'i 

'\:one::;c!iàn. e nu•' por isl.o podia ser pt~opo.sta 
pnl' 1:ma Ínli'~Hlrt !lO Sr-nndo. J1nrctnc nao 1111 .. 

um só momento duvidar de que esta emenda 
implica a confissüo vergonhosa da nossa ca· 
pncitlac!.. (],, ·subjugar. sujeitar um punhado 
rlr l'<'bcld<•s! E será istn multo honroso, multo 
ron forme a clignidade ,. coragem da Nação 
Drnzl!eira? Dicant .!'arluani. Eu entendo que 
é este o ferrete de lnfamin maior que nós 
lnnc;amos sobre o povo brazi!elro. Mas. disse 

I 
o nobre Senador que não pótlc ser lnfa.me, que 
n:io pódc ser injuriogo um acto de :-<ações que 

I
, estão muito acima da nossa civilisação têm 

adoptado; accrPscentou: porque orgulho, por. 
que refinamento de orgulho será deshonra 

1
1 para o Brazil, o qu~ não se reputa deshonra 

par"' a Inglaterra. nem para a França? Esse 
orgulho refinado tenho cu, c quero que o 

1 Rr~zi! o tenha. 
Não é o estado de adiantamento de clvill

sação qm' nos devo obrigar n mover, a seguir . 
em tal ou tacs med'das as outras Na~ões, é, 
sim, o mcrito do acto e a natureza delle. Aliás 
perguntaria ao nobr,• Senador se e!le quere· 
ria que nós imltnsscmos os Inp;lezes, chaman
do para d<'bellar os nossos irmiios desvaira
dos os Emburás c outros srh•agcns, que cor
l'csscm a ct•var o sru appetitt' ele carne hn· 

I) mana, como fizeram os In~:lezes chamados. os 
Chnct.ans. Herokt'l'S, Chickrans, Cruks. Omon· 

J da~:as e Scnegas. C)U<' com o t.nmawnck na 
. mrro virsscm scalpar os Americanos: usei de 

I St''rlipar porqU<' não hn termo cqnivai<•lltr• em 

1 
porntgtwz: signiffcn. porC.m. tirar a pelle da 

i cnb~<:~ rom os rahP!lo;; )1:1r:1 consory~r cm 
: trophl-n. 
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Quereria que nós lmltass(•mos a Franca. gelros. Outro exemplo podia achar o nobre 
exterminando Inteira e trahidoramente a po- Marquez na guerra americana, quando a In
derosa Nação dos Natchy? Não, seguramente. glaterra tomou a seu soldo Hcspanh6es, para 
Estou certo mesmo de que não quereria que oppô!-os aos Americanos, no que assaz odlo· 
nós lmltassemos a conducta Insidiosa da · sidadc chamou sobre si o Mlnisterlo que os 
França, com que a cada momento põe em I contractou. :Mas o nobre Marquez deve ver 
questão a independencia de potencias amerl- que já nesse tempo as colonias, que então se 
canas, desenvolvendo quasi sempre preten- diziam lnglezas, tinham levantado o collo, de 
cões exageradas, pretençõ(•s insupportaveis. f6rma que eram mais olhadas como Estados 
Não, .seguramente. Eu deteslo um tal procedi- r!iv<'rsns do que como colonlas. e que a In
mento: cu sYmpathiso com os meus Irmãos de .::!aterra se servlo dessa força contra iniml
Amerlca, porque sou americano, e todo e gos externos e não contra Iuglezcs propria
qualquer homem que tenha a felicidade de mrni<•. Temos, depois que a Inglaterra assa
nascer no continente americano é para mim !arlou o mundo Inteiro para Ir contra Napo
talvez s6 por isso mais digno do que os ou· leão, mas não para questões particulares da 
tros. O nobre Marquez avançou a sua propo- Int:laterra. Vê-se, pois, que o nobre :\farquez 
elção cathPgorlcamente, e n:io teve a bondade não teve razão em trazer para exemplo a 
de lustrar a nossa lgnorancia, e de provar- Inglaterra. 
nos que a Ka~ão inp:lcza se sen•io de tropas Vamos agora ao exemplo da França. Eu 
estrangeiras para debel!ar os seus Inimigos. tambem confesso s6rlamente que não vejo se-

Eu passarei uma olhada sobre a historia nfio entrarias de estrangdros para conquistar. 
lnglcza. Lembra-me qur. no tempo em que F'rancos, VIsigodos e Borgonhczcs repartiam. 
os Gaels. vindos da parte oriental da Hespa- se a França; quando os Mcsonln.~lrs predoml
nha. se est~belecrrnm nn Grii-Brctanha. não n:1ram. quando os Car!O\'inglns lhes succede
vejo estrangeiros nhi virem, senão para con-~! ram, n.~o acho exemplo de estran.~rlros cha
quistarem. Os Himirs dosapossam os Gae!s; mados a sen•lr. 
aos Hlmirs conquistam os Romanos. a estes Na drnastla dos Capetas talw~ se pu
e aqucl!cs debe!lnm cm p~rte os Scots ou Es- dr•sse descobrir a entrada de estrangeiros, 
cossezes, c finalmente os Anglo-Saxõcs. que se estrangeiros se pudessem chamar tropas 
d~ auxiliares se tornaram dominadores. De- de vassal!os que vinham prestar serviço 
pois este m0smo Imp.·ri~ .\P:~!n'"~""o é n~sto ao Suzcrano, a quem dev'nm pn!o syste
em risco pelas excursões dos Dinnmarquezes, ma f•Jndnl. Ultimamente em tempo de 
e o Grande Alfredo. dopols de grandes tra- Lnlz XT, houve um ajust<' com os Sulssos, 
bnlhvs, pôde. quando mnlto. snstrntnr.se. Não os qnal's sr dPshouvcram com Carlos VIII; as
é. pois, ainda então o exemplo al!cgado. Pas- sim se conservaram at6 Lulz XII, e só de
sando avante. dt•pois qnr• os Xormandos fica- po!s de vencidos por Francisco cm llfarlgna
ram senhores d~ In~lntrrrn. vejo que uma ou rio. se tornaram mais docels; celebrando-se 
outrn vr?. wbrlltos drRt<'~ nas stws possessões cnt:lo as capitulações perpetuas com os can
contlncntat•s srrvlrnm n~. T'l1a, mormente du-. tões: o que deu lut:ar a que os Snl~sos en
rante o reinado elo usurpador Estevão, por· trnssPm no serviço da Franr,a, em ~ue se cnn
que, durante o relnnrlo rle outros Plantage. scrvnrnm até a RcvoluGão. Ent~o a Nação 
nets, mesmo os que não eram usurpadores. Franceza acordou do lethargo e rxpel!lo os 
não era concedido entrarem rssas tropas na Sulssos do serviço. En:raram os Bourbons e 
Ilha com o fim de .niio offender o orgulho chamaram outra vez esseH lnstrumento~r. do 
Anglo .. Correndo depois a historia rncontro só/ Poder; mas. a Revolu~iio de .Tulho o.s /:~xo
cstran~;clros na Inglaterra. nunndo Gul!hcr· tau. Eis o que devia a.l!egar o nobre /:nrquez 
me III os trouxe para derriba~ no throno seu I a res.pelto rios exemplos da Franr:nr•;'Sujeltos 
louco sogro chamado por um partido. :\ias a Rrls quasl despotlcos, os cstrnugelros, a 
quem era Guilherme TII? Nada mais no co- Frnnr.a livre, porém, r<'jcltnu c fanr:on fóra 
mer.o do qUt' um usurpado:· qnr no clr.pois o I do seu selo os estrangeiros. Parece-me que não 
voto nacional tornon Rei lee;ltlmo. Eis o uni- é com multo boa fé que o nobre 1\farquez qucf 
co r.a"o rm ~11r ~ In.e:!ntn)'T'~ nrlmlttlo eslrnn· [!11<' sigamos o exemplo da Frnnr.rl(.r,nnsl dPS· 

-t· 
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potica, eu me cinjo ao exemplo 
actual, que não quer estrangeiros. 

da França superior a lu.OOO homens que se quer recru

Devo tambem fazer uma observação so
bre uma requisição do nobre :Y!arquez, que 
exige que votemos logo. 

O 811. MAUQUEZ DE BAnn,\c}:I\'A: - Pede. 
Pede. 

O Sn. A:-õDRADA llfAciiAoo: - Requerer é 
o mesmo que pedir, póde requerer. Pede o no
bre :Yiarquez que votemos desde j(t, talvez de 
chofre. sobre a mater!a, porque, diz elle, é 
de menor lntcr(•sse do que o embaraço em 
que se acha o Thesouro. Ainda aqui dlfflro 
um pouco do nobre Marquez. Não considero 
que haja mater!a de maior Interesse, do que 
aquella que respeita ti. honra nacional, porqUe 
prefiro a morrer desde j(t a vl'l"er sem honra. 
e creio que no Braz!I ha muita gente da mi
nha crença, e que tem o meu modo de pen
sar. Eu sou de tal caracter, Sr. Presidente, 
que direi que, quando tudo estivesse perdido, 
se não estivesse perdida a honra, eu conside
raria que nilo se tinha perdido. Eu quereria 
d!zc;r como Francisco I escreveu a Lu!za de 
Snboia, sua mft!: Tout est pcrdu fors l'hcm
ncur. Se escaparmos com honra, nada est{t 
perdido; mas, se a perdermos, embora esca-
pt•mos de todos os embaraços, não somos mais 
Brni!eiros. nfio somos mais nada. 

Não quero dizer que a materia em que 
tocou o nobre ~Inrquez nfto mereça a nossa 
cons!dernçfto. Ha muito tempo que eu clamo 
contra o dcsperdic!o, o mal vem de dctraz, c 
de1·ia produzir os cffcitos que vai produzin
do, porque o remedia não é seguramente eco
nomlco, franqueza, lealdade e verdade; go
vernar bem os povos para que não se levan
tem, porque os levantamentos havidos tem 
concorrido muito para a ru!na das nossas fi-
nanças. 

Sr. Presidente, tenho dito o que devo di-
zcr para prova r " mostrar, a meu ver, que a 
medida é !njUI·!osa e offens!va da honra na-
clonai Passa;·c! a mostrar que é mesmo des-
neccss~ a. 

Sr. . esldente; quanto disse o nobre 
:I'Iarqnez , respeito da imposslb!l!dade de ob
ter tropas. ara repe!I!r e debcllar os rebel
des, me pare)! pouco fundado. Cuido que tc
mos no Brazii perto de quatro milhões tlc 
hc~ns !ivr<'S: rlnndo ordinariamente um por 
cento ~'!'a _;;;ildados, produz Isto uma força 

tar e até excede em grande numero & esta 
f·orça. Como, pois, se julgar !mposslvel aqu!I
Io que é passivei? Adlv!rta-se, senhores, que, 
em caso de necessidade, p6de alterar-se multo 
a proporção, póde mesmo tirar-se de 100 ho
mens, dons, sem haver grande perigo. Creio 
~uc não haverá no Drazil quem nfto se sujeite 
a um mal necessario. 

Ylas, disse o nobre Deputado de Minas, 
~ue ha tal rcpugnancla no povo para servir 
que não será posslvel preencher a força. :!'<fw 
duvido de que haja alguma rr.pugnancla ti. 
vida militar: c!Ia é pouco favorecida entre 
nós; e de mais, creio que o povo não est{t 
convencido de que deve expôr a sua vida para 
sustentar o Governo, que não cura quas! nada 
do povo. Que se emende o Governo, que ad
ministre bem, que seja econom!co, que faça 
S(•ntlr ao pnvo que o bem do mesmo povo é 
o primeiro fim a qu" se dirige a administra
ção; se assim o fizer esta repugnanc!a se des
ranecerá. Senhores, se nós suppomos o povo 
brazi!e!ro )J··rfritamcntc ind!fferentc :\ sorte 
do Estado, se JHís o suppomos sem d!sposir,ão 
ulguma para tomar parte na sua defesa, en
tflo as suas fórmas, instituições de liberdade, 
sfto lettra morta, esse mach!nismo elaborado 
deve parar, sem dU\'ida em breve, por !alta 
de poder motor; se nós suppomos o povo do 
Braz!I sem sympathias a fayor rlo soffrimento 
da Patr!a, St·m horror e sem Indignação á 
crueldade dn. anarchia, então, ai c!u Braz!l! 
:\ão somos dignos do nome de homens livres 
e então concebo que se mande chamar estran
~eiros qu .. ~ nos defl'nd:tnl e goYt?rncm. por~uc 
~nem defende. governa. lias cuido que ainda 
"Stnmos longt~ de tantn. Yergonha.; cuido qu.~ 

n:1o G ain'h tfto grande o nosso abatimento. 
E' verdade que nós somos cm regra um povo 
=.~-ricola. sei qne os po,pos agricolns s5.o sub~ 

:nissos c obs,•rvam os dt•Ycres ord!narios de 
dcln.; 1nas s~o r.e:tacionarios, são t.•stagnndo:..>. 
f:l!ta-Jhcs o cspir!to lle emprcza que é o ;mi 
do melhoramento. g mesmo fnlta-lhros o l'::

Jiir!to publ!co. que é o que alinwnta o nnlor 
r.lo pa tr!otismo. fJU<' 6 o conservador da !ibt•r
'lnde. Sei ~nr n:ln temos nmitas grand<'s c:i
L!ades. que s:[,, só rcccptuculos ord!nar!os de 
quasi toda :t vida social, e r .. ru;io dP quasi 
todo o talento activo só nas grandes JlO!lllln
r,õ,~s agglomeradas 6 ~U<' é sentido o scn po-
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der reconhecida a sua valia, mas creio que 
:~.inda temos quanto basta para fugir ao fogo 
eleetrico que parte desse laboratorio para 
pôr cm movimento a massa inert~ das de
mais populaç0,·s. Vejo que não estamos tflo 

des c de fazer prision;;iros os barcos que lhes 
sr.Tvin m de t•squadrllha. E então prccisam.os 
Je estrnugeiros? Qunes foram os soldados que 
acumpanharam este digno offlcial? Brazllei
ros; e se os Dra~ileiros bastam para bater os 

[altos de amor da Patrin para empunharmos :·ebeltl•·s. pnm rp1.: ir buscar bayunctas os
as n.rmas cm fnYor dclla, e nfw irmos !Ct·n. c;·:m;_;,•i.rns? N:'to ha t:J.l nt·ccssidade: é um 
digur soccot'l'o:; dt• estrangc,iros. Tenho, poi:;. .;t·ci.t•:xto colorido, r' p~rmitta.sc-me aqui ccn-
rl·spondido ao argumento da repuf!:ll~tnc1a. 

Reconheceu, ;•orém, o nobre DL·put:::lu 
qu,; temos b::stant.t· forç:L para nos dcfcmlcr
mos n nós mesmos, mas disse que t·ra 111istér 
saer!ficio grand~. e que esta medida qLte ten
de a poup,u· ;;:;mcihantc sacri!icio era util 
ao nosso Paiz. 

Admitta. a medida qurmt quiz,,r, cu n;-w . 
.c.u n;to sirvo ao !Jrazil alJasturdando-o e ti· 
rando-lhe u ~onfiança que deve lt:r t.nl si 
uwsn1o, c qut~ nfto G.erl' JJUr c:m ningucm. 
Deste modo é crcar ·o Brazil para escravo, ~ 

eu qnt!l'O !JUI! o Brazil trabalhe, que coniic c!ll 

si mesmo para sun. dcicsa, e de outro modo 
qnt: se risque Urt lista lla3 :\a~ü~:5, orH.lL· nüo 
merceé ter lugar se não pódl~ defender-se com 
as suas proprias forças. Se .o modelarmos de 
outro modo, modeial-o·hemos para cscl~U\'o: 

é is o serviço que lhe fn rL•ntos. 
O nobre i\linistro da Guerra disse que 

era impossiv~l o recrutamento, fL vista do 
cstauo das l'rovincias. por isso que, ltavcndo 
insur1·elçiies, havia a QUL":m recrutar. Creio, 
Jll,lo contrario, que esLe incidenlü facilita 
m:o.is o recrmamento. As insurreiçõés tiram a 
su1;siste:ucia :~ muita genle que procura~ con1o 
!l!2io de \'ida, ianc;arM~L' no exercito, porque 
o !itnçar-:;é uo exercito é lambem meio de 
~·illl!, -àe nwdo quC: é mai!:; facil recrutar gente 
nos 1-'aizes mist_,lados p~·la gUt!l'l'a civil do que 
f!I•.S Paiz·.:~; cm. que el!a ni"~o cxistt.•. A guerra 
c i '.'il, csLe fat~ll llugc:llo. iraz, como todos os 
flugdlos, o Sl'i! b0m comsigo, de novo tl.:lllJll~ra 

o:; c:aract.erls e dt~~Jlt!l'Ü!. a coragem guerrdra: 
tm!"Lllf~m nos h:t de cabct~ uma pa.rtc dessa in
fluencia. 

Jõ'eli:~mcm,•. ::cJbo de ouYir uma noticia 
f; !li: :linda 11~ais dbitróe a proposiQflO do no
ln\.' :."iinistro, -c· prova a nenhuma ncct'Ssi<ladc 
Clne lln. de ''8lrangl·iro:; p;tra dcbcllnr os re
beldes. Hu pouco ouYi CJUe um nobre offici a! 

..;urar n r!dmini;;LraGào tlc lD de SetPmbro. que, 
~··r satisfazrr caprichos. chamara e;;sc nobre 
:1ffieial. Ta1Vl'7. lltPsmo a Llefee(~rw de Bento 
.\lano;,l tornt· clifiicil " estado dos rt·bddcs é 
lltl•ihor;, o nnsso. E' certo que n:io lhe dou 
r:'io grande peso cnlll!J algun!:l uo!Jres Depu
: :lrios. Eu c r .. i o qu" ottl.r'om grande mal nos 
:.'z ,.u ... ~ttntulo imprudcnci<Lo :J!lwi:ts o olJri
ga!'ant n. l~n~:ar-se -f~nt.rc O!:i rclH,.du;;; ('11 nfLO 
,J desculpo, sinto qne ela nr:s:;a Jl:trle lwu
~·!..:sst~ culpa. 1· n•rgonha tculw Qllt' l'!le :;cja 
paulista, tall"éZ o unico paulista que ~c tenha 
:;J~~!H:lJadiJ eültt uai~L Lraiç:i'"u..l. l~nt~Lo elle nos 

f"··:-: l!m nuti muito g,·r:.udl': ni'"to sei se a sua 
~~:1:-iS:.:-:: ··1:! ~l.~~Oia JiiU'J. a:1 llu:lS:t~ fil,·ir:H; ;:it'l'ia. 

111:1 ~·;J':.illd'.' b1'l!l: 111~1~: }'~t·i qu;• a sua deí't~N;fto 

! U!ü grantlc cí,rte ~1as foi·c::t.s rebeldes, por .. 
rJUC este hom.:•in c! a~snz habil n:H!IH·l1l· :;r~

ncrll de ~lli'lTa. l' os r~·llelde:~ h;io de s•:ntir 
Ill!llto a ~dcl.. falta. P<Jdc SC'l' qn~~ :tS:-i!ill as 
fü!'~h~ reUt•:ct~:.; eomPeC':n a fr~c·cionarMsc~. c:on1o 
~-u I:~·Pi.71'0. JhJJ'fJIIe nUHt.:a !!lt.' Yl·in ;i calwça 
'!U~ c:-; !·c:.J,.'JUr.s PlHic-ssrm conseguir o sns
:cnt:::u·-s~~ ,. l'ica~St:lll v~..·needcr~·s; não. scnhJ
l'L·S. lliio (J hiio ele Bt:r ~.:mqnantu em nofi~;as 

·:das c:irC"ulh ~· um:l pinga de~ sangue, porque 
:.:!ies nflo tl·m razão alguma, w1(J tl~JJl dt• que 
'[llvi~:ar-s,· dt' seus irmãos i.>razi!eiro!:i. flUe t0nl 
sido justns pam com e!les. 

Paii~ar1~! no íJUnrt.o artigo. 
.E' inutil. !ligo cu. porque a tropa cstran

~eh·a ,·irtl tnrd:~ ,. 3 más hnras; r~ inuti1. por
t!U<' :t ntctlitl:: suhs1.itne gente mc·no;; prupria 
:l g{'Ili:l' mais propria. o a\·t.'.:5RO do que aqui 
se disse. 

Dissr.r~m os ·;;cnltnre~; qn1· defen•f.cm a 
mr~r1ida que niio críl inntil. JHn'ql12 i .. (~·~ubst.i
tnir g"t.~nt•"- llll'Hos propt·ia pm~ r.:./-,.\tt~ mais 

!ll'oprin. Assim rliRse o nollrt~ J~fni:ltt•n da 
Guerra. c :·cpr•tin o ll•lhl'i' Dr~.'l•r.ano. 'l't•nlto 
a cl0sgrrH:n de dh'lTgit· Ue sua ./piniii(l. Cnirlo 

bt•fizi!ciro, n Sr. Grcenfr•ll (chamo-o hrni- que as tropa.> t•strang-l'iras srw m•·nos proprias 
!0iro porqu~ n ,;; (•st.c\ em nossas n!eiras. por- para àchcllar os nossos irmi"ios lle;;y~i:".~~•s. 
tanto G brazlleiro). acaba de batt•r os rcbc!· O horror r:n~ causaram f;,rít r'll'\ qnc mais 
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csiornos empreguem os rebeldes cm comb~- duvida dr. que havemos de debellar os rebcl
tcr-nos; tacs esforços serão duplos daqucllcs des do Rio Grande do Sul, que havemos ain· 
que empregariam se tivessem de combater c.:.;:1 da de perdoar-lhes, abraçai-os c chamni·os 
força de Irmãos: a dlfflculdadc, portanto, ,] · para a communhfto da. sociedade brazllelra. O 
os vencer estaria na razão directa dt•st.c :111- :uc:smo nobre Deputado attJ:ibulo ao meu col
gmento de esf01:ço da parte dos rebeldes. 1: ·- J,•ga por S. Paulo a hypothcse de que elle pu· 
mais, as tropas estrangeiras nfto conhecem 'lcss•: ter ic!~n de que os rebeldes pudessem 
nem a topograpbin. do Paiz nem os pormene- ·;onsolidar-se c ficar separados do Brazll. Se 
res da guerra dellc. c hão de por consequc:·•· tal ldéa vi•'6SC a meu nobre collega por São 
ela te1: tambem o seu tiroclnio. c r.t'l~r! ne·, Pan]o. eu o renr.gaYa por paulista: um pau-
Mo de produzir "ffelto algum, do que já ti. 
vemos t:XciHJJlu. l!u<~iu ne:g~Ll'ii. ú::; ~orov~ts po:·
tuguezas o serem aguerridas! Estas ;.;·opr.o: 
estiveram no Sul com as nossas. e quem Jc·
vou a pai ma? Um juiz (]lJe ntin é susp(•ita. n 
Vlscond.• dn Lagnna. disse qu0 as trepa·> h 

Rio Grande e clr S. Panlo eram '"m tud'' !11'·'
r~ .. rivr.is no~ talnvcirnf:;, como eram c..:hnmacln~i 

para UfllW1Ia CSJll~cie dr .~ur.rra, tarltn rpL 
nuncn. st• mnndaYnm fazer sortidas sem co:
pos d<' paulistas ou ringrandr.nses qur os pr> 
tcé:esscm. Isto prova que não basta só ~ di;·
ciplin>l. que é prrciso conlwcimcnlo prn::!•··' 
do Paiz. o qu,~ não se aprende de r,•pcn te. 

O nobre Jíiniotro nfto nc~~r{t qu,~ a mr· 
dlda será tirada, ao menos para debellar os 
i:!.;:.::;~;;.!:~:..; ;.:; .~·t;~'olto:.;os do :\Iaranhi.lo: tar
dia, porque, quando a tropa estrangeira c!Je. 
gar. ou o mal tülll lavrado muito por S<~ nii·, 
applir.nr l'oro.a Jogo c logo para d(•struir :1 
rt'!Jcld!a, ,. cntiio serão misWr muito nw.ir.r 
for~a do que no começo; ou o mal t0m tJ.·,. 

apparccidn, '' cnt:io a força. estrangdra ~ eh:·· 
ncc•·ssaria. :lião serve, portanto, para. o :vr~

ranlliio. Podcr(t st•ryir para o Sul. mas. crtmrc 
to n. mim. nem para o Sul ella serve; cu c,:
p,•ro tanto na Pro\"lc!t•ncia quo espero rru· 
essa rcb,•ll!ftn do Sul haja de dL'sappnrcc.:r r·l!: 
hre\'C. r que nossos irmflos desorient:uJ,,s n":· 
tfll'clf"llll a l'CVlll'tt'l' {l Ordem; estoU ptl'SU~H1id r 

dt 1 que. qnancln ch<~gnr n. força estrangr !1·:· 
nüo >.crú ma:s precisa. Jfns dlssr: o noh1·" :ITi· 
nisr!· QUê nfio ~:in só estes os casns que cun:
pre r .. 'r.•dinJ', mas que é neCf'ssnrlo ncnnt•'· 
lar cr.us. ; l''·cntuaes, que tnlvez ·se não rcr:
liscm, nã nos Ycnha o Go1·erno propôr me.· 
dirias, tão lcsa~mdn.vrls. tão contrn.rin;: ,; 
honra nacio~tl. A cautela. nessP cnsn. n1<~r· 
rl<~ snpcrflua. é injuriosa. 

~idou o. nobre Deputado que possa s·-:· 
rh-bPllaü:r·.,t>ft'h~lliüo elo Rin Grande sem !'o:· 
r,n. estl'[!llg"l·irn. _Eu 1ntnra cntrL•tivc a. nH'n o. 

lista. n;lo ,; capaz disto; nunca nenhum de 
:1ó;; se lembrou nt•m deve Icmbrar.sc de s;:;
m.,Jha.nt.:: enusa. Os rebeldes do Sul niio têm 
IP:nGntos p:tra formar um Estado separado 

(opoiados) 6 um:t febre flUe deve passar: de· 
:-:ois d~- fl•brc ha de v!r o abatimento, t! então 
·;"!"co o mt:ihor caminho que t~m a trllhnr; 
-u~;in hão de pcgnr nas mãos de seus irmãos, 
rJUt.', apczar ele J;ão offcndidos. as cst<'ndem; 
·~ntrLo procurarfto o seio da Patria. quP, apc· 
:~~~· c1•~ tão d!laccrada. não duvida acolhei-os. 
.\ Pro.-irlcncia Dh·ina, que nunca abandonnn 
q Pr:-t:~ll, !1fln o abandonar[~ tamb0!~~ n~sta oc
easilio. 

E~~l~ueci:l-lilt' respr1nde:1~ a um~ r:n·oposiçiitJ 
:lo nobre :lfinistro da Guerra, qu<.: me par<'· 
~en um sopllisma. Disse S. Ex. que, a n;1o 
,,. ,·ot~r por <'Sta mu;ida, nüo tcr6. o Gonrn·J 
'l força de que carece. Est~ medida não a~!

;_)Uenta a forçn, mas apenas '"a.ria a sua ni:
~Ul'(·zn, porque. se não dermos trcs m!I ho
mens estrangeiros. a. forr;a dccretaUn. :Ser(~ 

:r.'•'nchidu cnm Ll\'H mil ho:::r;ns nac!r.nncs . 
Digo que n lllt·dida G peri:;_os:t . ..:\tacou.sc

mc dizendo: - Que nh~dl. ~udl!nl cn.us~r trc:; 
mil homens? - Eu nfto sou medroso, antes 
pccco pelo lado contr~rio; mas nrw despreze· 
mos tanto a força de trcs mil homens arregi· 
:n;:ntndos, disciplinados, ob•;dlentcs, postos no 
meio Ua populaçftO: uma tal ior~a é cnpl!z de 
"~ sustentar por multo tempo, e consermr-"c 
cm um ponto. Recorramos :\ hlstor!a. De 
quantos mil homt•ns eram compostas as le· 
•;iões dos ~Iam,~rtlnos que se apnderar::tm cl·: 
T::rcnto? Um punlmdo eh~ homens domin~.raJ<l 

·~ depois ('Xterminn.ranl a honl(!US nfi.o avcz~!

do.s no serviço das armas. Passemos n.diantt.'. 
"rnm muitos os Anglo-Saxões qu,• conqu!r-
ta.ram a Grã-Brctanha? Chamaram "m s~n 

soccnrro contra. os Scots os fraco3 Brct1ics, ~~ 

:nn punhncln de homens os enxotou elo Pniz ... 
Eram muitos os D!namarquezes. Dane~es qu·· 
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saltaram nas costas da Inglaterra ou no tem
po dos Reis Saxões, puzeram a dous dedos de 
liUa perda ao grande Alfredo, e o obrigaram 
e. esconder-se nas mattas e lagõas? ·Não eram 
muitos. Demais, quem !ez os primeiros mo
vimentos no nosso Palz no tempo da revolução 
portugucza? A quanto montavam as tropas 
portuguezas que (•stavam aqui? Não monta
vam talvez a tres mil homens: e o que fize
ram? Foram senhores da cidade, dlctaram 
a lei, obrigaram a aceitar a Constituição, for
çaram o Rei a jurai-a, c fizeram o que talvez 
se não fizesse se taes tropas aqui não exis
tissem. );iio é, pois. tanto para desprezar o 
nuclco de trcs mil homens, quando bem e 
devidamente appllcados. Perguntarei: a quan
to monta a policia civlca cm Tunis e Tripoli? 
A um pcqu~no numero; e a quanto montam 
os Mouriscas que habitam esse Paiz? A gran
de numero; e estão sujeitos a um punhado de 
soldados. Logo, não é tanto de desprezar uma 
força de trcs mil homens, que póde servir 
talvez para opprimir o povo: e li e~. na verda
de, hão de desapparecer depois; mas para que 
expõr a Nação a essa deshonra, e a um mal 
muito passive!, á vista df' um ben1 muito pre
car!o? 

A medida é tambem impolitica no mo
mento actual. em que desgraçadamente se 
tem espalhado que projectos ha (debaixo do 
nome de !lrmar o elemento monarchico) dt~ 

destruir as libez:dades publicas; e é muito 
impolitica uma proposição que pôde bem ser
vir para alimentar os receios de que tal pro-

pclllr um tal partido, quando elle existir. 
:VIas. disse o nobre Deputado que tacs receios 
são r.hlmerlcos, c que são semelhantes aos 
que se espalharam a respeito do primeiro Im
perado~: do Brazll. Eu faço justiça a esse 
Principe heróe, já finado; creio que elle nun
ca alimentou semelhante partido: poderia 
uma ou outra vez vir-lhe á ld~a a vantagem 
de não ter pcias á sua autoridade, porque a 
quem nasceu Hei, custa muito a ver cercear 
" poder que tinha; mas, que persistisse longo 
tempo ncs~<a iiléa, não creio, nem que tivesse 
conferencias par·a isso. 

Imprudcnclas suas, porém. fiz,~ram assim 
pensar, e IIH· custaram muito caro. Porque 
nfto quero que se erga no .Paiz semelhante 
idéa, é que desejo que no principio se dc
belle. que se mostre que tal partido não exis
t(•, porque de não se fallar nelle, se elle real
mente existisse, nfto se segu!rilt que a Nação 
nfto sentisse os seus effcitos. Disse-se que o 
maior perigo é para o lado opposto: confesso 
que houve tempo cm que considerei este pe
rigo muito granut•; mas hoje o encaro di
versamente: cuido que a expc•riencia, e cxpc
riencla comprada muito caro. tem desenga
nado a muitas cabeças, que ora reconhecem a 
impossibilidade do estabelecimento do Gover
no republicano no nosso Palz. 

Continuou o nobre Deputado, dizendo 
que não havia a teme, a usurpação; mas 
quem fallou nisto? Quem seria o ousado, o 
tresloucado que nesta Casa ou fóra della, s~ 

lembrasse de deitar do Throno abaixo ao fi-
jecto existe na realidade. lho ele Affonso Henriques, a vcrgontca desse 

Declaro que niio julgo nenhuma adminls- illustrc tronco que nós acolh.,nws nos nossos 
traçiio capaz de conceber c levar a effelto um corações, que nacionalisámos <• que adoramos? 
tal projecto; mas nem por Isso julgo menos Não ha, nüo pôde haver, pois. este perigo. 
politica unJa tal proposição no tempo actual. Mas, contim:'la: póde haver qtwm se mctta 

O no!m: D"putado pela Provinda de Mi- na ca!Jeça de querer o absolutismo? Com que 
nas disse que era muito máo o dizer-se que lucro? Ha muitos abelhudos orficiosos que 
no Palz ba um partido que quer suffocar a disto se podem lembrar, e até uma adminis
liberdade. E' muito máo que haja este parti- J tracão louca que, vendo que a men:tilade 
elo, mas se ellc existir, é do nosso dever ex- est6. proxima a expirar, cuide fazer ur ''gran
pOI-o á ::-\açilO: é bom que o façamos, para · de serviço ao Monarchn, para dize~ t1he de
·~Ue n Naçii.o se acautele, porque temos tanta I pois: - O \'Osso pai vos entregou .r\ím Tln·o
obrlgaçiio de sustentar um como outro ele- no fraco e sem prerogatlvas, c v~M como nós 
menta, temos tanta .obrigação de sustentar vol-o rcstitulmos, forte. não tcnÍ?ó nada que 
o elemento popular como o elemento monnr- lhe resista. - Desenganem-se estes misera. 
chlco, esse partido deve saber que terá con- veis: o augusto jrwen que tem do p~·~·:1tfl' 
trn si a Nação inteira, e por Isso devemos aos destinos do Brazll só quer o ~:r:,l'i.ino que 
advertir a "'a~iio para que se arme para rc- lhe dão as instituições elo Palz; o jovcn Mo-

\ 
'·', 
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nurcha não quer reinar sobi:e os Bra~ilclros 

aenão do modo por que clles llw-s de1•cm ser 
sujeitos. Elle jú Yai tt!ndo algumas luzes, já 
conhece muito bt.·m CJUe não !la l\lanarcllia so
lida quando não é baseada na vontade dos 
povos; elle jã conhece que o B1·azil não qu~r 

~er escravo, CJUe o .Brazil qtwr ter ).Iouarcha, 
porque assim convém á ordem, Integridade o 
prosperidade do Paiz, mas não quer ter :\fo
narcha á maneira das Monui:chl:ts européas. 

Em setimo jugar, cu disse que a medida 
era multo {)!spendiosa. O meu nobre colkga 
pela Província de S. Paulo aYal!ou a despeza 
de cada soldado estrangeiro cm 800$000; ou
tro nobre Deputudo por !llluas araliou a mes
ma despeza cm 200$000; tenho raziio para du
vidar deste calculo. Disse esto nobre Depu
tado que outro ha1·ia dito que alguns solda
dos mandados de :Minas custavam, posto aqui, 
300$000 a 400$000; mas como explicou essl' 
nobre Deputado que ·cmittio essa proposição 
os motivos _por que se fazia tiw grande des. 
peza? Attrilmio-a ii imp.,rfeiçiio com que se 
iaz o trabalho. á gx·andt' distancia em que se 
acham as povoações, á lcniidão com que se 
faz o recrutamento, c, finalmenté, ·esta.belect!U 
esta despeza por c.'lda recruta: fazendo o cal· 

x:es preparam o Individuo para a vida agrí
cola? Quercr;J. mc~mo o nobre Ministro intra· 
duzir no Drazil essas colonlas de veteranos 
dos tempos de Augusto e da Republica Roma
na? Xào se accommodam aos nossos costu. 
mes. e muito menos se .a nobre i\Iinisti:o quer 
fazer CS!Jecies de colonias militares como na 
Russia. ~ão nos servem s..'melhantes colo
nos; nós queremos colonos que, não só sejam 
morigerados, mas que tambem tragam para 
" Paiz habitas industriosos, e não soldados, 
que não podem deixar de inimizar-se com 
multa gente, c cujos ''isinllos não poderão 
supporte.l-os. 

Quanto a vir esta tropa servir dl' modelo, 
já se lhe respondeu na Gamara de que faca 
parte: 3.000 modelos são muitos modelos; não 
podemos cá com tanta gente. Lembra-me a 
historia de um estalajadeiro, que respondeu a 
um Hcspanhol que tinha nome de duas leguas 
(muito maior do que o meu. que já é grande) 
e lhe petlia agazalho: "Não cabe cú tanta 
g-em~ ", Tnmberu não cabem c(t 3.000 mode
!•os! E 3.000 modelos para que? Para nas mo
délar? Somos nós pon·entura. Hottentotes ou 
selvagens que não sabemos a arte da guerra, 
que não sabemos ler? "'ão ha linos? Siio os 

culo médio pelos que ficam; mas não é isto nossos militares tão Ignorantes? E', " ;J:ct; 
dizer que um soldado de ~Iinas wsta aqui 1·cr. a maior injuria I!UC se faz ao c~···!Jo !1!!· 

este dinheiro. )las. demos que se: gaste esta !itnr. ::\'õs temos militares que serviram na 
quantia com cada ~ecruta: 6 o mesmo gastar guerra àa Península. CJUe sabem a disciplina; 
parte do rendimento ela Xar;ão nu Paiz ond" porque os não apral'eitarmos? Mas, quando 
J:eproduz c vai augmentar a riqueza nacional, st•jan: necessarios motlclos. para qu;• tantos 
que gastar cm Paiz ('Strangeiro onde Y8i ali· mil? Dez ou dou instructores nüo serão bas
mcntar n Industria nllwia? )linguem dirá que lantes para disciplinar o exercito, c pum en
G n1e!hor ficar este dinheiro dentro do Pa!z. Rinar a tuctiea militar iis nosõas tropas? Creio 

Esquecia-me r<'SPondcr tambem ao nobre que sim. St•nhores. custa-lllt• rl'almcnte a di
)!inistro da Guerra sobi:C duas idéas, sendo zel-o, mas não sei o que ha nisto; pareee-mP. 
uma dcllas a de colonos. DiõBl' o nobre ::11i- que lotct ou[luis in llcrbrí. Tantos mil mode
nistro que com esta medida s., ganha muito, los! Demais, <'U n<1o ::;osto de civi!isa~ilo c 
porqu ... mandando nús vir ~oldados discip!i- instruc~fto trar.idt~s d,• ftlra. Creio que uma 
nados e mr,rig~rac]oR, depois rJ., acabado o 
tempo tio serrko. sfto outros tantos colonos 
que ~wCm nugmentnr n força ela. raçn domi
nanl~l>uo Drazil. Advirta-se qut· eu dou ainda 
mais 1·1?\·ça ao racioclnio do nob1·c ::lliu!stro. 
Concordtb\.,m pr:rte que (, bom qur. a ruça 
don:!nant~~"•' ache nin~lada contra as outras 
r;,ças, p:,r<i qu~ não perea. se n~o o pretlo· 
!llinio. no m. nos ll pnrlt~ qu,· dc\'0 ll!r no po. 
~:~: .~'1S siw esses hom.::·n~ o~ 1nnls proprios 
)'am ·l~~:-.::,~? PorYentur:;. os habitoH milita-

Xa~fto, qu~n!lo chegou a um certo estado de 
cultura. 0 mais que sufficiente elln mesma 
para desenvolwr os fructos di: sua propria 
inr<•!li:;encia ,. estudo; ,. qu,• suas obsen·ações. 
suus medica~ücs siio mais solid:ts c fructil'eras 
elo que plauws enxertadas dr> solo estrangeiro. 
Até por este lado nüo QU('ro. ta.·s modelos. 

. Sr. Prt•sident<:. Nfio posso deixar sem res
posta uma nsserr.•üo do nobre Deputatlo pt•!a 
Provincia de .\Iinas. E!lc disse qm, os ar~u

nll'lltos daqul'lles que atacavam ~sta medir!<:. 

.'il 

,. 
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foran1 d~rrotados na Camara Tcmporaria no 
anno passado, por isso quo a maioria votou 
por ella. Ou eu niLo tenho id\ias ou o nobre 
Deputado nfto se exprimia com muita cxactl· 
dão. Crê o no-bre Deputado que a maioria tem 
poder sobre os principios eternos de ju;;tiça 
e verdade? Crê o nobre Deputado que o nu· 
mero é capaz de converter em máo o que é 
bom, ou ,·iee-Yersa? Crê que elle p6de nn 
n1cnor causa affcctar a differença entre o 
justo c o injusto? Se o crê, se não acha dif
ferença entre o justo c o injusto senão a for. 
ça, entfLo em vão seria argumentar com o no· 
bro Deputado, porque, não tendo principias 
commigo, não ha>erla um ponto de partida 
ua argu:nentação: mas, não lhe faço st•mc· 
lhante injuria. Eu creio que não lhe são es
tranh:u; as subllmcs locub~ações de Platiio e 
os dogmas e doutrinas das cacolas moder
nas, ou da critica ou da escosscza; é mui to 
sagaz para que ignore as cousas que não mu. 
dam de naturL'za porque os homens as querem 
ou J:ejcitarn. Eu nppello igua!Dlcnt(• para a 
leitura da discussão a rcspcHo: de uma par~e. 
veja-se corno estão cheios de \'!da ,, de razão 
os argumentos pr,•duzidos; e de outro !ado, 
veja-se quão m3;:;ras foram as X:•'SPOSta!l. :-15., 
foi, pois, multo raznn'l'rl affirmar qur: foi a 
justiça QUI' ven~eu; i'•J!. Rim. a t'or~a do nu
ntero. Eu não ~onhr·~o uH.doria ~t'·nfio a da 
razão ~ da justl~a: (: certo que tiO mos obri
gados a r.eder ;í. força, mas sempre resmuo. 
gando, S('Dlpre confessando que vão mn!. em
bora lc>cm seus fins avante. 

O nobre Deputado atacou an m<:u nohrr 
collega de S. Paulo, por uma prl'Yia YistCL de 
olhos que lan~ou sobrr a historia de Portu· 
gal; e diss~: - De facto. Portugal não deYc 
a sua decadencia inteiramente aos cstrangd
ros. - O meu nollre co!I,!ga nfto o disse .tão 
cathcg'lricamentc; mas, se o dlso;:sse, talnz 
tivess~ rnuit.a rr!Zfio. Seguramente quando oa 
Portuguczes t':J.~iam milagres, quando <'ssa 
Nn.çáo herolca conquistava a India, dcsco!Jrln 
o Braz!l, niio tinha estrangeiros: nem cm 
Or!::ttl~. nem em Aljubarx:otn, nem em outros 
Ntm;oos celebres se vio o nome de estrangei
J:OB •• <\gora vêm.se estrangeiros; e porque? 
Porque ha.v-lo. a lu.ta. de doue partidos, um 
nacional c outro pouco nacional. Iofellzmen· 
to, os Port!lguezes estão tão ntrazndoa em cl· 
vilisa~áo, que a maioria do povo portugucz 

queria o Governo al>soluto. O Sr. D. Pedro, 
de gloriosa memoria, defendendo os dlre1tos
de sua !illla, defendia a causa da lf.berdadc 
portugueza; mas, a fallar a verdade, fazia o 
papl'l de usurpador. porque a Na.çfLO Portu
guezn nflo reconhecia os seus dlrc!tos. E en
tão, o que devia fazer? O que faria todo ho
mem nos apuros em que ell" se achou. Pegou 
cm tudo o que pôde achar; trouxe Belgn.s, c, 
emf!m. o ,_.scor!a, as fezes das outras :Sações: 
cu as vi. e posso dizer que não foram muito 
respeltavds essas tropas estrangeiras, ~ que· 
mesmo a sua composição não era muito para 
desejar. E' verdade que o ct•rco do Porto ~ 

um feito de armas multo respeitaYel. mas de·· 
\'C·SP esse feito ;í coragem, dt•nodo l' patrlo- · 
tismo dos bravo8 portuenst•s: ease Princlpe 
conservou essa cidade porque não havia outro 
rerncdio; os CJUt! dentro csta\·am sabiam que 
tinham tudo a perder, e era preciso arris
car-se a tudo para escapar das garras do dcs. 
peta. Não se! todavia que sda mais glorioso 
e"t" r:erco do que os d" Di o: o primeiro, quan
do C<)Dlmandava Dio Antonio da Silveira: c 
o segundo, quando a comnmndava D. JoiLO 
Mascarenhas, no tempo de D. João de Caa· 
tro: t1m c outro ccrco são e<>lebr.:s, o não sd 
como se levaram I'IU pouca conta cotes ex~m
o!os, que niio são dignos de d~sprczo. Eu r~

:u~tto o nobre Deputado por )Unas para a 
nistorilt da vida dt~ D. João de Castro, escr\. 
ota por meu par•·nte Jacintho Frelr·· de An
dr~rla. 

Esrn1r:cia·mc tambem respnuder a uma. 
obir•r."ii" <lo nohre J.Iinistro da Guerra. Digil" 
•·!11~: -·- S;, é impossivcl V•~rificar-se a !lll>• 

di da. par:L fJUe combatei-a? Em \·erdadc. cll 
c•onsid•·l'O fJ\Wsi impossivcl quo ella se verl
fiqu~. "'' moménro actual: quando a Enroplll 
tod!L ~e conflagra. r1uando A. questão do Oril'n· 
te f:trfl com qu,• as Na~ões da Europa se ve
jam a braços, não sei como hilo de ceder 
tropa at;uma capaz para vix: para o Brazil. 
Sou mais braz!Ie1ro do que ph!losopho.J:sou 
muito philanthropo, conMço qu•~ a gw~ra c· 
um finge !lo; mas, como a guerra nos J..õdc of
fe.rec(•r alguma fiança a respeito defuas prc. 
tenções exageradaB, batalhem por }~;ongo tem
po c deixem-nos c:\. S.~ não pod!·rnos verif!· 
car a medldn. para que env"rgon'nn.rmo-nos li. 
face ilo Dllmdo ,, do TJrazil? ..•• ,#f, 

:'\iLo pretendo demorar a Ca~,·~·: ... .;.:~l ~·p·i--
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nléies sobre defeitos de nossas !ds: tempo vlrli 
c:m que se trate dssta materia, e en til.o direi 
o que entendo a este respeito. A Assembléa 
Gerul sabe, porque o tenho dito cla~:o e bom 
som, que conheço grandes defeitos na legis
lação, que desejo corrigi!-os, mas não ac:?.bar 
com as garantias precisas em um Governo 
livre; mas declaro que sempre sere! opposto 

. a receber estes melhoramentos de mfLo es
trangeira. Eu sou como o suisso Lulz Redlng. 
Esto cidadão do Cantão de Ury, sendo mem
bro du asscmbléa popular, era o PI:imeiro que 
propunha. clle se rcusou dizendo: - Eu pro

. cito francez entrou naquelle Estado, apresen· 
tando-se as medidas que Luiz Reding antes 
propunha grandes medidas. Desde que o excr
punha ant<'S as mesmas medidas, mas rejei
to-as hoje, porque partem da mão de inimi
go~. - Eu sou ileste caracter: se inimigos 
me quizerlllll fazt,r fPliZ, c mesmo aeo povo 
braz!lciro. eu niio o quero, rejeito tal felici· 
dade. 

Senhores. Não quero cançnr mais nem 
enfastiar a Cnsa. Cuido (!Ue provei (!ue a 
,,mcnda G anti·constituc!onai. que é injuriosa 
á dignidade do Braz!l, que é desnecessaria, 
que il inutil. que é impolitica. que é dispen
diosa. Agora resta-mt! findar o meu discurso. 
Custar.mc-ha mui to crer que tal nwd!da 
passe: 6 tal o horror qu,. lhe tenho, que, se 
ella passar, rPceio que alguem albergue no 
intimo da alma o desejo talvez de não per· 
tencer no corpo dé uma :-.Iar,ão que tal medi
da adopte. UIJ corpo de uma Nação degrada· 
da, ia dizendo. ~Ias não ha de ser nunca desta 
l!ngua que hn dt' sahir semelhante blasphe
nlia, e tão grande injuria á )iaçfto Brazileira; 
não será nunca um patriota brazileiro que 
insulte o nome dess•· povo a que se honra de 
pertencer. ':!'odos os dias, quando lllt• reco· 
lho no rmnnnso da noite a meu pobre leito 
uma das primeiras acçõ,•s de graças que dou 
á "vindack é pnr me ter feito nascer n,•st<• 
solo· ençoado, nestt• Pa!z que outr'ora. !m· 
pcllid pelos ventos e sem buscar, dt•scobrio 
Cabral~. cstt• Paiz, para onde esse navega· 
dor c~~l ·· troux•-. ele cnYolta com a mingua
da ch·Üir -o cit• Portugal. os ferros dos pre
juízos c~~~ Is pelas da defeituosa orgauls:tção 

c~_. ":ik~_nc~~e Paiz. ond•·· com sua Yinda. voou 
n hlnoc..,:lÍa e a librrdade. Para tnrdt• volta· 
1·em. Permitta·me V. Ex. repetir as pa!:wrns 

de um poeta celebre, nosso Fdinto E!ysio, 
que expõe melhor este sentimento: 

Eis já, Cabral, descobres, 
Os l:lrazis não buscados: 
C'os salgados vestidos gotejando, 
P~sado beijas as douradas praias 

E aos povos que te hospedam, 
!guaro do vindouro. os grilhões lanças. 

A bondade. a innocencia, 
Que immemoriaes imperam 

~os reinos não avaros de aurea veia, 
Dos coatumes da Europa espavoridos, 

As gentts desamparam 
:l!iserandas. . . Enüio a liberdade 

As azas não manchadas 
De baixa tyrann!a 

Soltou isenta pelos ares livres, 
:lia! que avistou a escuridão ao longe, 

·Roupas trajando santas, 
\'ir estes climas dt:'mandar ditosos. 

Assim succedeu: uma série infinda de 
leis oppressivas, ele leis deshonrosas. de pros
cripçõ,•s vergonhosa~. pesou sobre a·s cabeças 
dos nossos pobres avós. e pesaria até hoje 
sobrt· o Brazi!, se o grande feito da Indcpen
deneia nüo lavasse com suns aguas a nuJua 
que nos inquina\·a. que nos maculava . .L'cnnit. 
ta·mc V. Ex. que eu note ainda uma coinci
uencia: é amanhiL o dia do annh·ersnrio do 
;rrandt· l'dtu ela Indcpendenc!a. que iicará r,,
gistrado n•• !!no da memoria; e é hoje o dia 
em que ainda se trabalha por cnnuvear este 
feito. Ora, St· fomos lndependenres s.:m em
pregar força estrangeira, como de repente nos 
abastardamos em poucos dias, a ponto de não 
podermos eonscr1·ar a ordem do Paiz? Nós, 
que fomos capazes de bater os Lusitanos na 
Bahia. nüo poth-mos bater a l:t•bel!ião? E' pre
ciso pedir l'avor ás l\ações estrangeiras? Que 
l'ergonha. senhores! Serfi. Bento Gonçalves, 
poncntura. algum I:uropcu? I:' um brazi!eiro 
r:omo nós. E' um brnzileiro; mas brnzileiro 
niin póclc batt·r brazildro! Senhores. a cabeça 
estú. cheia dr. !déas, mas a língua n:io basta 
para as exprimir. S,• tal medid:t pnssa, Sr. 
PreHidrnrl'. nada mais me l"<'sta senftu cobrir 
a caber;a. calar-m,o e ~;ent.•r. Repetirei a res· 
pdro os v,•rsoH elo cülebre Jloeta :\Ioore. cm 
mna das mo!ot!ias !rlandezas. que ptide bem 
c:on.•r Jlarelhas com as :'ilcsst•nias de Case-
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miro Htütviguc 
de Boulang•·r, <' 

'' com as canções patrioticas ! ue certo ~e niio acaburia hoje a discussão. Eil 
talve.,; mesmo e:!tceilel-as: ' iul;;o I'JUO mr,Jhor s"ria que amanhã houvesse 

But, alas! for hls country, her pridc is gonc br! 
And th••:\t sprlt is brol,cn, which never would 

bens. 

s~ssão: o Pa!z ganhará muito com esse mo
do de rdl•brarmos amanhã a no~sa Inrlepcn· 
dencia, occupnntlo·n'>s cio uma questüo tfto im
portantt', do que <'Oill qualquer outro festejo. 

O' er the ruim ller r.hildren in sccret must si;;h 
J.'or t'is treason to lo\·,, !JCr, t'is de~th to 

O SI<. PaJ~Siu<:~·m: - Consulto a Assem
b!éa ~·:• ··lia C'>lll'tm em que se proroguc a 

ddeud. sessãn atr; I'JU•' ;;e ultime a discu:~siio desta 

Se a medida passa, ai do meu Paiz! 
íni.s~ o seu orgulho, clesappar~cru a sua di· 
gnidnd~~. qucbranüldo f!cn. t.'SSt~ llspirito. que 
nunca dobrar-se dc\·ia, c a SL'lls pobres filhos 
não r~st:.trti senão !:;USpiral" em segredo. 

Voto contra a emenda. 
O ~~~. Pm>Illl·:;o;n:: - A 

~1diac1a. pela hora. 

dlscussfto 

O Sn. ALI'ES BJ:.\;o;co (.1Iinisll'o riu 

zcucla): - p,~ço !L palavra pda ordem. 

ii c a 

}'a 

ma teria. 

L"vautanclo·>•' alguns Srs. Depu· 
tad11s e So•nndores. e clul·idnndo ou
tros sobre o o!Jjecto em qn•' se votn, 
alguns nwmbros d:t ,\>scmbléa Geral 
twdcm a palaHa tda orde!ll. 

O Su. l'J·:nm:JII.\ m: :H~;J,w (JJ•'1rz on/l'm): 
Confo;omc (I nesim··ntn da Ca~a, não se pódr~ 

\.'Otar n•·g-ocio algum sr:m que primcirament~ 

iw:ín d i~cuss;i.o sohr.: cilo'. 

O Sr:. Pm:~w~:'\·n:: - O Regimt•nto man
da q11··. 't\líl!Hio :-::1' p:·oponha a !lroro~a~üo dn 

O gt:. Pi:::sJni·:;o;n:: - O Sr. A!l·~s Brancn 
tem a palavra pela orilcm. o SI!. Ar.n:s Bn.\SCO (Pd•t. o·rdr!m): - !-ic:;:-::i,._,. :5t.·ja. ··lla. Yt)tada Sr.'nl <.lisca:=;s~tl) t! C] H~ 
Sr. Prc:,id~ntc; é dada a hora, c obsen.·o qtH! I ~ob!··~ 00 rr:querinH:otns de ordem s•í se fal
est:J. matr.ria aiJ1da fica adiada: ~u tks<daY,l !ara nma vez. 
pedir (L ASscmbléa Geral ({ll<' :;c di;;na;<So' \'0· 1 0 Sn. r'f:J:HJ.:J HA lll·: :l[f:L.W: - )las V. }';x, 
tar !jobre esta questão~ pornuc· o:l ne~ocios de lli~O rlt·n a p:lla\'l'il Robr~~ o rt.>CJHt::-inwnto. 
Faz<:nd:t .•xig<•lll mcdithtH iJI'Onlpt:l.s; Q cu t.,n- O iln. !'J:i"~l>i·::;n:: - t;n clei :1 palana :L 

:nnitos . .::cuhor1~s 11110 f:tl!al'am sobre o requ~
i'illl•'ll to, ~ .!e]loi,; que " fiz;:ram 6 que puz 
~'- vo~.o:;, 

cio!lava ~.presentar segunda-feira, na Camara 
:los Sr:J. Dc·tmtudo3 essa:; ntt:<lidas. que julgo 
tle summa nccessidadr· tumarcm-;;c cl" prom· 
pto p:n·a. no:; ~:1!var ria cri:lt.~ ent que· nog 
achamos. 

O Si:. !'J:JCSII>EHi·:: - Ainda ha alguns 
senhores qut· r.o:m a palana. c por i;;õo nfto 
pfJ.dc tc~r lug-ar O QUe propÜ1.' O nobre 8(10~· 

dor, sah·o se ~~n~s cederem. dt.~lla. 
O Sn. :IIoxn:ztDiA (JH'lr.. onlo.'m): - Eu 

achava um mdo faeil para acabnr·sc com cst~ 

discussfw: era o G:tbinctc ceder d:t m0dida. 
Est•~ é o meio mais facil e prompt•) possil'el; 
c, sendo elle adoptado. S<~;;unda-feira .;s•a.rc· 
mos promptos na nos;;a Camara parn. ouvir
mos o rclatorio d~ S. Ex. acerca dos n.:•~;nctos 

da F'~~~en!la. 

O Sn. J·h:XJ:!<In: m: R"ZJ;:"iUJ.: (Jl•'l!t or. 
cLcm) : - Creio que o nobr<' Somado r propilz 
a prorogar,úo da sessflo, mas eu cr.•!o que 
nada. se ganharia. com i~so, porqur•, haYendo 
Quem tenha a palavra, e tentlo talvez de s••· 
rem r~spondidos os arp;nmeutos que se aprü· 
scntar~m. !el'at'-nos-h in \sso multo Ion;•·, e 

O Si:. Al.I'.II:E., :\1.\c·ll.\l>o \Ji<:ht ortl•'iol) -

Eu nfin ::···i n que St' v.:~nceu. 

O >;a. PJ:ESJJ>f::'(n:: - :\fro p~:;;;ou naàa. 
aind:t n:i,J rotJu. 

O Su. AJ.I',~J:E>< :\L\.:Jt.luo: - Se :tlnda ni\o 
vntou-;;o: )l~!o r .. querlnHento, ,;e ainda a As· 
~·:mhl~a Gl'l'al nüo d~cidiu a qul•;;tão. ,. se 
\'. F:x. deu a p::!ana a alguns dos illustreti 
Ult•!lJilrns drL A,;>,~lllhl(>a Q,•ra.! par:t fal!nrem 
a l'rspPito dn :-r·qa,•ritnc:nn, :1rta acho razão 

pnra !]ll!:· a. ne;;uo· a outros que contin;CJm a 
pedir... r3 

O S1:. Pi~·:suoi:X'I'i·:: - Eu tenhr/d,, concc·-
dfdo. ntlo n. umllo negado. /n 

O Sn. AI.I'.~m:s :.T.ICI!.\úO: - 1'1~a ..-~~ qu<• 

ainda nfio ,·otou·s~. ,. a Camatno não ju!;;ou 
a ma teria do rl'qucriment.) d<' ,,:~abre :\Ilnls· 
u·o, suWcicnt.;mente discutida, lstrt 11,...:·':" ~~
lmír,ão de V. Ex. conceder a Dal:e~~:? lÍa mui .. 
tns ~r.nhor•·s qué a !ll'diram. 

\ 
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O Sn. Put;~IUI~:-;n:: - Eu :lCnlnuua. du- tãn, não ~c põde pedir n. palarm, ·p::.ra. se fal· 
Yiàa tenh•J ui~;;o; porbl, ll>lo havendo mai:l lnr sobre dia. 
quem fal!a;;s,•, por Isso pu;r. a votos o r~quc- O Sn. AI.I".IIIl:s ::\L\cH.Iuo (Jid<t o relem): -
rimcnro. Eu sinto nfto poclr,r concordar com al;;un~ dos 

O Sn. l·'J·:JwJ;JrtA 111; :1I~;r.r..o (Jida. onkllt) :- meus illu;;tres eollc~;as qu" se tem pronun
Eu ar:hava. uru meio de !;alt!rmo:i deste eUiba· dndo a [~lYor do adiamento da discus~iio qth~ 

mço, c f.'l'a propõr-se o adiamento dest:1 qL:cs-~ faz " objecto da. t'éuniito ela Ass,•mbl(,a Geral. 
tflO, até que o nobre ::\!inistro da Corlia ti- porque nós j:'t t<:rnos consumido dims dias de 
vcsse apr~scntado na rcsp,•ctlvn Cam:tra n ;;cssãa cm uma occasifio em que o tempo nos 
rr:op~Js!n. CJUt.: clle jui:;a urg•:nte. t~ tfLO nl'c:~~s~trio; c so a discussflo iõr adin.d:t 

~la2. quc·rer·se qui~ uma materia desta 
im]lortancia, urGa matéria qu., cu julgo tfto 
p~~rigosa ao P::tiz, pas:w sr.n1 qur.· C'rttla um dos 
membros cmltta a sua opinião a rc;;peito, ~ 

o que eu não julgo prudent .... 

En dasc·j~!·. a. p~i:1, que o llírbl'e ::\Iini:;l.nJ 
Pl'opuze.~se o <>diamento, por al;uns dias. da 
dlscu~si!.o qne nos occupa, (! qth~ vo!tass~~mo= 

{,s nossas respectivas Ca:nara>. para que o 
nobre Ministro pudesse apre~entar as pro
PíJ~t:.::;· q!!Q jul~:!S~e ~c~:~s~ar·ias. O n~gocio dt! 

qu') !'!.os oecu,n:-~mus n~o C ti'lo u:-.;t•ntE•, POl'(JlV~. 

ai:.ltra. quP :1. nJ,•dida. pa~.:F! ro~ada imnlcd:~

t3.mentc. r:l!a só poci·~ria \'i!' n. l.t•r r:ffí·ito de 
J:~lho do :!nrw ::c;;u::-~r.c c·m diunte; por ~~gora 

,. nós nos reunirmos uma segunda. v.,~. novos 
discurslls apparcc~rfw, que occnsion;n:fLo no. 
vas respostas, c as~im muito temp,, nos le
varft n. dN:iRão Uestt1 ncg-oclo. Tatnbc~u não 
pos:;o votar :J. útvor do rec!ucrim.~nto de ou
tros meus !Ilustres co!lega> que qur:rrm que 
:L sessão s,, proro;:;ur. por llDl tempo indefi-

1 nido. isto é, que nos coin·ert:tmos cm sessão 
permanent•~. porque neste caso o cansaço no;; 
h:Yarü. nu nos obriga-rei a fazermos cousas 
1111e não dt)Ynt~'')S f?..zer, as quttt~S s~~rrto o rc
sult~do da falta d,• rcf!cxfto e madureza. A 
materia ~ :nclindrosa. conccda1nos nlgnm 
tempo p:trn os •'spiritos m•."clltarem, n.fim d·~ 

qut• se pt:s::u. rmitti1· um voto consei~~ncioso. 

não é nece.;;,:uia, porrJUC tnl rli~po~!~:~o mio ~ito ,·atando pcl" :u!i~mcnto nen: por uma 
~xiste ern vigor. I prorognção indefinida, parcda-nlt"· qne se po .. 

o SR. ~fELto I: :II.IT1'd~ (Jlé'i!l 'JJ'!1f'1Jl): -

.·~.. :·.~:.::.~;lo ri::::~ Car:1~ra.s t'!!l A:-st:mblén Geral 
sempre é o r~:lultado de uma ur;cnc!a reco
n~r.C'id::t. p~ra t:e trarar d~· lllll r:C!r::o olJjPcto; 
P ohi~·e~o.s u!'g2nt.1~s d·•5t:l. ord,·m n:lo se· aUi:tm. 

.·\. !d&n. tio Sr. !\Iini::;L.!'n t:U . .!1belll me nfio 
part:c:·:· admissh·;~!: o t1'.!:"' S•.' du·t~ pt·atic:ar ~~ 

pro;>Gr-a;: n. pr<,rop;:~c;fuJ; c·. qu~:1do c•:la n:lo 
nass.!. f!\.·a ~ ;n=tt~~·da. ~diatla p3ra ::t seguinte 
S(lSf!àO, 

O SH. C. Jx.~o (po·?a úi'Cle';L): - Qu:m<io 
V. l:~x. prop(,z a q:.:.~·5tilo ft \·ot:ç:~o. nfto tinha 
~~:!.vid\) a!,S'..i•·:u que se (iv·~~e opposto no rc

... u'Õf.IinH'nto. ~ ntLo ·ha\·endo ~~sson. alguma 
que~. pa.lana, V. Ex. ententl•,u, " multo bem. 
l•ston deria. pôr :L questf•o a votos. Eu :üo 

inteirado !llS dlsposi~ÕP.8 do Tit~p;i

Senado; poré:n, na Camara dos 
e:n quc~tÕ!:~ d<·sta ultunr.n. não 
' assim que é propo;;ta a proro

. h'""·""'J•itiat.nment(~. NiLo st:i se 
odo o cnAo, o que eu entenao e 

ter votado sobrt! uma ques-

• 

dcri:lm cnnciliar as opinil>es dos Uiví~rsos Srs. 
l.lnldort•s, !lHtl'Cftndo V. J~:~. que :1. rt-unifLO dt~ 

$Cgunda-feira. tc·rá lugar. :10 meio c!in, c du
rará a.td fis 4 horas rla LarUc; assim UCt-se 
b~srnn~e ~·spn~o í!í; tempo para o Sr. Presí .. 
d~nt~ dr!. Cam:tr~ (los Sr3. n~.·puwdo:; mn.rc:1r 
n. reuniüo na outra Cama.ra das 11) horas aré. 
o· lll<'io ,j;:;, afim d•.' rcccb.·rmos o Sr. ~I!nis

Lra da Fnz<·n!l:t c on•:lrmos lL su:, proposta 
deste modo ;;e satisfazem os de;;<'iO> dos !111· 

1Jr~J5 or:tdor~>.s qun t\~!11 fallatlo cn1 um c outro 
~:·ntido. 

O Sr. Prdid~nlr da C3marn. ll•B Sr::. 
Deputados é certo que uãt"J P'jd\~ a~llra lc
•;an~.:.tr a voz para nos convidnl' !:Jar:~ esse 
iim: ma:; cu ~.•stou ccrr.o que uõs totlt)S Sl'lll 

f:-j::ie co:1vih• h\ nos n.chnremos e r··~·~h•·ri~mo:.: 

oJ Sr. )íf:li;;tro da Corõa. 

Observa.->c-me que S. l"x. s•• n:iu pí>tle 
nprt~s,•ntar sem ser conYillado. ,... talvc·z qur: 
outros embara~o~ apparc<::-tm ú. proposi~:to 

n~tt~:~J'lt. . ..!.í~r .aprcsl'lltando á:; minh3s ldfas; c 

YotnNI. por~m, a favor d~~ll~í'a 'Pf~f~gri~f~: 
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uma vez que ella se-ja limitada a 11ma hora m!tt!do indicar .um a!Y!tre c vem a. &~r quo 
por exemplo. o Sr. Presidente da ·camara Temlfora.ria p6de 

convocar uma sessão extraordina~ia na se
gunda--feira de tarde, na qual o Sr. !lrinistr(l 
poderá apresentar as suas pJ:Opostas, tendo 
lugar até ás duas horas a sessão da Assem
bléa Geral. Deste modo evitaremos o perde· 
rem-se os dous dias dr: discussão que já te· 
mos gasto. Não abraçarei o alvitre lembrado 
pelo nobre Deputado pela ProYincia de São . 
Paulo porque fica-nos um .pouco peaado rc
·unirmo-nos na outra Camara. até o melo d!a 
para depois continuarmos aqui o. tr,abalhar 
até ás quatro horas. A Assembléa Geral, po· 
rém, deliberará como melhor entender cm 
ana sabedoria. 

O Sr. Presideme lê um dos art!· 
;;os do R~gimento ·~cl~tivo ·ao caso 
.vertente. 

O SH. A. B1:.\XCO (pela ort1c111): - Quan· 
dn fallei a primeira vez. tive· poi· fim ver se 
<Jcaso os nobres membros da Assemb!éa Ge· 
ral, que tinham a palavra, cediam della para 
votar-se; mas, como isto não esttt na minha 
vontade e sinr na dell~s, não quiz insistir a 
este respeito: c quando se me perguntou se 
eu admittia a prorogação. declare! que sim, 
J•Orque julguei conveniente que acabassemos· 
quanto antes com esta discussão. Se, po~ém, 
o n1eio da prorogação não fõr adoptado, então 
annuir<'i a qualquer outro que m~ propor· 
cione a faculdade de !r apresenta~. segunda· 
!'eira, na Camara dos Srs. Deputados, as me· 
didas qu~ promptamcntc reclamam os nego· 
cios da Fazenda. 

O Sn. ~u:>ES ~L\c:II.\DO (pela ordem) : -
P<~di a palavra para um alvit1:e, afim de qur. 
o Sr. ::Otinistro da Fazenda Possa conseguir o 
que deseja ... 

O Sn. Pm:sroExn:: - Agora trata.se de 
snber se se deve ou não proroga~ a sessão. 

O S~:. NG:>ES l\:IACliA!Jo: - Sim. senhor, 
••n li1 vou, e julgo que posto esteja em dis· 
C\Jssão a pl·oroga~ão da SéSSão, me será per-

O Sn. ouo:-.'1: - Approvo o a.l\itre lem
brado JlCifl orador e voto contra o. proroga. 

çiio. 
O Sn. :Mo~T!::zu:l!~ ( pdo ord-em-) : - O 

artigo 40 do Regimento do Senado diz: {L~). 
Ora, .. stas .quatro horas que deve durar a 
sessiio estão preGnchidas. e já pass&lll vint!J 
minutos, portanto, para nós podermos conti· 
nuar com qualquer discussão é neces3arlo 
q11<, prlmeira1nente se ponha a votos a proro· 

;;:açito da s"sstio. 
O Sr. Presidente consulta a As· 

sembléa. ae se deve prorogo.r p, sessão. 
Decide-se pela. negativa. 
Levanta-se a sess~o. 

----·-----~---
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